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1- Tarlhr tefrikamız: Abdlil
hamit 2- Harici ve son ha Derler 

3 fincil sahiiede ( 
ı- Yedek munlllmler lhak-

kıııda gelen emir. ~ 
2- Mülkiye mü!eUlşlerl polla '

mcrkezlerlnl teftiıt edl- ~ 

yorınr. 

3- Komiinlst tahk!.lah 
4 Adana clvar1nda müthlıp 

bir dolu yağdı. 

4 üncU sahifede 
1- Hattanın yaıısı: felek, 
2- Roınao 
a- lilk!ye 

Ben tahrif etmiyo~um;- ı '
1Sakilerin son ınukavemeti de kırıtıyor 

onlar mugalata yapıyor ar· -'------------------------~---------! 
B madığmı, bilakis hallin ve istik-

u kadar teliişın, bu de~ec~ halin meselelerindeki sağlam 
asabiyetin manasını bir turlu .. 

1 d esaslardan kuvvet aldğını soy
anlıyamıyorum: Son gün er e 
t b zete lemişti. Zllıir ve İstanbUlun azı ga 
!erinde Lider Fethi Beyin, A- Kendisine karşı çok büyük 
ğa oğlu Ahmet Beyin a:y'~ı ayr~ saygı be~lediğim _Ağa oğl~ Ah· 
tarı· l · • adım· Bırı benı met Beyın mantıgı da benı hay-z enne ugr · b" .. S nki . , 
tahrif ile itham ediyor, ö uru rette bıraktı: . a sıya~ı ve 
de teçhile yelteniyor. Ben onla- askeri zafeı1lerın ~y~etı var 
ra ayni silah ile mukabel~ ~.d~- mı! yok mu m~s~lesı ~unaka~a 
cek d ""lim Yalnız şuna uzulu- edıliyonnuş gıbı Fethı Beyın 

egı · · 1 h · · 1-· 1 Yorum: Bu muhterem lider er, bu işleri ıbenden ?a a ıyı . ı -
fırkalarına ;bayrak olarak kul- diğini söylüyor .. B~zz~~ A?met 
la.ndıkları fikir münakaşasını Bey herkesten ~yı J:>ilır kı ben 
böyle mi anlıyorlar? .. · şimdiye kadar hıç bır se~pl~ 

1 bir bardak suda başkalarına karşı tefevvuk ıddı 
Muarız arımı d b ı d Bundan 

fı a ko armağa sebep olan asın a u unma mn ... 
rn:lemi~ o meşhur fıkrasını böyle de o ?at~ya ?uşm.;~ten 
işt bı1raya aynen naklediyo- Rabbim benı esırgesın. a nız 

e muhterem Ahmet Beye sora-
rum: rımi Mesela: Yarın İsmet Pa-

" ••. Fethi Bey, beyanatı ara şanın şimendifer ve milli mü
Mnda, askeri ve siya.si z~l~cler dafaa politikasını, Sıhhiye Ve
bir milleti kurtarmaga kalı. de- kaletinin sıtma mücadelesi sis
ğiı'dir, diyor. Muhterem l~der, temini tenkit ettiği zaman ken 
lıer milletin askeri ve siyası za- disine: 

Fethi B. Akhisar ve Balı
kesirde iki nutuk söyledi 
Bermutat iktısadi buhrandan bahsetti ve 

halka birçok vaitlerde bulundu 

İstanbul Meb'usu Haydar Bey dün geldi, Fethi 
Bey de bu sabah İstanbula dön,.cek 

fer/eri daima her zaferden üs- "Azizim, bunlardan bahset
tiin tuttuğunu unutuyor. Hem mek size düşmez. Her halde 
de bilmiyoruz ki, iktı~adi veya İsmet Paşa ve Sıhhiye Vekili 
nıan muvallakıyetlerın ehem- bu işleri sizden iyi bilirler!,, d~r 
trıiyetini -/ıatta hayati ehem- eli · · 

' k • ve sem bu cevap ken sını tatmın /iethl Btgln diln nutuk 1JiJgledlğl Balıkesirln manzarası 

Piyango 
35.000 lira 59851 
numaraya düştü 

15.000 lirayı da 12.030 
numara kazandı 

Tayyare piyangosunun doku
zuncu tertip ikinci keşidesine 
dün Darülfünun konfcras salo -
nunda devam edilmiş ve bütün 
numarlar çekilmiştir. En büyük 
ikramiye olan 35 bin lira 59,851 
numaraya 15000 lira 12030 nu
maraya isabet etmiştir. 

Bundan başka en son çekilen 
on numara arasında da on bin 
liralık mükafat taksim olmuş
tur. On bin liralık mükafatı ka
zanan numaralar şunlardır: 
7728 12172 12801 32786 

39217 40304 41149 47227 
51278 57027 

Diğer kazanan numarlar sıra 
ya konulmuş bir halde iç sahife 
mizededir. · 

nıiyetini- isbat için as _er_ı _ 
k eder mi? 

siyasi zaferlerin kıymetını u- d s. c. frrkası lideri Fethi Bey Ban- Fethi Beyin nutku Ka"' zım Pş. bugu··n 
ru"Itmeg"e sebep var mıdır:? Muh_ Ahmet Beyin beyanatın a ye d t 'kil h h h t s d ç c ı ' k b' k ırma arı e u sa a saa e a- Muhterem Akhisarlılar; S. . ır· 

ıeıem . muarızlarımız bıln;erı- rinde bulmadığım baş a ır1?
0 

nakkale vapurile şehrimize gelecek- kasma itimadınızı, muhabbetinizi gös gelı•yor 
dirler kı' ı'ktısadı' ve malı za- ta var: Bir memlekette ma ı ve t. ı 

' · • iktısadi muvaffakıyetlerin lü- ır. teren tezahürünüze bütün kalbim e 
ierler, ancak askeri v_e sıya~ı h mmi etine kani mi- Fethi Beyi istikbal iı;in hiç bir te- teşekkür ederim. Fırkamızın prensip İzmir, 12 (A.A) _ Büyük M. 

Kambiyo 
dalavere 

Borsasında 
çevirenler 

Borsa acentası Miçi, kardeşi Alber, 
katibi ve bir lranlı tevkif edildi 

Kambiyo heyetine haber vermeksizin kambiyo alı 
sattıklanndan bugün adliyeye verilecekler 

J 
Solda: Mlçlnln yazılıH111tslnd1t taharrlgat yapan borıa 
komiseri Abdillkadlı Bey ile Miçlnln gezıhan11ılnln 

lçind" bulunduğu Borsa lıanı 
sağlam vaziyetlere istınaden ın z~m ve-~ e . . Y? S 1 d n zahürat yapılmıyacak, yalnız fırka er Jcri münakaşa hürriy<ti, matbuat hür KA p H .. ·ı 
ki§af edebilir . . yım, detpl mıyı1m." enbe elkr. e kanı tarafından karşılanacaktır. riyeti, ticaret hürriyetidir. M. Reisi azım aşa z. og ~- Borı:a acentalarından M. Mi- de bu accntanın bütün dalavereli 

· .,, . f k beri harıçte bu unan ve e 1 0 - s .. . . .. .. .. 'il . den sonra hareket eden İzrnır çinin ve üç arkadaşlarını borsa işleri meydana rıkmıştır. 
G .1 k lemın bu ı 1 k' f sa . C. fırkası umumi merkez ocağı Cumhunyetın buyuk Turk mı etı- .1 İ t b 1 det buyur s 
azetecı er ma a . rada iken yan arımı ta ıp ır . ... . vapun e s an u a av da spekülasyon yaptıklamıdan Bunun üzerine derhal orn•l:-ra F h' B go"stermışler 1 F thi B hu akşam ilk içtimaını Taksimde Kal ne temın ettıgı sıyasl haklardan ta- 1 d V 1. k mandan . . . . , 

sını et ı eye ' tını bulmamış o an e eye- . .f .~ 1 . muş ar ır. a ı ve u dolayı dün akşam geç vakıt tev bulunan acenta Mırının kardeşı 
bö. 1 b b lunup bulun- dd"'t d b'l' mis aparftımanında yapacaktır. Bu- mamen ıstı aae eder k bu gaye erı P l .1 kA k . e ve . . A . s. , . 

Y e eyanatta u fendi bunda tere u e e 1 ır. .. d 't'b f r t hilf'il Kal . . . . . . . d k aşa ar ı e er anı as eny kif edildiklerini yazmıştık. Alber Mıçı ve katıbı tevkif edıl 
llıadıg' ını sormuşlar. · Ser_ be~t Fakat bu tereddüt ve ima, sene- g~n enh 1

1ı arenk aa ıye 1 
- t-emın etmek ıçın fıkı vadı;;m e, a- "Ik' e ve adl' ye ile belediye · · · M M' · 

C.. h . f k lıderı . rd . f'k' mıste aş ıyaca tır. t d' · d 1 B çalı• mu ıy 1 Dün yaptığımız tahkikata ve mıştır. Bıraz sonra . ıçı de urn urıyet ır asının ' !erce aynı sütunla a aynı ı ır 
1 

, . naa va ısın e ıra '§acagız. u ,- reisi C H fırkası erkanı tara- l"- b ı k k 1 t 
hir b' bu yolda beya- . b' l'k "d f stanhul meh usu Haydar B. Fethı mamız medeni ve terbiveli insanlara d ' ' . d'l . 1 d' p aldığım z mütemmim ma wııa- U unara ya a anmış ır. 

~ ır gazeteye .. ve kanaatlerı ır ı te mu a aa .. · . . · fın an teşyı e ı mııı: er ır. asa b k'f h'd' · D'" t ft d ft ı · natt b 1 adıg" ını ve Mıllı- . • . . b' k d f Beyden evvel şehrımıze gelmıştır. yakışacak şekilde cereyan edecektir. . . .. .. d .. t hk ta nazran u tev ı a ısesı şu ıger ara an e er enn tet 
a . u unı:ı . dil- ettıgımız ır ar a a~ tara ııı- port daıresı onun e mııs a em k'ld · f "ki f · d b · ı k 

Yettekı neşnyatın tekzıp e dan izhar edilirse manasını an- Kalmis apartımanı üzerine fırka Büyük Türk milletı yüksek bir mevki muzikası ile bir kıtai as· şe ı ~ ce:eyan etmış ır. ıu_ ne
1 
ıctlesın b~ 

1
u ış1ere .. arış 111 · ı · · levhası konmuştur. Vilayet ocağının rüştü siyasiyi idrak cmi tir. Bunun- . . 1 1- Miçı · bıraderler borsa acenta tıgı an aş an ır ran ı tuccar esıni söy emıştır. lamak rok güç olur. kenye ve 1anc arma '1.: po ıs ve . ı . f d'I . . 

. s ç•lıştığı Nazlı handa elan levha yok- la cümlemiz iftih."~ edelim. . inzıbat ~emurları tarafından l~ğ=,n muaı;nelatınd'.'11 öt~denbe da tevkı e ı mıştı.r. 
~uhterem Fethi Bey benı Şunu da ilave edeyim: Tahrif tur. Bu rüştü sıyasıyr almış olan mıllet . . 'hframiye ifa kılın- rı şuphe edılmektedır. Nıhayet Bu işler oluncaya kadar va-

tekzip etmek istedi, fakat ~C:~ ve mugalata fikir münakaşala- Dün tatil olmak dolayısile fırkada dradının~intihap hakkından tama- merasımı ı 1 evvelki gün kambiyo mürakabe kit gece yansnu bulmuş ve ma:< 
Son Posta gazetesi.~~ . verd~~ı rında en ziyade nefret e~tiğim hiç bir faaliyet olmamıştır. men istifad'e etmesi, beğendiği vekil- mıştır. heyetince bu acentanm şüpheli nunlar polis müdüriyetine gön-
beyanatı inkar ettıgını degıl, vasıtalardandır. Karakterım, bu Katibi u..,umı Nuri B. dün Büyük leri tayin eylemesi la>:ımdır. H • B işlerle uğraştığı tesbit edilmiş derilmişlerdir. 
Unuttuğunu düşündüm .. ~~ ~a- vasıtalardan istifadeye mani- dereden inmemiş ikametgahında isti- s. c. Fırkasının silahlan Cemal. üsnü ey tir. Bu dört maznun kefalete rap 
dar kesif politika mesaısı ıçı~- dir. rahat etmiştir. Bizim elimizde bulunan silihlar Ankaraya gitti Evelki akşam Miçi biraderle- ten tahliye edilmişlerdir. Bugün 
de en kuvvet~i hafızalannb" da ~~ Esasen ke~!meler üzerinde oy Balıkesir yolunda intihap hakkından, milnakaşa hürri- . . . in yazıhanesi evveıa iki polis müddei umumiliğe tevdi edile -
raz, sarsıılacagmı pek ~a. 11 ve ka namağa da luz~ yoktur. Balıkesir, ıı (Milliyet, gecikmiş- yetinden tamamen istifade etmekten Bir haftadanben §~~rım~·~·e memuru tarafından tecrit edil - ceklerdir. 
~7rı buldum. BunSun ~ın :~~ki Bir aydanberı ortaya atılan tir) - !zmirden saat yedi otuzda ha ibarettir. bulunmak.ta ?,lanB Md.~an k ve ı ~ miş sonrada borsa komiseri Ab Miçi biraderlerin cürümleri 
ır makalemde on ?s ~e ha kuc~~ kuc~~ beyanat ve .n1:1tuk- reket edildi. İstasyonlarda fazla kala Elimizde hu silahlar bulundukça Cemal Hiısnu · un a şam dülkadir B. yazıhaneye girerek kambiyo mürakabe heyetinden 
beyanatı aynen naklettım lar ıçınde oy le aykırı fı_kırler, balık yoktu. Fethi Beye büket takdim bir takım fenalıkların. yolsuzlukların ekspresle Ankaraya haraket et- defterleri tetkik edeceğini bil - habersiz İngiliz alım ve satımı 
tırlattım. öyle ölçüsüz sö~l~r .var. kı, bu~~ edildi. Fethi B. Akhisarda şu nutku önünü almak pek kolay olacaktır. miştir. Cemal Hüsnil B. bir kaç dinniştir. ile iştiğal ve horsada spekülas · 

Bunun üzerine asabi bir eda !ar, her muharrır ıçın bıtmez tıı irat etti. (D 4 .. cü sahifede) gün sonra Ankaradan gelerek Defterlerin tetkiki neticesin- yon yapmaktadır. 
· 'f d'l b' .. k k"t evamı un f · · d ht tm k · ıJe bazı kelimelerin tahrı e ı - kenmez ır muna aşa ve. ten ı Bem se aretını eru e e e ı-
diğini söylediler:l (Yaşatm_a~a) mevzuu teşkil ederler. R G 

1 
B c F çln İsviçreye gid<"cektir. !!!l!-!!!!!!!!!-!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!ll!l!!!l! ______ !!l!!'!!!I! 

k:~~= ~~u~~~~:=~~~ ~Jı~:~~Tı~ s~~ı;;:~ eşit .Ja ip ey S. . ır- lktısat Vekili Şakir 
ruhunu değiştirmez. Hem n.ıçın ld ? 
bu noktada o kadar ısrar edıyor S k t k d • • k• • Bey gelmedi 
~~~·~fı~:t~r~;r~as:~:~a ~=~~r~:~ on mu avemet. asın an nıçın çe ı ı . Şehrimize gelmesi beklenen ... 
gildı'rt Fı'krinin müdafaası o } k İktısat vekili Şakir B. dün gel-
~adar.~üç müdür? Her halde bu Asi erin son mu a- Kanlar içinde boğuşmak için hiçbir memiştir. İktısat vekilinin şeh-
fı.kir, yerinde ve yolunda sarfe- vemeti de kırıldı b 1 rimize ne zaman geleceği malfim 
dı!mek şartile her zaman kol~y se ep görmüyorum, zmir değildir. -----

lıkla izah edilebilir. Hususıle Hava ve kara kıtalan- tezahürlerinin şeklinden müteessirim 
bu fikir mali ve iktısadi zafe- h ak 
riu kıy~et ve ehemmiyetine da mızın gayreti er t - B b d M ı· . . al 
ha ziyade bir kuvvet veriyor. d' . f vkindedir. en un an sonra ec ıste müstakil k acağım ve 

ır1n e . d .. t d'ğ' 1 . d .. . 
Makalemde istihdaf ettiğim RA ı-2 (A.A) _ Bü- vıc anımın gos er ı ı yo ilzerın e ·üruyec~ğım 

" .. · d · ANKA ' A d b' d k R . .,aye aşikardır: Oyle bır evır- "k A - mıntakasında mahsur y :n me usu, o tor eşıt 
de Yaşıyoruz ki, bir memlekett~ yu . gtrı bulunan eşkiyanın Galip B., S_. C. Fırkasından isti 
llıal' · ' f · h mmı vazıyet e - .. .. f · · b 1 · h kk 
Yet

.' ~e ıktısadı za erın ede 
1 

kurtulmak üzere yaptrgı butun b~ etmhesını_n. se epd~rı b a ın 
mı bilmiyen vatan aş o - bb"' 1 r akim kalmakta ve ır mu amrımız_e un eyanat

llıaz. teşe uks ev eme ti eri de kırrlmak ta bulunmuştur. Reşit Galip B. 
· son mu a · ı · b b d d' · liükı'.'ımetin siyasetini tenkıt .. d' Ag"rıdaki belli başı ın u eyanatını aynen erce ı ed' . . uzere ır. 1 .. d . 

. ıyorlar. Bu tenkidata, bırııı- usat rüesasının da bun ar .ıçt~ e yoruz · 
cı derecede garp cephesi kuman bulunduğu tahakkuk ettnıştır:. "- Serbest Cümhuriyet Fır 
danlrğını ve Lozan'ı yapmış bir Kara ve hava kıtaatımızın gos kasından çekilmekliğim, tek fo 
~at m,uhat~ptır: Bu vaziY.ette terdikleri gayret ve ~ahraman ka sisteminin bir müddet daha 
a~k~_:~ ve sıyasi zaferin kifayet- lık takdirin fevkindedır. devamı muvafık olacağı kanaa-
~z!ı.f~'!-den. bahsetmek, yerinde tında bulunmakhğımdan ileri • 
b eg~ .. ı~, ~ıye düşündüm. Belki Ototrezin kazası gelmemiştir.Müteaddit fırkalara 
b~ uşunuş tar_zı, ?ana mahsus . . Adi'- lüzum ve ihtiyaç kat'idir. Son 

rnezaket telakkısinden ileri İzmir, 13 (:M;ı~lıyet) - B ı İzmir ve havalisi tezahürleri bu 
~e ~yor. Başkalarının bu nokta- ye Vekili Mahmut ~a~ ~y, ihtiyacın şiddet ve mübremiyeti 
ıl a ı telak~\si, beni asla alaka- Selçuka giderken ~akı o an a- ni isbata kafidir. 

ar etmez. za hakkında tahkıkat J.ak:1~ Halk fırkasile S. Fırkanın R"ıtt Galip" Bey 
Bence, eğer İsmet Paşadan Hadisenin aslı ş~d~: Sal u:a ana ve temel sayılacak siyasi mirtezahürlerinin şeklinden ok 

~eya onun politikas~a taraftar Esat Bey ototrezın ~~ i:a~ ara prensipleri arasında hiç bir fa~.k müteessirim. Bunda Serbest }ır-
~anl~r t rafından: Askeri ve giderken Sel~~kl~ K P kal yoktur. Esaslarda tamamen mut kanın hiç bir mes'uliyeti olm d 

~ıyas~ ~aterler mili.eti yaşatma- sında ve hat u_:ıerınde -'i'~;'~us \ tt.hit iki fı_rka namın~ yapılan ğına kaniim. Milletimizin fı~r11 
ıa katıdır. iktisadı ve mali sa- mış olan Garbı ~araag ç tezahürlenn kanlı neticelere var vakar t b' · ·ıe telif' k b'l 

ada çalı~nıaga lüzum yoktur!,, tafayı çiğnemiştır. 'k' ması her iki taraf nümayişçileri olmı ve ber hıyeskı ıtl . 1 a.k1. 
&ıb· 'h' b. ·a ı· · rederken ı ı . li-. . k yan u are e erın saı ı ı va ı ır ı c ıa ortaya atıl- Ototrezın, sey . k nin bu esas bır gını unu tara , malı ır · d . h t · .. 
b ıs bulunsa idı, Fethi Beyin 0 lambadan maada bir de proje - bir tarafa atacak katlaraEahiyete sebb?pl~ı. a.renın tası ıse ':1~ -
.;Yanatı cok yerinde olurdu! tör kullanılmakta i~.i... .. kapılmış olduklarına delalet e- Me :. t n~~~ .. cez: an~~s\ ıçı~ 
t albuki daha geceni erde bizzat Lambaların sönduruln~ş 

1 
ol- der. Kanlar icinde boğuşmak i- c ıs e ıı un uvve ım e ça 1 

~:nıe~ Pa~a; .iktidar mevkiindeldnguna dair yazılan ha er er, cin bir sebep gönniiyorum. İz- rDevamı ikinci sahifede) 
Çınış zaferlere istinaden dıff- asrlsızdır. 

Bayrak hadisesi tahkikatı 
Akhisar, 12 (Gecikmiştir) -

Fethi Bey, Balıkesire geçerken 
istikbal isjn buradan tedarik e
dilen bir kaç yüz kişi istasyona 
çıktı. Bu vaziyetten bilistifade 
kirli ruhlarını saklıyan bir ta
kım hoca bozuntuları bir siyah 
bez üzerine "Li!iliiheiJılallah,, iş
lenmiş bir bayrakla merasime 
iştirak etti. Hükumet, A,rapça 
harflerle yazılan bu bayrak ha
disesi hakkında ehemmiyetle 
tahkikata başlamıştır. 

Amerikada işsizlik 
Vashington, 11 (A.A) - Ha 

li hazırda Amerikada hükilm 

Filomuzun iştiraki/" dlln Hegbelld• yapılan deniz 
yarışlarından bir 1Jahne 

Dünkü deniz yarışları 
On yarıştan yedisini Galatasaray 

kazanmıştır 
sürmekte olan işsizlik dolayısi Havanın biraz sert olmasına Deniz orkestrası tarafındaıı 
le memlekete sokmamak ve mu rağmen Heybeliada deniz yarış çalman İstiklal marşından son· 
haceret kanunlarını harfiyen tat lan donanma, deniz mekteplı:ri ra müsabaka proğramma yüzme 
bik etmek çarelerini tetkik mak ve kulüplerin iştirakile büyük !erle başlandı. 
sadile Londrada bu ayın 22 sin bir kalabalık huzurunda intizam Ylüzmeler 
de, Stutgar'ta 26 smda, ve Var la yapıldr. Seyircilerden bir kıs Yüzme müsabakaları deniz 
şovada teşrinie' velin birinde bü mı deniz lisesi avlusundan ya- mektepleri talebesine mahsus -
tün memleketler konsolosları • rışları takip ettikleri gibi bir kıs tu. 
nın iştirakile konferanslar aktc- mr da hususi merakibi bahriye Bu müsabakaların birincileri-
dilecektir. ile yarış sahasını ihata etmişler ni kaydediyoruz: 

Bu konferanslara iştirak ede di. Bu meyanda Galata aray 100 Metre: Cemal Ef. (De -
cek olan Amerika konsolosları mensupları ve denizcileri de fı- niz lisesi) 
yeni bir program ve muhaceret talarmı da hamil olan hususi 400 metre: Hakkı İsmail Ef . 
hakkında hususi talimat alacal: bir vapurla erkenden mektebin (D.L.) 
!ardır 1 ônüne gelmişlerdi. (Devaım 2 inci sahifede) 
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Sait Paşa zahiren terfi iradeleri 
Kendisi iktidar mevkiiııde kaldıkça l1arp olmıyacak Dün mevsimin son at yarışı tayı birinci, Nail Beyin Al 

:-:::============~---:--::----:---- olan ve sipahi ocağ1 tarafından şi ikinci, Fevzi B. in Mestıt 

Mu .. zakere r Ecnebi matbuatı J Mısırda yaptırılan koşu Veli Efendi çayı çüncü geldiler. Birinciye aleyhinde görünüyordu 1 . rmda icra edilmiştir . ikinciye 7 5, üçüncüye 25 lir 

Cenevre içtima Veli Ef. çayın bermutat ka- kafat verildi. 

Fakat bizzat kendisi kerimesinin vaz'ı hamlinde 
bulunan 4 doktorun terfiini istedi 

T • d"l l labalıktı. Vali ve belediye reisi Üçüncü koşu! Akif B. in ltalya ile gittikçe larl etrafinda evkıf e l en er Muhiddin B. de bu son yanşa rinikosu birinci, gene Akif 
,..._ · · ld gelmişti • olan Pampalina 2inci ve 1 ·1 l" " Temps., gazetesi ""mıyetı "" 

l er iYOT Akvam içtimama tahsis ettiği ÇOga l Koşulara saat on beşte ba,- him Ef.nin Feravdenavı .. 

S · p "k'd bir sa· s ı H · · ·· baş makalede ezcümle diyor ki: K h' 11 (AA)- B" _ landı. Bu hafta dört koşu yapı- cü geldiler. Birinci 700, 2 aıt aşanın, ı ı e utan amıt, gerçı muste- Cenevre, ı (A.A) - B. Bri- a ıre, . ır ta 1 1 B' · · ·· ·· ·· k 75 ·· ·· ·· 25 ı· ··k'f t 
d 1 b t f •.. tbe ·ra b"t b" d' htı k b " Cene"re ı"çtı'ma1 as 1 Cemi- l h ··-~ 1 d h kif aca ctı. ırıncı, uçuncu oşu at ' uçuncu ıra mu a a ray an ge en u er ı ru ı ı ır pa ışa ; anca u ne and, Cemiyeti Akvam meclisi ke • am ta n""'tçı arın a a tev 1 'ki · · 1 d"' 1 deleri aleyhinde bulunduğu işi kadar doğru ise Hünkarın is- biri huzurunda söylemiş oldu- yeti Akvamm faaliyeti hakkın- edilmiş 0 tdugu haber verilmekte 1 ara, 1 ncın tay ara ve or - ar. H 

tı.lı'rdı". Fı"llıakı"ka tabur.u, alayı, t'bd t 1 d tt l teşvik · ı k da hakiki bir alaka tevlit etmek d" B ı. d- F·ı· · · düncüsü de at \'e kısraklara mah Dördüncü kosu:Prens ı a yo un a mu ası ğu nutukta Italya ile yapı ma · ır. un ar arasın a ı ıstımn B" · · k p Hali R h b" · ., İb ah" 
fırkası yokken şuna buna terfi- edildiği de o kadar doğruduı·. ta olan bahri müzakerata tel _ tedir. Fakat bütün dikkatin ge- belli h • k .. · ı · d sustu. ırıııcı oşu: renses uç anı ırıncı, r ım 

b 
.. 

1 
.k~şkı d ·omundıst erHın ~ 'miıı İphası birinci, İzzet Beyin 

1
. dinin Tayyarı ikinci, Ferha an binbaşılık, miralaylık, li- Makamı saltanatı i,gal eden mih ve bı'r ı"tila'f elde edilecP.i!i çen eylü~<lc M. Birand tarafın - ın e 1 ı a ın var T epsı 

- d R h d. "d" E, · 1 ( Almesutu ikinci ve Saban Efen fendinin küçük Ceylanı üç valık rütbeleri tevcih olunup Sultan Hamit ile hükfımetin ba- ümidiade bulundugunu tas;ih et dan ileri surülen Avrupa birliği e us ya u tsı ıır. vve ce tev j d" . M .. .. :. ld"l S h' p Al J'nı 
duruyordu. Bu terfiler orduda §ında bulunan Sait Paıanın mut miştir. Mumaileyh demiştir ki: meselesi iizerine çevrilmiştir. .. kif edildiO-i bildirilmh olan Al_ Bı.nııı . es
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• .. · 'hl'! ·-· "b' ı kı t "d · "d h F t · b d ~d· d 1. .1 1 ırıncıye , ı ıncıye , uçun unc çı tI ar ınncıye şırazeı ıntızamı ı a ettıgı gı ı a ye ı areyı ı ame ususun- Alelade bir idealist telil.kki e - ransız gaze esı un an son- manm nez ın e ngı tere a ey - .. 
25 

r "k'f ·ıd· .ki . 
75 

il""' .. 
25 

J' 
bu .. tçeııı"n mu··vazenesı"nı· de boz- da hemf"ki h k t 1 ı · ı k ra 'vrupa bı"rlı"'Y"ı fı"krı· etrafın h" d "dd ı· ld b" cuye ıra mu a at ven. 1• 1 ncıye , ,.uncuye ı 1 r ve em anaa 0 

• - dılmek tehlikesini· göze a ara -~ ., - ınk e gay~kt 5
1
.1 ethı ınea ~ _ır İkinci koşu: Fikret Beyin Mal kafat verildi. 

makta idi. Ancak gene bu Sa- duklarma bence asla ıüphe yok- da şimdiye kadar geçen faaliye ta rm vesı a ar zu ur etmıştır. 
it Paşa bir gün zatı şahaneye tur. Halil Rifat Paşanın aada- · ' ti hülasa ettikten sonra diyor Kahire, 11 (A.A) - Başvekil 
hususi bir ariza takdim ederek: reti sonlarında bir gün zatı şa ki: Sıtkı Paşa her zaman meşruti 
'.Kerımesinin vazıhamlinde eh- haneyi Sait Paşanın konağına " Bütün milletlere müternvi- surette hareket etmek niyetin -
liyet ve liyakat göstermiş olan göndermişti. Ecnebi gazetele yen temin edilen emniyet esası de bulunduğunu beyan etmiştir. 

Dünkü deniz Reşit Galip B. 
yarışları 

(Başı birinci sahi~ 

h h 1 (Başı 1 inci sayfada) 
b. eş. doktorun .ter_fii rütbelen_·nl_,.,ri ve bilhassa Fransız ve İngi- üzerine müesses devamlı bir Parlamento reJ"imi ipka edilecek -·~ 
ıstır am ve ıstı sa etımştı. liz matbuatı müthiş surette a- sulh, herkes için hak teşkil e - tir. Millet, yakın bir atide dile 
D k l k- • • ı · 50 ınetr;: arka üstü: Bilal Ef. eme o uyor ·ı o ıtıraz ar, oı leyhimizde neşriyatta bulunu- den mevcut muahedelere na - diği hükumeti intihap etmek fır 

ııacağım. Vicdan kanaatına 
tenit fırkacılık hayatının i 
fını temine çalışmak mühi 
hizmet sahasıdır. Bunun fa, 
olabilmesi için mütekabil s· 
ve itidalin şart olduğuna s· 
yoktur. 

şil:ayetler birer gösterişten iba yorlardı. Bir taraftan zatı şaha- yet, ciddi bir teşekkül ile mü~te sat·m elde edecektir. Sıtkı Pş. (Ged;k\i) 
tt. h ı k f ı · · "d f · · 200 metre: Hüseyin Ef. (D. Jc ır. ne a km ahvalden hoşnut ol- re men aat erını mu a aa ıçın intihap kanununda bazı tadilat 
Gene o zaman meşhur dok-- matlığına dair rivayetler işit- - birleşmeleri lazım gelen millet- yapılacag·mı ihsas etmiştir-. L.) 
1 d b• • • b P t 800 metre mukavemet: !sına tor arımız an ırısı, zor a a mckte idi. Bunlar Hünkarı en lerin anla~ması.. şte asıl van- Nasyonalistlerin lideri olan 

şalardan birinin kendi _aley- ~iseye sevkediyordu. Filhaki- lacak gayeler btıdtJr. Fransa bil Hafız Ramazan, ifrat derecede il Ef. (Gedikli) 
lııne tecavuz ve hakaretınden ka Sultan Hamit nazarında bu tün nüfuzu ile bu siyasete muza milliyetçi olan Veft fırkasına hü Klüp fıtalan 
1 1 H"' k" 'k' Bundan sonra sıra ile prog t a;:ı un ara şı ayet ve _a_-., iki hadise yekdiğerine daima heret edecek, fakat müttefik1c cum etmekte ve mezkur fırkayı -
daletı ~ahaney~ de?alet ettıgı bağlı yürüyen ve biri diğerini rin muzafferiyetile teessüs eden Londrada milliyetçilik ticareti - ramın en cazip numaralarını teş 
z~ınan Sultan hamıt derhal. tah sürükliyerek nihayet fena bir n_iza.mm aleyhinde ber lnngi ~g- ne girmiş olmakla ittiham ey- kil eden klüp fıtalan ve do-
kıl·at ~·apılmasını ernredınce b ld ı . nanma filikaları yarıştan yapıl-, , akibete yol açabilecek olan iki rı ır manavray.ı a .aı:mı}'.ac~ t !emektedir. Hatip. memleketin 
bu meşhur doktor zatı şahan.e- mühim amildi. Sultan Hamidin tır: Su!~ mua.~edelerının. ıhla! Sıtkı Paşaya muzaheret edece- dı. 
ye vasıtamla bır pusula takdım şahsı, saltanatı ve tarzı idaresi edılmesıne musaade etmıyecek-' ği kanaatmı izhar eylemiştir. Klüp fıtaları arasında yapı-
etmiş ve bu pusula muhteviya aleyhine neşriyatı muhtevi ga- tir . ., - -- lan 10 yarıştan yedisinin birin-
tının lütfen kabulü halinde ha- zete ve risale ve kitapların hu- Osmanlı borçları Arjantinde vaziyet ciliğini Galatasaray, ikisini Bey 
tın tatyip edilmiş olacağım · meclı'sı· koz birisini de Beylerbeyi ka-dutlarımızdan içeri girmelenne iti. Brland Düyunu umumiye idare Buenos Ayres, 11 (A.A) 
bana söylemişti. Bu pusulada son derece itina olunma- müdürü Prudhomme imzasile "Ti- Sabık Reisicümhur M. İrigo - zaıtıdı. 
akrah:ısmdan bir kaç kişinin rüt muslihane fikirlerimde sebat ve kinci ve birinciler şunlardır: 
b . .1 sı halkın hoşnutsuzluğu üze- ısrar edeceg-m. İşgal etmekte ol mes" de bir mektup neşretmektedir. yen, Montevideoy'1 nakledilmek B' "f Ü d"l G 1 e, zammı maaş ve nışan ı e · d b"l . ır çı te m pte ı er: a ata 

nn e yap. a ı. ec. ekleri suit.esır dugu· m mevk"ıde kaldıkça kat'iy Hariciye vekili Tevfik Riiştii Bey üzere bir zırhlıya bindirilmiştir. taltiii niyaz olunuyordu. k k saray- Altınordu. 
or usu ıle ıdı. Bu .. neşnyat yen harp olmıyacaktır. (Alkış- geçenlerde "Times" mubabirine vaki H" d" d • İ 

Sultan Hamit istenilen şeyle halka km kt ld - t b beyanatında Osmanlı borçlarının ın ıstan a yagmur ki çifte hanrmlar: Beykoz -
· d' b d d J . çe .. e e_o ug_u ıs ıra ı !ar). Eğer, Cemiyeti Akvamın B l b · İki "f d' ki" G ı ı ver ı, un an o ayı şayanı t h 1 k Tu"rkiyenın· mı·ın menabı·ın· ,· ihla"I et- Bombay, 11 (A.A) - Yag- - ey er eyı çı te ırse ı: a asvır, zı ın en ten ıt ve mu- bul b""tün hükumet -

takdirdir. Ve bu tarzda irade- h 1 f t t "k "h . ·ı azası unan u meden tediyesi mil•ku··ı oldug-unu söy murlar ög-leden sonra durmuş- latasaray- Altınordu. 
1 , . . . . bo ld a e e e eşvı , ru ayet ıstenı 1 . · g·· terirlerse bu , "f . G 
erıe şırazeı ıntızamın zu u- . b h k 1 . hil er aynı azını os ' lemi•tı'. M. Prudhomme bundan ba- tur. 32 saat zarfında 26 par - 3 çı te müptediler: alatasa -.. h A k S 1 mıyen a?.ı are et en tes e- b"" .. k b" tc kk"dir , 

guna şup e yoktur. nca u debilirdi. Sait Paşaya Hünka- uyu ıAr ra ~· 
1
:.. hisle diyor ki: mak yağmur yağmıştır. Hasa - ray- Fenerbahçe.2 çifte müpte-

tan Hamidi bu hususlarda müa- b d" . . bl"ğ "k vrupa ır ıgı "Türkiyenin harpten evvelki borç rat mühimdir. diler: Galatasaray- Alt'nordu. 
h d k S · p d rm u en ışesını te 1 ettı ten Avrupa hükfimatı müttehide - n· "f kü" ""kl G 1 aze e er en aıt aşanı? ~ sonra bu baptaki mütaleası is lan hakkında P23 de aktedilen itilaf ır çı te İçu er: a atasa-
o meşhur doktorun da hısseı tı"f b ld _ .. 1 a· si meselesine temas eden M. Bri . "''k" . . 1• b" F "' h ray- Beykoz ki çifte küçükler: 

, • 1. • . . . k l' sar uyuru ugunu soy e ım. d c . . /\1 ·ı t . namenın tat.,. l ıçın evve a, utçe ta ennı a ır m, su ı etını tayın etme a- S . p .. 1 H··-•-~ an , emı~·etı :-.•am ı e eşrı- b' .1 1 .d .. d 7 . . Beykoz- Haliç (Bu yarışta G. S. 
1 aıt aşanın muta eası UnK<ı- k" . . b . . t h k ırı e, yanız van atın yuz e ısı 

:amc ır. .0 . . • b .. 1.. ı mesaının u proıenın a a - 220 000 000 T" k 1. 1 k b" d yirmi metre füıde iken yanlış -* * * . ra ı are sıstemırun te dılı u- k k . . • ld - tin - , . ur ıra ı utçe e 
. • •• • • ! zumunu arz yolunda olsaydı . ~ ~. ıçın ~arun .o. ugun.u,_ ç. 16,000,000 Türk lirası-olup hatır- !ıkla saha haricine ç1ktığından 
Intıkal ve tevsıı ıntıkal mua- .. . 1 "d'' o . b"J kıı boyle bır teşrıkı mesaının ı- d ka 1 k' d h"l! bo 'h al Yalnız 4 ı·nekçı" asrAı kaybetmi•tir.) . • muessır o ur mu ı ı r. nun ı - . ._ . . C an çı rmama ı ı a ı rç ı m ' 

mele len yapılırken tapu ıdare S . p ah b" kılıge meydan vermeksızın e- d'l b·ı· b' d d a· 8 . 3 çifte hanımlar: Beylerbe -.. k' . . mem. aıt aşa rarane ır . . . l • 1 b h d e ı e 1 ır ır erece e ır. anıyen ec· h . d• 
Si mutera ım vergılerı arar vebu "h d' b" h mıyete yenı ım tna ar a şe e- b" b t b' ·ı 1400000 . t ı· a ır ınşa e ıyor yi- Altınordu. 2 çifte küçükler: 

·ı h ·ı 1 dk • . nası at versey ı gaza ı şa ane- •. . .. 1 . . ne ı orsa a ırı e , . ıs er ıne 
vergı er ta Sl o unma ı ça ıntı 1 k k 1 . cegını soy emıştır. b J'ğd" T" k h"k" t' d . 1 Galatsaray- Altmordu. 3 çifte 
l 1 •. . 'k ye çarpı ma tan urtu ur mu ı- . _ , 1 1 k b a ı ır. ur u ume ı emıryo u 
:a ve tevsıı ıntı ·al muamele d" B . y - Dıger kıta ara re a ette d .. h. . . h' ı· k .1 'd b" kı müptediler: Galatasaray- Bey -

J • .. d d' s . p ı?. tınU da kestıremem. al- .. k"" d "ld" c·· k" b"t'° meva 1 Ve mu ımmat ıçın a tren SC• ne Çl eryenı en Jrta m Jerbeyı·. erme musaa e etmeL '· aıt a b'ld"" d k" S . p mum un egı ır. un u u un • t hl .. d t ·r·· i f k. t 
d . d b" nız ı ıgım şu ur , aıt aşa .. .k· d' .. nevı aa ıu a a gı ı,m § ı ı mun a-ı "dd"al d d" l . .. 

~anın sa aretı esnasın a ırjb . 1. 1 d"kt. k . dunya Avrupanm ı tısa ı mute zama tedi e edilmekte ve 6 000 000 ı ı ar ser e ıyor ar Dığer musabakalar ·· B b ·rd b" • • em cm e ı en sonra, e sen- . . .1 \"k d d n y . . ... ._. 
fun • a 

1~d1 
.• e~ ,1~ ıstıza~ ~ez- y:ı yaptığı veçhle, kolunu uza- kabılı~etı e a : .. a ~r ı~ li _ isterline baliğ olmaktadır. Gene ya- Belediye hududu dahilinde fenni . Br_aı:.da_b?;~arda bırıncıhgı ~e 

er~~1 - g_ekalı. u.ı al ılntı. ~ ~e taralı: parmakların· acarak. yü Hatıp'.son. -0~ od~rda mAec s kında, harpten evvelki borçların te- inek ahırları inşaoı hakkındaki tali- vın, ıkıncılıgı Caokrn alm ~ or-
tevsıı ıntı muame e erının ıc .. ' · ten 27 mılletın sım ı en vru - . . . . . . bo .. . • . ' 

.. k .1 . , zünu bnnışturarak ,.e pencere- . ' .. . l dıyesıru tehır ıçın rsa muşkılatını matnamede tadılat yapılmadığından! ~ 
rası nıutera ım • ergı erın tan pa vahdetıne karşı gostem .. ş o 1 ·ı . .. k ki h" ·ıı 

·ı· . il· k 1 h Ik den sokak tarafını göstererek: _ .. .. , .. 1 ı en surer en es amı ere karşı inekçiler neticeye intizar etmektedir 
sı ıne mı.a a tutu nıasi, a ı B h 1. . b. . . dugu buyuk alakayı teemmu et k din' .. d 1 · · 'k tt' ·· · 1 

1 1 . - - u a a ı mı u ahalı mı? J . . . en ı mu a aa ıçın zı re ıgı açıga, !er. 
o muame e en yaptımıamaga . ' . mesını talep etmış: tiki k dd" · k Al 

k ._. b . d b' k Dıye cevap verdı. Ben bu . . . ed 1 y enme te tere ut etmıyere - Şimdiye kadar yeniden fenni ahır 
sckv. ettlıgı ve ku hyulz enk ırlçdo cevabı aynen arzettim. Bu ce- . -.- Daha ıle~ ıp~ en edvve man fabrikatorlarına demiryolu mal- in..,.atına ba•lıyanlar biri Ferlköyiin-
sı ayet er vu u u ma ta o u- .. . . . sızın muavenetmızı arzu e e - · · · 00 000 k b · .- • 
~ b, b" 1 h b vap uzerıne Sultan Hamıdın . . . zemesı ıçın 40,0 , mar a ahğ o- de Vasi! Üçil de İıtanbulda ineı.•i gu cyan ve ınacna ey u . . . - rız · demıstır ı k k" k d kı ,... 

1.. ·ı kl"f d'l' d edınsesı zaıl olup olmadıaı · · an ve ıemen na ıt, ısmen e 18 Kadri Halit ve Hamit Efendilerdir ı 
ıısu un ı gası te ı e ı ıyor u. . . >: d · 1 · · • • · 
Sultan Hamit bu tarz idare işle- n~ bıle~.ezse.m de. Saıt Paşa gı- hirlerinden saraya g~len tel- va elı o mak iizre yenı ııparişte bu- Mevcut beş altı yüz ahır eahib iıe va 
rine itiraz etmediği için Sait bı tecnrbedıdc bır z~tın. ~u be- grafları zatı ~ahane Sait Paşa- lunmamış mıdır?" ziyetlerinin milsait olmadıtını ileri 
Paşanın teklifi kabul olundu. yanatı Sultan Ha~nı: gıbı yal- ya gönderirdi. İttihat ve te- Avrupa birliği sürerek hiç bir tadil yapmıyorlar. 
Beş ay sonra ~ait Paşa ikinci n~z mu~lakıyet~ 1~~ı.nat eden rakki cemiyetinin gi111i bi'I" "Temps,. g:ızetesi Avrupa bir Mevcut ahırların bir kıımınm ka-
bir tez!<ere ıle eski ı•sıılün ia- bır padışahı. gıttıgı. yolda teşekkül olmaktan çıkıp ale- !iği ve Cenevre içtimaına tahsis patıldığı rivayeti doğru değildir. !-
desini istizan ediyordu. Eski ~evam~ teşvık etmış . oldu- nen faaliyete girdiği zaman- ettiği başmakalesinde ezcümle nekçiler her sene on milyon okkayı! 
usul muvafık idise neden il- guna şuphe ?'oktur. Saıt Pa~a dan Kanunu Esasinin mer'i- diyor ki: mütecaviz saman ve ota ihtiyaçları 
gası teklif edilmişti?. Muva- bu h?e.ı:'anatıle halkın e'.kar veti ilan olunduğu lO temmuza "M. Briand Ce,nevce büyük bulunduğunu fakat vaziyetin tebellür 1 

fık değil idise neden iadesi ta- vde.
1 
ıss~yatı at~ı. eh~mıyet kadar geçen kısa, fakat çok meclisinde meseleyi teşrih et- etmemesinden dolayı mübayaatta bu-1 

e ı mcge aayrılaytk bır kem- enteresan mu""ddetı"n doğru bı"r ._. c · · Ak ı d ki ·· .. ' lep olunuyordu?. Bu nokta esa . ld "- tıgı zaman emıyetı vama tınma ı arını ve bu yuzden de koy 
. d _ mıyet o U!!'tınu anlatmıyor tarı"h'ı yazılmam~tır Bu ta d h' · · d" d v1 ı·· .. d'ğl . ı s~.n. t~emmı~le .şay. an ol ugu mıydı'.. .. -~ · · - a il yırını ye ı e et n ımına unun. otu ve samanı pa. ra etme ı nı 
_ rih yazılacak olursa <Mriilür ·· ·· ı · ı k o b kd k f g.bı araya bır de ıumal girmiş- 93 K E • . . . . ,,_ soz soy emış o aca tır. za- u mı ara ya ın sar ıyatı bulunan 

. H . , • .. h d" .. D anunu sasısının tatılı ki sonraları kendiqerinl birer man herkes kendi noktai naza- b ı d · · d ı lilltdı'~~ 
U.. un.car sup eye uştu. a- meriyeti hakkındaki beyanna- hürrivet kahramanı veya hiç ara ~cı arın e aynı vazıyetten o a-,"' 
hılıye n..ızırı Memduh Paşa bu . . . . rını ileri sürecek, muhtıraya ve- yr mubayaatta bulunmadıklarını ve. 
lvısust\ tahkikat icrasına me- ~eyı. ımzv:lıyban bgerçı Sulta? değilse hiirriyetin §.şıkı gibi rilen cevaplarda dermeyan etli- bu halin tesiri Trakyada hissedilece-. Deniz yarışlarından denize 
mur cd•ldi. İki gu"n sonra Mem Mam~t. ve , u eyannameyı gösterıniş olanlar ilanı meııru len ihtirazi kayitler nazarı dik-' ğini, Trakyanın ot ve samanının en atlama mü.~abakası 

. eclısı mob usanda okuyan tivete takaddüm eden gihıler- ı 
duh dPa ·a rkaporun

1
u ;1erdı: Bu zat Ahmet Vefik P~a idi; d~ Rumelinin har~k!tı ahra- li~akti ccl~e1 :megb·e, usule __ miık'teal- büyiik mahreci •tanbul olduğunu id dek kapma<la da birinciliği de-

rapor a es ı usu un ı gası en ancak Ahmet Vefk p 1 1 mesaı ı ser estçe muna aşa- dia ediyorlar. Yine inekçilerin iddia· niz lisesinden Cemal Ahmet Ef. 
. d S . p • • ı aşanın rancsini boğmağa ca ışan ar a- kt d' 1 kl f k C ş h . k k t 

zıy2 e aıt aşanın ışıne yara Sada:ete getirilmesinde ve Hün rasmda bulunuyordu. Her hat- ya mu e ır o aca ar, a at e sına nazaran e rcmanetı mınta ası azanmış ır. 
d~ğı , . filhakika o usul Iağve- karı Meclisi meb'usandan kur de bunların telaş ve ıstırabı miyeti Akvamla mutabık olarak dahilinde bulunan ve mandracılıkla Bahı "ye filikaları 

Ben, bundan sonra, Mecl 
müstakil kalcağım. Bana ilt 
edecek arkadaşlar bulunu 
!arla beraber, bulunmazsa 
baş:ma vicdanımın ve kaııa 
mm gösterdiği yol üzerinde 
rüyeceğim. 

Ortalıkta gittikçe daha f 
yayılan bir bedbinlik, bir eıı 
salgını var. Milleti ümitsiz 
emniyetsizliğe sevkedebil 
mahiyette olan bu müfrit eıı 
teskin olıımahdır. İktısadi s 
tı muhakkaktır, vergiler a 
dır, inkılabın yerleşmesi, s8 
lam kök salabilmesi için bir 
det sıkı bir fikir disipllnl ta 
ne lüzum görülmüş olduğıı 
doğrudur; fakat büt!in burıl 
izalesi için en salim care, he 
cana ve asabi yete kapılara!< 
birimiz saldırmak mıdır? J1. 
reke sonundan İzmir zaferin 

1 dar süren uzun yıllarda gütt 
ticeyi beklerken çektiğimiz 1 

rap bugünkünden azını idi? 
zaman millete zafer vaddede1 

sözünü tutan adam gene 
m!zda değil mi ?Sadece btıll6 
tırlamak halkrmızı teskine 
ümitsizliğe düşmekten ko 
ğa kafi gelmelidir.,. 

Dr. Reşit Galip -
Ege vapuru hareket 

Seyrisefain idaresi tıırafıı' 
dan yeni alınan ve İskend"' 
hattına tahsis olunan Ege 
pıını dün birinci seferini r' 
mı~tır. 

Mme Pavlova 
" Au pays du Gazi., naıı1 

ki eserin müellifi muharrir 1 
Pavlova bir kaç güne kadar 
!ovaya gidecektir. 

Sabık dahiliye vekili g 
Sabık Dahiliye Vekili T~ 

ğı meb'usu Cemil B. dün 
radan şehirmize gelmiştir· 

Romanyalı doktorls! 
Evvelki gün şehrimize . 

Romanyalı doştorlardan ~ 
kep heyet dün Büyükada ~ 
derek ada çamları, ha'.Vı 
sanatoryamlar hakkında ıe 
katta bulunmuşlardır. 

dı'.:nesıl7 berab_er Sait Paşanın tulup sarayda merkeziyet usu- Sultan Hamitten pek aşağı de- Avrupa teşriki mesaisi ve Cemi eçinen Ali Bey, Rami. Küçiikköy gibi 4 çifte: Gedikli- Deniz harp 
mu~erakım vergı borçlarını v~r- liinü tesis icin 0 beyanname ğildi. Sultan Hamit bu işin yeti Akvam misakının bütün e- köyler ber sene Trakya panayırların- mektebi. 5 çifte: Mecid ye- Ha
m.ege mec?u; kalmaks;.z~n ?ıl- ile Kanunu Esasiyi mer'iyet- sonunda taç ve tahtı ve hatta saslanna riayet edilmesi takar- dan (2) bini miltecaviz manda satın midiye; 6 çifte : Mecidiye- Ha-
cıımle em~a~ınde tev~ıı ıntıkal' ten kaldırmağa sevketmekte ı;ahsı mev?.Uubahs olduğunu rür edecektir . ., almaktadır. Ahır meselesi ile alaka- midiye 
mua~elesını ;--aptırdıgı muhar- Sait Pasanın oy'ladığı rol ma- hissediyordu. Tatar Osman !aşan mukarrepler meşrutiyetin dar bulunan bu köylüler ahırlarının Atlamalar 

Liyej kongresi ~ 
Liyejde toplanması ".'~u '} 

olan beynelmilel dördtıll~ 
lüleri terfih kongresi to~ , 
ve kongreye hükfunetiıtl1t r~ 

··ıa na Brüksel maslahatgıl 
rerdı:. • %mdıır. Sultan Hamit her ne Paşann dağa kaldırılmasından Hanına taraftar değildiler. Sait seddedilmesinden korktuklarından Deniz talebesi arasında yapı -

Hunkar bu raporu hana okut- pahasına olursa olsun meb'- sonra Şemsi Paşanın Metro- Paşa Rumeliden gelip kendisi- manda almağa talip olmuyorlarmış. lan deniz harp mektebinden İb 
tu. Kıraat bitine~ mii~t~~zi ?ir ıı~ları dağıtıp istibadad; idare - vi.çe telgrafhanesi önünde kat- ne havale olunan telgrafları Her sene panayırlarda iyi fiatle man rahm Ef., klüpler arasındakini 
tebC;:s~umle şu sozlerı s~yledı = .. yi tesis etmeğe vak1a karar li ve müfettişi umumi Hüse - menfi mütalealarla, yani meş- da satan Trakya. köylüsü bu sene man de Galatasaraydan Ahmet ka -

- .Paşa bu_nu yapacagına mu vermişti. Hürriyeti fikir ve vin Hilmi Paşanın "benden . . . d . 1.. dl dalarına müşterı bulamıyacak ve İs· d 1 k 1 d b 1 
rutıyetın ıa esme uzum ma b 1 . k il .1 zan ı ar. 

~era. ı~ vergı.e; en orcu old~ kaleme ' hürriyeti lisana ta- ba~ka İttihat ve teral<kiye gir- dıg·ı cevaplarile Hünkara iade tan u ıne ç erı e beraber en büyiik .. 
'UllU soyl Qe d b kend zararı Trakya köylüsü çekecekmi•. Tahlısıyeler 

t, · e- Y 1 en onu ı- hammül edemezdi. Burası medik kimse kalmamıştır,. ediyordu. Sait Paşayı bu yol- • 
s:ne atiyye ederdim. böyle olmııkla beraber bir ta- mealindeki iş'an, askerle bera- da beyanı mütaleaya sevke- İnekçiler tarafından serdedilen bu id Tahlisiyeler arasında birinci-

Bu yol daha kolay değil mi kını kimselerin ona bu hu- ber polis ve jandarmanın da den sebepleri araştıracak de- diaların ne dereceye kadar doğru ol- !iği Anadolu aldı. 
idi?. Sultan Hamit devrinde ka-; ~usta yardım ettikleri de in-_ Cemivete iltihak ettii!;i haber- ğilim. Yalnız şurasını söyle- duğunu bilmiyoruz. Müsbakalann hitamından 
nun ve usullerin iktde bir de- kar k~l)u! etıı'P.Z bir hakikatti. !eri Sultan Hamitli İttihat ve mek isterim ki meşrutiyetini- İstihbaratımıza nazaran ahırların sonra galiplerin mükafatları da 
'İştirilmekte olduğu iddasi ileri RumeJi,le İttihat ve terakki terakkinin arzusuna mümaşa- lanı keyfiyetinde kahraman ge genişliği 10 metreden 8,5 metreye in ğıtıldı. Saat 2 de başlıyan gece 
süriildiiğü zaman bu hakikat- 1 ·emiyeti idari mutlakva t:ı ic-!ıar ettiğ'i bir hakikattir. çinen bazı kimseler tarihe ka- dirilmiştir. İnekçiler tavan irtifaınm eğlenceleri programı geoe ya -
Ie;in de bilinmesi lazım gelmezi vl'r ver iliinı i~van ctti.>;i Q<r~. Yoksa s>ravda toplanan mec- dar tahrifi hakik~t etmi~lerdir. 3 metreye indirilmedikçe bu işin yine rısından sonraya kadar neş'e 
mı' J !arda o hava!İ'.ıin muhtelif se-, lisler. Hünkarın etrafında do (Bitmedi) halledilemiyeceğini söylemektedirler. içinde devam etti 

Kamil B. iştirak etmiştır·beJ 
Leh darülfünun tale /; 
Şehrimizde bulunnıal<t~e 

Polonyalı Dar!ilfünun. t~c 
dün şehrimizin şayanı . 
mahallerini gezmi lerdif· 

Alhn ordu galİP 
İzmir, 12 (A.A) - B~~ 

tanbul altınordu takııtı 1 1 clA 
miz Altay takımı arasııt 
pılan maçta Altıho'.du 1 
karşı üç sayı ile galıp ge 
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Istanb11l cuma günleri nasıl eğleniyor? 

edek muallimler hangi vazifelerde istihdam edilecekler? 
·k~----~--__..,.----------:-~-----:-----7'=:-----------------------------

Muallimler Polisi teftiş Komünist Semavi afet 
Enternasyonal'in 
mümessili kimdir? 

• 

Adanada müthiş 
bir dolu yağdı 

• Artık mevsım değiştiriyoruz 
luma günleri Beyoğlu caddelerinde seyran .. 

Güneş~n. hasretini çekmeğe hazırlanalım ! . Her kuşun eti yenilir mi sandın 
ıdı ? - Havdi hediyelik .. - Horisti Madam - Bir kadının yalan• 

M. S. 

Nasıl öldürmüşler? / Poliste 
Bir memur taban
cayla intihar etti 

Foça Kazasında Çamaltı tuzlası 

nen müthit cinayet tahkikatına de
vam edilmiştir. Maznun Osman kap
tan ile İsmail vt makinist Yusuf'a ci 
nayette yardım eden Mağaracı Ham
di isminde birisi de tevkif edilmiştir. 
Mağaracı Hamdi; bu müthit cinayet
ten eonra maznunları motörün kayı
ğından kendi kayığına alarak Papaz 
iskelesine ve oradan Kokaryalıya gö
türerek cinayetten hükumeti haber-
dar etmemekle maznundur. 

Yapılan tahkikata göre, bunlar mo 
törde bulunan kaçakçı Cemal ve Ha
lil Etem ile kaptan Recebi öldürerek 
paralarını almş ve paylaşmış, ondan 
sonra cesetlerini denize atnu9lardır. 

Katil Osman kaptan ile yeğeni Sü
leyman, makinist Yusuf, kayın bira
deri İsmail; taifeden Çipl:noz Ahmet 
ve Sipahi Hüseyin cinayetten sonra 
motörün kayığına binmiş ve bir dal
yana çıkmışlardır. 

Sultanahmette Gün görmez 
mahallesinde oturan Adliye l~ 
vazım kalemi memurlarından 
Kadri Silleyman B. ötedenberi 
mübtela olduğu sinir hastalığın 
dan müteessir olarak intihara 
karar vermiş ve dün ağzına bir 
tabanca sııkmak suretile kendi 
ni öldürmüştllr. 
Kunduracı bıçağile cerh 

Mercanda Kızlarağaııı hanın
da kunduracı çırağı Osman kun 
dura bıçağile Muradı kanımdan 
yaralamıştır. Murat hastaneye 
kaldınlmış, Osman yakalanın!§
tır. 

Baldızını vermediği için 
Kumkapıda oturan garson Ha 

lim Ef. nin baldızı Nurik Ha -
nımı almak istiyen ve verilmedi 
ği için muğber olan kunduracı 
Kirkor ve arkadaşı Aristo, Ha· 
!im Ef. dövmilşlerdir. 

Acaba deli mi? 

Dalyanda Magaracı Hamdinin ka
yığını kiralamış, kendi kayıklarını ba
tırmışlardır. Mağaracı Hamdi katil 
maznunlarından bir kısmını Papaz is· 
ketesine çıkardıktan sonra Çipinoz Beşiktaşta arabacılık eden 
Ahmetle Sipahi Hüseyin ve Yusufla ve doktor namile anılan Cemal 
geri dönmüş, motöre gitmişlerdir. ort da hiç bir sebep yokken as -

Motörde bulunan bazı eşyayı mo- ker Kadriyi kafasından ve ham 
tör batırılmadan evvel almak iate- mal Mustafayı kama ile kamm 
miş, Üzerlerinde kan lekeleri bulunan dan ağır surette yaralamıştır . 
üç gemici muşambası ile bir çift ka- Mecruhlar hastanededir, Cemal 
yık küregini kendisine hediye etmis- ~utulmuştur. 
terdir. · Gazinoda kavga 

Ham li kendiıine hediye edilen bu Zincirli kuyuda Basiret E -
eşyayı Papaz iskelesi civarında kum fendinin gazinosunda rakı yü -
içine gömmüıtür. zünden randevucu Sabahat ile 

Müstantiklikçe yapılmakta olan şoför Liyon arasında kavga çık
t~hkiic_:t_ üzerine Hamdinin cinayeti mış, Liyon Sabahati başından 
gızledıgı ve motör batırıldıktan sonra yaralamıştır. 
maznunları Kokaryalı'ya götilrdüiü 
meydana çıktığından Hamdi yakalan Ne denaet . du"n 
mıt ve hakkında tevkif milzekk . Bayazrtta fıstıkçı Nun 

ereoı F 'h d ' d 8 
kcailerek hapiaaneye gönderilmiıtir. a~ m; ~se~ın ~ .ot;ranb. 

Müddeiumumi muavini Ali Bey ile yaş arf m a kacıyle ısd~~knk~ ır 
pollı memurları ve b' h , t f ku:ı ena ma sat a u anına 

ır ey c tara ın- . . . 
dan Papu iıkeleainde taharriyat ya- sokmak ıstemış ısede yakalan • 

pılmlf ve kanlı eıya ile kayık kürek- mıştır. 
!eri meydana çılmuıtır. iki sabıkalı arasında 
Mot~rün batırıldığı mahalde bir bu Kasımpaşada oturan Kı k 

ç~k mıl saha dahilinde yapılan tahar- Ali ile Çamur Kazım sarh lrık 
rıyat neticesiz kalımı '"' ne motör. la kavga etmişler, Ali bı 

0 
k~ 

ne de c~ıetler bulunamamıştır. Kazımı agır surette lça a 
Tahkib denm olunmakta yara amış-
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Fethi B. Akhisar ve Balıkesirds 
iki nutuk söyledi 

··············~~~~~· 
.r~ ... nn ıtrr.desi "11di'liyet" tir 

l~ E'ı LÜL 19:~0 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No 100 Telıı:nf adrPt:, Milliyet, Is. 
ta:ıbul. 

Telefon r..umaralı: 
fstanbul 3911, 3912, 3913 

1 

GABON~ür~y~~ç~nTı7a~~{çin 1 
3 aylığı 400 kuruş 800 kurut 
6 " 7 50 ,, 1400 ,, 

12 .. 1400 .. 2700 

Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti aeçen ııuıhalar 10 kuruf 

tur. Gazete ve matbaaya ait iı\er için 
müdürjyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 

iki eski mahkum arasında 
-F ranaızcadan-

Kürek mahkumu uzun, çetin tıktan sonra çok iyi yaşamağa 
seneleri türlü türlü ıztırap ile başalmıştr. 
geçirdikten sonra mahkumiyeti- İlk zamanlarda onu fena bir 
ni bitirmiş, çıkmış, kurtulmuş- halde görüyorlardı. Fakat son
tu. ra birdenbire gözden kaybol -

Fakat bu kurtualn mahküm- muştu. Eğer bir rivayete inan
hürriyete ve serbest havaya ka mak lazım gelirse kendisini çok 
vuştuktan sonra yapacak bir işi iyi bir kıyafette ve otomobilde 
yoktu. İşsiz bir adam .. Mahku gören olmuştu. Lakin ondan 
miyetini bitirerek yeni hapi~ten sonra kimsenin haberi yoktu. 
çıkmış bir eski mahkum kolay Bu kadar malumatı aldıktan 
iş bulabilir mi>.. sonra kendi kendine: 

O bunu o kadar düsünmüyor - Artık onu bulmağı tesa -
1 lUn hararc·t en çok '27 tn az 

14 dorece idi. Bugun hava açık 

< lac•k ruzgAr 4imal esecektir. du. Onun şimdi bir tek isteği düfe bırakmalı, dedi, ben sim
i vardı. Eski bir arkadaşını ara- di kendime biraz ekmek parçası 

.. ,--H-a-ft_a_n-1n--Y-a-zı_s_ı _ _,I mak bulmak .. O da bir mahkum bulmağa çalışayım!.. 
du. Fakat daha evvel çıkmıştı. Bu tesadüf kendini daha ziya 

Güzellik kıraliçesi 
nasıl oldum? 

Eger hulya ve rüyalar olmasa Ah
met Haşim Beyin dediği gibi mutta-
sıl ve mütemadi yazı yazmak, boşal

mış karihayı kazıdrktan sonra bar
saklarından yazı mevzuu çıkarmak 

bir facia olurdu .. 
Dua ve temenni edelim ki buhül-

Acaba nerede bulunuyordu? de bekletmedi. 

Bu arkadaş genç bir delil<an Bir çok yere gitmiş, iş ara _ 
lı idi. İhtiyar bir kadını,· öldü- mıştı. Fakat her yerden de: 
rüp para ve mücevheratını çal-
dığı için mahkum olmuştu. Fa - Maatteessüf işimiz yok. ce 
kat bir takım hafifletici sebep vabmı alıyordu. Kendisinin ha
lerden doalyı cinayet mahke _ pisaneden yeni çıktığını öğre -

nince iş veren olmuyordu. Bu
mesinde hayatını zor kurtarabil 
mişti. İkisi çok iyi ahpaptılar. ?-~ kendi de anlıyordu. Onun 

ıçın: 
Kendisi daha evvel girmiş, fa-

-Ben bundan sonra namu -
kat cezası atır olduğu için da-

ya ve rüyalar devam etsin L ha evvel çıkmakta geç kalmıştı. sumıa çalışıp geçinm~k. istiy°:" 
Hapiste iken genç katili diğer rum. Namuslu olma~ ı~t?e~ bır 

Bir ıki glln evvel cenubi Ameri- mahkı1mlara karşı_ ~imayesi altı ~avallıya yardrm edınu: .. diyor 

kad•n g•l•n bir telgraf bize dünya na almıştı.Bunun ıçın genç mah u. • . 
güzellik kıraliçeliğine Brezilya ııüze- kfim kendisine minnettar oldu . Fakat ış b~lam~ı~tı. ~ır sa 

Sonra gitgide 0 da bir kuvvet b~h nereye. gıdecegını bılme~ 
teşkil ederek diğer mahkfimlara bir hal~e gıderken az kaldı b:r 

linin intihap edildiğini bildirdi. 

Pek ala olmuş. . Köhne Avrupa.
nın küflenmş güzellerinin kaybet-
meıine hiç te müteessir olmadım. 

Bizim güzele gelince bir kıraliçe
liği kabul etmiyecek kadar Cümbu
riyetpervcr olduğundan zaten bu in
tihabı kazanacağını beklemiyorduk 
bile!. 

l tc bu düşünceler içinde elimdeki 
ı;a.• teyi okurken yavaş yava§ bir 
ı;a!let bastı. . Bu gaflet umuma ııe
len gaflet değil uyku gafleti idi. 
Ve onun tesirile uyumuşum. 

Allah hayırlar versin rüyada 'ben 
bir güzellik kıraliçesi imişim. Şu ite 
bakın!. Hem de ne güzeli biliyor mu-
sur.uz' 1 Ermeni güzeli ... Hatırımda 
kaldığırıa göre şöyle hafif bıyıkla.

nm da var. Fransızca gazeteler res
mimi basrp altına "Miss Armenie., 
ciıye yazmışlar. Nasıl, nerede bu rüt 
beyi kazandığımı bilmiyorum. Ya! -
nız, Çinde mi. Japonyada mı her 
halele uzak bir yerde yapılacak dtin
ya güzellik kıraliçeliği intihabına 

•hazırlanıyorum ... Etrafımda bir kaç 
tilnC Ermeni madam var, bir tane 

k 
"ki · ··hun· v m""tt fik otomobtl altında kalacaktı. Be 

arşı ı sı mu e u e . . 
b

. k t t k"l ttı"l reket versın otomobıl durdu. 
ır uvve eş ı e er. 0 Şimdi kurtulduktan sonra bü şaşkın şa~kın bakınırken: 

tün hapistaki hayatını göz önün - Ah senmi~i~? .. diye hay-
den geçirdi. Kamı açtı. Fakat kınnakt~~ k~~dinı a~~mam_ıştı . 
bir yere oturarak düşünmeği, Otomobılin_ ıçınde guz~l b~: ka 
eski hatıralarını canlandmnağı dınla şık bır erke~ go~uş~U. 
daha ziyade tercih etti: Bu erkek on~n. ~skı mahkumı -

-Ah, diyordu, acaba onu ne yet arkadaşı ıdı ... . _ 
rede bulabileceğim? Genç kadın yanındakı erkege: 

Kendisinin yaşı ilerlemitti. . - Bak, dedi, seni tanıdı. Bu 

Arkadaşı daha gençti.Onun için kım?. 
gene birle,irlerse çalışabilirler - O hiç tavrunu bozmadan: 
di. Bu sefer nasıl çalışacaktı?. - Bilmem, dedi. Sonra şofö 
Her halde tekrar hapisaneye git re seslendi: 
mek niyetinde değildi. Fakat ------------

namusu ile çaıı'1llak için iş arar Yeni neşrlgat 
ken eski mahkfuniyetini arayıp p d ) 1 
sormu:yacaklar mıydı?. Acaba ropagan a USU Ü. 
o ne yapmıştı?.. Kendisine iş 
bulabilmişmi ydi? .. 

Onu bulabilmek için sabıkalr
Jann arasna gidip sormaktan 
başka bir çare bulamadı. Çiln -
kü sabıkalılar kimlerin hapse 

Büyük ameli hayat mütefek
kiri (Gasson) un 

"Propaganda uıulü,, 
İsmindeki yedinci eeeri de dün 

çıkmıştır. 

guzellik doktoru, bir iki tane onun girip çıktığını bilirler. Fakat 
bunların arasına tekrar kanş -. 
mak istemiyordu. Bununla be
raber başka çarede yoktu. 

Gasson bu eserinde kendisine 
mahsus görüşle Propaganda ve 
İliincılık hakkında çok kıymet
li ma!Umat veriyor. 

asistanı. bir berber, bir masajcr, bir 

tu,·alet mütehassısı, bir terzi, bir 
kunduracr, aklımda kalmamış amma 
benim güzelligimi muhafaza i\İn bir 

surü kalabalık var .. işin tuhafı 
ben kendimin kadın olmadığımı bi-
lıyormuşum amma - nedense - et

rafımdakilere söyliyemiyorum. 

rin 

Olduğumuz yer bir yabancı şeh
btıyük otellerinden birinin hu-

Bulduğu bir iki sabıkalıdan 
öğrendiği şu oldu: 

Eski arkadası hapistan çık -

"Propoganda usulü,, 
İsimli kitabı da muallim Mü

bahat Bey tercüme etmi~tir. 
Her kitapcrda vardır. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~ 

l'.enişlik hasıl olmuş .. Eyvah!. Fe
laket!. Halbuki evvelce tam (Venüs) 

(Başı 1 inci sayfada) Aksi halde derhal tecemmuat kanu 

Mevcut yolsuzluklar ve fenalıklar nu ahkamı tatbik olunacaktır. Hüklı-
met inzibat kuvvetleri sükUn ve hu
zurun muhafazası ve kendilerine kar

şı vaki ojacak her hangi hakaretamiz 
bir muameleye şiddetle mukabele edil 
mesi için emir almışlardır.,, 

münakaşa hürriyeti ve cümhuriyet 

prensipleri karşısrnda ağustos güneşi 
altında kalan karlar gibi erimeğe mah 
kUmdu··. Bunu idrak etmiyeret".', mil

letimizin hakiki temayüllerini anla
mıyarak bu temayül ve prensipleri 

susturmak için yalan ve isnat yolla
rına sapmak aczin ifadesidir İzmirde 
ki nutkumu ümit ederim ki, cümleniz 

okumuşsunuzdur. O nutukta izah et
tiğim veçhile fırkaınız her şeyden ev 
ve! bugün Türk milletine hediye etti 
ği bu muazzam eserleri Türk milleti 

sinesinde ebediyen muhafaza edecek
tir. 

Biz bunlarla değil, iktısadi buhran 
çarelerini aramakla uğraşacağız. 

Balıkesirde istikbal 
Balıkesir. il (Milliyet) gecikmi§

tir - Balıkesire saat ~ te gelindi. 
Hükfımet intizamı temin için ciddi 

tedbirler almıştı. 

İstasyondan 5 dakika mesafedeki 
yeni fırka merkezine yaya gidildi. 
Fethi B. balkona çıkarak kısa bir hi-
tabe irat etti ve yarın (dün) saat iki
de umumi bir hasbihal yapacağı \•e 
oraya geleceklerle uzun boylu konu
şacağını söyledi. 

Dedi ki: 
Memleketimiz zengindir. Milleti· 

miz çahşkandır, namusludur. MemJc .. 
- Şimdi dağılınız ve yerli yerini

ketini seven hamiyetJidir ve faziletlİ· 
Zt" gidiniz. 

1 
dir. Yaşasın büyük Türk milleti. 

Akhisardan sonra Bundan sonra, vakit, Fethi Bey va 
Trenimiz yoluna devam etti. Kırka ı:, askeri kumandan, belediye reisini 

ğ2 ta Somada da ufak ufak bazı teza ziyaretle geçti. 
hürat yapıldı. Fethi B. Somada tren· Halk fırkasının mukabil nümayiş 
den indi. İkram edilen şerbetleri iç- tertip edeceği şayiasmm aslı yoktur. 
tı. Halka beyanatında köylünün ce- Fethi B. nerde kaldı? 
fahını iktısadl inkişafını temin edece Balıkesir, 12 (Miliyet) - Fethi 
fiz. İktııadi buhranın izaleıi için Bey sabık bir dergaha misctfir o1muş
fırkamlz haJka hürriyet temin olun- tur. Serbest fırka lideri kendisini zi

masını esas ittihaz etmiştir. Maksadı- yarct eden iki gazete mümessilini hü 
mız iki fırka halinde mecliste miJJet kfımetten para alarak beyanatını tah 

itlerini, memleket işlerini a~ıkça ko-ı ri! ettikk_ri iddia ve bahaneıile kabul 
nutmak, bir hata varsa onları meyda etmrmıştır. 
na koymak, izalesine çalışmaktır, de- Fethi B. bugün akşam üzeri bura, 
di. dan hareket edecektir. 

Balıkeıir valisinin beyannameai 
Balıkesir, 11 (Milliyet) - Balı

k<sir Valisi Ö•demir Salim Bey, Ser 
beıt fırka liderini karşılamak için ba
zı hazırlıklar yapıldığını haber almış 
v~ İzmirde olduğu gibi müesaif ha
diselere mini olmak için bir beyan

name netretmiştir. Bu beyannamede 
deniliyor ki: 

'"Serbest Cümburiyet fırkası lideri 
Ftthi Beyin Balıkeıire geleceği ümi

dile Serbest Cümhuriyet fırkası men
ıubini tarafından nümayişli bir istik
bal hazırlandılı ve bunun için rozet
ler tevzi edilmekte olduğu ve buna 
mukabil nümayiş tertibatına giriştik

leri haber alınmıştır. 
Fırka mücadelesi fikir mücadelesi

dir ve hükfı"'°t her ıeyden evvel 
memlekette huzur ve asayitin temini 
ile mükelleftir. 

İzmir hadiıesi gibi çok fena ve Ba 
lıkesirin şimdiye kadar tanınmı' va
kar ve ciddiyeti ile gayri kabili telif 
bir hadisenin Balıkesirde de vukua 
fC)mesine Vt ortada adam ölüp hü
kumet kuvvetlerinin tahkir edilmesi
ne vilayet kat'iyyen müsaade etme-

Bursalılar yenı fırkaya 

gırmıyor 

Bursa, 12 (Milliyet) - S. C. fırka 
sı tarafından esnafa tomar, tom~r ve
rilen teklif varakaları frrka merkezi

ne aynen iade edilmiş ve bir çoklan 
da bugünkü kurtuluş şenliklerinde 

yırtılarak yerlere atılmıştrr. 

Fethi B. bugün geliyor 
Balıkeıir, 12 (Milliyet) - Fethi 

Bey bugün saat on beşte idman saha
sında ( 5) bin kişi önünde bir nutuk 
söylemittir. Nutku 20 dakika sürmüş 
tür. 

Nutkunda her zamanki gibi ver

ııilerden, inhisarlardan bahsetmiş, A
rap harflerini iadeye çalışacağına ve 
los giydireceğine dair iftiraların guya 
muarızları tarafından yapıldıiını söy 
liyerek reddetmiştir. 

Bundan sonra Balıkesir yeni fırka. 

idare bey'eti azasından Süruri Efen
di bir nutuk söylemiş ve inhisarların 
bazı kimselerin ceplerini doldurduğu 
nu tekrar ederek Fethi Beye ebedi 
surtte bağlı olmağa ahtü pimana 
halkı davet ile lidere 'u auretle hitap 

meğe karar vermiştir. Binaenaleyh etmiştir: 

her iki l.jlraftan kat'iyyen nümayi' - Bütün millet, size perestiş edi-
vaziyeti alınmıyacak ve bunun için yor! 
toplanılmıyacaktır. Eski şeriatc;i, tekkeci takımı bu nü 

Fethi Beyi Serbest Cümhuriyet fır mayişi körükliyerek Halk fırkasın

kasına dahil zevat istikbal edebilir. dan intikam alınacağını zannetmekte 

1'akat bu işle alakadar olınıyan hal- dirler. 
kın istasyona toplanmaları için tah- Fethi Bey saat 17 trenile Bandır

rikat ve teşvikat yapılması memnu- maya hareket etti. Nümayiş sükiinet 

· dur. le geçmiştir. 

susi 
yor, 

!ar. 

daırcsi. Gazeteciler falan geli
lakin benimle görüştürmüyor-

tsi burnumun biraz büyük oluşun
da!. O endi~e olmasa dünya kıraliçe
liğini kazanmam muhakkak.Burnumu 
bıraz güçültmek için günde üç defa 
yirmişer dakika masaj yapılıyor. Her 
giln sabah akşam da muayyen alet-

ün ağzı kadarmış. . Derhal ağzımı 
toplama talimleri başlıyor .. Gülmek 
esnemc:k tamamen memnu. . Elime ,-._,,.._,-.-A....,....J'-''-' i T E L CXJCXXD 

Gece saat onda yataga girmeğe lcrle fotografım alınarak burnumun 
mecburum, doktor öyle sôylüyor ve ne kadac ufaldıgı kontrol ediliyor. 
i:arı~ık (tıryalar) görmememi tav~i- Bir haftc:ı sonunda burnumun bir mi~ 
ye ediyor. Sabahleyin yedide süt limctrenin onda biri kadar kıiçüldügü 
0, nyosu ... Ondan sonra. masaj.. iıl.naşıhyor •.. Doktor st:vincinden c;d .. 

u, ha sonra yüriıme talimi. Sekizi dıracak .. 

çeyrek geçe kahvaltı.· Biraz kakao Günün birinde doktorda bir fer
ıki t. -ıe hap. . bilmem ne içinmiş. · ı yat. . . Meğer burnum küçülecek yer 
Dokuzda koraama girip jimnastik. . de büyiimeğe böşlamış .. Hemen 
llu fe!akt_t ': . Daha sonra rlime b~çim vcrtavsızJarla ınuayene ediliyorum. 
v~rmek _'Sın parmak harcketlerı.. Nihayet meydana çıkıyor ki masajın 
Bıraz ıstırahatten sonra baldırlarımı fazlahğ!ndan burnumun sırtı nasırlan 
inceltmek için zıplama elhasıl gün- mıs ve tabii büyümüş .. 
de on iki saat azap. • ı · , . . . Derhal en ince 1:1mpara kiı.gıtlari-

Her ıki saatte bır tartı.. Verılen 1 • ·d·ı eg"e b ı v e raspa .. ı m a~ anıyor. . a· 
yemekler tartılıyor yemeyip iade . . · . ... . ' . kıa bıırnum eskı halıne gelıyor amma 
~ttıgım de tartılıyor verılen yemek d·t d b. kı 1 k raspa e ı en yer e ır rmızı r pey-
ten tarhedilip asıl yediğim yeme-
Lin vezni sikletimc zammcdiliyor. 

Buna mukabil tabü hacetlerle kay
btttigim miktar da kontrol ediliyor. 
Ermeni doktor bu irat masrafı daima 
;t.nk getirmeğe uğrasıyor ve mUva

!tne ile benim ağırlrğrm biribirini 

tutmazsa derhal bagırmaga başlıyor: 
- On uç gram eksik var! Bu ne

reye gıtti '· . Çabul· bulmalı .. 
Hrrkeste bir korku. . Ben de he-

sap verememış veznedar gibi endi~ 

c ıçındeyim. Nihayet etrafımdaki 
it ,Jm sürüsünden biri işi hallediyor: 
Dün saçlarım kesılmişti .. Derhal ke
ıilc'l raçlar buluP~yor, tartılıyor;l3 
~ram. . Oh! Çok ~ükür hesabım dü .. 
z<'IJL 

<la oluyor .. Onun izalesi için sun'f 

güneş banyoları bilmem neler .. El
hasıl, bir cehennem azabı ki sorma

yın. . . işin fenası. ce•aret edip te; 

- Yahu ben erkeğimi diyemiyo-
rum .•. 

Derken efendim .. Vapura biniyo
ruz. .• İşte o intihap edilecek yere 
gitmek için ... Vapurda bir frrtına çı 
kıyor. . &ni deniz tutuyor. . Alla
hım üç gün üç gece yemek yeme 9öy 
ll dursun en amik hislerimi izhar ve 

ihraç ediyorum. Ermeni doktor ke
dtrinden ôlecek .. Bütün o 9eyler 
•ltm tartar gibi tartılıyor ve hesap 
kitap ediliyor. Nihayet fırtına du
runca anlaşılıyor ki kuım•ktan dola

"'1 ~k 4Mıteırunun yc$5.ne endi- Y'l ,czımın 1trur:da bir milimttr• 

tn feci hikaye kıtapları veriliyor. . ! 
Bu suretle unutulınıya~ak bu seyah•tı l\1aden SU)"U karaciğeri temizleyerek 
ten sonra oraya yanı ıntıhap mem- c. 
le keti ne varıyoruz. İstikbal kıya- ·~~~~~~~'.._~! a=a~l_::i y!_::_e_t ~.::e:......!g~Y.::e~t~İ r'....'..:İ r'.._~.._,,..._,.._,;~;~;~2~~;~;~~ 
met ... Ben Mis Eskimo ile bir öküz ------

... Arnavutköyünde 
aarbasına biniyorum. Orada 3.det 

ôylc imi~. . Derken efendim intihap 
günü geliyor. Mümeyyizler ve ha
kem heyeti aLaıarı ellerinde ölçüler 
~ugerler, adcselerle geliyorlar. Ön
ct. biz: roplarımızla bir rt:smi geçit 

yapıyoruz .. Epeyce alkı•lanıyorum. 
Bunu müteakip deniz mayolarile gö 
rünmemiz emrediliyor.. Aman Al

l<;hım !. Ben şimdi ne yapayım?. Er
kek olduğum meydana çıkacak r .. 

Nihayet soyunma odasınagiriyo

ruz. . . Beni giydiren kadına azıcık 

arkasını dönmeıini rica ediyorum. 
O esnada nasıl ve' kimin farkettii:ini 
anlamadan benim erkek olduğum mey 
dana çıkıyor .. Şimdi siz kıraliçelerin 
bu kepazeli'i işidince çil yavrusu ııi

bi kaçıı;acaklarını tahmin edersiniz, 
değil mi? ... Ne münasebet! Bu i' 
meydana çıkınca hepsi üstüme hücum 
ettiler.. Ben dar ellerinden kurtul
dum ve sokağa çıkarak meçhul 

0

Jir 
tarafa doğru kao;mağa başladım. Ar
kamdan lora.liçeler: 

- Kaçma l Kıra! yaparız! diye ba
ğırıyor, halk ıalık çalıyor, Ermeni 
doktor saçını sakalını yoluyordu .. 

Islıkların tesirile uyandım, bak
tım ki yatağımın yanındaki radyo a
çık kalmış ötüp duruyor .• 

AMERİKAN KIZ KOLEJİ 

17 
17 

18 
18 
18 

Kıyıt muımrlth 17 ve 18 Eylul u11 9· 16 yı kıdu 

duhul ve ikmal lmtlhınları: 

Eylul (.'orıımbı tut 9 Hl dı Riyaziye 

• • • 14 • lı ... rın~ııoı 

• !Ptrtembe • 9 1 /9. • lnılltzce 

• • • 14 • Türkçe 
• • 14 Tarih, Coğulyı ve !Unun .................... 

nxxn: İY1 BlR MÜJDE xr....xn: 
Luvr mağazaları 

15 Eylül Pazartesi ~ünü 
Fevkalade satı,ına 

ba•lıyor. Y uın bu bapta dıbı fazlı tıfsJAt verilecektir ~ 

ı.....,......._. .... _.... ...... ....._........_.._ G XXXXXXİXXXXX• 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mü-1 sine karar verdiğini ve yalnız yangın 

rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 sigortasile iştiaal edeceğini bildirmiş 
tarihli kanun hükümlerine göre yan- 1 ki k" · k t• h kı . . 

1 
.
1 

o ma a mea: ur şu e ın ayat smı 
gın, ve hayat sıııorta ış erı e çalışmak 
ilzre tescil edilmiş olan yrrli sigorta ile alakadar olanların şirkete ve ica-
şirketlerinden "Güneş sigorta Türk hında İstanbul mıntakası Ticaret mü
Anonim Şirketi" bu kere müracaatl;ı dürlüğüne müracaat eylemeleri 

FELEK hovı:ııt sie-orta muarnc:latmın tasflve-~ olunur. 

İTTIHAD l lVI. LL~ 
sıgorta sirke ti 

' 
Harik Te hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyler 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idare~i: Galatada Unyon Hanın 
Acentası bıı'unmayan şehirlerde acenta aranmak\.ıd 

•~H~<.IM:O~~~~ Telefon: Bnyo.f!lu- 2003 .... ~ --
Emvali mt>truke ınli(ltirliiğliııd 

Satılık hane hisses 
Boğaziçinde Kandillide Sıra mahallesinde atik 28 ce 

numaralı harap hanenin üç hisse itibarile Hazmeye ait bi 
sesi bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere 350 lira b 
muhamm~n ile 16 9 '930 tarihine müsadif Salı günü saat 
temdiden aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin ' 
teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlak müdüriyeti 
komisyonuna müracaat eyleme !eri. 

---------ı 

lslan~ul itl1aıaı ~üınrü~tl nıü~ürlü~iin ~en: 
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1. Z. f'. .ıo lpeklı pamuı.lıı nıcıı-.ır:ıt 
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z. F. ıoo 
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t: F. P. 
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Ekle -;ılih FcknıcnJ... ı ., ni 

Demir raptİ\ e 

(;r;ımolon ph\k 

'l't·hi ~:~c 

\1ısır 

lpck ~izı:ilı pamuk nı.n• 

parçaları 

Benzin 

Petrol 
;\foturin 

Kap il !ı. 

Adet B. L. 
P:ırti 

12 

7 

Madeni makine ı:ıı;t 

Müstamel bakır •ahan 

Kııru inek deri'i 

Mahallinde bilnzin '"~laın 
rak teslim edilmek ıizre pcır• 

telgraf fincanı 
Adet 

Bajt 

Ton 

Kap 

Kimyahenedc mc\CLt nıı~ 

şişeleri 

S.149 Tel halat 

Tehi mukan :ı kulu - Tr;,n<it · 

431 \fazoı 

llalAda muharrer ıın stkiz kalem e~y:ının 1 :- 6 ·<130 rnrıhindc 
tanbul itha!At gıimrügü satı~ komisyomında bilmiızaycdc >atıU 
il~n olunur. --
Ticareti Bahriye nıektebin~e pazarlıkla e

1

~is 
~ola~ı munakasası · 

1 1 9 930 tarihinde munakasım ılAn ı>dilen 5;; adet cihi-c 

labına yevmi mezkôrdc teklif olunan fiat p;ali ı;ör;,J,iu~ıı 11 

14·9·930 pazar günti saat 14 te pazarlıkla ihalı-si ic•a cdıi 
ılzre münakasaya konulmuştur. Taliplerin ilan; ,abık 'c~ı, e 1< 

nar akçeleri le birlikrc Onaköyde Uin mektepte mı.re~ ·\k,; 
msiyonumuza miıraı:aatları 

l~llsat vekaletin~en 
Haıtar l\leri umum 

ham a•itHnik \e hin 

mıidllrluğu i~in ! •. zumu 

heş yliz kilo krcolin 'c 

pastllinin 'e liç lıin termometrenin mübayaa" 

usulile münakasaya konulmu~tur. 

olan ı\..i :ıırı 

, :1. kilıı '"r 
için h:ı ';ılı 

lkıısat 'ckAleti mtibayaat komisyonuna 4 tcşril'ieı' 1 ' :(l 

martesı ~iım. >aat on he~e kadar tek il yapıl,ıca'-tır. 

Hunların numunelerini µ;ıırmek ve ;craitini :ıoılamak i r ı..: 11 ' 
vek:\kt lcı azım idaresine miirscaatları ve: mı,.,ııkas;ıya i-•ı• •. \.. . . 
cek olanların da munaka,a ıe ihale kam.ııu 'lıuı:ıl ; c 
edecekleri teklif mektuplarını yevm ve saati nıczkım!.ın ı ' 

syoıı ripsetinc maklıu7. mukftbilindc tenli ey eınclct 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~~~ 
BILE'flNI ALiNiZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRif\İ 
EVVEL 1930 DAl)IR. 
Büyük 

40.000 
ikramiye 

Liradır 

MİLLİYET4 

MATB AS 
d~··' Avrııpadan yeni getirdiği Tahta tluruiatla BüyUI' 

Afifler! )·apar. Her mUc5>e'e)e elverişlidir. ııt• 
Yeni senenin Kazanç Defterleri neli> surette basıli11ı~ 

Telefon lst 391 ı - 2-3 Kitap kı<mı 



' ' 
N. 

Tayyare }Jiyankosunu kazananlar .. 
Dünkü keşidede kazanan ~alililer. kimlerdir?. 

Büyük ikramiye bugun çekılecek ... 
L. N. L. N. L. N. L. N. L. N. 
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bu derece dun bir flata satılmamıştır. 

bıışLınmıştır. Akııd ...,, Teşrıni· 
enelin yir'll! be ine: cum· rı ı 
günü açılacak ve kayıt nı<ıam:
ldtı teşrinievvel nilıarcıim· ı a
dar devam edecektir. \!imarı 
şulıesine Lise dcrecr<fndc , e 
resım, hcvkcl ve tezyini s ,n',ıtlar 
şubelerine orta dcrecc,ınde tahsil 
ikmal etmi~ olonlar kalıul edilir. 
Mlmnrt şube inde tııh,ıl muddc1i 
beş, tezyini san'atlar ~uhe inde 
üç senedir. Diğer şubelerde otuz 
yaşına kadar çalışılabilir. Tezyini 

san'atlRr şubesinde ilAncılık. l la· 
nım l~leri, moda, bat:k, çinicilik, 
dahil! mimari \ c nıobilyedlik 
gösterilir. Hiç bir knyt »c şarta 
tabi olmnın&I; ve Akademinin 
bi.ıtüıı teuris ı u.,ıı:ılarından is
tifad~ etmek uz er · n im, hey
kel ve tezyini sıın'atlar şube· 
lerine ayrıca serbest talebe kayt 
ve kabul edilir. 
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Soldan aağa ve yuka,dan •f8.iı: 

1 - Reınil (3). Ene (J). Soda (3). 

3 - Lüıuınlu (5). İç kumaş (5). 
4 - Birinci (3). 

5 - Nota (2J. Yemek (2). 

6 - Nota (2) Beygir (2). 
7 - Beyaz (2). 1•'.i;pek (2). 

8 - İstikhal (3). 

9 - Fürulıt muam•btı (~). Saç 
ütiısii ( 5). 

11 - Baş (3). Müfredi muha~p 
(3). 
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1 ŞTE, buııüne kadar tasavvur edilmeyen dun 

fi atlı yeni btr Studebak er ar abası Studeba

ker. 78 senelik seri arabalar ımalıyesinde, bu 

kıymette bir arabayı bôyle bır fiata takdim ede

mem1ştı. 6 sııindirli motöl"Ü, frende 70 bey~ir 

kuvveti, 2 metro 90 boyundakı kaidesi ve dôrt 

tekerfeQ'' Uzerınde Duo - seı·vo frenlerı ile on

dert!Ce rahat ve fevkal.ide bir konfora maliktir 

Bu Studebakerin kiyn1etıni takdir için tec;.rı-ıbe 

ediı.iı 

G. & A. BAKEA Ltd. 
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60 

Cumarıe~i ak amı Bü;'iikclere 
de Bülbül bahcesind ·, Pazarte
si Erenköyünd~ (Tas Parçası) 
ve (Tayyare). 

1•••a•o~at0•e•••..,. ... • ..... 
Klinııirclunn B. ıhnrıııdan 

Ameli hesabı ticari 120 

lsta;ıbul tran11.·) ,ırketi ı;; nhil ll),lO tarihindt·n iıiharw, 

ikinci 'lıcı·k tranııuı· ar:ılıalarıııda ıcn~.il:\t ıle <yannt hakkını 

hah~cdc" mel ıcpli J..arıları vcrnıe~c ha~laı ıc:ıg-ını muhterem ııhnli· 
ye ıl:in ile kel»t ~ere! eyler. 

60 Ameıt u~ulii dcrtcrl 4 kısım 150 

Bu kart ;ır, Yiıkwk ııı~kteplcrıkn ~ayrı nıek:\tip talclıc,ine ve
rilecektir ;\lektcİ)li karıl~rı. ,craiti atiye daircsiooc, C:ılatada Tünel 
arb-ınd:ı :; ıdıtlu :;tık.ı~ın,bl i Tr:ııcH :.y ıH;cti lıarcl·et d:ıircsindc 
tcızı oıun:ıcnktır: 

.1.1ı) 

40 

fıO Ameli ve tatbiki kıımbiyo 50 

Amerikan usuıu: Yev!ll.D.l\cbir 75 
Yeni muhasebe usulU 175 
Ticari malllnıat ve bankacılı it 150 
Yeni hesabı tfcıırf 200 

100 
(J(') 

(J() 

ı Ka•t alacak mektepli on be~ ) a~nı gcı 'rıııi~ olnıaınalıdır. 

2 - (zerine r 5 ı..uru<lul. hir pul iiı' d~ıam ctlı~i mektep 
ıııudurlııl!; ıniin muhrlinu ,.e talclıcnin rut<ı~ra!i-inı ha\ ı olarak 

mektep tarafından vcri)mi~ hi· ta- liknJm~ inrat. edilmelidir. 

4') 

40 
4ıl 

40 
f()I) 

40 

·l-0 
40 
10 
fıO 

ıııo 

hO 
40 

ı..ıo 

ıoo 

l-0 
10 
!() 

100 
60 

100 
<ıO 

40 
40 
4ı) 

40 

J:-ıo 

40 
40 
(ıll 

tııı 

60 

'" lıll 

61) 

41) 

40 
1 ()1) 

40 
011 
lıO 

60 
60 
4-0 

100 
100 
100 
40 
40 
60 
60 

100 
4-0 
bO 

35000 

f ar~ıın Sauuı~ı 
Jı:nıl:lk ve mcıccv heraı ıızerınc 

Pft RA VERİLtR 
J•:m:;\I., :ılınır ',.satılır. lfalıçc 

kapı ~;ç1, 'TICt ll:ın 4·5 'l'elcfan 

lstanlıııl. 4'.!h2. -
KIR.\LIK YAZl11\:-J~LER 
Bahçe' apı'.b a ıı br ve ka· 

loriferı mcı·cut 1 ırhıci \ a1>:f 
hanında 'emli z;tdclerln bııkcre 

tahliye cdec_klcri lıir ·ı!on uz · 

rinde hirtıirird n çılir ılürt 
od~ ik di~cr btlard.1ki bo~ 

odalar icur ı veıikl'ektir. l\foz. 
kı.)r handa r 8 '\o murac~at. 

'ı'uksck mektepler mubayaa 

komi>) u:ıund.ın: 

Gaıipaşa \'C l lakımiyetımil 
!iye yatımcktcpkrı taldıcsi için 
700 m rrc Lkinrt kuma? ınu

n:!L s·l lle alınacaktır. 

ilı ıle Eylülun l.7 nci cumnr· 
(e .. g mıi •nal 15 eh• FındıkhJa 

(~uze s '"atler akndeınisindL! 
) ıks l n. · ' ıl:r mulı:ıy;ıa k 

mis• o~u ıda ) p·he:ıkur. T:ılıp· 

l 'r tcmınuıla• "' ) ' sek mek 
ıepkr m s'ul muhasipligine tc\· 
di ile al 'ı:ıkl. ı ı:ı. kbu1.l ırı t ·k
lif zM[m ı1c;ııdr \ rıtK·k nt<'C· 

lıu•ivctiı d.ılir'cr 

Şartn:!'fü her 'ın l'ı~dıklıd~ 

Juk ek ıııel,ı i1'c mt, ul nııı· 
ha ipıığ·mle gönıl«l il:r. 

Gö:ıen Sarı Na~iyesi 
Belediyesi Riya
setinden: 

3 - \lckttpli nuhıs ı ar:ıko,ı ,, !((h crıı• lidir 
4 - lkı kıı.ı ıc,ıkıı fnl •Ar.ıfı,ıııi hc•:ılı r gct'•mdichr. 
;; - \"erile~ olan kart u-.·rinc )''i'''tırılat.ı·, p~; nıcl,tep 

liyc :ıiıtır. 

6 ı·:Hdce kcııubine bir kart verilmiş ise, cvı el:\ lıu eski 
kartını iade etmelidir 

7 Karım tcvdiinric '.! r 2 kııru~ alııı;ıc;ıkıır. 

8 - \kktq li kar•\ırı, Trr.1111 ny şirh.ttinin mezkı\r hareket 
d;wc.inde Cuma \l' l'az"r ı:unlerindcn ıııa.ı•la her ı:ıın aat ı.ı ı 2 
ıw ı 7 )C k· lı,,,. Hrileccktir. 

l\lııhtaem "alk111 ht') hude ' ık t kaybcıırcmt•,ı için karı a'm:ık 

uurc nı •. ~ı.)r d ı remı1.c uııu.k . ı;: nrd t ..:ah cdilc:ı şernit d ırt 

~inde 'c tckmi' cı rakı nıatlııl ·ı i gc•ırc ek '11 ruc l l'ltnesi rku 
olunur . 

Külçe kurşun, karpit, 
pirinç saç ve çelik saç 

mübayaası: 
Tülün iu~isarı umumi ıniifiürlü~!i11~e1 : 

100 kilo karpit, 500 kilo külçe kur~un, ve cb'adı muh
telifede pirinç vr çelik saç pa ':ırlrkla ıriıb:yaa ediieceğınden 
taliplerin eb'aclı görmek üzere her gün mura~natlan ve yüz-

' 

de yedibuçuk teminat r.m ıakKatelı.-ri i e 22-9-930 tarilı'ncl 
saat 10,30 h G-lat: .ı '1d!ıaya'lt komisyonunch in lunmıları. 

1 * * * 
3.000 adet süpürge ve 
10.000 adet jilet bıçag·ı 

Tüliin inlıisarı unıuınf muuürlü~ü ~en : 
Mevcut ııümuııesi ve hile 3,000 adet Edirne malı süpürge 

1 i~e 10,000 adet jilet bıçağı pazarlıkla almacagından taliple
rın yüzde yedibucuk teminatı muvakkateılcri ile 20 9 930 
Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada Mitbayaat komisyonun
da bulunmaları. 

Milli ~araJlar Mu~urlu~un~en: 
70 Iır.ısı l\lulıasrlıd l lusu5i

yeden 28 hrnsı lkledi) eden 

olmak uzcrc <JR 1 ir:ı ınaa~lı 

Bd~dı\'<' tababctinıiı mıınhaldır. 

Taliplerin cı·r:ıkı nıııshııc a · 
YC) n uretlerini dairemiz~ gon 

dcrmcicri il~ıı olunur. 

Keşif b~dcli (iki bin üç yüz ya Eylıllün yimi birinci Pazar 
kırk lira) olan Dolmabahçc sara günü saat on beşte başlanacak 

l yı hususi d:ıiresi tamiratı açık ve on altı buçukta haddi liiyıkı 
1 

miinakasaya konulmU§tUr. Ta- bulduğu takdide ihalesi icra edi 
!ipler DolmabahçedeMilli saray lecektir. Talip olanlar o gün ~a 
lar müdüriyetine müracaatla at on beşte Dolmabahçede sa
şarlname ve kesifnameden bi- raylar müdürliiğü encümenine 
rer nlislı;ı ~lahilirl .. r. Münakasa rniiracaat f!tsinler 

Akademi niharl 'e meccanldir. 

Talipler her pazartc i ve pcr· 

şemhe günleri sanı dokuzdan 

on yediye kadar lıen·cçhi ati ve

saik ile Fındıklıth ·c~ki meb'usan 

sarayında Akademi idaresine ınıı· 

racaaı etmclidır: 

1 - istida 

2- tahsil ve>ıka,ı 

3-- Sıfılı.ıt ve a,ı rnporları 

4- lkamcı~dh ılınııhaherl 
5- - Nufuz ıezkere,i 

6- Bq adet fotograf 

Ecnebi nıe:nle:.:~tlere 
giden tüccar ve 

sevvahlara --
Bank; Ko;ıım~rçiya]a 

ItaJyana 
Sermayesi 700,000,000 

(lhtiyat akçc>L 
580,000,00J Lirill) 

Traveller> (S 1 ıy.ı:ıi:ı 
çekleri) :ı.lar 

J.irel, frank, İngıli: lirııı 
,·eya clol:ı.rı frank olarak 
satılan lııı çekler sayosnıla 
nereyıı ~it~ı>ni: rnranı ıı ke
mali cmı,:v.:ld ıı~ıı· v.ı lıer . . 
wın:ı.n iUersı:ıi: d hp11: ı 
her tamfınj , cu~ l ı, otel
lerde, \'apııfrır J t, ır '.ılcr L 
bu çekleri eıı k'•·: ,,_ teJı;·' 
içııı nakit mak ı·nı.ıl ı ıol ı· 
yiıklı ,,fın~ c l~.ııırwı 4. 

'!'. ıvııll·!!''I \ ·k !' h ı'.i ·ı 
s •lıılımde ı iı:ı :.. ı kinı>" ı ı 
ı.:uuınm ıy.ı ·ı ,ı l1or ~ ·.ılı 

I·'. ! p \'O :ılcı, eriı "I t ı. 
l!!"lmıiı ...... Hil!! .. _.._.r 

lıtanbul Birlnci iflas memurlu 
Cundan: 

Çakmakçılar yokuşunda 21 ~ 

°\ enicamiavlusunda 4 Ne>. lıı dükkar 
!arda elbise ticareti yapan S rgi 
Ycrclekyan Erisi I.ıiskiya:ı şirketim 
iflasına Birinci Ticaret ınalıkcmnu 
de kar>< verilmiştir. İflas 1 l Eylul 
930 tarihinde açılıp tasfiyenin idi şı 
kilde yapılmasına karur verilmiş old 
ğundan: 

1 - Miiflistcn alacağı olanlarıı 
veya mallarında istihkak iddiasınd 
bulurıanların laC'-.k v,.. iddiasını u 
bu ilandan bir ay içinde Adli) 
dalreıinde viki iflas idaresine gele 
rek kaydettirmeleri ve l:i net ~ 
defter gibi delilleri her ne ise huni, 
rın asıll:ıırınr veya tastik!i suretler 
ni vermeleri. 

2 - MU''ise borç!..: olanlorın yu 
da gôsterilc'l mudd t ı nde borç 
ları. miktarını yaz lırınaları ve h 
iM' lurrketin ceza kanunu mucibiı 
ce takibıt v• nıes'u'iyctı mucip ola 
cağını bilmoleri. 

3 - Müflisin ma il.ı rını her ne ı 
fatla olursa ols~n elt•rinde buluıa 
duranların bur.tar lıı:erin.itki ha 
m•hfıız kalmak şartilc o malları &) 
ni müddet içinle d.J.ircye \.'Crmcl 
vcrmezlt-rse ce1a· tal ilı.ıt ve mes'ul 
yetC' 11ğrryac.:ıklarrnrn \~c ma .bul ma 
uret bulunm3dıkça rüçh2,.. h kları 
ndan mahrum kalacz.'darının bliinm 
si. 

4 - İlin t«rihind n itibaren ••nu 
cu ı:ünü saat l4 te iflas dairesin 
alacaklıların ilk içtimada hazır bulu 
maları ve m~flisin miı terek borçlt 
larile kefillerinin ve borcunu tekel 
fül eden s•ir kimse! rin içtima 
bulunmağa hakları oldugu ve dos 
numarasının 930 5 olduğu 
olunur. 



Hasan kuvvet ş 
Ş1ŞL1 

NIŞANTAŞINDA 

Telefon: Beyotlu ::517 
T~klhl.tını tevsi ederek •vuv A. 
ve • iLi<: ,, ıımnan ile • KIZ 

LEYLi. dalr11lnl 
lttlullndekl ( cık! 15 ine! mektep ) 

blnııını nakletmiştir. 

L1SES1 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Her glJn 10dan 1 
16 ga kadar ( Şekagık caddealnde Halil Rlfat 
..... paıa Jtonat1ında ) mildilrl1Jt1e milracaat~-· 

Gümriikler umum müdürlüğün
den: 

Kaput yaptırılacaktır 
ı - Gümrttk mubafua memurlan için 700 • 900 kaput yıp

nrılması kapalı zarf u~ullle mUuakasaya kunulmuştur. 
2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada GümrUkler u

mum müdürlüğü levazım müdürlüğünden, lstanbulda Gümrük leva
zım anbarından alınacaktır. 

8 - Münakaııa: btanb11ldı Gümrük baş müdürlüğü binasında 
Gümrükler umum müdürlüğü satın alma komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

4 - M!inakaıa l!O EylOI 980 tarihine raslıyan cumartesi günü 
ıaat 14 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki b!lkümler dairesinde gün n 
ıaatlnden eyvel ı,tanbuldı komisyona verilecektir. 

6 - Milnaka11ya girecekler, Ticaret odasında kayıtlı bulundu
ğunu gösterir veıtka götterıcektlr. 

r - Hır iltekll, muhammen bedelin U 7,5 u olan IS5& lira 
lık teminatlırll~ belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

8 - Kumaş ve kaput örneği latanbulda Gümrükler umum 
müdürlüğü leva.ıım ınbanndadır. latekliler orada göreblllrler. 

g - Belli olan autte tutulma11 muıad olan zabıt yırakasının 
tanziminden sonra hiç bir teklif kabul edllmea 

Ta~lisiJe O. ıno~ormınn~eo 
~---

• 
Rumeli Tahlisiye mmtakası- günü saat 14 te icra krlmacağm 

um Ağaçlı mevkiinde roket dan mühendis veya mimar ve~ 
binası ile rasathanenin yeni- sikasmı haiz olan taliplerin 
den inşası mukarrer bulunma bu baptaki şartname ve şeraiti 
sına binaen 20 gün müddetle fenniye listelerini görmek üze
ve kapalı zarf usulile münaka- re Galatada Rıhtnn caddesinde
saya vazedilmiştir. Mezkftr hl- ki İdarei merkeziyeye müraca
nanm ihalesi 23 EylQI 930 salı atlan. 

ilave Ja,ı nı~nakasası 
Ankara merkez mektepleri mü

bayaa komisyonu reisliğinden: 
Ankara Gazi muallim mt-kteblnde yaptırılacak oliln bölmelerle 

llAve ha!A ve IAvabolar kapalı ııırf usul.ile ·n 20 gll1 müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

Ke,ifname ve tarınamelerini görmek iltiyenler her giln Gazi 
Muallim mektebi Müdürhi~üne müracaat etmelidirler. 

Münakasaya i'tirak edecekler Y. 7,S muvakkat teminatları ve 
ahkamı kanuniye dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını ve bu 

gibi taahhütlere glri§mek ehliyetini haiz olduklarım mübeyyin evrakı 
mıisbitelerini ihale günü olan 30-Ey!Ol-980 sah günü ıaat 16 da 
Ankara Maarif Eminliğinde tetekköl edecek olan Mektepler müba
yaat komisyonu reisliğine tevdi etmelidirler. 

ORTA DERECEDE .......... 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San' at 
Leyli Ucrett 250 lira - Nehari Ucretl 40 llra 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

-·· Talebe kaydına başlanmıştır. G-

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHY CELESTINS· ·1 

Camla - Şeker hastalı~ı • Alamı mafsaliyd 
----· 

VICHV. ETAT MUSTAHZERATl·t' - · , 
VI CHY-ET AT TUZU v:·· ... ı ... :aıaa-; -=~ıpına• .... tdın •• .: 
VICHY•ETAT PASTI~LERI Y:m-::.:::~.,:..'ı.ı~:... 
VICHY'!ETAT KOMPRlllELER\-"' ... "::.':~ • .-. 

Tö.klitlerden w başka ma,-kala,-diin- sakmınu. 

t ekirdağ Vilayetinden: 
Muratlıda İnanlı ciftliğinde 1 kur İnekhane müdiriyetile viia

inşası mukarrer ve 17S02 lira 8 yet baytar müdi~yetine müra
kuruş bedeli keşifli İnekhane in caat edebilirler. I~şaya talip o
şaatı kapalı zarf usulile yirmi !anlar mezkur tanhe_ kadar mü
beş güiı müddetle mevkii müna nakasa,müzayede veıhaiat kanu 
kasaya konulmuştur. 5-10-930 nu ve şartname ahkamına tevfi 
Pazar günü saat 15 te ihalesi ic kan hazırlıyacakları tıeklif mek
ra edilecektir. Pilan ve şeraiti tuplarını komisyona tevdi etmiş 
görmek istiyenler her gün mez- bulunmalıdırlar. 

Yiiksel< Ormarı ~lektebi 
Rektörlüğüııden: 

Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddaktır. 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, ademi 
verem, sinir hastalıklarına nafidir. Solg-un genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı 

ihtiyarlar, büyükler her mtvsimde istimal edebilirler. 60 kuru;tur, Hasan ecza 

iktid r 

~ocuk 
depo' 

SEYRISEF AIN 
l\Terke:ı; Acenta; Galata köprü 

Başında; Beyojtlu 2362 Şube 
acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hını altında. Telefon lst 
2740 

lzmirsür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 15 Eylül 
pazartesi 14,30 da Gala· 

ta rıhtımından Kalkarak Salı 

ıabıhı lzmlr'e varır ve çır· 
şamba 14,30 da lzmlr'den kal 
karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant mevcut· 
tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(Cumhuriyet) vapuru 15 eylül 
Pazartesi 1 t de Galata rıhtı· 
mından kalkarak lnebolu, Sam

sun, Gireııun, Trabzon, Rlzeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon Tlreboltı, Giresun , 
Ordu, On} e, Samsun, ine bolu, 
Zonguldağa uğrayarak gele
cektir. Hareket günü yük ka
bul olunmaz. 

NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Serf, Lake ve muntazam 

ADNAN vapuru 
EylUliln 

14üncü pazar 
gilntl J 6 da Galata nhumındın hı· 
reketle ( lzmlro ) ve Salı gllnil 
lamlrdea lataabulo hareket eder. 

Galata gllmrUk karfı!ında Site 
FrınHz hanında 12nıımarada Omu· 
mi acaııtalığtııa müracaat Telefon 
3eyoflu: 1041 .. .......... 11111!!.... 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

ANADOLU ;~PE:';ıüı 

Cumartesi 
ıkf8mı Slrkeclr rıhtımından 

Emlak ve eytam banka 
umum müdürlüğünden: 

Esu NO" 
20 
i3 
26 

Satı ık eml·ak 
Mevkll vı Nevi Teminat ııılk 
Nişan taşında Sıit paşa tona~ yanında IOONo. konak sSOo 
ZlnclrRkuyu hm civınndı arızi arabalık ahır ve saire ı 500 
Dolmıbahçede Fıtmahıtun mahallesinde Beyoğlu 
caddesinde 5 ve S-1 No. klpr hane ve ahır (J(j(l ' 

Bıltdı yazılı emllk utılmak üıere feraid atiye ile müı•Y• 
konulmuştur: 

1 - Müzayede (kapılı zarf) ıuulU iledir. ıJ 
2 - ihale 29·9-980 tarihinde Ankarıdı meclisi idaremiz huıo 

yapılıcakur. 

3 - Talipler teklif zarflarını yevmU mczkôra kadar Ankarıda u 
miidürlOğQmilzc veya yevmi mezkOrdan birkaç gün evvel l.ıanbul 
lzmlr şubelerine tevdi etmelidirler. 

4 - Bedefl ihale ilki peşin n diğerleri yedi milııavf taisltte 
edilmek Ozcre sekiz senede tesviye ıdllecektlr. 

5 - talip olanların şubemize mliracaatlı bir lira ınalcabU!nde ınu 
µrtnımemizi alıp teklif mektuplınnı raptetmılerl ltzımdır. / 

Devlet matbaası mü 
dürlüğünden: 
Adet Cinsi 

4 Motör A. E. G. 
1 Boyalı kabartına presi 33 39 eb'adındı 

Müstamel etiket makinesi 9 12 
Müstamel birinci kambura makinesi 

ll! Müstamel lito makinesi 57 82 
1 Mlistamel tlpo makinesi 5:' 82 

149 Lito taşı 

19 Muhtelif eb'atta tahta kasnak 
1 Müstamel ve eski sistem galvano pres 
1 Hurda kart makinesi 
1 Müstamel telefon santralı 

5 Müstamel telefon manyatolu 
1 Müstamel bisiklet pompası 
l! Miistamel bisiklet salası 

1 Toprak banyo kavanozu 
Çini soba 

2000 kilo muhtelif eb'aua parça mukavvalar ,1 
Yukarda cinsi ve miktarı muharrer müstamel makine ve ııJI 

hurdalar ile parça mukavvıılar miizayedei aleniye suretile sS e 
caktır. Şartnameleri görmek istivcnlerln hergün ve mıizayeıl 
iştrak etmek isteYenlerin de 15 Eylôl ı 930 tarihine rııiı> 

Pazartesi gün!I saat 14 te komisyona müracaatları ./ 

hareketle(Zonguldalt lnebolu, T hı· • 0 M d I ~ d 
s;:~z~~rt:r~:~~~~~~!~~~~i au ISIJB umum lluUP ll~lllluBU: 
azimet ve avdet edecektir. Anadolu tahlisiye mıntakası- vazedilmiştir. Mezkiır binııl 

Talsl!At için Sirkecide yelken nın Alacalı ve havalisindeki tah ihalesi 22 eylfil 930 pazarteSI 
el hanında k!ln acentasına mü Iisiye binalarının bazılanrun ta nü saat 14 te icra kılmacağıll 
racaat Tel İstanbul 151 S miri ve bazılannn dahi tecdiden taliplerin bu baptaki keş~~; 

ile şeraiti fenniye listelerı"' 
;.ııım---------••ii inşası mukarrer bulunmasına mek üzere Galata da Rıht~ 

NORSJKE LEV ANT LINE binaen yirmi gün müddetle ve desindeki idarei mer1<eıt' 
Norveç bandralı "Rlyo" va· kapalı zarf usulile münakasaya müracaatları. 

puru 15 eylülde limanımıza 

gelerek hamuleslnl ihraçtan son
ra Burgaz, Köstencc ve Tuna 
limanlarına hareket edecektir. 

Fazla talsl!At için Galıta'da 

E,ld Loyt hanında Theo Rep
pen ve şürekası vapur acanta· 
lığına müracaat. Telefon Bey
oğlu 2274 

Eren köy kız lisesi 
müdürlüğünden: 

Eylillün yirmisine kadar şifahi 

veya tahriri müracaatta bulun

mayan ücretli leyli talebenin 

yerine diğerleri kaydolunacaktır. 

Dr. A. KUTIEL 

Istan~ul nosta, tel~raf ~a3 ınü~üriJelio~d 
\'esaiti nakliyede kullanılmak üzere 10,00 kilo bem~in ile .t 

kilo makine yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. ' 1 

kasa eylOlün yirmi yedinci cumartesi günü saat 1 5 te icra 1'• 
cağından talipler 'i, 7,5 nisbetlnde teminatı muYakkatelerinl ~ 
len baş müdüriyette müteşekkil komııiyona gelmeleri. 

Tetir~a~ vilaJetin~en: 
Muratlı nahiyesi dahilinde inanlı çiftliğinde inşası rıııı"' 

-27 Ul2 lira 46 kuruş bedeli keşifli aygır deposu inşaatı k·,ı 
zarf usulile yirmi beş giin müddetle mevkii münakasaya kil 
muştur. l teşrinievvel 930 Çarşamba p;unü saat on beşıe 1~ş 
icra edilecektir. 

d 

Erzat ve levaznııı saire ınunatasası Muayenehane va tedavi! elekt· 
Ti car eti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden Mektebimizin erzak ve kva· 17 / Eylfü, '930 tarihine mUaadif rlkiye labratuvan. l<:araklly 

zımı sairesi kapalı zarf usulile Çarşamba günü saat 15 te Def- _T_op_ç_u_ıa_r_ca_d_d_e_5_1_34 ____ _ 
. . . .. . . münakasaya konulmuştur. Ta- d 1 k b" d .. 1 - Mektebın derecesi yüksektır. Gayesı tuccar gemılerıne . 1 . 

1 
. . .. k ter a ı ınasın a muessesatı 

ak" . . . . lıp enn şartname ennı gorme 'k . "b k . 
kap~an v~ ~t ını~ ~~tıfdtın;ıekdtır. 1 b . . "b ·ıb üzere her gün, münakasaya iş- ı tısadıye mu ayaat omısyonu 

Plyınıo mUdUrltlğUnden: 

Şeraitini anlamak plan ve keşifnamcleri görmek lstcycnlcf 
11 

gün mezkOr depo mild!lrlyetlne ve vilAyet Baytar müdıirtYe ~ 
müracaat edebilirler. Münakasaya iştirak etmek isteyenler ~:~ 
ve şartname ahktmına göre tanzim edecekleri teklif mek~~P bııl 

~~~; .. ;;bb;t",;,;;;~;; ";B;;it " 
- e . ep y ı o ugun an ta e enın ıaşe, ı ~t~ ve ı a· tirak i in de evmi ihale olan na gelmeleri ilan olunur. 

ı mektebe aıttır. Bıkes talebeye ayrıca muavenet edılır. Taşra- ç y 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. --------------------------

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
m:ı: mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
;;il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
·e taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec· 

buridir. 
6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 

danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet· 
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadar Ortaköyı.ie Çırağan Sarayı ittisalinde kiin .. .. .. ..... .. 

Istan~ul sı~~at ve i~tiınai nıuavenel 
nın~~rlü~n~en: 

Çorum viUıyet hastanesinin eczanesine 107 ve rontkenine alına
cak 1 1 kalem malzemenin münakasa müddeti 28-8- 19JO tarihin
den itibaren bir ay daha temdl! edilmi~ olmakla mualece listesin
de yazılı cc1.aları vermcğe talip olanların şartnameyi ve bu bapta 
daha ziyad;: izahat almak ar:rn edenlerin Jqanbul Çorum sıhhat 

ve içtimui muaYCnet müdtirhıklerine mllracaat eylemeleri ve ec
zalKr hakkında v~rilecck en son fiat listelerinde 23-9· l 980 tari-

MUdUtlUk için mUbayu edilecek 
olan 24 ton yerli mıdea kömUrü 
için itayı talip olıcaklann pty ak
çeleri ile blrlllctt 15-9-9l!O paurr.,ı 
1111 onbctte piyango mUdürlUIUnde 
möte,ekkll tayyare milbayu tomis
yonuı.a mGracaıılarL 

Llıeler mubayuı komisyonundan: 

Ca&ıloğlundı bıaabul kız orta 
mektebinde barmueibl k .. il faptın· 

lıcak tamirat ve intut S-10.980 
tarihine mUudif pıaar gtlnU Hıt 

onılndı lhıl11i lcrı bhnmalc Uzre 
kapılı zarfla mUnakauya konulmu,. 
tur. Şorıltl aalamak vı kl•lfnımeyi 

nıu~urıuıun~en: 
1 ıl 1 

Kars, Çorum ve Balıkesir doğum Ye çocuk bakım ev ~Aıt 
VI kalem ecza ve llltı tıbbiye ile 74 kalem laborıtu,·ar 
66 kalem laboratuvar eczası aleni suretle ve münakasa ile ~~4' 
yu edilecektir. 20 eylt\l 930 cua:ıarteıi günü ihale ediJece«'ıırl"' 
flrtnameslni görmek isteyenlerin müdüri:.:=:/.et mutemetliğine 111 

atları lltn olunur 
• 

lstanbul Adliye Levazım Dairesinde~· 
. ·n rıı 

lıtanbul Adliye daireslle mülhakat sulh mahakimi ıçı ,Jı 
kasa suretile 450 çeki kesilmiş sobalık Rumeli meşe od'.'.nu tsı•O 
caktır. Talip olanların şartnameyi görmek liıere her gun Iili 
Adliye levazım dairesine ve yevmi münakasa olan 2~ f.v ııbS' 
tarihine müsııdif sarşamba günü defterdarlıkta miıteşekıl rıı 


