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BUGÜN 
2 ne! sahifede : ~ 

1- Tarihi teırıköiiii , . Abdül
hamit 2- Harici \' e sr- .ı babc rJer 

3 - lnt i l" .ıı p faaırye•I 
4 lı.i~Do zerlyn tın ı n tahdidi 

kon stres i 

S Uncll •alı lede - 4 Uncu sahifede 
ı - VtıAyette yeni fe kll .\tın 

faldeler i 
2 - ilk mekteplerde yarın kayt 

muameleılne başlanıyor 

\ 1 felek, 2-Roma n, 3- lif kAyo 
"' .ı- Matt- u ııt hatıra ta ı 

5 inci sah;fede 
"- 1 lhtlk ve esn ı . 

Aı1a işler Büyük Millet Meclisi 22 eylülde içtimaa davet edild 
ıııJI 

s~ 
15(1() • 

Muhtekirler 
Borsa muhtekirleri 
adliyeye verildiler 

Mektepliler 
nıüsabakası 

7 O inci hafta 
birincilikleri 

Malumdu.- l<i Büyük Millet Meclisinin mu- M kt 
1 1 

.. b k 
70 

· 
. . . . . . . .... d.. V k t lp ı er musa a aıırun ncı 

tat ıçtımnı Tetrınısanının ılk gunu ur. a - halt~sı l>irinriliklerini sırHile yauyo
tinden evvel toplanan Meclis, hükumetin tek- 1 ruz : 
lif edeceği kanunları müzakere ve İntaç et- 1 - lstanbul Erkek lisesinden 97 
tikten sonra Teşrin ! •anide toplanmak üzere Vevsi ~· . 
d • f k d k d d ek midı'r? 2 - Oaruşşalakadan 235 İbrahım agı aca mı ır, yo sa evam e ec ·· B 
B k M · · ld k' · 1 ' ey. u arar eclısın kendisine ve e e 1 1f erıne 3 - Galatasaraydan 898 Ntcmed-
tabidir. din Bey. 

4 - İst. Erkek lisesinden 732 Sel-
Meclisir, bu fevkalade içtimaından i~tifa. çuk Bey. 

de edc.-el< hiikiimPtin bu tatil devl'esindeki 5 - Darti~şafaka muallim kısmı 
mesaisi , umumi politikası ve bilhaua ye- s~n sınıftan 61 No. Reşat B•r-
ni fırka tarafından h"'k' f icraatı aleyhin- . ll'!usabakayı kazan~nlar mev 1;1t 
d . u ume ın , 1 mukafatların gazetomızdtn .,. Jdır•bı

e yapılnn tenkıt ve tariz!ere cevap verm~.: lirler. 
fırsatım kaybetmiyeceği pek muhteme!dir. 71 inci hafta 

Kazım Paşa dün geldi 
Meclis Reisimiz : " Son politika 

münakaşalarından 
çok istifade ettim .. ,, diyor 

B.M.M. Re
isi Kazım pa
şa dtin İzmir
den şehrimize 
Seyri sefa inin 
İzmir vapurile 
avdet etmiştir 

İzmir vapu
ru limana tam 

1
saat12 de gel
di. Yalnız de
niz çok dalga· 
~ı olduğundan 

1 vapurun şa-
f mandıraya 
bağlanması bl 

Kllzım Paşa, Rt!lslcümhur Hazretleri 
namına Aendlalnl karşılayan 

zeı•al ile giJrüşllyor 

Tevkifin sebebi hükumete zulüm isnadı 
suretile devleti tahkir cürmüdür 

Hükumetin şahsıyeti rnane-
viyesini tahkir edici mahiyette 
görülen Hizmet gazetesi nct
riyatmı aynen nakleden Son 
Posta gazetesı aleyhlnde 
Müdde;umumilikc;e dava tahrik 
edileceği yazılmıştı. 

Dava dün tahrik edilmigtil', 
Son Posta mes'ul müdürü Se- -
!im Rııgıp Bey dün altıncı is
tintak dairesine ~lbedilerek le 
ticvabı yapılmıştır. 

İsticvap neticesinde istintak 
hakimi Selim Ragıp B. in tev-

kifine llizum görmüş ve Son S~llaı Ragıp B• 
Posta mes'ul mtidürti dtin ak- ı .,' .. h"kfun 11 • 

c-e kit b' · d .1 ren curum u et kuvvetlen şam., ç va ır Jan arma ı e 
1
• . . 

birlikte tcvkifanc e sevkedil- ne z~ u'!1 ısnad~ su~e~ıle devl':1 

Siirt meb'uıu 
MAHMUT 

1 Son dakika: 1 
ml.şt"ır. y şahsı.yet•. m. anevıyesını tahkır Mcktcpliltr mJsabakaaını'l 71 ncl 

haftası başladı . Gazetemizde peroem- Seli R B k' f' h b keyfıyetıdır. , m agıp . tev ı ı a e- S 1. R B . k A 
be gününe kadar ç ıkacak haberlerin · · "k'. 1 k I e ım agıp eyın evra ı • 

. rını su unet e arşı amıştr. - hk · d" d'I en mühimmıni seçip cumartesi akşa- gırceLa ma emesıı • ., tev ı c ı 
mına kadar musabaka memurluğuna Haber aldığımıza göre Selim. miştir.Muhakemesiııe pek yakın 

1 gönderilmesi: Ragıp Beyin tevkifini icap etti- [da başlanacaktır. 
Meclisin içtimaa daveti hakkında kararname 

M.müb~dele ANKARA, 13 {Telefonla) -. l~ra V~kille
ri Heyetinin 13 Eylul 1930 tarıhlı teklıf ka-

l' - - aynen atağıda yazılıdır: •• k Y h t• rarı . "k k h 1 Ur - unan eye l Reisicümhur Hz. nın yu ~e uzur arına 

Yarın toplanacaklar "Milli paranın kıy?'etini korum~k için h~-
k • t faaliyetinin bır senedenberı bu vadi-

ume h . k be .. 'f · • - - . de sureti mahıusada e ~~mıyet _ es ttı~ı 
azmınatın sureti tevziını 1• ri"asetpenahilerıdır. Bu ugurda, hu-

.. ki ma umu , db" 1 - 1 gorüşece er kumetçe bir çok tasa~r~f te .. ~.· en. a ınm ·.ş, 
Mulıte.lit .'."übadele komisyo- milli parayı korumak .ıçın Buyük ~:ilet Mec-

u rl c nncıı burosu d " b h )' . h ' 'ku' meti aalihıyetlerle teçhız eden ka-un sa a ısınce u 
M. Ho!ştadın ri- nun ıstar kılınmıştır. . . . . 
} asetinde t 1 8 . . 'lletçe ta&arruf ve ıstıhsal ·.çın fev-op an ıttaı mı ·ı · 
mıştır. kalade teyakkuz ve basiret gdösb~e;ı mı,u~. d' 

Yunanlılar ta- 8 . t ftan bütün bu te a ırı tesrı, ı-
f ır ara · · · ra ından tazmi- • f · t"hıalatın memnunıyetı mucıp 

ger tara tan ıs 1 • • ·w 
nat olarak veri- b' . k" f göıtermeaı ıle mı ı pa • .ını~ su-
len 300,0000 İs- kırt 1~ ıta hafazası endişesi halen zaıl ?1: 
t erlindP.n Gı>rbl u at arAtı muk istihsal ve ihracatın teıırı 
T k ·t muş ur. nca . de yük 

ra y~ v~ stan karşısında şimdi milli paranı~ ~'._Ya .. • -
bulda ıstıfade e- l . . t'd dı yüz göstennıştı. . Hu kumet, 

ıe mesı ıs ı a d'I n· 
decek aliikadarla ·ıı- aylarlanb;>ri müdafaa e ı en ı • 

t M. Foka~ ra bu paranın mı '. pb~r~nt~nk arını yu"ksc'.meg"c k:-.rşı dahi mu· 
ev ·· ve nıı ı ıs ı r · · ı · lte lzıı e ~nasında tetkik i . lazı'!1 hafaza etmek memleket isktısad : yatı ıçm. n~ 

i\' en ha ırkı tasa. rufa aıt vesaı- ld - kanaatindedir. B ıı seb.ple _ıktı: 
(
111

1
6

U et i te tkikhc daır takip ı:12 '":' 0 ul~hu' etleri dahilinde olım kc!bırl~rı 
ecek il b . d . ı aı ve !a a ıy 'k d 1 

usu er il ıç tıma a gol istimal ve müteh•ssıılarla ala a ar arı ıs-

{Devamı 2 inci sahifede) tinızaç etmiıtir. 

HükUm~t , istihsa: ve ihracat noktai naza- ...................................................................................................... . 
rından memleket khine bir alamet olan bu 
vaziyetin icabatını kendi salahiyeti fevkin
de görerek kanunen B. M. Meclisinin tetkikire 
arzetmek •liizım olduğu kuarına varmıştır. 
Keyfiyetin gayrilıabili tehir olması sebebile 
Büyük Millet Meclisinin hemen içtimaına ihti
yaç v~rdıı. 

Bu sebeple toplana~al< olan Büyü!· Millet 
Meclisinin hükumetin siyaset ve icraatrnr 
mütalea etmesine imkan hazırlamış olacağı 
tabiidi r. Tetkiliitı Esasiye kanununun 19 
uncu maddesi mucibince Türkiye Büyük Mil- · 
let Meclisinin :rntı riyasetper: ahileri tarafından 
Eylülün 22 nci Pazartesi günü ictimaa davet o
lunmasını teklif ve istirham ederiz efendim., 

Başvekil: 1smet; Adliye Vekili: Bulunama
dı; Milli Mildafaa Vekili: Mustafa Abdülha
lik; D:ıhiliye Vekıli: Şükrü Kaya; Hariciye 
Vekili: Tevfik Rüştü; Maliye Vekili: Saraçoğ 
lu Şükrü; Maarif Vekili: Cemal Hüsnü; Na
fia Vekili : Recep; lktısat Vekili: Şakir ; Sıhhi
ye ve ictimai muavenet Vekilı: Ref:k. 

T c1 -ı:i tasvip edi~erek T tkil.ıitı Esasiye 
l<anu uı n 19 uncu madde~i mucibince Tür
kiye Biiyük Millet Meclisini Eylulün 22 nci 
Pa::art es: ı:ünü içtimaa davet ederim. 

Reisicümhur: G .,j M. Kemal 

l 
.. f' 

7 
BUtUn gazetelerin muhablrl~rl: lzmlrde 5-6 bin klfl, Aydında 800-1000 klfl, Manlsada 3-500 kişi 

-Balık~s.lrde de gene bir ~.•ç yUl kiti f'etlıi Beyin nutkunu dinledi .. dediler. Bir gazete lımirdek ' 
halk ıçın !I0,000 dedi ve Fethi Be)ln gozlp tozduğu hiç bir yer için bu rakamdan tek kişi lnd:r 
mcdl. Muhterem Liderin ;on uğrağı olan Bahlteslrde de nutkunu dlnliyenlerln 50 000 olduğunda ve 
dnmlarla penccr~Jerln bile ehall ile dolup taştığında ı rar eıll. 8UtUn bu Jddla'ı Gra ~ 11 yukardı ki 
resim ne kuvveılı bir_ ~evap ıeşkll ediyor. içinden şeylrclleri de ç ı knrınca geriye Balıke, lrdc nıııku 

dlnllyen kac kışı kıılıyor?. Bunun ve buıın benzer d 'P;er neşriyatın ıakdiriııl ınuhterenı 
okuyucularımıza terk ~dh o ruz. 
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14 EYLCL 1930 

,,. i 1 H RfCf HABERLER.. ".~ 
~TıE;;ııa_ll ...... siı....,ı .;..,,;Pa;;.:.ş.;.;...an~ıı~ı :ııı::a:''c;.;.''''~ra;.;,;lı .. fi!! ltalyan ~Yugoslav münasebatı gergin Agrv ıdagv l tepelerı.nde 
No : 35 (Tercüme ve lktıba• Vazı.yet d• • • l k d d h• haf<kı mahfuzdur.) en ışeyı mucıp o aca . erece e va ım - -=---;;...... __ 
1\flısırdan çıkarılan jön türkler görünüy~r; Islav millicileri galeyand~dır ! Buzlar aras~nda gizlenen asile 

I b 
iyi bir ders verdik 

Sultan bunların çıkarılmasından ş üyüdü il Ecnebi matbuab J C. Akvam ANKARA, 13 A.A. - "13/ nm zirvesindeki cümudi 
niçin memnun olmadı ? A . 9/930" Büyük Ağrıda en sarp tırmanarak eşkıyaya pel< 

Ç
ekler de mı· ı·şe rıantin lhtilill ve geçilmesi çok müşkül bir mm zayiat verdirmişlerdir. 

SJltan Hamit me~rutiyeti ida- ve lrlgoyen Muvaffakiyetsizlik takaya tahassun eden eşkıyaya baluyesi iltica ettikleri bU 
reyi kerhen il:'.m etti buna şüp- k t 1 ? mıntakada bannmağa 
1 k A b 

. 1 arış ı ar . saklanmıyor karşı dağ kıtaatnnız büyük agrı- ne uğraşıyorlar. 
1e yo tur. :ı-:ai< u iŞ o up İ . Cenubi Amerika cümhuriyetind•n 

ı · ·ı d b talya - Yugoslavya münas··-,Jillı ~ten !!Onr:ı ontın a aşına - Arı·ar .• inde ahiren vukubulan ihtil"le CENEVRE 12 AA Ak 1 b t ' J b · <l.. ı d • • • - - T k"k · r;eçip dizginlerıni eline almak a ı ısene·er t.n en uze eC'ıi- tahsis ettiği makalesinde "Time•" di- vam Cemiyeti büyük meclisinın et 1 ata gıden heyetler s· bb'' 
ve bu suretle vazi vete hakim de yor. Bu ge.-gıı,liğin birçok se- · ki · · }f İeŞ 
!"ilse bile onunla yanyana yürü- ı hepleri vardır. Co.;rafi vaziyet- yırA .' . R . . .. .. . ıçtımaında Felemenk hariciye ANKARA, 13 (Telefonla) - e 
~ lerı· .t.b .

1 
b.. .. :' b. S k rıantın eısıcumhuru Senor Hı- nazırı bazı beyanatta bulunarak Londrada toplanacak olan Pa 

"erek hu··rn'yetı· ' end· şahsı ve ı 1 arı e · uyuk ır ırp ı- ı·t 1 b · · ·k d' ra , n K ı il _ .
1 

İ 
1 

k po ı o rı:oyen ce ren ıskat edıldı ve ı tısa ı meseleler hakkmdaH zitoloj·i kongresine Ba t k 

it~~ tı al h. b. k t h ra ıgı ı e ta yanın omsuluk- kk h .. k. .. . · y ar me sa ..->a ey ırıe ır uvve a lan 
1
. •·tı' kb 

1 
. . h t b~ .: _ 1 mu.va at u umet muvaffakıyetle muzakerelerden bır çoğunun tehi alisi müderrislerinden İs-

ıl·nı· ı·ktı'sap etmemesı·ne dı.kkat J a ıçın a ıra ın tur t s s ı d F
0

lh k'k k d .. k .. ld" ff k. · l' - -
! 
... h . 

11 
. . B c ı o un u. ı a ı a an o u u muva a ıyetsız ıge ugıramasın mail Hakki B i h"k' · . 

t k tab
. · 

1 1 
R ı· · u ı tıma er oetırıyor. u ger- f k ih .1•1 k k • d d .. . · n, u umetımız c me , ırı a 1ar a ume ının . 

1
. _. k 0 

1 
•• 

1
.. .. 

1
. a at tı a or uldur;•ından daha az an olayı muteessıf oldug-unu namına 1• Qtı·rak· k 1 tı 1 

· h gın ıgın va ıt vaKıt tur u tur u k . . . b . ' ,, ı arar aş rı -
ou eyecanını yavaş yavaş uyuş 1 t h .. 

1 
. 

1 
. arışıklıkla hıtam buldu. Bır cihetten eyan etmış ve tes~ihatın kafi mıştır Kend· · b ·· 1 d 

t ak S lt H 
·t · · b' eza ur en:ıe şa ut oluyoruz . 1 . . k d d d' · ısıne ııaun er e urm u an amı ıçın ır I "'ak t l t 

1 
. ''l 

1 
.. • rcıs rıgoyen ın su utu bedenen çök- erece e tah ı t edilmemiş ol- tebliğat yapılacaktır 

0 

ıd - d d t dd .. t ed' " a aya - uo-os avya mu- · d ·1 · 1 h · b. ı · d ·· · gaye o ugvn a a ere u ı b b 0 • j mesın en ı erı ge en şa sı ır acı- masını a tessufle karşılamış- Ma · t A 
lemez. Bir.aenaleyh hürriyeti, I nase atının u hald;,, :ıevam et- Pd" t N .. .. d 1 d cans an ve vusturyaya 

i
l mesi kafi gelmiyorınt' ~ ·•ibi s;m ;,T··: 

1 
. .. ih . 

1 
• • 

1 ~· • azkı~ sozune evam a e- gidecek olan tetkik eheyeti re-
meşrutiyeti, kanunu esasıyı, l , . • . • ~ 0 ••• • ımos.. rıgoyen ın tıyar ıgı na mıştır ı: · · B .. .. .. . 

Londra-Bağdat 
yalılarına kolay 

Kaleden Bağdada k 
bir şose inşa edilec meclisı· meb'usaru beru·mser tar- d; hır deCek mıl!ıcııermın çıkar <b'l b 'hırr .. .. k . . B . Ak c· ısı a:ytar umum mudunı Alı 

1 d 
• b. - . , 

1 

s ı e u ı ı a ın onune g~me ıçın - ercıcet versın vam e Rıza Niotekn· b . ..d .... 

d k
. f' 

1 
k 

1
• b ıgı ır vazıyet ortaya çMmıs- 1. 1 k d . .. · . . . ·• ı şu esı mu uru zın a ı e a ve a va ı u suret- 1 T' • d b • t' azım ge en ·uvvet ve ku retı gostcr mıyetının emnıyet ve selamet N redd. B 1 b k . 

le te'vil ve tefsir olunabilir. Bir 1 tır. ırye:;,e e azı Islavlar - remediği fikrindedir mekan·zma h k.b u ın ey er, u a ·samki L:ı talyan mahkemesi:lin kararile İhtu·ı b ... k . : 
1
. h. 

1 
ı k' 1 skı adrp a usunu u- trenle hareket etmislerdir. İngilterede bir otornoll'" 

gün bana şu sözleri söykmişti: .d d 
1 

. • d' .. 1 4 uyu zıraı mena ı sa ıp e- za ,aştırma ta ır. • yahat acentesı· mu"hı·m bı'r 
. ı am e ı mışıer ır Bunun uze- · · · t · ·· · · · B d - Kamil Paşanın sedaretı S I . , ~ · rının reıs rı_oyen ın şehırlerdekı ış- un an sonra nazır, M. Bı?.- A k l l b" t b 1 

zamanında Meclisi meb'usanda u tan Hamldln arması rıne gere« Yug? •. lav. ve gerek çilere gitgide taraftar olmaemdan and'ın cesurane ve alicenabane n araya ge en er us e u unmuştur. 
okunan hatta "bazı tarafların la~ı. Her ~of~s~n<la Sultan Ha 1 Çelko_sl~vak mıllıcılen galayana kuşkulanarak harekete geçmesinden teşebbüsünü takdirle yadetmiş ANKARA, 13 (Telefonla) - Bu teşebbüs, Londra. 
ihtaratma ratmen kanunu esasi rrut bu yeııı hadıse ve teşekkü- j ge mıştır. ileri gelmiş, sonra ordu ile donanma ve iktısadi emperyalizmler le Maarif Vekili Cemal Hüsnü ve dat arasında seyyahlara 
tarafunızdan i18.n edilmiştir." lun ma_ksat ve_n_etices~~en _şüp Sırp· İtalyan hududunda va- da buna iltihak edince rei•ictimhur 11 müfrit milliyetçiliklerden tevel Irak_ sefiri Naci Şevket B. !er büyük bir yol yapmaktır· 
diye bir fıkra vardır. Bununla hc:ye düşerek l'ŞI geçı~tırmı!jtı. , . rigoyen düşürülmüştür. lüt etmesi muhtemel tehlik-ele- geldı. Acentenin bu teşebb .. 
3ait Pa~ayı kasdetmiştim. ~r an~hk _1stanbula ~vus~urya hiıı:oycn d_evletin btitü~ nü~uwnul ri __ g?z altın~a bulundurmasını Kadın tayyarecinin Türk, Macar turing kliiplell 

Sultan Hamidin bu sözü, yu- . usevılerınden ".e sıyonıstle.- tlıne ~lmış bır adamdı. Şı".'dı ıktıdar buyuk meclısten rica etmiştir. konfer vip etmişlerdir. 
'carda izah ettiğim veçhile, it- rın ~ııkAnınd~. bır zat geldı, mevkııne geçen ceneral Urıburu mem · Bundan sonra Danimarka ansı 
tihat ve terakki cemiyetini avut terouma.1:1 Mıı.ı:ıır Paşa.l'.ı göre- lekette tabii şeraitin iade edilerek!' hariciye nazrrı söz alarak tahdi A_N~ARA, 13 (Telefonla) - Kale'den İstanbula. lst ınak siyasetile te'vil edilebilir. rek. ~u<lus:e bır ~use~ yurdu kanunu esasinin muhafaza olunacağı- di teslihat ve parlamentolar bir Ş~hnmızde ~u~unan Fransız ka- dan İrana kadar olan yoll-' 

* * * tesıs>ne .müs_aade ıstedı. Bu.mil nı bildiren bir beyanname neşretmiş- liğinc ait projelerin hallini tacil d n tayyarecısı Matmazel M. bir şekle ifrağ edilecektir. 
Sultan Hamidin kimseye em- ra:~at sıyo~ı~tler namına ıcca ti. için bir takrir vermiştir. Bu tak Morveg bugün saat 15 te Türk B .. • edılıyor ve l'itn arkasında meş- "Timea,. ıı:elecek martta İngiliz riri birçok h .. k. ti . h Ocağında dünya tayareciliği ve u guzergahta otorno. 

niyeti olmadığını, kendisine en hur bangef"lerden (Roçild) bulu has'ıa d . u umte ~rı~ mura tatbik kabiliyetı· moto"rsu··z u rin sühuletle seyrüseferi içı~ 
sadık ve merbut eınekdarlarm- d T leb. I veliahtinin Arjantin sergisine gidece rı a ımza e mıştır. '. - .. .. . . . 
dan bile ledelhace şüphe etti;o.ı- n~yor u. ~ ın esası şu dl 1 jiini, bu memlekete karşı, İngiltere- Cenubi Afrika mümessili, ç~ş~ar, 21 senelık tayyarecilik turlu __ tedbı_: ıttıl~az oluna ~ 

ı;• Fılhıtl.nde hlikfunctkı lr:ae ede- nin allkasını söylüyor. · "Ulhperverane nutuklar so··yıı·- hıkayeleri ve hatıratına dair bir ,,Bu guzergahtakı yollarda. 
ni yazmıştım. Onun emniyeti ceğl bır mah ld ıkö}'U ~ ~ nerede başlayıp nerede biteceği- . . cli1~e ~usevı ıe- Ağrı.dağı harekih yen, fakat diğer taraftan tefev- konferans vermiştir. Konferans· cut tehlikeli noktalar taY1 el 

redı tesısbe k"" ro' hutk~et arzu Times'in ""hrimizdeki muha vuk teminine çalışan Avrupa ta Tayyare Cemiyeti reisi, ce- işaret olunacak, toz izale 
ııi, hangi şeyle n !mnun olup erse u oyle e ııwm hane- .- h.'k" · 1. . b . . . miyet erka'n t ·1 b k ·· h dUI bu memnuniyeinin ne zaman leri de bulunacaktı. Memalilki biri gazetesine yolladığı 8 ta- u umet rıc_a ının u ıkı vazıye 1 

ve ayyarecı er u ce , gece ve gundüz u J 
ve hangi sebeple zail olacağını ecncbiyoden bu köylere gele- rihli telgrafta diyor ki: : 1 arası_ndakı te~adın_ uyandırd_ı- lunmuştur. çık bulunacak, modern ~ 
kestirmek gilçtilr. Mesela bir cek olan Yahu<liler Dev1etl ali "Resmen bildirildiğine gö- g_ı endıtelere dıkkatı celbetm1ş yapılacak, yol üzerindekı 
meselenin şöyle veya bu suretle yenin kavanin ve nizama tına tl re, Ağrıdağındaki Kürt asile- tır. M. Mu·· badele cut asarı atika hakkında 
hallolunması ar.zusuna düşer, bi olacaklardı. Buna muk>abil rine karşı Türk taarruzu başla- Uruguay mümessilli, Ameri- mat ve izahat verebiirnel< 
bu arzunun husulüne vasıta ola- hiik!lmete düyunu umumiye me mıştır. Türk kıtaatı Kabakte- kan ittihadı ile Avrupa birliği kitaplar hazırlanacaktır. 
cak çare ve tedbirlere tevessül selC!!inde hizmet V'C .ıeshilirt ar- peden cenuba doğru ilerliyecek- arasında • cihan ve Avrupa pi- (Başı 1 inci sayfada) Yolların iyi bir şekle if·,..1 

müteakip güzJrgahın rnuP" 
bir haritası vücude getiril~ 

olunur,nihayet o mesele arzuyu zedeceklerini ve bunun için tah Kıra[ Al~.ı:sndr• miş, Kürtler İrana doğru çekil yasalarının biribirinden müsta-
şahane dairesinde hallediliyor, riri ve muteber temina.1: ta veri- ziyetin pek buhranlı bir safha miştir. İtimada şayan bir mem kil bir halde bulunmalarından riişülmüştür. 
...ıerken bwıun zararlı ve fena leceğini söylemişti. geçirmekte olduğu söyleniyor. hadan öğrenildiğine göre İran dolayı - hiçbir zıttiyet vücudü- Fakat uzun ve hararetli mü-
cihetlerini düşünmeğe koyulur, (Bitmedi) Hududun bazı kısımları muvak- Ararat dağını canupta bir arazi ne mahal görmediğini söylemiş nakaşalara rağmen bu bapta 
o derecede ki arzusunun tahak- * * * kat bir müddet için kapatılmış- mukabilinde Türkiyeye terket- ve Avrupa birliğinin muvaffaki- kat'i karar verilemiyerek muta-
kukundan mütevellit memnuni- Dilnkü tefrikamızda "Sultan tır. Buna da sebep silahlanarak meğe kat'iyyen taraftar değil- yetle teşekkıilünü temenni et- lealarını almak üzre Türk ve 
yet bu düşüncelerin tesiri altın- Hamidin bu hareketi şayanı ten İtalyan arazisine girmek teşeb- dir. İran, bununla beraber miştir. Yunan Hey'eti murahhasaları 
da zail olur. kittir,, cümlesi "şayam takdir- hüsünde bulunan Slovenlerin Kürt isyanını bastırmak ıçın İngiltere-Fransa nezdinde yarın ihzarı bir toplan 

Hidivi l'v'fısır Abbas Hilmi Pa dir,, tarzında çıkmıttır. Taahih hareketine mani olmaktır. Türkiye ile teşriki mesaiye de- PARİS, 12 A.A. _ Gazete- ma ~uvafık görülmüşt~r .. 
şa bir gün rlünkara hoş görün- ederiz. Belgrattan gelen malı1mata vam etmektedir." !erin verdikleri haberlere göre Turk ve Yunan hey etı mu-
mek için Mısrrdaki Jon Türkle nazaran Tiryestede bazı Islavla Yeni fırkaya dair M. Alexander ile M. Dumesnil'. ra_hh_asalarım~şter~k~ndördün-
rin bir kaçını bir yelkenli ile Süveyş valisi rın kurşuna dizilmesi münasebe Times muhabiri gene ayni lngiliz ve Fransız bahriyelerini cu buro azalarıle ~ırlıkte toıpla-
memleket haricine çıkarmıştı. tile Loblianoda karışıklıklar ol- tarihle gönderdiği telgrafta alakadar edPn m selel h k- narak bu husustakı mutalea.an-
Abbas Hilmi Paşanın böyle hal şehrimizde muştur. Nıiınayişçiler İtalyan Fethi Beyin İzmir nutkundan kır.da görüşmüşle~dir. er a nı büroya bildireceklerdir. 
le~i vardr. O hazan Sultan Ha- Mısırın Süveys valsi Ahmet 1 ~onsoloshaııesıne taarruz etme-ı hul§.saten bahsetmekte ve son- · -· ~ - Sonra büro bir rapor hazırlı-
m1 ı?e. pek raklaşır, onund embe_ı- Ragıp Ayudi Bey· , . . . ge kalkşmışları;a da bu hareket, r:ı "Milliyet,, başmuharriri Arabistanda İngilizler yacaktır. 
e~".ıdndı tervıce dgayret 

1 
e_ .e~, d ~ I gelmiştir. Sü- asker \e zabıta ta.rafından her-' Mahmut Beyin yazdığı bir ma- BASRA, 12 A. A. _ Birkaç Komisyon hey'eti umumiye 

n~u. et skonrı-d. ahmes egınkı e-

1 

veyş valisi bir 
1 
~afraf1 edilmiştir. Birçok kişi te- I kalenin ehemmiyetini kaydede- senedenberi lrnn körfezinde içtimaı bitaraf delegelerden M. 

·~ıstırere pa ışa tan uza !aşı- h . . . j e o muş ve yaralanmı~tır. • rek Gazi Hz. nin isimlerinin b ı B · ı· d Anderson aysonunda geldikten · . mu arrınmıze S u unan uşır ımanın a yerleş 
~ı bır hattı h:U-b:ket tutt

1
u
1 

rku
1
r, d.a demiştir ki: 

1 

t ırp fıralı Adı:~~ndrın zabı- politika münakaşalarına karıştı miş olan İngiliz siyasi Mümes- sonra yapılacaktır. 
na sonra :l'..eı:: ır uysa. ı ayı-! _ İstanbul- aı: şere ıı:ı~. ver ıgı bir ziy.~fct- rılmaması hakkmd~. ;rvı:a~mut B: silliğinin Arabistan sahilinde Para tevziatı için tab olunan 
ne teveccuhu ·~ahaneyı kaza- d 

15 
.. k 

1 1 
te ~ra:. e~tıgı nutk_un bazı c~mle in dermeya.• ettıgı mutaleayı kain Bahreyne nakli hakkında istihkak beyannamelerinin yan 

nır. Mısır toprag-ından Jon j dak gun a - len,muhım vekayı arefelerınde kaydedı'yor. İ ı tan sonra müzakerat yapılmakta oldug-u sı stanbuldaki tali komisyona 
Türkleri çıkarmak Hünkarın . . . i bulunulduğunu ima etmektedir. --ı , . · 'Jlemnuniyetini mucip bir iş gör . Sey_nsefaının va 1 Bu nutkun bir cümlesinde F rank!en hey etı haber alınmıştır. Bu tebeddül, mütebakisi Garbı Trakyaya 

P
unle Mısıra av Hindistan'a gı·den hava yolu- gönde~ilmişti. Bir gaç gün zar-

tir. 
Maamafih bu teşebbiİ~· 1 

cek seneki Praı; beynelrnile 
gresinde mevzu bah<cdil 
tir. 

1 •••••• 1 

Kazım Paşa 

(Başı bi :inci sanif 

şiddetleı.miş ve liman şı 
nin İş muşu batmak te 
geçim1iştir. 

Vapurda istikbal 
bittikten sonra Sevrise 
Gayret römorkörüne b; 
fakat sonra hava biraz yı 
<lığından tekrar İş mu~uJl~ 
!erek bununla DolınahalıÇ 
yının Kazım paşannı ot~ 
kısmına gidilmistir. 

mekti. Filhakika öyle olmalı _. şöyle deniliyor: t det d un Foımemuray, 13 A.A.- 83 nun han körfezinin İrana ait fı:ıda stanbuldaki uili komis-
idi. Sultan Hamit yeni fikirler- e eceg · - Şan ve şeref yolunda size 

b b
. Mısırlılar Türk senedenberi Franklen hey'eti sahil'nden Arabistana ait olan yona istihkak sahibi oldukları · 

le meş u ve ecne ı memleket- - tevdi ettiğim bayrakları yüksek Paşa burada kendisın lerde Osmanlı idarei mutlakaısı lere karşı btiyiik t K 
1 

. . st>feriyesinin gayhubeti mı:~~le- kısmına pek yakında nakli me- iddiasile binlerce müracaat vakı ,.rJ. 

b
. h bb 

1 

utunuz. ıra mızın sızı davet ... h d . 1 .1 d d - d d olmus ve beyanname mevcudu bal edenlerin hepsinin a, ~ıeyhine neşn"yat ve tahrikat ır mu a et d - · f 1 d b. . . s:nı ı ata e en esrarı te:wır ey se -:sı e e ogru an ogruya . tıf "' e ecegı şere yo un a ırıncı . K d - . . 1.k d b 1 d b.tm. t. ellerıni sıkarak ayrıJnııŞ, 
ile meşgul Tıürkleri takip eder, taşnnaktadır. mevkii tutmağı tavsiye ede- lıyen bal:aya ana a kaşıflerın- a a a ~~~ta~ ı . ı~ ır. Kazını paşa dün kend'' 
:rnnlardan memlekete avdetle- Mrsırın her Ahmet Bey j rim." dentayyareci binbaşı Burwash Bunun üzerine yeniden be-
rini temin edemediklerine ora- tarafında büyilk Gazi Hz. umu- Cenevrede bulunan Yu tarafından keşfedilmiştir. King Ar1·antı.nde vazı.yet yanname tab edilmesi takarrür rüşen bir muharririnı;ı= s, ., b. • b" kd" 1 d d. nan İ d'd ·ı f etmiştir. Halbukl şehrimizde yahati hakkında su tıe~ 
1 ar.ıa · ırer memuriyet veya mü mı ır ta ıs e ya e ılmekte- hariciye nazırı müstacelen av- \Villi~m slan a ~ k de a ka- bu tazminattan istifade etmek bulunmustur: • 
nasip bir maaş tah~is ederek dir,,. det c.Jiyor. raya ınen tayyarecıler arkadaş- Buenos Ayres, 12 A. A. M. 

J 

• hakkını haiz Rum !arın miktarı ı!B' 
on ~r· susturur buna razı olmı- Ş /ı / PRAG, 12 A.A. _İtalyan larile_ ber_aber ~ulu°;ffiuş .o. lan pi Urıburu, havas nıruhab.;dne V:lk! - Buradan İzmre kil c yanları ıtü..flü türlü vasıtalarla 0 'ör er 1 J lh 1 :1 ki b beyanatında M -- iOOO kadar olduğu ve müracaat . b. P .J orta elçiliğini taşlıyan üç genç ot ; . enn <,e· .1 etı~e gore, ~- İ ' f .,, !arın esaslı bir tasfiyeye uğra- eyı • seyahat yaptıı:rl ·r.; 
s kıştırrrdı. Abbas Hilmi Pasa- tevkif edilmiştir. Bunlar, komü zı alfıım hey etı se.erıyeye dahıl rigoyenin suku- yacağı söylenmektedir. Balıkesire daircj intibıl~ 
nın bir kaç Jon Türkü Mısır intihap diin ah11am nist olduklarını söylemislerdir. olanlardan bir takım nı;ı iskor- tundan bir vatar Garbi Trakyada da İstan- gittim. Orada halk ve :ı"' 
topraklarından çıkarmak sure- hitam buldu · ritte·1 ölmüş olduklarını t:ıhmi- perver sıfatilr 11 

o tile ifa ettiği hizmet arzuyu şa b 
1 

k d k ld .,, bulla ayni zamanda tevziatın !arla temas ettim. Sorır 
PRAG, 12 A.A. - Tiryeste- n.: miis:ıit u unma ta •r. Ta- L?emı:un :1 ı { :Jl-+7 ,..... j yetı'ştirileceg"i temin edilmekte İzr:ıire gittim. 

hane dairesinde b; r hareket ol- d · f b ı ·· gını soylemış ve Sandık bugiln açılacak Vfl e ın az edilen idam hükümleri- ut arın mutenazır surette sıra- dir. Gümülcünede beyanname le 
makla bera:ber Sultan Abdülha k · ı ı ı n b k \ h demiştir ki; ._.,~ Seyahatimde polıtikıl . b J T" k ba tasnl'f gapılacaktır ne arşı protesto maksadıle ya- anmıs o ma arı a a ı -rsa e- rın' tevziine başlanmıştır. ıte mıt u on un lerin ı şka ta- , · f · k. h b. d k 1 d k · fa 

f d k
. pılan bir içtimadan sonra sokak y etı. se t>rıye er anı ep ır en Büyük bir bo:. P-""a tevzıa· tında Garbı· Tra- aşa arın an co ıstı 

ra lar :ı ılere ;•tiha..1< ederek "' , 1' 

1 
k Şoförler cemiyeti idare heye larda bazı nümayişli hareketler ölmeyip yekdiğerini müteakıp gunluğa uğrıya11 kya ve İstanbu. ldaki tall komis- Her halde seyahatirn «

0 

lJn arın uvvet ve faaliyetleri- ti intihabatı kanuni müddei zar d b 1 k · · Ç k 1 h · · 'f d !' ld " ni a~ttıracakları mülahazasile e u unma ıstıyen e milli- telef olmuş ar ve arkadaşları ta grup arıç o yonlar Türk ve Yunan hükfı- ıstı a e ı o u. 
müteess!r .ııt!!u~ ve Abbas Hil- fmda ikmal edilememesi ve in- yetçileri zabıta tarafından dağı rafından defnedilmişlerdir. ~- mak üzre diğc metlerinin tanzim etmekte ol- İ h i[ll' 
mi Paşanm yarar!ığı akısi tesir tihaba fesat kar:ştınldığı iddia- tılmıştır. ri kalanlar da açlıktan ölmüşler bütün fırkalar ahı- u ı rvuru duldan listeleri nazarı dikkate Dün zmirden şe r ' göstermişti. sından dolayı perşembe günü ak dir. İskeletlerle kemikler taş yı- ren sukut eden hükumetin pek alarak mıntaka mıntaka tetki- len B.M.Meclisi Rei~İ fJt· 

* * * şamı durdurulmuştur Dahı.li h ğınlarile vücude getirilmiş olan çok ihmal etmis olduğu beyne\ kat yapacak ve en adilane tarz Pş. Rı:isicümhur Gaıı 
Sultan Hamidin "emni~letsiz Ticaret müc1iriveti eğer inti- arp ve biiahare yerliler tarafından milel münasebetlere imtiyazlı da para dağıtmağa çalışacak- yaret etmiştir. ~ 

li!.t,, l"Sasmdan mülhem ..,ıan si hapta fesat varsa bunun intihap Buenos Ayreı, 12 A.A. - M. tahrip edilmiş veya muhalefeti bir mevki ayıran muvakkat hü- !ardır. ~ 
vaseti Siyonistlik meselesinde sandığının aı:rlmasında:ı evvel Nankinden buraya gelen ecne- hava yüzünden harap olmuş o- kfımete itimat ~!!ermektedir." İstanbuldaki tali komisyon Şiddetli bir kasıtıı 
pe!ı: bari

7 
bir surette tezahür anlaşılamıyacağı malfım oldu- biler aııilerin şehirde birçok ma lan abidelerin enkıüı arasında J d d ğ yakında Beyoğlunda Mısır apar PARİS, 12 A.A. _ SB:1 

etm!şti. Türkiyede ~ir Yahudi ğundan intihabın dün de devam ğazaları ve Standaııt Oil kum- bulunmuşlardir. Ayı derisinden aponya a yanar a tımanına naklolunacaktır. . .. h . 'nİll o 
tm 

~·ne karar e . tı. İ t. 1 d h. k 1 b. 1 TOKYO 1 .. A M . fl . d l y mınco cum ur•yetı rl vurclu tes!s etmek ötec!enberi e e_ı v rmış r. n ı- panyasının petro epolarını . ır çe ete ır panta on gayet , 2 n. . - onta- Bıtara arın, ıa e o unan u- dılt" 
iyon:st aleminin büyük ,ı:-aye- hap dün akşam nihayet bulmuş- yağma ettiklerini bildirmekte- eyi olarak muhafaza edilmiş ol- sana yanardağı bu sabah indi- nan emlakinin müterakim be- liği tarafından neşre b\lıı~ 

'erir.•lenbiri idi. Siyonistler bu tır. dir. duğu halde bulunmuştur. Tay- taa başlamıştır. Ahali büyük bir dellerinin ciheti aidiyeti hakkın tebliğde ahiren vuk~' ı;işiıl 
<>;aye\·e vüsul cin bir kaç defa- İntihap sandığı bugün açıla- KANTON, 12 A.A. - Nan- yareciler uçuş esnasında met- korku içinde kaçışmaktadır.Şim daki kararlarını ancak 20 eylfıl- sırga esnasında 270 · 
!ar faa!iy.~te gecmişler ise de cak ve rey pusulaları üzerinde kinin asilerden istirdat edildiği ruk bir geminin enkazını müşa- diye kadar bir kişinin telefol- de tarafeyne tebliğ edecekleri düğü ve 8000 k~~ar eıct 
lıiı; biriııde muv;?.f!:!!o o!am..~m!'S .tetkikat varıılacJktır. resmL"n hildirilivor. hede etmişlerdir duğu anlaşılmıştır :uılaşılmıştır. yaralandığı bildırılrn 
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Zavallı 

Bir kariimiz yazıyor: Resmini sön 
deı·diğim fU güzel kıza bir bakıııul 
S.u zavallı kız nimeti baoardan nıah· 
ruın kalnuılır. Henüz 17 inci yatını 
ıdrak eylemiş olan bu hanım tahıil 
"~terbiye eörmüş bir kızdır. Sekiz ay 
t-vvel bir a-özüne gelen afrı diğerine 
d,, ıirayet ederek zavallı kızı betbaht 

•tıni,tir. 
l<ızcağız, Edirneden lstanbula g•· 

lt:rek en maruf ıöz hekimlerine l• 

kızcağız 

HAL 
Kuyumcul'"1

" terakki ediyor 
Son aylarda platin Üzerine de iş yapılmaktadır 

Son seneler zarfmda m~eke~Uı ı ~imkün olamıyordu. Ja~ .biraderle- ı tercih ~~ektedirler. 
de kuyumculuk çok terakki •!mittir. · ne yap tıklan pli.tin iılerının, A vru- Şehnmızde 100 den fazla kuyumcu 
Müce"'-'at alıcılan çok azalDllf ol- padaki emaalinden hiç farksız olduiu vardır. Bunların ekserisi kuyumcular 
mdda beraber itçilik gittikçe inoel- görülmüıtür çarııaında, diğerleri Beyoğlundadır

nıelıttedir. Kapalı Ç•rtının kuyumcular k.s . Beyoilundakiler, daha ziyade Avrupa 
Şimdiye kadar ptada herine it ya· mında da itinin ehli olan pek çok es- mamulatı, lüks ve çok yükıek kıymet 

- pılamıyordu. Geçenlerde, yerli mallar ki aan'atkirlar vardır. te mücevherat srtııı yapmaktadırlar. 
serıiıinde t8fhir edilen plltindcn ma Bunlar umumiyetle revaçsı:tlıktan Çarıı içinde satılanlar -!aha ziyade 
mul :rüWlr, llfne, tarak ve emaali mü tikiyet etmektedirler. el emeği mahsulüdürler. 
cevherat, 11muml bir dikkat ve alaka- Anlattıklarına göre halk bu seneler Piyasada yuvarlak genç İncile.in 
yı celp etmiıti. ' zarfında daha .t.iyade pahada hafif mevcudu pek a'tlllmıttır. 

Bunları yapan Beyoflunda lıtildat ıeylere raibet etmektedirler. Bu a11r- Bu tekilde bir tek İnci büyilldüğü-

1 

caddeıinde Mıaır_lı oi~llan ~i~e anı- da al~. ve. üz~ri iı~emeli Halep ve A- ne ve düzgünlüğüne ıöre 160 liradan 
lan Jan Efencli ıla bıraderıdir. Bu dana •tı bılezıklenn talibi pek çok- (300) liraya kadar aranmaktadır. 
ga,..ter, platini 1000 ve daha fazla de tur. Pırlantalar mebzuldür Fakat fiatleri 

' 

recei hararette eriterek ona &n mo-1 Düğünlerde, yüz görümlüğü ve sa· pek yükıel< olduğundan alıcıları az. 
dern ıekilleri vermelr:tedirler. Platin 1 ire için ağır taçlar ve ııair büyük p•.r dır. Kubbeli Felemenkler üzerinde 

davi ettirmitse de bir fayda görem• itçiliği kuyumcular arasmda en çetin ça elmasların moda11 geçmittir. muamele daha çoktur. 
ditiuden Tekirdağındaki hocalara o- İfçiliklerden biridir. Mevcut maden- Şimdi herkeo ilerde aatıldığı zaman Son zamanlarda Mmr iti kuyumcu 
kuttul"Q'l..k için buraya ı~ftir. ~~ !erin en serti olan plltine taı mıhla· değerine yalun bir fiat ıetirebilecelı; 

1 
luk memleketimizde rağbet gilrmeğe 

hocalar lıtanbuldan tavaıye ecllldiğı mU, yakın :ı:•.manları kadar burada, olan tek tq yüzük, küpe ıibi §eyleri, baılamıttır, 

cihetle betbaht kız bunlarda• tifa ----------------------------------------

Devamlı bir kovalamaca ummaktadır. 

Acaba bu kızcaiıza ça..- bulabile
cek dünyada bir göz hekimi bulunuru 
yacak mıdır?. .. Maamafih, inıallah 
bu zamana kadar gözleri aÇtlır ela res 
mini cazetede görür. 

Vatman dur, yolcu inme ! 

1 
• ti' • •••ı"' n ıu tramvay direğini görüyorsunuz 

«Vatman dur » ııare nı .... ,. ı· 

8 . • k 1 d·'-' makaat qikardır: Vatman buraya ge ın-
u levhanın dırege onu maıın BAi 

cc mutlaka duracaktır. . . .. .. r tieqrünlrii sokak sahnelerinden bi- itlemit ki, poU. yakaıına Y•P•tnut dam, bizde belediye ile ayak satıcıla-

işte en pişkini bu ... 

Şu sokak mısırcıaına bakın: Mangalını yakmıı. Kenarlanna mıaırlarıru 
di~mit. Batında duran müıteriıine mııır belendinneiıe çalıtıyor. Anlatılan 
bu zat pek mütkülpesent biriıidir. Mıaırm biriıini alıp biriıini bmoluyor, 
bir türlü beğenemiyor~ Mısırcı müıterıini bu müıı.ülünde.ıı kurtannata ça· 
lıtıyor. 

Parmağile iri bir mııır aöıtererek.: 
- itte diyor, en piıkini bu ..• 

Sokak levhaları 

Sobılr levhalarının tebdiline devam edlhnektedlr. Reomiuüx bu taı..ı

lardan birini ıöıtariyor. 

Sokak eskicileri azalıyor 

Netekim bütün vatmanlar emre itaat ederek bu ııaretın onuna ge ınce 1 • götürüyor. 

d 
• r. karııaındayız. Üstü batı yırtık bir rı ·-·mdaki devamlı ko.ı.alamaca o 

uru ı • Bı"n' gı·ım-k ı"ıtı"yen, öteki mutla- ~- " · 
yor ar. . ti ·· ·· de durulduiu halde yolcu . ~ 

Yalnız bir mesele var Arada bu ıJMe er onun . 1 ayak satıcm, kimbilir ıenene kusur ka götünnei• karar veren bu iki a- yununun ne canlı bir timaalidir. 

Ayak kabıcı tamircileri ıittlkçe azalınaktachr. Bu it ıimdi daha ııiyad• 
kundura mağazalarında daha eıaılı bir surette yapılmaktadır. 

l 
• . . 

8
. ek, belki vakıt zıyaını· mucııı _______________ ...:.__...::... __ _: ________________________ _ 

"••n İnip binmesine müsaade eclilıniyor. ınm d · tli ı 
l rek O halde, ur. ıtare ev- K • • k h • f 

0 ur. Fakat, hemen inivermek güç olmasa ıe • d'I · e bunda naııl OY a VeSl Sanmayın ••• 
lı . . . . . iisaade e ı mıyor V 
a.aın Onünde yolcuların 1nmeııne nıçın m 

bir mahzur g:ö:ru:·ı:ü~y:o:r?:· --------------:----

·ın cirlerimi gaspediyorlar 
Bakırköyünün Nifos karye- !erdir. Bu vak'alar sık sık ı: 

· di J ndarmaya mu-sınde arazi sahibiyı"m Hüseyin kerıür e yor. a dik 
A. - . . · ttim Vakı3. nazarı -
g~ ı_smınde biri, tarlalarıma racaat e · akalan fa-

~e ıncır ağaçlarmıa musallat ol- kate aldılar, zabıt v:;li müteca· 
u. -Bu şahıs, geçenlerde, ta- lan tutul~u. Fakat ruz. Şi-

bur ımamı old • .. 1 en vizlere soz anlatamıyo 
~~hmct Ef. ve~~ halscıyk ~ kayetimizi kim• söyliyelirn?. 
dıger bazı k" oy ın an 
ma gelıni '?'~leri alıp tarla- Nifoı karye.inden 
in . ş, ıncır ağaçlanmdan NAN 

cır toplamış ve çekilip gitmiş KE 

.,.. Kız ve Erkek - Leylt ve Nehari 
• 
istiklal Lisesi 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Bütün sınıfları mevcuttur. d 

Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teJkillt a· 
hilinde idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Sel zad başı polis merkezi Rrkasında 
Tel : İst. 2534 

• Şu ı.Ahvehanenı.n lı~b~.lua içinde 
Alman Kitaphanesı 

J 

T ahan helvası 

Bu günlerde ı.ıtın müjdecileri birer loirer ortaya çıkıyor Taban h lva
" '~ '>unlardan biridir.Yalnız bu aıcaklarda taharı helva11 d>ha iyice rağb.t 
ka....._ .uş aibi görünmüycr-. Bunu eıneyen helvacı çırağına bakara· \.!tf$ 
ın t-._ '.lÜmkündür. 

tü?h:ıneye hakln k pııı Önünden ge.; hA.zır cevap pek çok ki.ms ler v.:ır ....... 

Rivayete göre lkfam sahibi Ccvc!:. 
mişscn;z, burasını ıiz de ıörmütıü
nüzdUr. 

B
- - - b' l 

1 
1 

Bey Üstad:mız b:te burayı ack s.k z.l. 
utun ıun ı haıaa nan1az saat e- •. 

• d bu kah h h" ·· t . . yoret edennıı. Seyyahlar ara:ı:n:!a da 
rın e, ve ane ıç muı erıcız. 

kalmaz. Müşterileri içinde sözü soh- ~ bu kahvehane önünden feçerk.ın r_:.ı 
beti yerinde mütekait ukeı-ler, eıki 1. k> oturu? bir ka..'ınıini içcınler !>"lı 

l.tanbulua kibar efeaclileri,niiktedan, j çokaluı 



6 MiLLiYET rAZAR EYLCL l~ L -Poliste Boş kasayı kırmışlar Jstanbul belediyesi :ethi B. dün sabah geldi Ne cesaret ·MİLL.YET Kerestecı lerde Tekirdağ is- i)Anları 
kelesinde taşc;ı Kadri Ef. nin ._, ___________ _ 

ıider rıhtımı bomboş buldu, kendisini 
fırka erkanı ve muhabirler karşıladı 

Balta ile ugurhen 
dostunu garalamılJ 

deposuna evvelki iece hırsız ..., · ~ MA BAASI 

Bey akşaın saraya giderek Gazi Hazretleri 
tarahndan kabul edilmiş ve seyahati 

hakkında izahat vermiştir 

girerek depodaki kasayı balyoz 
la kırmrşl.8- ise de içinde bir şey 
bulamamışiardır. Yapılan tah

Şehremininde oturan döşeme- kikat neticesinde depoda Mus
ci Ali Rıza Ef. gece uyumakta tafa ve Yusuf isminde iki bekçi 
iken metresi Münevver, balta nin yattıtı anlaşılmış ve balyoz 
ile Rıza Efendiyi kaş,ndan ve la kırılan bir kasanın bunlar ta-
kolundan yaralamıştır. rafından itidilmemiş olması na-

V k' h ır le b zarı dikkati celbeylediği gibi 
a a mı a Aa 1 _ıneRge nEzfa ı: hariçten bir bıııkasının girdiği-

te memur an ı ıza . yı d · d ··ru1 d·-· .. ne aır emare e go enıe ıgın 
hastaneye k•Jdınnı,Iardır. Mu- d bek il d il h h• 1 ı . en ç er en ş p e ası o -
n
1 

evver hakkında tahkıkata baş muştur. Tahkikat yapılmakta-
anmıftJr. d 

ır. 

Otomobil kazası 
Ali Rıza Ef. nin hayatından 

UmiA: yolmır. 

İki intihar teşebbüsü 2287 numaralı otomobil Talı 
tekaleden geçrken Mustafa is-

1 - Fenerde Halil Paşa kona minde birine çarparak yarala
gmda oturan Seyrisefain amele mış ve kaçmıştır. 
sinden İsmail, ötedenberi müb-
tela olduğu sar'a illetinin tesiri- Kadri B. nasıl intihar etti? 

ftthi Be11 katibi uınumi Nuri Be11le birlikte 
BD110kdtrtdekt lkaaıetgllhına gidiyor 

le kendi kendini bıçakla yara
lamak suretile intihara te§eb
btis etmiştir. Mecruh hastaneye 
kaldırılmıştır. 

2 - Büyükadada oturan Hay 
riye H. sinir hastalığının tesiri
le kendini deni:ı:e atmışsa da kur 
tarılmıştır. 

:;. C. Fırkası lideri Fethi B. j kadar kalarak son İzmir hadise 
ün sabah Bandırma tarikile ve l !eri hakkında Gazi Hz. ne iza- Dünkü kazalar 
larmara vapurile şehrimize hat vermiştir. 1 - Şoför Akifin idaresinde-
elmiştir. Fethi B. sabah saat Fırka merkezinde ki otomobil Eminönünde Şazi-
5 ta limanımıza vasıl olmuş- S. C. fırkası umumi merkez 

ye H. a çarparak yaralamıştır. 
ır. Lideri istikbal edenler fır- ocağı dün Taksimdeki yeni . . 
a ~atibi umumisi !'luri~ ~ır~a 1 merke~i ı;ılan Kal_mi_ş apa~tıma- 2 - Ta~sımde oturan Bahrı-
rkanı. ve gazetecılerdı. Butun nında ıçtıma ctmıştır. l~tıma~a ye _ve F_~n.?un Hanımlar Hey
alabahk yüz kitiyi tecavüz et- 1 mülhakattan gelen teşkilata aıt belıada onunde sandalla gezer-
ıi}'ordu. raporlar tetkik ed-ilmiıttir. lerlc.en ıan~ala bi~. mo.~ör çarp-

Fethi B. vapurdan inmiş ve Öğrendiğimize göre İzmir, mış ve denıze duşmuıılerııe de 
endiaini iıtikbale gelenlerin Denizli, Balıkesir, Aydın, Ali- kurtarılmışlardrı. 

Adliye dairesi levazım kale
mi memurlarından Kadri Süle
yman B. in müptela olduğu asa
bi hastalıktan dolayı müteessir 
olarak intihar ettiğini yazmış
tık 

Öğrendiğimize göre Çarşam 
ba günü merhum birdenbire va
zifesi başında bulunduğu sırada 
cinnet alaimi göstermiş, ve dai
re tabibi tarafından yapılan mu 
ayene neticesinde evine gönde
rilmiştir. 

Kadri B. hanesinde bulundu
ğu müddot zarfında asabi buh
ranlar geçinniıt ve Cuma sabahı 
tabancasını ağzına sıkmak sure 
tile intihar etmi~tir. 

irer birer ellerini sıkmııtıc. ıehir, Bursa ve kırklareli vili-
.iderin ıesinin kıııldıfı söyleni yederinde teıkilat yapılmıştır. •l!ll!!-B!!!!!!!_!!l!! ___ !!lllB!--!!!!!ll!ll!IB! ____ !!l!!lm!-!!llB 

ordu. Fırkanın ııazeteai bel menfaatleri için de muzirdir. rikirlerile, reylerile muzaharet ede-
A - ·1 Halkın elinde ticaret için iktısad\ ceklerdlr. Bu suretle kanaatlar kar-

Fethi B. kendisini iııtikbal e- Ankarada bulunan gaog u ·.ı t bbil · · k·ı· d •ı karpya aılıcek ve bundan cu··rnhu-ı,.ere ege s 'il'" a ı erecc ser- , ., 
en gaM:teciJere şu beyanatta Ahmet B. yarın tehrimize gele- maye l;ıulunmasına dikkat etmek. ser- riyet mtiess-ıl kuvvet bulacak ve 
ulunmuştur: cektir. Ahmet B. derhal l~zım ırıayeyi tUkendirmekten çekinmek, Türk milleti lıtifade edecektir. Aziz 

Fethi B. in ııazetecilere gelen ihtiyaçları tcebit ederek memleketin iktısadl kabiliyet ve inki- milletimiı: de medeniyet ve fikir saha 
beyanatı fırka ga.zetesinin bu ay sonun- J&fını durdurmamak lazımdır. smda cereyan edecek bu mücadelede 

.. _ SeyahB'tnndan pek mem da çıkmasını temin odeaektir. Bu maksadı temin için fırkamız yüksek bir rüşte malik olduğunu is-
İ devlet bütçesinde de tasarruf yapa- pat edecektir. 

unum, halkın tezahüratına çok Fırka umumi merke:ıinin z- bileceğine kanidir. . Yaşaam cümhuriyet, yaşasın cüm-
ıüteşekkirim. Ziyaret ettiğim mirde açılacağı havad:ıini fır- Liman inhisarları devlet hazinesi- lıuriyetin Büyük banisi Gazi Musta
er yerde fırkamıza karşı bü- ka mahafilinde tekzip etmişler ne hiç bir faydası olmıyan birer mü- fa Kemal, yaşaaın hür Türk m1lleti 
ük bir teveccüh gördüm. Muh dir. eosese ve liman işlerinden geçinen yaııaaın ariz Balıkesirliler! 

F th. B 10 ·· k d h · ltçilere, memleketin umum ticaretine B J k · d • b" :lif mahallerde teşkilat yapıl- • o ı · gun a arşe n- a ı esır e yem ır 

l · h d k mühim zararlar veren birer müesoe-
ı. Şubeler faaliyete başlamak mizde istıra at e ece ve gene sedir. Bu lnhloarların ilgaaını istem. gazete 
:ı...!redir. seyahata çıkacalctır. Seyahat· Müıklrat inhisarı devlet varidatına 

Bütiin seyahaumdan hasıl istikameti henüz mukarrer de- halı! vermemek tartlle bağcılarımı- BALIKESİR, 13 (Milliyet) 
ttiğim intiba çok iftihara şa- ğilse de vasati Anadolu tarikile zın da menfaatını tomin edecek bir S. C. F. azasından İbrahim Sü
andır. Milletimde iftihar etli- Adanaya gidecefi söylenmekte tekle ifraf olunmahdır. ruri Ef. dünden itibaren İstik-
:cek ""k şeyler gördüm. Halk, dir. Şeker ve petrol üzerine konulan bal namında bir gazete çıkarmış 

-.- ağır resimler de tahfif olunmalı ve 
uurla hareket etmiştir. Bilhas- ı Tahain Bey de yı.kında bir hayat bahalılığı azaltılmalıdır. tır. Halk bu gazeteyi hiç oku-
n büyük bir uyanıklık ve e'ler- seyah~ta çık~caktı~-. F~kat ne- Ziraat Banka11nın çifçiye daha ko- mamaktadır. 
manzaraıı gösteren gençlik reye gıdeceğı henüz söylenme- lay usullerle ve daha ucuz fml• para Selçuktan ve Kuşada-

,.. h · k · ·1 kt di verecek bale konulmasl ziraatimizi .um urıyet aı ve ımanı e mc e r. sından bı"r protesto 
F h B • B 1 k · d k" terakki ettirmek için fenni tesisatta 

iirk cümhuriyet9ilerini mem- et i eyın a ı esır e ı bulunmağa sevkedilmeai JAzımdır. K U ş A D A S 1, 12 _ 

~ev~:ı::;~ş~~ek tezahür- nutkunun metni icra ve lflaı kanununun İzmirin tahlisinin arifesinde 

Fırkamızın derinden hissedi BALIKESlR. 12 - Fethi Bey tenkidi muhalefet fırka~ının taşkmlık-
k b ·· (d - ) futbol saha lan esnasında vatanı kurtarma :n bir ihtiyaca tekabul ettiğini nut unu ugun un - Ticarette kredinin kesilmesine se-

.. ·· 1 ki ·.: d k oında irat etti. Nutuk ıudur: bep olan ve memleketimiı:de tatbik siyasetinin mes'uliyetini üzeri-
ormuş Oma a ıuma rm uv- "Muhterem Balıkeoirliler! Söze 

b 1 kabiliyetini haiz olınadıg· ı anla•ılan ne alan \ 'e inkılab . yapan fır-·et U muştur. baslamudan evvel dün ıamimi suret ' 
İntibaımın hulasaaı budur: te .yüreklerimizden çıkan ve Serbest icra v• iflis kanununun ilgası 1311m- ı kamızın gördüğü hakaret sıra-

iimdi İzmir<len 9 eylfil tari- Cümhuriyet Fırkaoına itimadınızı dır. Bu kan_uhn. bugü~Ikl ü _ikdtısadbi ~du~- 1 sınd? büyük kurtarıcılarımızn 
ranın •n mu ll11 amı erın en irı ır d · · l · · · · ld -

ıilc çekilen bir telgrafı havi gösteren hiılerinize, teuhUrünfu:e Efendiler, programımız meydan-· a .. _ ısım _enru~ f?ec.mış o .. u~u 
'ümhuriyet gazetesi elime geç muhabbetinize t•krar trşekkür •tmek dadır münakaşa hürriyetinden ve in- nu ogrendık. lstı.k~al v~ hurrı
. B J ft '"" l" R · ı isterim. tihap hakkından istifade ederek bu yet muharebelerının ılk kur-L u te gra a: · mec ıs eıs Cümhuriyetçi halkımızın yüksek 
{, p H 1 · f programı tat bikat sahasına çıkarmak şun!arından birinin atıldıg- ı Ku-azım aşa azret en tara ın- siyasi rüttünü göst<ren. türk milleti- · · · 
la lrt d ·ı bi · · d 1. gayemızdır. şadası Selçuk ve dag-lıları ~e-n a e ı en r ıçtıma a va ı nin medeni terbiye ve ahlakını isbat Fakat htr fırsattan i•tifade edeırk 

1 
"ti .

1 
- larile b ~ 

<:azım paşayı protesto için Fet- eden bu tezahürler cümleniz için bir bu gayelerin tahrik edildiğini esef!, ıı en e, va~ıyan.. uı:ıu as-
ıi Beyin dahiliye vekiline gön- nigehbandır. Kıskançlık •aikasile ve- gördüm. Ba7.ı yerlerde el'an üb.n la affetmıyecegız. Bıtmez 
!erdiği telgrafın haksız olduğu ya bilmem ne gibi şahsi müllihazalar güya f .. eeydireceğimiz ileri sürülü- tükenmez sevgilerimizin, hür-

. la bu tezahürlerin kıymetini kfü-ült- yormuş. GOya arap harflerini tekrar metlerimizin kabulünü istirham ıa hükmedi lmiştır. Meclis Rei- meğe çalışanların hallerine acımak la · d d .. · • 
i paQa Hazretleri tarafından zımdır. ıa .. e. e ecegımı~ı söyliyorlarmış. Bi?t ederiz. Siz sağ olun, çok yaşa-

Y butun vergılerı kaldırmak isnat olu-
t<'cthi Beye bazı tavsiyelere.la Ef•ndiler güne' balçıkla sıvanmaz nuyormuş. Benden kimse bunları bek ym. 
mlunulmuştur" diye bir fıkra balkın temayülünü anlamakta geç kal liyemez. Kuşadası Halk fırkası mu-
ardır. maktan ve taannüt göstermekten ise Kastan bana bu isnadı yapanlar temedi Mehmet, Selçuk H. F. 

E !. k k .. d bu temayül ne gibi sebeplerin eıeri- ergeç mahcup olacaklardır Tilrk mil mııteınedı· Faruk Davutlar fır-msa ı ço te errur e en ve dir vr milletin teveccüh veya nefre- ı · k · ' 
ı h . . l im etı ta atı dahılindeki vergileri dai- k t d" M hmet S 1 k-ıa kça ma ıyetı an aşı ış o- tini celp eden amiller nelerdir, bun- . b.. .. . . a mu eme ı e , e çu 

ma SPVt" st"ve vtrır utun .rergılerın İ . M h S 
an bu kabil tahrifatı tekzip et- !arı ırtkik etmek, tahlil etmek ve bu kalkacafını esa1tn kimse dtişilnme- tan nc.e o_glu e met, . elçuk-
nenizi rica ederim. Ne vali Ka- surrtle milletin umumi menfaatlarına mittir ve dütünemez bu gibi §ayiaları tan eskı yuzbaşı Şemsettın, Sel
run paşanın harekatı hakkında- hizmet yollarını bulmak li.ıımdır. uyduranlar böyle vasıtalarla takip et- çuk koperatif reisi Kenan, Sel-
. "k' ti h k b l Arkadaşlar muarızlara bu mesleği ti_ğim __ iz .. m __ elküreyi kü. ültebilecekleri- çuk Kuburog' lu Süleyman, Sel-

<I şı aye er a sız · u unmuş, tutmalarını saınimi su-ette tavsiye e- d 
le de bu kabil tavsiye yapılmış derim. Yoksa İzmird<n beri tahit ol- nı uşunuyorlar. çuk muhtarı Ahmet çovuş, Sel-
tır. Zaten böyle tavsiyelere lü- duğum vechilc binlerce vatandaşın Cürnhuriyet mefrUkeıi çuktan İbrahim, Selçuktan 
>Um olmadığı meydanda ve hür gözü önünde cereyan eden vak'aları Taşıdıkları bu dar zihniyetlere 3cı- Mercanoğlıı Önıer, Kuşadası 
riyeti matbuat devrinde yalan tahrife kalkı§mak, yarın tekzip oluna mak lhımdır. Mefkilremiz cümhuri- Tayyare Cemiyeti reisi Rifat, 
~aatm amilleri mahc;up kalma- cağını düşünmeden bugünden yalan yet melkfıreaidir hüi<Cımet kuvvetle- Kuıad?sı avukat Azmi, Tayya-
~ haberler neşrine cür"et etmek hiçte · · ili · b 
ğa mahkumdurlar." terefli bir hareket değildir . rını m etın ıer estçe intihap •decefi re Cemiyeti reisi Mehmet, Ku-

.Fethi Bey yakında Adanayı · Muarızlarım da olsa bu aibi bir vlı:ıkillerl tarafından murakabe etmelr, •adası Cevraki Hiiseyin, Kuşa-
.. ontro etmek. yolıuzluklar baklanda " 

ziyaret edeceği hakkmdaki şa- mesleği tutanlara yanlış yolda yürü- htikümetten harp iatemek mefkOrc- dası Seddat, Çanlıdan Murat, 
yianın doğru olup olmadığını düklerini ihtar etmek bir borcunuz- ıidir. Bunlar cümhurlyetin en tabii Çanlıdan Türkoğlu İbrahim, 
soran g~ zetecilere: "Henüz ka- dur. olan şeraitindendir. Bu gayeleri elde Kuşa 'ası kooperatif reisi Kazım 
rarlasmı:ı bir şey yoktur" ceva- Vergiler ve inhiaarlar etmek için kullanacağımız vasıtalar Selçuk sabık belediye reisi Ka-
bıııı veıımiştir." j Efendiler fırkamız cümhuriyet\i fikirlerimiz ve kanaatlerimizdlr. Bun K d t'" R N 

ı· "kt" c·· h . t ·ı·k ı• !arı serbestçe söylemek hakkımızdır. sım, uşa ası uccar ıza, a-vapurdan Büyükdereye ve ayı ır. um urıye çı ı te ve •- l" b d"l N d" H İb 
yiklikte hiç kimsenin k•ndisine tekad O halde ,urada burada ıördüğüm ı ıcli mll a ı a ır acı ra-

Fethi B. vapurdan indikten düm etmesine razı olmaz. telaşa ve hakikati saklamalı: için sar- him oğlu Mehmet • .dozdoğanlı 
sonra katibi umumi Nuri Beyi Efendiler fırkamız hürriyet aşıkı- !edilen gayretlere ne lüzum vardır? Ahmet çavuş, Ahmet c;avuş oğ
refakatına alarak motörle doğ- dır.Hürriyetin maddi manevi büttinik Neden telAş ediliyor gene tek fırkalı lu Hüseyin, Ahmet çavuş kar-
nıca Büyükderedeki evine git- tIBadi teşebbüılerclr· millet efradının murakabasız bir idare mi lıteniyor? d . H Al" K d C. 

. F her türlü müdahalelerden, engeller- Millet itlerinin açıkça millet ktiraU- e,ı asan ı, uşa ası a-
mıstir. ethi B. çok yorgun ol- den J;urtulmasına ··• aerbeıt çalışma- ıünde konuşulacağından mz kort.ulu- ferofhı Hüseyin, Kuşa.dası Ka
duğundan akşam beşe kadar is- sına taraftardır. Devlet bu teşebbüs- yor? bak Ahmet oflu Durmuş, Kuşa 
tirahat etmiştir. !erin serbestçe inkişafını kolaylaştır- Eğer bundan rahat.ız olacaklar dası Hamdi zade Sıtkı, Kuşa- -

Gazi Hz. ni ziyaret mak için umumi tedbirlerle iktifa et- varsa onlara acımamak elimizden gel- da&ı Arif Ef. zale Ekrem Şah-
S.ıat l 7dc Fethi B. Nuri Bey- melidir mes. L-- -1 ldrl K d K 

F k t h ··ı· . Bi d - bild" ,.. . ld d """ og u e, uşa ası utu-k heraber Saraya b<>elerek Gazi ır amız a ammu ıi a§an vorgıle z oııru ı.,ımız yo a evam l d K 1 K d G" . 
rin tahfifine taraftardır. Esasen bu edeceğiz. Bu yolun milleti hakka. re- ~ za e ema • uşa ası ınt-

Hz. tarafından kabul edilmiştir. vergiler y;ayri iktıaadidir. gayri ma- faha isal edeceğine manıiz. Fikrin;i- lı Ramazan, Ku,adası Ahmet 
Fethi B. sarayda geç vakite kuldür. Dovl•t baıin,.;nin müstak- ze. k .. nutimize i9tirak edenler bi,. oğlu :ui2. 

tlenzin ·ve gaz 
ınünakasası 

lsanbul Bılediyeıinden: 27-9-
930 tarihinde yapılııcak milna
kas.l ile lstanbul Belediycı;l için 
ıatın alınacak ben:ı.inlıl mılı:tarı 

2324411 kilo n 2 te,rlnlevvel 
930 tarihindt yapılacak müna
kasa ile utın alınacak gaıılerin 

mıktan da 8658!1 kilo olarak 
l\lllliyet -.c lnkılAp gazetelerinde 
llAn cd!lmi~ i~e de benaln mık

tan da yirmi bin kilodan ibaret 
oldujtu tashibın ilan olunur. 

* * * 
Pazarlıkla ecza 

alıııacak 
lstanbul Belediyesinden: ~r

rahpaşa, Ha~eki, Beyoğlu hasta
nelerile Zührevi hastalıklar mü
dıiriyeti ve feshane,iııe lüzum 
olan ecza pazarlıkla sııtın alına
caktır. Umum hastaneler ceza
sına talip olanlar 3!500 lira yal
nız 1 laııekl hastane.'i eczane!.ine 
talih olanlar l 300, Cerrahpaşıı 

için 1 l 50, Beyop;lu için 300, 
:ı:iıhrevf hastaneler için 7!10 llra 
teminat akçesi getirerek ı 8 ey
l!il perşembe gün '.ı saat ondôr
de kadar levazım mtidürlüğüne 

mııracaat etmelidirler. 

• * • 
lstuıbul Belediye.inden: Ga

latada Arapcamli mahallinde 
Kllrkçükapısı caddesindt' 22, l 2 
ar~ın murabbaı 7 numaralı ku
le! zemin mahallinin beher ar
'ın murHbbaına 40 lira kıym'ı 
tıık.dlr olunarak satılmak için 
kapalı zarfla mtızayedeye kon
muştur. Taliplerin şartname al

mak için her gün lıvaıım mü
dürlujl;iine muracaarları. Teklif 
mektuplarını da ihale günü olan 
5 tesrinievvel 930 pazar günii 
ıaat on beşe kadar mezkllr mü
dürluge \ermeleri. 

• * • 
Istanbul Belediyesinden: Bey

ojl;lu Tephirhancsi yanındaki ır· 
sada bulunan seyyer hamam 16 
eylül 930 ılaı günü saat oa 
dörtte mahallinde müzayede Ilı 
satılacaımdan taliplerin mezk&r 
mahalde bulunacak olan me
mura müracaatları. 

Bir davet 

Adliye meslek mektebi mezun 
lar cemiyeti umumi katipliğin -
den : 16 eyllıl 930 salı günü sa
at on yedide Türkorağmda fev
kalade olarak aktolunacak ic;ti
maaa azanm behemehal teşrifle 
ri,J ı rica olunur. 

Zavi 
1118 numaralı balık pazın bekçi 

vulkaını lr:ıybeuim, yeni•inl çıkara· 

cığımden eıki<inin hlıkmıi yoktur. 

Mu;ıafı oğlu Ali 

Avrupadan yeni getirditi Tahta Hurufatla Büyük duvar 
Aftflerl yapar. Her mücs.sescye eıverı,ııdlr. 

Yeal aenenln Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 
Telefon lst 39 il - 2-3 Kitap kısmı 

Glmrüklır ~Mum MO~örlölOn~en 
Elbise yaptırılacak 

1 - Gümrük muhafaza memur 1 5 - Teklif mektupları kanu~ 
lan için bir pantalon ve bir ca- daki hükümler dairesinde güıı 
ket olmak üzre 2000-2300 takmı ve uatinden evvel 1stanbuld8 
elbise yaptınlması kapalı zarf komisyona verilecektir. 
usulile münakasaya konulmuli- 6 - Münakasaya girecekler. 
tur. Ticaret Odasında kayıtlı bulur.· 

2 - Şartnamenin musaddak duğunu gösterir vesika gôste· 
suretleri Ankarada Gümrükier recektir. 
Umum Müdürliiğü Levazım mü 7 - Her istekli, muhamrrıe~ 
düdüğünden, İstanbulda Güm- bedelin %7,5 u olan 4736 liralı~ 
rükl.-..r levazim ambarından alı - t~minatlarile belli saatten evvel 
nacaktır. komisyona gelmeleri, 

3 - Münakasa: İstanbulda 8 - Kumaş \·e elbise örneı:1 

Gümrük Bapnüdürlilğü bina- İstanbulda Gümrükler Uınıır!l 
sında gümrükler satın alma ko- müdürlüğü levazim ambarında· 
misyonu tarafından yapılacak- dır. İstekliler orada görebi'irle' 
tır. 9 - Belli olan saatte tutııı 

4 - Münakasa 25 / Eylill 930 ması mutat olan zabıt varakası· 
tarihine rastlıyan Perşembe gü nın tanziminden sonra hiç bi' 
nü saat 14 tedir. teklif kabul edilmez. 

lıtanbul 4 Üncü icra memurluğun 

dan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: arsarun 
yarım gayri menkultin bulunduiu 
mevki maballeei, aoka&ı, numaraaı: 

Beyoğlu Ayazpapda Saray arlı:asr so
kağında atık 25/27 cedit 33, 31-1 No 
Takdir olunan kıymet: nııfının kıy
meti muhammeneıi a1tı yüz altmı§ 

bet liradır. 
Artırmanın yapılacatı, yer, gün 

saat: İstanbul 4 üncü icra dairesinde 
16/ 10/930 pertembc ıünti 11aat 14-
16 ya kadar. 

1 - lıbu gayri menkulün artırma 
mrtnamesi 4/ 1 O / 930 tarihinden itiba 
ren 929-210 No. ile İat. 4 üncü icra 
daireıinin muayyen numaraamda her 

keoln ıilre bllmeti için açıktır. İliıı
da yazılı olanlardan fula malllmat 
almak iatiyenler, itbu ıartnameye ve 
929-210 do•ya numarasile memuriye
timize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ~tiralı: için yulı:ar 

da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat glleterilccektlr. 

3 - Hakları tapu sicillile aabit ol
nuyan ipotekli alacaklılarla diğer ~

Jakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklannı ve huausile fai.ı 

ve maaraf~ dair olan iddalarını itbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi &ün 
içinde evrakı milsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildiriJmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu sieillilı 

sabit olmıyanlanlar satı§ bedelinin 
payl3fmaoında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ye IUzumlu malumatı almıt 
bunlan temamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Oıtünde biraıuı;;; 
gayri menkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayri menkul ikinci bir ar
tırma ile utrlır ve bedel farkı ve mah 
hrull kalınan yüzde beş faiz ve diler 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
aızın memuriyetimizcc alıcıdan tah
ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şart tahhakuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıktan ıonra gayri menkul en 
çok arttırmanın üatünde biralı:ıhr. 

Şart tahakkuk etmezse artırma geri 
birakılıp alıcı taahbütlerindt!l hrtıl" 
!ur ve teminatta kalkar. 

.S - Artırmanın birinci veya itdtt" 

ci olmasına ve gayri menkule teailUk 

eden kanuni hakka ve satı~ın tarzı~ 
göre diğer ~artlaı. _ 

Müterakim vergi. ic2re. tanziflf 
ve tcnviriye resimlerı müşteriye a1t 

tir. 
Yazılan arsanın nısfı yukorı4J: 

gösterilen 16/ 10 1930 tarihinde Is~ 
4 uncu icra memurluğu odasında ıf 
bu ilSn ve gösterilen arttırma şart1' 
mesi dairesinde satdacağı iliin olunu! 

.->' 

Ticaret Müdiiriveti -Umumivesinden: -\'angın. hayat. nakliyat ,e 
kaza sigorta muamelatı) la i~ti~I 
eylemek üzere ahkAmı 1-anuni'"e 
dairesinde tescil edilerek clyc' '11 

hali faaliyette bulunan yr rli ~i· 
gorta şirketlerinden ı .,taııhul L"· 
mum Siµ;orta Şirketi hu kere 
mi.irecaatla Türkiye ;dr:ta[ ban· 

kası anonim şirketinin gerek 
miiduriyeti umumiye,ini , c ı:e· 

reksc halen mevcut , c bilahat• 
açılacak olan şub~ ve sanc! k 
farını şirket namına yanp,w. tı~· 
yat ve nakliYat sigorta nmnrn'· 
lauyla i~tigal etmek \ c h ı nııı

amebttan müte\·ellit hilcürnl' 
deavide derccatı m1haki'llin ıJr 
fe,inde mliddei, ı>ı i iddci aleyh 
re üçüncli ~ahıs '1fatları) la ha:ı1 
bulunmak (izcrc ta' i :ıcc1r1 
na>ıp re tayin cylcdi!iini ıhbS 
re ı.igorta şirketlerinin teftiş ,e 
mlırakabe,;i hakkındaki '25 haıl 
ran 927 ıarihli kar. nun se~l
ziııci madde. i nıı.cilıincc nıo~ 
tazı evrak Ye ,.c<aıkı lbr:ıı ef 
lcmi-ı ve keyfiyet bittl'tk ik ıı:ııY 
\alık ).',Ör i lımı~ ııl nıakl.ı j]AO 

olunur. 

M p L E K S 

cina radiatör 
Proje ve 

caddesinde 

lktısatlı, Asri 
ve sağlaın 

es t M p L E X) 
KALORiFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek !bere diğerlerinden % 40 
nokaan kömllr sarfeder , 
ve iatimali ıon derece ıuhu
letlidir. Fabrika 9ube1i olarak 
depomuzda her zaman kafi 

muhtelif kuvvette kazanlar ve envayi 
bulunur. 
kefif l,:in: Bona han ittisalinde, Türbe 

KIRKOR müessisesinde Kalorifer mühendisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a müracaat. 
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:ı 

ekteplerde yarın e kayd· ba 1 
Mahkemelerde intihap 

Tütünler 
c- Vilayette } ilk mektep 1 BtJledlyede 1 Aslı yok 1 

Yankesici 

.-~~~~~~~~~~~ .... 
Ekoılomi 

Defterlerin doldu-ilk faydalar Yannkayıtmuame- Teşkilat ÇekoslovakYaya 
lesine başlanıyor Bütün belediye me- tütün verilmeıniş Hayreddin Ef.nin50 rulmasının devamı Zeriyat;b;hdit için 

Merkezde muame- Bu sene mektep buh- murları vazifede Umumi Müdür Behçet lirası nasıl çalınmış? 20 eylülde defterler kongre top.anacak 
lat yüzde 80 azaldı ram yoktur Beyin beyanatı Sabıkalı Alı" delı"l olma- bitecek -·-İdarei hususiye kadrosun- B hh 1 d K hk Yarından itibaren ilk mek- - Dünkü Son Posta gazetesi, Tü- tntihap hazırlıkları etrafın- izim mura as ar a 

azalarda sulh ma e- te~lerde kaydü kabule başlana· da bazı noksanlar var tün İnhisar ıdaresinin memlekete yap dığından beraet etti daki tetkikat devam etmekte o- k d ki d 
1 k tığı zararlardan bahsederken, Çekos- . . 1 iştira e ece er ir 

meleri O aca ca tır. Tevhit dolayısile idarer'e ya- ıovakya ile olan tütün satışı muame- Hayreddın Ef. namında bııı up enciimenler defterler Ü:terin Ü . 
Vilayetin yeni mülki teşkili- Bu sone ilk mekteplere fcv- pılması zaruri olan baz ı tadila !atında bazı yolsuzluklar olduğunu, bir kaç gün sonra dönmek üze d~ki me~ailerini bitirmek y:.:ere ~ ~alk_an h_ü~lımetı . arntı~-

tı mühim fayadalar ~em:ıeğe ko.lade tehacüm vardır. Maama- tın sür'atle ikmaline çalışıl- ezcümle, inhisar idaresi tarafından re Mersin vapurile Bürlıaniyeı dırler. Bır taraftan da cedveller da tutun zıraatının tahdıdı ıçın 
başlamıştır. Daha , şırndırkdcı. fih yeniden yapılan üç ilkmck- maktadır. K;ıza teşkilatına gö- Çeklere vrrilen nümunelerin, bilaha- den lstanbula gelmiş. Cebinde doldurulmakta olup bazı yede;· ':'unaistan tarafından hükfıme-

1 t mc ez tap daha bu seneden itibaren "f "f re satılacak olan tlıtünlerden çok 50 il k d b" .1 k' " .. de kafi gelmcdigınden teksı'r e- tımize vaki olan müracaat üzerı-"Üzd• seksen muame a . v • • re belediye vezaı ini ı a_va me- f ra a ar ır para ı e opru 
' ' k b ) ağ m mek arklı olduğu ve bu yüzden mukave- .. .. . · . dilmiş ve ihtiyac olan yerlere ne İktiııat vekaletinin cmrile tiı-den ayrılm~ır. Kadrola• 1 

- - tedrisata aş ıyac ı ıç - mur olanların kadrosu tamami- lenin bozuMuğu kaydolunuyordu. ustunden geçerken l:ıınsı koluna ti "nh" f 
ı~t tama- t buhranı yoktur B tevzi edilmeg- e başlanmıştır. Ka t n ı ısar idaresi tara ından IT;a) edildikçe muame" ep · le ikmal edilmis olup biitün Son Postanın dediğine nazaran bir darbe indiriyor. aşını çe-

ınile yoluna girecektir. .. İlkmekteplerde ikmal imti- memurlar vazifeleri ba ına ge'.· '" Ticarethanelerimiıin hariçteki iti- virinceye kadar darbeyi indiren nunda, belediye iıı~ihabından is tetkikata başlanmıştır. 
Adliye teşkilatına henuz hanlarına 1 teşrinievvelde dere- mişlerdir. Yalnız idarei hususi- barını boz"n ~memleketin harıcc adam ortadan kayboluyor. Hay tifade edilerek şelıir hududu- Aldığımız malumata nazaran 5 

başlanrnanıı~r. Fal::ıt ka_zala~- Jer başladıktan sonra başlana- ye kısmına ait vezaifi görecek reddin Ef., lıir ele elini cebine nun küçültülmesi için reyiama teşrinievvelde Atinada bir kan-
da sulh ınahkeme'en tqkıl edi- caktır. olan memurin kadrosu bazı ka- götürüyor ki ne görsün, ciiz- müracaat edilebileceği hak- g_re t~p'.anacaktır. İ mi "Tütiln 

K t l ben'n ra"'betı' kında bir kayıt varsa da hCtı.üz zıraatınıı. tahdidi kongresi .. ola lecektir. -, . . ız a e 1 ıs zalarda noksandır. Maamafih danın yerinde yeller esiyor. 
1 ··f s katıpl~ı de bu hususta verilmic bir karar cak olan bu toplanmaya bizim Nahiye ere nu u ... . Bu sene mekteplere kı z tale- bu noksan ey lı'.ı l birden itiba- Bir aşağı, bir yukarı ko ar- • · -ı..h · ı ştur Yeru \.'oktur. Cedvellerin ayın yirmi- mura.n aslarnnız da i•irak ede-kısmen tayın o unmu · benin rağbeti daha fazladır. M~- ren tatbik edilmekte olan kanu- ken köprü üstünde pandispan - sinde as • lması katiyetle takar- cektir. .,... 

teskilatta mühim olan tapu teş· an"f emaneti bu hususta tedbır na tesir edecek mahiyette ol- ya satan Zenci Ali soruyor: y 
rür etmiştir. unan matbuırtırun neşriyatma kilatı vardır. almıştır. Tehaciım çok olduğu mayıp her tarafta müracaatlar - Ne oldu Efendi?. Bir kay- . nazaran M. Venizelos memleke-

Merkezde toplanmış olan ta· takdirde Oazi Osman Pş. orta- kabul edilmekte ve muamelat bın mı var?. . . 
k d t f · 4 k f t timıze vaki olacak seyahatinde Pli işkrin i•1 nahiye_ le_ re a ar e mektebinin muhtelit olması içın tabii mecrasını takip eylemek- Hayreddin Ef. başına geleni ev a memuruna ış en 

in ka bu mesele ile bilhassa meşgul 
riki güç olduğu ıç~n ya •z - Vekiletten emir g-~lrni~tir. tedir. Bununla beraber kadro- anlatıyor. elçektirildi olacak ve tlitlin ziraatlnin tah-
zalarda tapu teşkı_latı. ya?,ılacak Valı'de Iısesı nun bu kısmındaki ufak tefek O zaman Ali: 

- ı t""a Geçenlerde bir rüşvet mesele didi için te!febbiislerdıe buluna tır. Dahilive Veka etı ırus -y , k d . açılan Val- noksanlar da bugfü,lerde ikmal Dur diyor ben sana bu 
· İd · halliyei vi- A saray a yenı a·ı k .. d" D 1ı·ı· V k~ - • ' sinden dolayı T"'vkaf idaresinde caktır. rı Hilmi areı ma . . 1 b k dı kabu- e ı me uzerc ır. a ı ıye e .. işi yapanı şimdi yakalarım.Ve 

2 
. 

layat müdürü Nafiz Beyler dtin d~ liııesınel ta c te aMyektcp 
0 

cı' Jeti umunı mahalliyei vil§yat biraz sonra orada duran Halil memura ışten el çektirilmiş- Kambiyo Boraaıu 
k h. ı d tetklkatta iline baş anmış ır. 1 üdU .. N "f B h ti. Ahiren yapılan tahkikat ne-

aza ve na ıye er e .. ..k b' "htiyaca teka- umum m ru azı . er isminde bir sabıkalıyı yakalıyor. ticesinde elli kiisur liralık bir 

·~r· bulunmuşlardır. M~steşar r,arın ~:ıdeau!:~~~edir'.r ~eftiş netice- gi.ln kaza mıntakalarını dolaşa- O sırada polis te yetişmiştir. A- ihtiJb meselesinden dolayı da 
Ankaraya dönece~tır. B~gunle_r sinde maarif emaneti mektebi rak noksanları tesbit etmekte Jiyi de Halili de yakalayıp gö- bir tahsildarla üç memura daha 
<le Dahilive idareı umumıye rnü olduğu gibi belediye mUfettiş- tUrüyor.Dün bunların muhake- işten el çektirilmiş ve bunlar 
cl u' ru·· Sabr· ı· B. de şehrimize ge- çok muvafık bulmu~tur. len· de bu maksatla kaza mın- uh"' t JJ · ld A Ali vak'a 

M · t · 1 ı>r 'e ey mesı yapı ı. rap • - müddei umumilijte tevdi olun-
lerek tetkikat yapacaktır. .. ez:unıye 1 ma t,lcalarındaki faaliyetlerine de- ~litiln. satınaaına mani olan inh~r yı şöyle anlattı: muşlardır. 

Defterdar Şefik Bey de d~ imtihanları vam etmektedirler. ıdaresının bu hareketi memlekete hı~ - Ben köprü üstünde 20 sc-
., ; te~kilatta maliye Rııhelen- Lı"se son sınıflarında yapılan olmaZBa birkaç yüz bin liraya'" mal- nedir pandispanya satarım. O 
• ' . k"k tmi"tir M . . ola n olmu,tur. . . B . ı· . ı azi yetinı tet ı e ., . . ıneııuniyet ikmal imtihanları esıre gazın rını Tütün inhisar idareai umumi mıi- giin bu Hayreddın eyı e ını 
"ı'em~I atma merasimi yarın bitecektir. . . ihtikarı dürü Behçet B. den meseleyi •orduk. göğsüne vurarak aşağı yukarı 

Vlayetin çizmiş olc.ıiu i~ İki güne. kad. ar şchrımııı:de Çırçır, Sultansuyu ve saire Behçet B. dedi ki: koşarken gördiim. Sabıkalı ~ıir 
ıt ı d .'"- Tütün inhisar idareoi. hiçbir adam da oralarda dolaşıyordu. 

mektep binası inşaatına a kaç talebemn ıse en mezun o- gibi mesire yerlerindeki gazino- nümunelik tütün vermemiştir. Ve R . Al" . mdakine sor-
pro!(ramın tatbikat na rlevam lacağı anl~'ılacaktır., . Jarm müşterilere kar1ı aldıkları hiç bir tütün de vadedilmemiştir. ln- eıs ının yan 
edllrr:ektedlr. Bugün de An:ı- Maarıt mufettışlerı vaziyette bugünlerde şikayetler hisar idarrsi nümunelik tütün ver- du: 
dolu hisarında yapılacak ılk "k b 1 ~alm B'lh b 1 d mez. :nünakas•ya da iştirak etmez. - Halil, sen sabıkalı m1sın? 
mektebin temeli meraırimle atı- Avrupada tetki atta u un- ço6 ıştır. 1 assa un ar an Çekoslovaklar evvelce bizden cü.ı'i - Sabıkalıyım efendim .. 

ı~terlln M 30 

!Jolnr 0,47 .t':'~ ~illnı ~ s~.:« 

; ~·rant 11 Ot.O ~tırk ı "8,2.:-

r.ıret , -.o~ 1~cy 19 - ,4( 

O rahmi ~6 .CI\ Otnar 'J6 . r.ı 

ll'ıanl t 4.'.:!I Knron t 1 ,«ı:. 

1 Spor 1 
lacaktır. makta olan maarif miifetti~i u- bazılarınm mevsim sonundan is miktarda bir iki hin kilo kadar kat'i Fakat ortada kat'i bir delil 

B mumflerinden Hasan Ali ve tifade emelllo masa başına beş satıı .o~mak üzre tütün almışlardır. olmadığından mahkeme her iki-
F aik ey Şemaettin Reşat Btylor bir kaç liraya kadar almakta oldukları . Bılahare tekr~r muracaat ederek .. 1 d b r tine karar verdi. 

Tekirdağ• meb'usu Faik B. gttnıe kadar memleketimize av- iddia edilmektedir. Belediye bu bır mıktar daha istemitJerdı . Fakat sınn ~ e ae 
dairei intihabiyeııinde tetkikat- det ederek raporlarını VekAlete husuıta tahkikata başlamıştır. paraları gelmediği için satın alama- Neşrıyat dolandırıcıları 
t L. h · · e -ı I d" B . h kk k tt" • . t k mışlardı. Şimdi paralaıı gelmiş ve sa- N . d I d I • a '"ılunmuış ve şe nmız ,.- - takdim edecok er ır. u vazıyet ta a u e ıgı a - tın almak lçın mtiraeıat ttmiılerdir.'" eşnyat o an ıncı ıgı yap-
nıi tir. Alf mekteplere rağbet dirde haklarında takibat yapıla Behçet B., Pazarteıi ıilnil Suriye m;ıkla itham ve muha_kemc n~-

Faik B. dün vali muavini caktır. ye hareket edecektir . ticesinde 8 ay 20 g!in hapıs 
Fazlı Beyi ziyaret etnlı~tir. Bu- Bu aene en çok rakbet gören Yeni seyahat, Şamda açılacak fa. cezasına mahkum edilen Mah-

Viner Spor Klüp 
Şehrimize gelecek ( V. S. K.) 

futbolcuları kimlerdir ? 
~n Ankaraya gidccektır. faküholer, hukuk ve tıp fakülte T . t 1 C k l brika ile allkadardır . ut Saim ve Sadi Raşit Ef. le- . p 

-··- - )eridir. Bundan sonra Ali ticaret azmına a a a rum ara . Türk sigaraları, Surıye'de büyük ~ k t myizce nakzedilmiş Hl ve 21 oy161 günlen eşto-
melatobi gelmektedir. Fakat im tebliğ bır rağbet görmektedır. Fakat, ma- n evra 1 e nin profesyonel 3 Ker takımile 

Kanalizasyon bu sene k b" 1 d - mıll tütünden alınan gümrliğün faz. ti. . . . birlikte Taksim stadyomunda 
mektep yatı me to 1 0 ma ıgı lSTANBUL, 13 AA - Muhtelit la olması. sigaralarımızın daha yük- Dün ınuhakemelen yemden 

işletilmiyecek için Anadoludan gelen talebe- mübadele komisyonu kfitibi umumili sek llatl•rle ""tilmasını illt_aç ediyor görülmüş ve haklarında verilen Fenerbahçe ve Galatasaray ta-
İstanbul kanalizasyonunun nin ekserisi ticaret mektebine ğinden tcblli olunmuştur : .. Yaprak tiıtünü~ gumrugıle, mam:it eski hükümde srar edilmi~tir. kırnlarımı:ı:la karşılaşacağını ya-

işletilmeı;ine bu sene imkan gö girmekten vaz ge~iyor. ~o ıt;·~:~i~~~02~·~~~ıi ,:;;:\• tutkunun gümrüf:u karasınd~ onsd•. bır Mahkumlardan M. Saim Ef. zdığımız Viyananın profeııyonel 
· lktısat vekaletı bunu nazarı mu ave " ' · far vardır.. Y•pra tutunun urıy.~ .. . . . . . . . .. h takımlarından Viner Spor' 

rtilememiştir. Kanalızasyonun · T" et kt b" nin (A) fıkrası ahkamına . tevfikan de imalile turk ıigaralar.~a olan rağ- muddc:•nı.ln~ırdıgınden clur. ta Kllip hakkında aldığnnız son 
bu sene il :mal edilen kısmı ~- dikkate alarak ıca~ me e ı letanbulda harır buluıı•n Tiırk tebaa bet iki mıoli artacaktır. Jiye edılınıştır. 
yip ile iirl, ı-cıden başlayıp Dı- talebcınn~ mahsus bır t~Ie?e sindan etabliRumlarla mezkur muka Behçet B., Suriyede fabnkanııı in- ------- malumat: veriyoruz. Bu takım 
va 1 takiben Mercan yo- yurdu tesısıne karar vermış.tır. velenameııin 10 uncu maddesı ahki- şasıle meşıı:ul olacaktır. R J d .1 . . namına şehrimize gelecek fut-
ku n yo unu 1 k a inen Fakat bu yurda ait olan tahei- mı mucibince avdet hakkından i•tifa- us ar en en gene mı bolcular şunlardır: , 

şundan Ba ı pazaım sat deniz ticareti mektebine 11'&- de eden blhln:ıum eşhasa. latanb~I Çekler daha ne istemişler iade ediyorlar? Zvolski - 19 yaşınla. Kaleci.! 
&ahadır. . . llmi b retle mektep yatı mıntakası harıc!nd• 1'ürkıyede malık ÇekosJ.,vakya, bu.rad•n aatin aldı- . Kllibün küçükler takm•ndan bir 

Harp akademısı r §, . 
11 su 1 bulundukları eml•ke mukabil muhte- j!ı tutıinl'fin ambalajında ç,o, kana- Geçen ~ene Rusyaya ıhraç 

. . b e- mc'*bı olmamı~tır. . lıt mübadele komis\·onu marıfetile taz viçası kullanılmasını bildirmiştir. Bu edilen derilerimizden bir kısmı- müddet evvel hirinci takıma geç 
Harp Akademısın?en . 11

• 
9

• 1 Talebe yurdunun tes : s ı g~le minat verilecektir seneki mukavelede bıı noktadan hir Ruslar Türk derisi olmadığı miştir. 
ne mezun olan 7abıtJerımızın cek seneye kalmıştır. Eğer tıca Binaenaleyh, yuka rda nkri geçen ayrılık vardır Fakat Çek kanaviça ı ~1d1d. .

1 
. d . 

1 
d" Roller - 19 ya. nda. Kaleci. 

d! ·· ·mı" vann · d ı k ı fi el hll ı .ı. 10 ı· . ı ıası e ı;ı e etmış er ı. ploma tevzıı merası , ret talebesı yur u açı aca o ur ı sırıı ara • 0 an .• .. ·•• ey ul pıyasada cok pahai cdır. • .. . .. Bu oyuncu Viyana kiiçükler 
Ya 1 caktır sa çok talebe buraya girecekti •. tarihındrn itıba<"n Istanbul talı ko- T Od teşebbüsü Yapılan muteaddıt teşebbus mııhtclitinde defaatla oynamış-

pı a · .. f tt' len' B kt 1 misyonu Iıürolarrna muracaatle taz- · asını Jer üzerine bu iade erlılen de-
Daru··Ja' ceze mu e ış aytar orman me ep erıne . 1 1 .. . "h 1 . . T. k .. .. d" . tır 

. . ! r . 'mınat ta epname erını ıatı •a etmclı Çekoslavakya reıı ı~ın ur tutun- riler tekrar muayene e ılmı< . 
Darulaceze miıfettişleri için gırmek ıçın pek az ta 1 ~ ~ardıı. ı ve kendıl . rine aynı za~~nda . v••ile- ' !erini almak hususumlaki çikardığı ve Tiirk malı olduğu tekrar ta:~ Purz --· 21 yaşında. Viyana 

bel d" . t" uı afrndan ye- Bu mekteplere gırmek ıçın lıse. cek ol•n ızahnamede munderıç ıuifa muşkulatı Tıcaret odası lk t.sat voka- "k d'I k R . h . sağ müdafilerinin en iy !erin-
. e. ıye .rıyase 1 r mak mezunu olmak şarttır., Liseme- ta tevfi~"n bu talepnameleri ımtıi ey- letinc bıldı:mittir. Fakat .••aıen Ç. - d_ı e .. 1 ere . -~~ tıcaretı arı-

nı bır talımatname hazı:Jan. ı 1 olanlar daha zıyade hu- lemrlldırler Bu talcpnameler, ıo ey- ko•lavakya ile araınızdakı modus vi- cıye mıınıessıllıg ı tarafından bu den. Müdafaanın yıldızı. 929 
tadır. Bu talimatname ıle sıne· ı zun arı f k 'helerini tercih e- 1 lulden itibaren iki av müddetle İatık- vendi bı tm•k uzre oldu tundan artı ki derilerin Rusya ya ihracına mü- dan beri khiptelir. l'itırr ~ P >" hlübün me l 111 
ma ve tiyatro gibi m~essesatı · k~~ ve tıp a u lil c~ddesınde kain büroya tevdı •dil Çekoslavakyaya tuıiır ıhra~t ı\in ;,a- saade edilmişti. Brezina - 26 •asında. Sol nıerluz muhacımı 11,-ıııel 
kontrol;ı daha esaslı bır şekle' dı:yorl~r. . · kt b" · ·· mek ıcap ed~r. pılacak hır şey kalmaınış ı;ıhı dır. Fakat dün Rucyadan ticaret müdafi. Takımm iyi oyuncula- Bilaistısrıa her ve; de oynıyabi-
'sok 1 k Denız tıcaretı me e ının yu ihtar: Eskı talepn•meler, natamam ------- .. . . .. · . V S K 

2 u muş olaca tır. k k k1'1nıına lise mezunların- olduğundan nazarı itibara alınmıya- mudi.lrlUgune gelen bır telgraf- rından. · · · ya 9 9 sene- lir. Hatta bir kaç kere kaleci 
29 talebe Avrupaya d se h"ç kimse girmek istemi- caktır. Yerli sergide satış ta bu işin tekrar aksi bir ekil al sinde (Slovan) dan geçmiştir. olarak t& oynamıştır. Milli w 

idi or ~~du'. Bu cihet nazarı dikkate Müstediler henü• etabli v .. ikası yapılmalı mı ? dığı bildirilmektedir. Kutnik- 18 yaşında. Sol mü muhtelit taknnlara dahil olmuş 
g Y . • ' yl orta mektep mezunları almamış olsalar bile yine talepname. Telgrafa nazaran Ru~lar bu dafi,. Kllibün e'?' yeni aldığı o- tur. 

Bu sene mulıtelıf ve.<aletler ~ ~nmış, dahilinde ih.tari sı- !erin tevdii muktaıldlr. İkinci yerli mallar sergisin- diasile tekrar iade etmektedir- yııncu. Çok guzcl vıını~lan H•mel - 33 ya ·ıııcla. Merkez 
hcsa. hına A.vrupada tahsile \ön ıçın mektep Bı'r senelik ih- Talepnameler, meccanen teni edi- de satış yapılması günün mese- ler. varrlır. muhacim. Tak mın en ya~Jı 

0
• 

tl 9 f çılmıştır lecektır. l · · idi B h 1 ~ erılecek talebenin adedi nı .a f ... k k kısma gir- R . S ff B eaı halıne ge . u WiU&ta derileri Türk malı olmadığı id- Şrayber - 23 ya~ında. Sağ yun1;usu. Çok sert utile maruf-
dur. Bn Efendilerin ikiıi Hukuk za.rı sını .tanı yu k~c eşıt a at ey ticaret mahafllinde dedikodular 16 hiiyük sanıiık olan bu de muavın. Takımın en iyi oyun- tur. Macaristan, Almanya ve 
fakiiltesi diğer 2 si san'at vay~ mek ka'bıl 0 aca ır.. . d Bir müddettenberı Avrupada bu- elin devam etmektedir. r'ler iir defadır Rusyaya gidip cularmlan. Defoatla miJ:i ve Mısıra karşı milli takımda oy-
Drt k .. ..._ı..: İlk kt muallımlerın 6 lunan, Turinıı: kultip reiai Refit Saf- . . l ~ ıı· 1 1 a~e tep mezunu, mute~·61 me ep !et B .. Pariıten hareket •tmittlr. Dün Odada sergı_komısyonu gelmektedir. Ticaret mlid!irlii- tems .. ı maç ara .oynamışt r. namıştır. 
de lıse mc.tunu olacaktır. Müsa tebeddül yok Re it Saffet B. e, lıtanbulda ini- toplanarak gene aynı mesele ü- -·· vaziyeti dcr'1al Ticaret Oda- (E.zcumle Cem.ıhı Almanya, Novotrıi - 22 yaşında. Vıya-
baka imtihanlanna 15 eylulde . k.... mualli.rn kat eden beyntlmUol turi<m konıre- zerinde ınUzakeratta bulunmuş- gu a bildirmiş ve Oda da der- Peşte, Berlin, Krakovi maçla- na amatör muhtclitinde mer-
başlaııacakt Bu sene ıllc me ... p -• d B ı s r ~- sın . . d ) k 

. ır. . · bir tebeddül nn •· • grat ve 0 ya.... bulur.an tur hal Vekalete halıer vermıştır. nn a · ez muhacimdir. (V;yaııa rı1"'1· 
Bır vapur daha al nacak len arasında hiç turizm miluıoaıelerlla temap. ıcl- Bu soneki serginin kom· seri . Şling - 25 yaşında. Merkez telitile §ehrimize gclmi tı). 

"Eue" v:>nu. 
1 yapılmamıştır. 1 . 1 k" rle melr •HllMI tahmıl olunmtJ!tu. Bu s · · ··· · ı - · Danımarka konsolosu muavin. Evvelce hücum hat- D 'bJ" " ,.,.. •unun 1 ı m er es ı ye milna1tbetle Bolcrat ve Sof yaya u"- olaıı anayı B rlıgı umumı ati- rı ıng ve tekniği iyidir. 

C:ığı Felemenk lezgsa.ahtlın adın- Bütiın fmua etımektedirler rayacaktir. 11 
· ~~snsn4 nq ·a: !-JnN !UıLC Danimarkanın Kahire kon- tında idi. Hatta Cenubi Alman .Şpona _ 21 yasında. Attakrin-

b. · arın a · · uha aza · h · d ·· 1 k ı · · uyuk hacımda bir ge · d h rını m mvallim mek 'fürk e muallı· l . fikirlerini bir mu arnn ./.e solosu M Emst Brant un şe ı · yaya arşı so ıç oynamıştır. ger takınrnlan gelmiştir. Şut-
bulunmaktadır ve kum;ı aba Y ıwlnız bu sene olup ta şeh- Ç m en şu suretle anlatmstır: riınize gelmi~tir. Takımın antrönörii kendisinde Jeri çok tehlikelic".ir 
vapuru Seyrisefaine saatnmyak ~ teplerinden ıne4ı3un allı"m ik er- hakkındaki tetkikat - Sergde aatış yapı im" ına Cemil B. merkez muavinlik için büyük Gel ben ger - 2 'i yaşında rrı-

a ı- · · d kalan mu ki. f k- b"J' ·· k ·· çın müracaat etmiştir. rımız e . k b" delti "A" Ecnebi ~ ekalliyet ml!ktep Türk sanayiinin in ~ ı naı 1ına B M M J" • d k" C H F .
1 

a ı ıyet gorere tecrube et- keter takımından yt!ni geıın· tir 
Bu teklif üzerine seyrisefain kek mua~Iım ~ dte 

1
;00 il mü- !erindeki Tllrkçe hocalarının şahsan taraftarım. Çiinkü b,ı ~u k · • ec. 

151.~k~ll~riı~de~ ~~ ~iştir. Filhakika Şli'ng b,ı mev 1 Gol atmakla maruftur. 
t .. rafındnn tetkikat yapılmakta-.· kursu_ııu ıkma el e~.f mekı.plo va:ı.ılyetini tetkik eden komis- retle halk fabrikatörü_. fabrika- ~~· :ruJ.~ re~s 1

Gazi Hz. ne 1 kıde çok muvaffak olmuştur. Kaplan - 22 yaşında. :.'~ ~ 
dır K '11panyarın teklifi ve va- tecavız hoc.a ınuk~te ~ yon vazifesini birkaç iİino ka- tör de halkı tanır, yaru mUteka- mı · . un ta ;~ t" Mahel - 25 yaşında. Sol mu cık. Takmun en iyi oyuncula-
rıunın z yeti musait görüldü-: re tayin edılece ;~O ~·şiden 30 dar ikmal odeoektlr. bllon müı;tahıll müatıehlikle, arzı Kıma b ~ ışfır.tl - ıavin. Milli ve muhtelit tak·m· ;'.md;ın olup 929 da Slovan'dan 
gü takdırd e bu vapur da eatm "A" kurıunda :ı Bı.nla- Komisyon 'imdiye !tadar 13 milatehlik te milstahııllle yakın .. am ıyo ıa. ~n . !arda aynamı tır. Çok iyi bir o- gclmi~tir. 
almaca lttı r. u mu~affak olamamış · i mıtallimin hakkında te.hlrikMı- dan temas eder. Dün Borsada İngılız lırası yuncudur. Tak mm antrönöni eski bev 

D · f t k b. rın 8 1 kadın~- nı ikmal etmiştir. Ttırk fabrikatörünün Avrupa 1030 kuruşta açılmış ve blr ara Pilvayn - 23 yaşında. Sol a nelmilel oyunculardan ve Virer 
enız ıcare me te 1 Romen doktorları Haber ald.ığıımıa g~rc eaıo- fabrikatörleri gibi vAııi reldAm lık 1030 kunı~ on paraya ka- çık. Kllib~n yıldızı".~. takımın 

1
Spor'.un eski kalecisi Ka11hoy . 

1'· Haber aldıgı:nıza nazaran .. h . . uelen bi rnektoplerınde muallım)Uı: ı. . vaat.lan maale ef yoktur. Zan- dar çıkmJ!N da gene 1030 ku- ruhu. Yliksek teknıgı ve çok zer'd•r. Takım kllibü 1 e•ki , t 
ıcareti bahriye mektebi bu se- Geçen gun şe r:ımıııe Ürek- Mıp eden Jiıe mezunlarından bi:- nedorim kl ikinci yerli mallar rotta. kapanını tır. sıkı şütti varlır. ı çok tecrübeli oyuncularından Ft 

~den itibaren leyli olacaktır. Romen doktorl~~n T:n f;külte- kısmının mliracaatlan is'af edll sergiı~ ~m n~ks.anı kısmen olııa Liret 9,02, ~!tın_ 914 kuruş- Du~z~.ı - 26 ya. ında. Wal- ri Lııvak'ın idaresi altınd:ılır. 
llı~ktepte icap el.icıı tesısat ya- kep heyet bug ki J· ela tf'lafı ctmıstır.. tıın muamele ırnnnııstur. kr.r klubunden , enı i!"1mi5tir 1 S.G. 

llıaktaclır. s::ıi ziyaret edece e ır. 



I' 

l\11LLIYET PAZAR EYLÜi, 1930 - kir, ..M.l~ilh, Edebiyat, 
un:u ... ._..... = ........ 

. i. ~illiy~t 
fı ~NIJ 

• 

tt.snn umdesi "Mi!liyet" tir 

13 EYLOL 1930 
~HANE - Ankara c:addeıi 

No: 100 Tcl.,W adr~d: Milliyet, ı .. 
tanbul. 

Telefon r..umarah: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

il 
.Ahmet 
hı.an Matbuat hatıralarım 

Beyoğlu belediyesinin iç dolaplan-Arilbacılar kahyası-Tatlı su firenkleri 
Babıali baskını - İttihatçıların belediyelere önce iyi muameleleri 

....... 

• 
Mes'ut bir kadının endişesi 

Mektepliler müsaba 

Gazi ve fırkala 
70 inci haftanın birinci 

İstanbul Erkek Muallim m 
binden 97 Veysi B. kaza 
tır. Yazısı şudur.: 

"Bu haftanın en miihim 
beri Gazi Hz. nin efkarı um 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

Beyoğlu belediyesinde mümkün ol-ı müfettişleri alıp her tarafı dolaşıyor-, İttihatçılar Babıaliyi basmıt diyor 
duğu kadar belediy,ciliği kurmağa dum; o zaman önleri açık ekmekçi !ardı! O vakit telefon şirketi daha 
çabalıyordum. Daireniıı içinden baş-ı dükkinlarına camekan takılıyordu; 1 kurulmaıruştı; daireler arasında res
ladım; mahut kadınların muayene ol- dükancılardan bir sene üç beş kuruş mi telefonlar var idi; Babıfili merke-
mağa geldikleri yerdeki kahve ocağın alıp dükkanın önündeki yaya kaldı-! zi bu haberi ve.rdikten sonra susmuş- -Fransızcadan- yeyi tenvir için neşrett' 
d• pişen kahvenin fincanları hastalık- rımına eşya yaymak için "ruhsatiye., tu, teller kesilmişti. çok mühim beyannameleri 
lı kadınların ağzında dolaştıktan son adı ile bir para alınıyordu ve bu yüz 1 Hep merakla dağıldık; Babıali cad Genç kadın bir müddettenteri de-ı Hepsini attı Şimdi işte gene böyle Yeni f•rka İstanbul gihi 

k 1 d 1 1. d · k h e d K k" d d k' ' vam ettiği yazısını bıraktı. Kalemi bir mektup yazmış, fakat okuduktan nevver bir muhitte inkişa 

3 aylığı 400 kuruş 800 kurut 
6 '' 750 ,, 1400 » 

12 ,, 1400 " 2700 " ra a em o a arına ge .ıyor. u, a v J en ara oy m_ ey ının a ı .. me_yva-
1 
o esi mahşer olmuştu., kıyametler ko- · 

· - yerine koyduktan sonra geniş bir ne- sonra beğenmemişti Sonra düşündü: d · - · · 1 ocağını kaldırttım. Daırenın alt katı cı senede on !ıra vererek dukkanını, puyordu; yaşasın İttihat ve terakki emıyecegını an ayınca 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

t r. Gazete ve matbaaya ait i~ler için 
ıı üdüriyete müracaat edilir. 

bir mezbele halinde idi orada gayet üç kat büyütüyor ? Tcpebaşındaki ga . .. .. .. .. fes aldı. Bu kadın gaze~elerde çıkan - Bu muharrir benim mektubum- ziyade avam tabakasile • I . dıye suru suru hamallar bağırıyor ve . - k d · 'f d ·ı · b' dah 
murdar bir ahçı dükkanı var idi ve zino sokagın ortasına kadar sandali- . romanları takip etmege pek mera · an ıstı a e 1 e yenı ır roman a yerlere giderek hakikatte 

oavul çalıyordu. 
11 

'd· F k · d' k d k d • · t d ' bu bir barakada idi. Barakaları yık- yeler ve masalar diziyordu. Şehremı- .. _ . . 1 1 1• a at şım ıye a ar 0 u ug~ ıca e erse ne yaparım. urıı.k desiselerle halkı ]!'e!l 
mak vazifemiz iken belediyenin için- ninin riya•etinde toplanan cnc~meni\ Çabu~ ogrendık; Enver Paşa (O romanlar arasında yalnız bir. tanesı Ah, kimbilir beni ne kadar gülünç rine taraftar etmeğe k 
de baraka kurulmuştu. Bunu kiraya mizde bu usulün fenalığını anlattım; zama~ ~nvcr Bey) Kamı! Paşadan/ ve bu romanda da yalnız bir kı.şı onu bulacaktır?. • vermişlerdir. Bu aslı olırH 
vtren muhasebenin "Hazine' menfa-! ittifakla ruhsatiyeleı·in kald rrlmasına zorla ıstıfasını almış: cevap vermek meşgul etmişti. Bu öksüren bır ku- İşte bu endişe ile gene mektubu, ölcüsüz sözlere ilk evvel 1 

G zeterniz illnların meı'uliyeti.U 
kabul etmez. 

Bugünkü hava . . . istiyen Harbiye Nazırı Nazım Pa<a d D · "k .. b' k z k'ı 0 efa- yırttı attı : . h · · ati patırdısma kulak asmadım, bara- karar verdık ve 1912 martından ıtıba ' ı. • · aıma 0 suren ır ı • • · . . 1 ve avalısı sahne almııştu 
" • • 1 "k 1. · Babralı sofasında katlolunmu• ve vÜ· ı im t Bu genç e dul bır kadındı Bır za Dün hararet en çok 21 en az 

18 drrece ldl llugun hava açık 

rıl c1k rlız~r şimal e ec·,Ktir. 

kn yıkıldı. Halıce nazır cepbemızın 
1 
r n du kancılar şasırdı. Mese a Emın • etten verem o uş u. .v · : rada bir kaç ipsiz sapsız 

tarasası altında pis bodurumlar var- ı <;mindeki meyvacı senede bes altın J kcla çil yavrusu gioi dağılmış ve kaç Genç kadın bu kıza çok acınuş, mandanberı etrafında dolaşan genç seler "Gazi yeni bir fırka 
.. · d · d'k' · k k k - ·k d mış idi ve biraz sonra Mahmı;t Şev- çok se mı"tı· bir adamı hatırladı O akşam verile k'l . C F _, dı; onların onlerlnı açtır ım; şım ı ı v<rır en ır •ltın vermege a. ar . . . • 01 u v ş · · ·; ı ettı. .. H, . sınuan ay 

• 1 d ld' k' " lk b h · .. · · : d ·ket Paşa yem bır Şeyhıslam yanında Nazarlar·nda o kadar ),üyüttüğü cek. b_ir b_,alo vardı .. Orada gene biribir S. C. F. sın·n haşında,, dı'« magaza ar mey ana ge ı ve ıraya .... a tı ve u ru satı ye ışının ıçın c J 

verildi Bir taraftan Taksim meydanı ne dolaplar döndugu anla~ıldı! dayı vala ile Babıaliye gelıp Sadaret bu kızın hastalığı onu o kadar düşün krı~ı g~receklerdı. .. .. .. mütereddit ehaliyi iğfal 
düzeliyordu; umumi apdestaneler ya- O tarihte İstanbulda henüz elek- fer'll .nını okutuyordu. dLlrüyordu ki nihayet kendisinde de Bır muddet bunu duşundu. Sonra manasız nümayişlerde bul 

1 d T .. 1 da ında ve dai Hükumet darbesi muvaffak olmuş- onJn ki gibi öksürükler hissetmrğe yazı masa>ının başından kalktı. mak suretı'le tahrı'ka"t \•e t pı ıyor u. une mey n • trik cereyanı yoktu.Beyoğlunda birta 
· .. .. d k k da yanından ge . tu ·, fakat bunun Şehremanetine ve başlamıştı. J O akşam balodan dönerken genç 

re. nın onu_ n e A o u . ~- . . • ı kım müesseseler kendilerine el(1ttrik 
il b h 1 d El•kt k şır belediyelere dokanır yeri yoktu ve - İşte, diyordu, tıpkı o zavallı se- adam onu evine kadar getirmişti. Bu 

Ç mez ır e a var ı 1 • ' rı • motöril kurmuşlar ve havai tellerle 
Aman 

İsim tasrih etmeden ba"" hikaye k · · ( h ·ı ) · · b' d bm işimle meşguldüm. Muharririleri fil kız gibi öksürüyorum. Ah, ben de itiraf edilecek bir aşkın izharına ve-
Üı etının mu avvı e ıçın " en yer komşulara satar olmuşlardı. Kar•ı-

cttikr. .. Ben de tuhaf bulduğum için d h • · · k kt d' ı · d ı b vtrem oldum!. . sile olmuştu. l - istemesini nimet bul um; ond mu av, mıza yine konsoloslar çıktı·, menolu- mızın ço mu e ır erın en o up a-
li uütün hekimlerimizin mir.,ıadesile . . d' f ka uh ·ı · d · t .. • il ha b Genç kadın zengin, refah içinde bir İkisi çok geçmeden evlenmeğe ka-l vıle yen ver ım, a t m avvı enın ,, namıyordu. Bir akşam mühendisleri şın a esen sıyase ruz gar e şını e 

e naklediyorum: k ı b' h ı· l'l ğ 1 R f'k H ı·t kadındı. Fakat her mes'ut insan gibi rar verdiler Genç kadın artık öksür-5 yanına mü e_ mme . ır . e. a y_aptırma. . ve uzun merdivenleri alıp sokag-a çık- a ara u ratmış o an e ı a ı o va-
Meraklı ve (ipokondr) bir ailenin D d k't d · d b · t h · t k't'b' o da kendisine bir iizüntü aramış, bu müyordu 

sını şart ettım. aıremızın ıra 1 ıyı. tık i kuvvetli makaslarla bütün hava- ı aıre e enım a rıra a ı ım · 
ır bir hasta•ı olur .. ve bu hasta i~in olduğu için sokakların tamirleri yürü ili telleri kestik! Konsoloslar bir daha idi ve o çok korkmuştu; bu müstait romanın bedbaht kahramanı olan has Beyhude bir üzüntünün yerine kal 
a bizim maruf doktorlarımızdan üç zatı yordu; Şişhane karakolu önünden Be .... tül . d 1 gence nasihatler verdim, vazifesine talıklı bir kıza kendini benzetmişti. bini dolduran bir aşka visd olmuıtul. 

• yoğlu Balıkpazarına kadar ngılız se- avdet ettırmıgtım. a ır o suru -rk çaaırırlar. Doktorlar hastayı muaye- İ . . ı· u~uı er; cevap verıyor um: . . . Uf k b' "k ·· ··k kendı'sı'n'ı saatler ıııııınııııııııııııııttt•tıı"'''''•ıııımııııııııııııouııııııııı1111""1111 
a.ı ne edip tehlikeli bir şey olmadını gör . d 'd d 1 -Sokaklar belediyenindir; bedava c< Jiışündürüyordu Bu kendisini git- Bf Jmecemfz 

faretı arkasın an gı en ar yo u ı:e- . . 1 Doğrusunu söylemek lizım geliroe 
ıı: dükten ııonra görüşmek üzere bir o- . . k d" k .. , tel geçemez.Tel geçırecekler kıra ver gide korkutuyordu. Bu endişesi art-

nışlettik; oraya par e oşeme uze-
1 

. . yeni İttihat hükumetinin büyükleri 
tlaya çekilirler. Aile doktorların ne d · (•) b" .. b melıdırler . tıkça arttı. Nihayet hatırına bir fikir 

. söyliyeceklerini merakla beklerken S k ı t ıı d s be geld' e l taşlar taşınıyor u. ve utiın u • . Şehremanetinde ve belediyelerde gös 1 
işlerde merkezden çok yardımlar gö- .0 aga ger'. e~ e er en ° ene · terilen çalışkanlığa fena gözle bak- ı: 1

.r hayli zamandır wibirini görmemiş o- rüyordum Şehremini Cemil Paşa um ledıye veznesı hır çok hasılat topla- k . b 
1 

. 
1 

d' b' - Bu romanı yazan muharrire bir 1 
ıc ı d k b •- h h bb t · mıyara ış aşına ge mış er ı; ve ı-, an o tor eyrwr emen mu a e e, ilik 1 h · · mıştı mektup yazarım, diye düşündü, ona 
0 . rana mütett arzu aı-ımızın cpsını · zt iyi muamele eyliyorlardı. Ancak, 

' b"flaıruflar .. . kolaylqtırıyordu, fakat bu faaliyet- Birde inşaat belıisı vardı; izin ve- bir kaç ay sonra belediyelerin içinde 
İtlerden, ahvalden dem vurmıışlar.. . ·ı 1 · 1 · · · 

!er içinde hemen her dakika kapıtüliiı nen yapı arın ve tamır enn ızın va- komite teşkilatı yapmag· a kalktılar, 
eı hikayeler anlatmıılar, bu esnada dok k ı h f k -

l yon derdilc, ecnebilik zırhına bürü- rM a arı iç hakikate muva ı degil- adamlar kayırmak istediler, intihapla-
u torlardan biri odada duran eıki, anti- d" B' k ı · k il 

nen Beyoğullullara sinirleniyordum. ı. ır çeyre atın tamır vara as e ra kontrolstız el attılar ve artık benim 
ka bir zıdun başlığını alıp başına ge- k 

Bu adamları yola getirmek kabil ola- oca apartımanlar kuruluyor; yangın <evldm kırılıyordu. Fakat yine tekrar 
çirmiş. Alay etmeğe ve gülmeğe baı d d' d 'ki ·1 d' • 

mıyordu nihayet kanuni hilelere bat uvarı ıye ışarıya ı aıra tug a ı- ederim, 1-imize ve =hsımııa İttiha-
l•mışlar. Fakat çelik başlığın bilme- · · 'd "l b im 1 d • ,.-. 

vurur olduk. Dükkiinlarmın önüne zıp ıçerı e tuı; a ö e yapı yor u. dm büyükleri iltifat ediyorlardı, yal-
u dikleri bir yayma ilifince kapanını§ y b ı 1 ı · · d ı 

sandı!<'ar, dolaplar doldurup gelen ge e un ar memur arın cep erını o - ruz merkez kona"ındakl sekter dok-
ıt ve doktorun başı da içerde kalıruş. . . d " 

çenin yolunu kesen ecnebi müessese- duruyor u. torlarla geçinemiyorduk. 
eı Arkadagları çıkarmajia uğraşmış-
.. ler çoktu; bunların başlarnda "Pazar Hüliisa hanai i•i karıştırdım ise al-
U lana da başlık çıkmamıı, doktor da • • 
1 Alman,, ve "Karlman., mağazaları tırida bir istifade dolabı buluyordum AHMET IHSAN 

Sorarım: 

- Niçin bu kızcağızı bu kadar 
bedbaht olarak tasvir ettiniz? .. Niçin 
bu kadar sefalet çektirdikten sonra 
onun bu bedbaht hayatına bir .ıiha
yet vermediniz de sürüklediniz? .. 

Roman bitiyor. Fakat zavallı kızın 
ıstırabı ve sefil hayatı bitmiyor ... 

Bu düşünce ile bir kaç mektup yaz 
dı. Fakat bu yazdıklarındaa hiç biri
ni beğenmedi. 

: ııkılmajia başlamış Bir çeyrek bey-
yan sokakların içini depo haline ge- ve memuriyet hayatına hiç alı•ık ol- ............ -. ..... ,,, ............ ,,,11111111 ... ~.,,,,,,,,,, ... __ ,,, ....... ,, .. _,,, ...... - •• -

ı. hude meeai neticesinde bir şey yapa- • 
:ı. mıyan doktorlardan biri odanın kapı tirmişlerdi; gönderdiğiM belediye ka madığım için sui istimallerin •e halk 

sını aralık ederek kapı önünde endişe 
vaslarına .ıkonsolosumazdan emir is- aleyhine hareketlerin bu derecesine 

t1 teriz, sizi dinlemeyiz 1., diyorlardı. O şaşıp kalıyordum. ÇUnkU o zaman da 
ile bekliyen aile reisine: 

a - liir &ilingir çağırtır mısınız? 
ıokaldarda ne kadar eşya varsa, bir ha toy idim ı 
gece daire havlısına taşıttım ve sabah 

~c - Ne gibi? Ne için? ıı 
u _ Şey 1 Bir ilet var da onu düzelt- leyin odama geldiğim vakit mu telif 

konsolos tercümanlarını toplanmış 
a tirece~. 

buldum. Gülüyordum ve taaccüple ce 
ı Biçare aile çilingiri bir otomobile 

•· vap veriyordum~ 
.ı koyup getlrmigler .. Usta doktorların 
ii• odasına girmif. Hekimler iti izah et- -Sc kakta sahipsiz bulunan bu san 
'il mitler ve başlığın içinde çırpınan ar- dıkları sokaklar bizim oldujiu i\in 
.ı kadaşlarnu kurtarmasını çilingire ııöy daireye taşıttık, mahfuzdur. Nakliye 

lcmiıler. . Çilingir yarım saat ufra.t- parasını versinler, sahiplerine iade e
~.~ tıktan sonra bir ıey yapamadıjiını iti- deli.m; yalnız malın kendilerinin oldu 
C raf etmif .. Likin ba;lıklı doktor ar- Qunu isbat etmeleri lazımdır. 

·e tık tahaınmül edemiyerek bağırmaQa - Lakin elendim ecnebilerden ce-
ba9laıruı ... Kapının önündekiler bu 

i~ feryat lb:erlne içeri girince çilingirin 
ıı neden galrıldığmı derhal anlamışlar 
:i n doktoru kurtardıktan aonra üçüne 
ı. de selim~t temenni etmltJer. 

{ Karilerimisden Nuri Beye: 

za alınmaz! 

- Malum il Biz ceza istemiyoruz; 
nakliyeyi istiyoruz. 

Mağaza sahipleri taşınma ücretini 
v.:rdiler, bir daha masraf edip götür
dlller ve sokağı depo yapmağa tövbe 

~ Tuhaf sual sormakta bir hünerdiı;. ettilerdi. 

~ yalnız mıılıatabını iyi seçmek şartile: İşte böyle ruh sıkan ve acıklı işler 
11 Ben 2urnanm kimin tarafından ve 1 k uiraşıyorduk; yanıma kavas ve 
' 'le zalll8a icat edildiğini bilmiyorum. -----

•.< Fakat ııisl büobötün cevapoız bırak
~ mamak için gramofonun mucidi Edi
" son olduğunu söyliyebilirim. 
11 FELEK 

(*) Emanette merkeziyet usulünün 
ihdaıından ve benim istifamdan son
ra bu tatlar başka yerlere. taşınıldı. 

Orası adı gibi Tozkoparan kaldı. 

Meselfi. bizim daireye yazılı üç yüa 
den ziyade kira arabası var idi. (O 
vakit otomobil tek tüktü) ve bunla-
rın bir arabacılar kihyası var idi; a
rabaların numaralarını değiştirmek 

ve görünür yerine y .. zmak bahanesile 
hepsini İsviçreli müfettişlere kontrc>l 
r.:ttirince kihya efendinin ayni numa
rayı beş arabaya verip daireye tek 
numara ücreti verdiğini anladık. Bu 
kahya efendiye darhal y 11 ve:·dik ! Ga 
ribi şu ki İttihatçıların !cşkil eyledik 
!eri "Müdafaayı Milliye Cemiyeti., 
Beyoğlu kısmına bu kahya reis inti
hap olundu ve bizim dairer.in altrna 
y<rleştirilen cemiyet merkezine sahte 
kar kahya kuruldu idi 1 Süprüntü ara 
balarının seyislerini saydırdım ve c..
rattım. Çoğu hususi evlerde uşak idi
ler. 

Her daire kendi yaptığı işler hak
kında halt;;'.!a bir defa ema~'tte top
lanan encümene malUmat verirdi ve 
dediğim gibi bu encümene Şehremi'.ıi 
riyaset ederdi. İşte bu encümenin hır 

, içtimaında mühim bir havadis aldık, 

.~\11-Jıııı- Harik, hayat, kaza ve otomobil si!(ortalarınızı ~!il' 
~ Galatada Onyon hanında klin ÜNYO'I SIOORTASINA 

y ııptırınıı. 
Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
J 1 kumpanyasına bir kere uğramaJJn sigorta yaptırmavınız. 

ll~!i!!i!~ .. 1 elefon: Beyoğlu - 2002 -

Beyoğlu ikinci sulh mahkemesinden: 

Rauf beyin lhs~n .\hmct bey al•y· 
hine ikame eyledlJi tayyare bilat 
csmanından mutevelllt alacak davı· 

sının cari muhakemesinde istihsal olu

nan gıyap kararının milddei alıyhln 
ikametgAhının m~çhullyetlnden dola

yı tebliğ olıınamadıgı cihetle bermu
cibi talep mezkur kararın on beş 

gün zarfında ilanen tebliğine karar 
verilmi' olmakla mUddeialeyhln 

müddeti kanuniyesi zarfında hakki 
itirazını isıimal etmediği takdirde bu 

baptaki vakıaları ikrar etmff addolu
nacağı ve muhakemesinin 4 te,. 
rinl evvel 930 tarihine müsıdlf cu
martesi gününe mualllk bulunduğu 

t<bliğ makamına kaim olmak üzere 
il \n olunur. 

Biçki ve Dikiş 
Mektebi 

Betlncl sene 
Maarif vekAleti celılesinln müsa

adesini hAiz biçki ve dikiş mualll
m"I Klıo Mavromatl en son Fran· 
sız ve basit bir usule tevfikan tedris 
etmektedir. Ameli dikiş bilenler bir 
mıh zarfında ve bilmeyenler üç mıh 
zarlinda hendese ile tayyör ve IJa· 
!et imalini öğrenebilirler. Mektepçe 
verilen diplomalar Maarif -.Uledn
den kabul ve tasdik olunur. Dersler 
ıeşrlnlevvel iptlda<ında başlayacaktır. 

Taliplerin Beyoğlunda Faik paşa cad
desinde Bolu apartımanının ikinci 
katında 8 numerolu daireye her gün 
9-12 ve 1-5 e kadar müracaat etmeleri. 

il 

il 

bllmec•mizin hıllledilnıif 
şekil 

Bugünkü bilmecemiz 
Soldan ıağa ve yukardan aıağı: 

1 - Bağlılık (5). Sersem (5). 
2 - Nota (2). Bir deniz ismi (5). 
' - Mensup (3). Birinci (3). 
4 - Görünmeyen tehlike ( 4). 

Familya (4). 
5 - Cet (3). Dava (3). Tabaka 

(3). 
6 - Tezvir (5). 
7 - Çalışan (3). Lezzet (3). 
Bıçağın esbabı (3). 

8 - Kat'iyyen (4). Tavlanın en 
yakın akrabası ( 4). 

9 - Hanım kayık (3). Dem (3). 
10 - Namer (2). Lüzumlu (f). 

Nota (2) .. 
11 - Kilidin kardesi (5). Çıt kı

rıldım. 

ratta bulunmuşlar, Ana 
matbaası ve Halk Fırkası 
sını taşa tutmuşlardır. Yeni 
Türk Devleti vücude get 
ve her Türkün perestiskan 
biiyük Gazinin aziz ve mü 
cel isimlerini politika vas 
ittihaz ederek her türlü taş 
lıkta kendilerini haklı göre 
rin vaziyetım Gazi Hz. t 
siirle karşılamış ve bu hus 
aşağıdaki şayanı dikkat 
natta bulunmuşlardır. 

(Ben C. H. F. sının uıı: 
reisiyim, bu teşekküle tarı 
bağlıyım. Bu bağı çözmek 
hiç bir sebep ve icap yolc 
resmi vazifemin hitamınd 
H. Fırkasında resmen çalı 
ğım.) demişlerdir. 

Gazi Hz. nin yeni fırka ile 
raber olmadığı Anadolu 
janısı ile tebliğ edilmiş, za 
1ı İzmirliler kendilerinin al 
tıldığmı ve çok yanl•ş is · 
metlere sevkedildiklerini 
mışlar, hatta Aydına tara 
kazanmağa giden Fethi Be 
İzmire avdetinde hiç bir teıa 
rat yapılmamış, kimse istilc 
!ine gitmemiştir.,. 

lRTtı IA L 
Mntckait topçu feriklerir.dcn 1 

san Riza paşa, kıs• bir rıhat51ziık1 

ıonra dün vefat etmiş v~ cenat
Ayazpıja'da klin hanelerinden ~ 
dırılarak f:vüp cami ' şerifinde natı! 

· in bad•ledı m1kbcrl mahsusuna de 
1 ., 

dilmlıtir. Cenabı hak rahmet el' ' 

Jlıı- Pd vakında ~ 

SOKAK KlZl 
B~:TIY 1'0\ll'SO ' 

Sultd:ın Ahmet ,l lıncü Sulh 1
1 

kuk hlkimliğindcn: r 
lstanb ılda Çiçek puarınd• 

dıklıysn hanında Zare Z•kst1 
Efendiye . 

1 Ardaşez Fındıklıyan Efendı ~ı 
fından aleyhinize ikame ettıJtl 
neticesinde 23tı,50 liranın 7.7 
taribinde tahsiline kınr verı1 

ve tarihi illndan itibJren on ·n 
gün zarfında hakkı teınyiıl 
istimal etmeniz münasip görıilJll 
olrnağla keyfiyet il~n olunur. ~ 

ı -- E!!Z! __ 

l "Milligte,, in edebi romanı: 70 
;: 

T ~ 
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Hürrem Hakkı, Ferhünde -
z nin, Rasih'in seslerini, de du -
y yacağnu tahmin ediyordu. Fa -
s kat Belma, suallerine devam et
r mekte idi: 
t - Rasih Beyin geldiğini mi 
anlattın?. 

- Hayır, küçük han'lll .. Sa
~ dece çağırdım. 
r Hürrem Hakkı, seri adımlar 
ı ia yaklaştı. Belma, kapının dış 
r tarafında Emine ile konuşuyor
< du: 
t - Bonjur Belma Hanım. 

- Bonjur Beyefendi. 
- Rasih yok mu? 
- Bize uğradı, köşke gelmek 

l ğimi söyledi. Ferişi alıp ge:e-
, o • 

Mahmul Yesarı 
cekler .. 

Belma, Hürrem Hakkıya so -
kulmuştu: 

- Fazilet Hanım, bir dediko 
du çıkarmış? 

Hürrem Hakkı, Emineye 
baktı. Hizmetçi kız, gayet a
lışkın bir tecessüs dalgınlığı i· 
le evvela, bıi bakıştaki manayi 
kavrıyamadı; ilkin Belmanırı da 
kendisini süzdüğünü görünce, 
mahçup, kekeledi: 

-Bir emrini var mı Beye -
fendi?. 

- Hayır, kxzun. Gidebilir
sin. 

Emine çekilnişti. Hürrem 
Hakkr ı..ıvri ihtivaıi vüldü: 

_ .... -- -·-·-·-- ..... __ , 

_:__Saygısız 'kız değildir am-~u: . -
ma, huy işte!,. - Bonjur Beyefendi. 

Belma, merakından titri· Ijürrem Hakkı, genç kızı se 
yordu: lamladı ve sür'atle söze baş-

Hürrem Hakıkı, genç kıza, !adı: 
- Rasih Beye sordum. Bir - Ben, Nevresin yazı oda-

şey bilmediğini söyledi. sındayim. Siz, beş on dakika 
gün1erce susuz kalmış bir ada- sonra geliniz. 
mm pınarbaşını görür grmez - Peki, Rasih Bey?. 
daha canlanan, daha tutuşan - O da, 'biraz sonra sizi ta-
hasreti, hararetile balkıyc,rdu: kip eder. Şimdi bana müsaa-

- Fazilet Hanımın şiııret- de. .. Nevres, şüphelenmesin •. 
!iğini Nevrese anlattım. Bana Ferhunde, soruyordu: 
inandı. Fakat sizi de davet et- - Peki, ne diyeceğiz?. 
tim. Eğer bir de sizin ağzınız - Hiç bir şey.. Evet, diyi-
dan dinliyecek olursa daıtıe niz, kafi!. 
emniyet gelir. - Neye?. 

- Nevres Beyefendi, kaba- - Hiç bir şeye!. 
bati kimde buluyor?. Rasih Hürrem Hakkı, genç kızlar-
Bevde mi? la, böyle esrarengiz şekilde, 

HUrrem Hakkı, mazltlm maız aralarında mUh!m bir clirlim, 
lQm boynunu biiktü: giinah iştiraki varmf\l gibi ko-

- Hayır. . . Bendenizde.... nuşmakta bir Qezzet bulııvor
Belmanın kaşları, kırışıver- du: 

mlştl: - Rasih, gelinoe ona ıl~ an-
- Vah, Hürrem Beyefeıi- latırsınız. 

di, kabahat sizde öyle mi?. Geri dönlip, yazı oda'Sına gir 
- Ben, maalmemnuni)l'C ka di. 

bul ettim. Belma, kahkaha ile gülme 
Ferhunde koşa koşıı g-e.liyor m .. k IQin ,.lile a~zını k;ıpamrş-

tı: vardı. 
- Aman, ne kayıt, ne şart!. Belma, Ferhundeyi dinlerken 

Sanki Fazilet Hanımdan bir düşünüyor, onun mantıkını, mu 
çekindiğimiz varmış gibi!. hakemesini gayet dikkatle ta

Ferhunde, düşünceli dfrşün- kip ediyordu: 
celi başını salıladı. - Belki de fırsat gözetliyor-

- Bizi koruyorlar. Ben, der du. 
hal anladım. - Bak, ne çabuk bana, hak 

- Rasih, söylemiştir. verdin. 
- İşte bunda yanılıyorsun - Pelci, Rasih'in kastı he ola 

Belma ! Sen, Rasih'i hiç, amma j bilir? 
hiç tanımıyorsun. Bunu, Rasih, Ferhunde, gülmeğe başlamış 
söylediği için değil, söylemedi-, 1 tı: 
ği için anlıyorum. - Sinirlendiği bir iki değil 

Belma, gözlerini kıstı, arkada ki, •• 
ŞDU taaccüple silzdii: Belma, bütiln samimiyetine 

- Garip şey! rağmen Ferhundeyi iğnelemek 
- Hiç te garip bulma. Llkır- ten kendini alamıyordu: 

dı aramızda, Fazilet Hanım,! - Rahşan'ı Kamil Beyden 
kısmen haklıdır. Rasih, o gün, ı mi kıskanıyor? 
çok dürlişt hareket etti. Daha' Ferhunde, birden kulaklarına 
nazik davranabilirdi. Hem öyle' kadar kızamuştı; boğuk bir ses 
zannediyorum ki bilhassa yaptı.1 le i 

- Ne ile hükmediyorsun? 1 - Belma! diyebildi. 
- Rasih'in kimseye öy'le ha-

1 
Belma, hemen pişman olmuş 

şin, dürüşt bulunduğunu, sert- tu: · 
lendiğinl o ane kadar gördün 1 - Şaka söyledim. 
mü? - Fakat bu şaka değil. •• 
-Hayır! Bir kere kalbimi kırdın! 
- Demek ki bunda bir ka'ltı - Nasıl 

sin? 
Ferhunde, şikayetle balc1 

1 
du, cevap vermedı. BeJrna• 
ılık sokuldu: 

- Bana mı gücendin? '{o 
şüphen mi vardı? 

1 -·Sana anlatamam ki Be 1 
İnsanın hiç düşünmediği ır
kafasının içinde müterna -~ 
kendi kendine işliyen fi1'1 

zanlar, şüpheler var. Şüp~~-1 
mek için bir sebep yok. .

11 
ten de, Rahşandan da e[11'şl 
Buna rağmen içim bir tulı 

1
n 

- Peki, bu şüpheni Fas 
hissettirdin mi? 1 

Ferhunde, şiddetle başı111 

ti: 
- Kat}yyen! r. 
- Rasih, nelere sinirleilıJ 
- En ziyade Fazilet ., 

ma .•. Görmüyor musun ~~ ı 
Hepimizi öyle göz hapsıil 
yor ki... ti; 

Belma, omuzlarını titre~ g 
- Sinire dokunmıyacıı 

değil. , 
Rasih Nevres, ağır agır 

yordu! 



t-!iç bll!klenilmı.;c:ği. olr 
zamanda birden ol re 
zengin olmak an~aı! 
Tayyare Plyorı~o bıletı 
aimakla kablldır. Onun 

1 

için: 

T~JJıHE PIJ!NG~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞR1N1 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

~ntara Hapislıane uıü~ürlü~ün~eq: 
~ k .1 ı Iapi,lıanel umumisi dahilinde inşa edılmekte olan 

·· 'r~~i;rİıucrderiııin bazı tadilAt do'a :si!e (l 1180) lirn 75 kuru~ 
~:~~li keşifli iliivei inşaatı kapalı zarf u;ıılile müııahsaya kon~u~~.u;· 

Talip olanların 838 lıra (JO kuruşluk tcnıınaıı m•nakk,ı e 
·nektubilc birlikte yevmi ihale olan 25-Q·9.10 P~'.'e~be .gunu sa'a~ 
nn beste \'il~yct mektubi oda~ında ıııut~şekkıl komı>) 0

1
na c 

' .. h isi .. diıri,·etine ınııracaat arı. '"raıtiııi ıııılaıııak uzerede ap 'ıane mu , 

()rlaköyde Feriye saraylarıııda 

Kabataş lisesi mü
dürlüğünden; 

Lqll ,.c nclıarl talebe kaydına devam '.dHmektedlr. 
'1 lknııl l:ntihanlarını >:O eylOlde başlan•cakıır. 
• l '.\lcccanf ınü>•balcası 25 eylul saat dokuzdı icra edılecektlr 

!Devlet matbaası mü
dürlüğünden: 
.\det Cinsi 

·l 

1 

1~9 

19 

1 

Molör A. E. G. 
Uoı'alı kabartma presi 33 39 eb'adında 
l\1(tstamel etiket makinesi 9 12 

'I . el 1. 1·rı'nci kambura nrnkiııcsi n· ustaın u 

Müstamel lito makinesi 57 89 

Mtistamel tipo makinesi 57 82 

Lito ta~ı 

MuhtclH cb'atta tahta kasnak 
l\tu:.tamel ve eski sistem galvano presi 

Hurda kurt maklnesi 
Mustamcl telefon santralı 
l\1Lıstaıııel telefon ınanyatolu 
Müstamel bisiklet pompası 
Müstamel bisiklet salası 

Toprak banyo kavanozıı 

Çini soba 
P Hl kilo muhtelif eb'atta parça mukan·al~r .. 

. . . ik n muharrer ınustamel nrnklne ve s.ıır \ ukarda cınsı ve m ta . . . 
k . Jar nıuzavcdci alenıye suretıle >:mla-

hurd.ılar ile parça mu avı ıı · · . . .. .. 
·· k i tivenlcrın her"tln V\! mıızaıede}e 

vı hır 'arırıamc er gorme , - 0 • .. • 

· · · " ·. . . le in de ı 5 EYiül 1930 tnrihlne ıııusadıf 
ı~tra.k etrnck ı~tc:) l:Il 1 " 

I> .· ı·nil ··at 14 te koıniwona müracaatları 
'!Z!rtc~ı gL i"Q • ----------~ . .:.:......:.:___'.'.._~~~~~~ 

.... ORTA DERECEDE ..ılll 

1~ Kayseri Talas Amerikan ~tektebi 
Lisan Ticaret San'at 

1 250 lıra Nehari Ucratl 40 llra Leylt ücret • 
'fedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

~ §ljlıı. Talebe kaydına başlanmıştır. ~-
1 

.. ~oeoeoooeeo ••• •••~••••••.•• 

::Feyziy~ Lı~e~1 
Kız lstani.Jul - NİŞANTAŞ ve 

\i~~ 'e ••·· I c. B ğlu 4039 ) Nehari Erkell < • e eıon: e}'O d 
• k yu\'aSı var ır. 

. T,,n devreli Lisedir - ilk kısmı YC cocu 

~ Talebe kaydına başlanmıştır 
ı · .. · d lür•kol karşbındı 

ti'> ~un suaı 10 dan 17 ye kadar, Nı~anıaşı n a, l 
~ı,.. b . . d 1. ret kabul o unur. 

,ıt, p Ölunan mcktebımız • % ı• U R A C A A T 
""'!-? c...,,.._ S TA I LE M .1. "'4H• 

J'\.i<# ' ·..,,..,.. edenlere tahriren iıalıat verı ı_r _•:_:::....::~---

-Tslao~ul ıomröUeri 1ıa3iuirlu~un~en 
r. . . . , 'l 30500 kilo manuunıruklcr ıçııı a.ınacak 826 çeki odun ı e .... 

1 

rr 
zı 

oı ıoır ıııc :ıknl mün:ıkasada verilen fi)·at haddi layık goru ~ 
aynı <crait dahilinde ıııtinakesaya devam olunma 

tı <ı 11 O can:artcsi saat on dörde talik edildiği il~n olunur. 

Mektepler açılıyor. Çocuğunuz mektebe 
başlarken tasnrrufa da başlaınış olına

lıdır. Tasarruf için n1utlaka 

; 

KUMBARA 

Lazımdır. I\:unıharc.t çocuğa hern tasarrufu 
öğretir hen1 de istıkbal hazırlar. 

Türkiye İş Bankası 

.a~ Arnavutköyünde kagir çifte soray1arda 
Leyli ve e g; m ,. I . kız ve 
nehari reızı ' ıse erı erkek 

Ana sınıfı, ilk sınıfları we ayrı ı:eç• ııın dahilinde kız ve erkek orta ve lise 
kısımlarını muhtevidir. Asrın icap ett"rdlal en mi.ıteklhn'I vesait v:t teş
kllitı haizdir. Kaylt muameleslna hzışıanmıttır.Kaylt için mektebe veya 
~stanbulda Basiret hanında lktısat şirketine mUracaat odllebllir. 
btaııbul cihetinde1 gelecek Nehari lalebe için Fatihten Bebeğe kadar di rekt vesaiti 

ideitirilecektir. Resmi kar.,ra tevfikan ıncktebimizde d •hi 1 
• •derslere başlanacaktır. Telı lst. 2867 • Bebek. 210 

Jlursa Ziraat 111ekteJ)i miidiirlı.1ğürıden: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - Mekıdıe Orta mektep n,ezunları bil~ ınüsahaka ahntr. Talipler m~ktebe alınacak 

miktarı tccaviiz ettiği takdirde mlisabakaya tabi tutulur. 

2 - Mektep leyi! ve ıneccanidir. Birinci maddedeki evsafrnn ba~kıı mekt6be girmek isti-
ycıı elendiler aşağıdakl ~artları haiz olmaoı llzımdır: 

A Tiirkiye tehattsından olmak, 
B Sinni 19 dan yukarı olmamak, 
C - \'tıt:" ili ziraata mutahammil olmak, 
D - S:ırl hastıılık :ardan salim oldup;unu nıusaddak tabip raporu ile tevsik etmek, 
E - Aşı ~clıadatn:tnıesi ve hüsnııhal nıubutbıııı haiz olmak, 
3 - Uizznt ziraatla iştigal eden çiftçi ı•c urazi sahibi olduğunu tevsik edenler tcrdh 

olunur. 

•l - Kayıt ve kabul Z•manı Tc-riııi evvel bidayetine kadardır. Taliplerin ya do.ıtruca 
' mektebe \·ey;ı Ziraat mudur ve menıurluklıırı H nılllkiyc memurları vasıta<ilc mdtcp müdu-

l;\zınıdır 

riyetine uç lıt'a fotoı.:raf ve vcsaikle ba isti,{a muravı.ıt etmeleri !Azım 'ır. 
5 D·tlı:ı f:ızh m~lumat ulmak hııvenleriıı ıııckrc" oınidiirildiııe ıııunırnat etımlcri 

üksek Orman mekteoi 
Bc.ğaziçinde Büyükdere .. Bahçe köyündedir. 

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

Orman mühendisi olmak • • 
ıçın 

Taliplerin 1 lefrini evvel 1~30 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vlliyet 
orman müdürlüklerine müracaat ederek evrakını il razla muamelelerini ikmal ettirme
leri lizımd r . 

Yüksek orınan mektebinin kayt ve kabul 

Haydarpaşa Liman ve Rıhtı- !erin telaıf ıncktup1a· 1'1' c , 
mmda yapılacak kömür talı.nil vakkat teminatlarını a 111i < 

ve tahliyesi kapalı zarfla mün::ı- de saat 15 e 1 ada.- koı "~ 
kasaya konmuştur. katipliğine verme' r( ı ?.nı 1 

Münakasa 2 birinci teşrin 
Talipler münakasa şartn;n 930 Per~embe günü saat 15,30 

ta Ankarada Devlet Demiryol- !erini 5 lira mukabilinde Aı ' 
!arı idaresinde yaprlacaktrr. rada ve Haydarp:ışa .la idace -

Münakasaya iştirak edecek- nelerinden tedarik ~debi lirlcı 

* * * 
Çelik çekme boru, Baklavalr vakkat teminatlarını ayni r," 

saç ve teneke levhanm kapalı de saat 15 e kadar münaka:;;a 
zarfla münakasası 27 birinci teş misyonu katipliği•e \Cımcl 
rin 930 Pazartesi günü saat 15, lazımd•r. 
30 da Ankarada Devlet demir- Talipler münal·as:ı ~arln11 
yolları idaresinde yaprlacaktrr. !erini üc lira mulwb:J;nde An 

Münakasaya iştirak edecek le- rada ve· Haydarpaşada idare 
rin teklif mektuplarmr ve mu- nelerinden ted:ırik edebilirler 

* * * 
33500 kılo delikli bakır antr-1 va!ckat tcminatla.-rn ayni gü 

tuvaz çubuğunun kapalr zarfla de saat 14,30 a kad..r nılin:ıka 
nıiinakasası 27 birinciteşriıı 930 k.oı:ıisyonu katipliğine ,·crm 
Pazartesi günü saat 15 te Anka rıT laz1ı~1drr. .. 

. . a ıp er munakasa şartmı 
rada Devlet demıryolları ıdare- 1 · · b 1. k b'l' d A 
. enm eş ıra mu a ı ın e 
sınde yapılacaktır. karada ve Haydarpaşada ida 

Münakasaya iştirak edecekle- veznelerinden tedarik edeb;ı 
rin teklif mektuplarım ve mu- !er. 

* * * 
Kırpıntı kAat miizayedesi 

Devlet demiryolları l laytlarpaşa ticaret ve teftiş lı~'llat d:ıir~ 
ile bilet ıırntlıaasıııda ve deıııiryollar matba:ısıııda nıc\'ctıt ı·c lıi 
sene zarfında teraküm edecek olan köhne evrak Ye idarece bt ı 
ınııle ehwi~li olnıay;tıı mtisı•ctldat ile kırpıntı kAııtl:ır fı. •ı. ,1 
cumartesi günü nıi•zaycdeyc konulmuştu. 

\'erikıı fiat haddi lılpkta görlilnıediğindcn şehri halin V'll re 
cumartc'i günü >:ı·ıt (ro) da tekrar ınlizaycdcye vazcdilecckıi 
T ılip oLıc·ıkların \cvml mczkı'ırdn il P mai\'vnsına mlıraca:ıtln 
ı e şcrnc ı :ırakal:ırıııın şimdiden alınabilcrcp;i ilan oltını.' . ·-----------------~ 
lstan~ul ifüa:aı ~iiınrü~ü mti~tirlü~ün ~en: 

Adet Nevi ~!arka Kilo (:in~i e~ya 

6 Sandık ı. 7,, J''. 30 ipekli pamukhı nıcn~uc;at 

A. o. M. 
10 .. Z. F. 100 1'itle salilı Felemenk peyniri 

l .. A. C. 81 Demir raptiye 
l .. !!:. F. P. 50 Gram o[ on pl~k 

14 
" H. F. P. 1 !04 Tehi şişe 

1 Çuval 50 Mısır 

l .. s. 4~ ipek çizgili pamuk menöuc·ı 

parçaları 
g Kap 575 Ueıızin 

22 .. 274/ Petrol 
2 .. 1 1 l\luturin 
2 Sandık 205 !\ladeni ııı:ıkiııe ynğı 

l Kap B. A. 12 l\llistamcl baktr ,~1ı1n 

ı Adet B. L. I' Kıını inek derisi 
1 Parti Mahn'tlindc bilvezin s:ı.ıtLını ol:ı 

rıık teslim ellilıııck uzre por< ·1 
telgnıf fiııc:ını 

s;;oo Adet Kin1yahanedc n1::Ycut 11 11 PnH1 

şi~cleri 
1 l lla~ ııa.ı9 Tel halat 
10 'J on Tehi ıııuL:ına kulu l'r c -
2 Kap 4.lt ,\!azot 

ll•!Ada muharrer on sekiz knlcm c~ı·ııııııı 17 !ı ll il! nrilııP' !. 
tanbul ithalAt gdııırliğü ,;atı~ koıııisyor.,.:ıd:ı böiıııııznyc·,L- ,·ıııl · 
ilan olunur. 

ZONGULDAK YÜKSEK 
Vli: SANA Yl MÜl-IENDiSi 
MÜDÜRIYETlNOEN: 

1AA!)! 'I 
MEK'i'Eal 

l\lekıep ıılcbesi için müb>yaa edilecek 100 aJet kasket 29 8 - <ı ı 
ıarihlndcn itil>aren 20 ~iln müddetle oçık miln>ka >ya konul;nııştur 1 ı ıle 
kat'iyesl 18·9-930 per~embe günü saat 16 da Zonguldak~la .len ınılll,ır•v ·tı l 
icra. kılınacaf;:ndan şıruıame~·i görmek isteyenlcria, Zongulı.l ı! .... L ı 

mUdüriveılne hıanlıuldı lsıonbul Muıtaka;ı \1aden mühcn !bl ı ı •ı ' 
c•sthrı i!An olunur. 

Lürk BlÇKl YURDU l\'1u··du"'•·Ju··11ı··ıı1t' k;dınları . ~ 'ıl' 

l 8 iııd ders >cııesi için 1 ) j \ / 1 \ \ ' ~ ) i ; l 
tulelıe kayduıa başlanmıştır. 

1 t 

şartları 
1 - Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmaları. 12~ Ton nıa~en ~öınürii nliit ''.~a .. ~sı 
2 - ':'~şiarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olınaınası. 

3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif ı\ l i Ticaret ı ne k tehi l ll l i ha \ :1 at 
Vekiletince tasdikli lise ve muadili şahadetnameye. k · ,.] 

4 - iyi ahi Aklı olduğu ve hiç bir günıa cezayı müıtelıiıu ef' al ve harekatta 0 ll l Hı Y 011 ll fi U al l: 
bulunmadığını beyan eden ve mah.1111 zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti maıı:- k k l r · · ı k 1 

Me ·top ·a ori en ıçin a ınacıı - 120 ton kr'plc rıı:ıı ,,, 1" batuına ve. ı 
15 eyli! 980 pazartesi günü saat on hc~tc ihalesi ıcrı c t ~ıı 5 - Her türlO hastalıktan aallm ve bilhassa ku•vel ıem'iye, basariye ye llaaniyeai k 
lizre apalı zarf usulile münakasaya vazo:unıııu~tur. T · p ol ı 'a· tam ve diğer noksanlardan bert ve geıı:ip yllrllmeğe, auvariliğe mütehammil olduğunu 
rm şartnameyi !(Örmek iizre her giin mckt·p idare,rnc . 111'111 ı-mli9'ir tabip raporuna malik olmaları lbımdır. 
ku~ayıı iştirak edeceklerin de şartnamede yilzılı .J, ı ıı ı re lL·nıi· 6 - Talipler YUksak orman mektebi rekt!lrlUğUna yazdıkları bir istidaya en son 
nac ukçelerini mliessc!iatı İktısadiyc muhaselıcdli!!;ı hzı '""" t,, ,; mektep phadetnamesın~ sıhhat rapoı unu, afı tahadetnamesial hüıınübal maıbatuını, 

, ettikten sonra yevmi ihalede ınekceptc mlicciL"i>kil konııs, ın ı·ı., .• hüviyet cllzdıınını raptederek bir:zat mektebe veya rillyet orman mlldUrlUklerina müracaatlan. 
müracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan ııonra mektebe dahil olmak için olbaptakl ıartlarına D. D. yolları un1um idaresi zat i~\·ri lhİ-
tevfikao noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek liıı:ımcfır. resindenı 

Boys 8 - Tatradın gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan ıonre mek-~ '\, .[.(ı.:[{ HıGH SCHOOL FOR Ankara - Kayseri hattı makinderi kontrol sa;ıLkriııi t.ııııir cm.;: • , - tepçe tesviye edilecek ve deısler bqlayıncaya kadar yemek vo yatmaları makt•pçe 

078 temin edilecektir.' (iıı;re bir saatçı alınacak ve 2,50 liray1 kad.tr ı L ı nı·) c· ı eri'. ece' -
I\ I~ \NT AŞ 1,EL. B. Ü. 1 z_ 70 tir. Taliplerin An karada devlet dcnıiryuiları umumi ıt::ır,, ndc •r 

, • .ı 1 S 1 p ·emb' ve Cumartesi 9 - Fa:zla tanıilAt isteyenler Bllyükdere ra telefon edebilirler. 
1 1 1 

. . l 
1 

d 
1 

k'l . 
1 1 11 

l """qı Fı "' "-ınue açı acıktır. l'RZarte>i, ı ı, er~ • i .bt di~er ve ate ye er t aıresıne ı·c ay arpaşarn ·ı trııı <ıı ıı .ı), aq ıa 
ı;o "'"" S?Jt ıo dı- l~J ye kadar kayıt ve knbul yapılıbileceğ gı da cer baş müfettişliğine mlııacuutlan ilfo llıımır 
ıa. ıLr.Jn tcldu.ıl, nı· r Clat (,lu'.'.:,""~b~il~i'~· ------------===.__------------~-------------------_;::.,:. ____ .;._ ___ .:_ _______________ --' 
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M}Ll,lYET 14 PAZAR 

s 
lYLl , 193Q 

Limon çiçeklerinden m 
harikai san'at olup 90 

tahza i 
Areced·r Kolonya ı: 

Bütün mütemeddin memleketlerin ıtrıyat mtttehasııslan, t"sans fal:rikaları Hasan kolonyaaıaın enfes ve rubnuvaz kokuıu karıııında )Al ve bayıan kalmışla dır. Frans;ı, Almanya ve Amerika bu nefis Şark 
nhzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin •e ecı:ebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmı:ktedirler. Hastalara hayat ve şifa ve 

L yg n!ık, sinir, heyecan, batağrısı, çarpıatı zamanlarında bir hayat arkadatıdır. Fiatlarda mtitbit tenzilit yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kurutluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudu •. Üsküdarda şubemiz yokt 

< ~ec:ecoooooo .. o•oo••••••• Saraçbanebaşı'nda Horhor caddesinde Münir Pa,a konağında 

Hayriye Liseleri f t~·~;"·~~ğ~;·;·,~~;~·ın 
Fevkalade salıfı 

\ ~ı\RI:\ BAŞLIYOR 
Orada hürnU lntihabınıza muvafık ve lı:eınall aübuletle her nevi 

ve mtin ta lııp T~:FRJŞAT KUMASLARI. ZBNGIN PERDELER, ( 

STORLAR, Dl\'AR KAGlTLARI, MANTARLI l\ll'ŞAMBALAR ve ( 

llALILARLA SALON VE YEMEK ODALARI ve yazıhane ve mo- ~ 
bllyelerlnin zengin ve müntahap çeşitlerini tenaUlt\ı hatlarla bulacak~ın11.{ 

Kuponlarda, 

% 80 

kumaşlarda, 

Y. 30 

halılarda, 

y. 10 

muşaıııbalarda 

% 5 

Fiatlarımıza bir atfı nazar için lütfen vit

rinlerimizi görünüz. 

( 

--~ ••••••••••••==•••e•• •••• 
EınniJel san~ı~ı mü~Orlü~ün~en :, 

l\ıli.icev lıerat sattş ilanı 
l'luhammtn ikraz merhunatın cins ve nevi llorçlunun ismi 
kıymoti ~o 

20648 Bir çift roza lrüpe bir roza tek ta§ yü:ıülr iki altın saat bir çift 
altın lrüpe Şakir Ef. 

20656 Bir çift roza küpe 
20660 Bir çift roa lrüpe bir ro:ıa ıümüt iğne 
20699 Bir çift roııa gül küpe bir finıze yüzük 
20822 Bir çift roza küpe 
20856 Bir çift pırlantalı küpe bir pırlantalı paıdanrif 

20886 Bir altın ıut maakö.ıek on dirhem 
20900 Bir altın saat 
20905 Bir roaa iine (on tat noksan) bir rou madalyon (dört 

Saime H,. 
Firuze H. 
Belloo H. 

Sabiha H. 
Saadet H. 
lhıan B. 

Münire H. 

tat n.) ı.ir roza lremer tolra11. Lutfiye H. 
20935 Bir elıwıah saat iki altın yüzük üç altın aınf iki albn 

bilezi" bir .ıtın kordon. Hikmet B. 
20947 Bin yüz yirmi dirhem ıümüt yirmi dört ıümÜ§ bıçak. Yuauf B. 
20959 Üç prrlanta iine bir pırlanta t~k tat yüzük iki roza 

yüzülr. Vereli H. 
Zehra H. 20996 Bir çift roza küpe. 

21044 iki pırlantalı pantantif 
21064 Üç yüz dirhem gümöt• 

Muıtafa Saffet B. 
Nazile H . 

köıtek iki dir-21135 Bir roza iine iiç altın saat biı· altın 
hem. Nazime Feriha H. 

21137 Bir roza kui iğne. Fatma Şaziment H. 
21141 Bir çift pırlanta tek tat küpe bir çift roza küpe iki ro-

za ırül, bir pırlantalı yüzük kolu kırık (altı taş nok-
ıan) bir pırlantalı kıra vat iineıi bir roza zarf bir el-
ma ılı talNıka bet altın ıaat üç altın kutu biriıi t.urda 
dört altın ı.ilezik bir altın kolye alb altın mineli zarf 
biriıi hurda yinnib.,, nazarlık altını bir çift ali ın incili 
küpe bir çift altı" incili kol düğmeei( bir inci .wkıan) 
bir altın İncili yüzük bir altın incili iğne Şükriye H. 

21155 Bir pırlantalı pant .. ntif bit· rou marka yüzük Samiye :H. 
Z1197 Bir çift vırlantah l<öı;e Ekrem B. 
21258 Bir roza l~I. tat yüzük bir altm saat (minesi noksan) J 

bir altın kordon !.eş dirhem Nadire H. 
21263 Bir çift <O"'- küı>c Fahriye H. 
21293 Bir çift prlaııt ... küpe Ayte Sıdık~ H. 
21296 Bir çift roza ıül lıüfH. Safiye H. 
21301 iki pırlantalı yilıük (hır bl§ noksan) bir pırlanta ve 

bir roza aıraf bir ıJtın çalar saat bir altın saat lıir 

altın lröıtek bir alı.c, kordon Vehbiye H. 
21305 Bir pırlantalı gerdanlık loir rou ijne Abdülvehap !}. 

21306 Bir altın mineli saat Danyel Ef. 
21320 Bir çift ro<a küpe Huene H. 
21326 Bir çift roza küpe. Makbule H. 
21345 Bir roza ay iğne Haydar il. 
21374 
21417 
21425 

Bir pırlantalı aıraf. Rahmi B. 
Bir roza gül yüziılı. Kenan B. 
Bir roza yüzük bir roza parça bir altın saat (ko!-:ı nokıan) 

21429 Bir altın saat bir altın köıtek maakal-
21440 Bir çift pırlanta ıül küpe. 
21522 Bir roza pantantif 
21578 iki altın tabaka bir altın köatek. 

• j 

Nebiha H. 
Şefika H. 
Seniye H. 

Behice H. 
Zeki Paşa 

ı1657 Bir pırlanta hurda ıerdanlık üç roza iine bir çift roza 
küpe üç altın eaat bir altın mineli kutu bir altın 
anahtar zinciri Kamil B. 

Yukarda iıimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabilinde 
,mniyet Sandığından iıt'kraz eyle mit oldukları mebaligi vadeıinde 

·diye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliı( edildiğ i 

alde gene teıviyeideyin eylememiş olduklarından ecnası yukarda gös~ 

rilen merhunattan deyne kifayet edecek miktar Sanlık satış ômiri ve 
ra memuru huzurile 22 eyliıl 930 pazartesi ııünü saat 14 te Şehremaneti 
.andal bedeeteninde müzayede ile ıatılacağından talip olanların satış günii 
ııahalli müzayedeye ve tediyei deyin veyn tecdidi muamele etmek iste
en mcdyunların hitamı müzayededen evvel Sandık idare , in:! müracaat ey· 
m"!leri lüzumu i1Rn olunur. 

Nafia vetaletin~en: 
\1 na".ı'a'nın• 10. 9. <l.10 ta rilı i r e ınıi''"llf ç;ır~a ınba gıınıı saat 

15 de k ıp·ılı 7.ar t ll ' t li c )apılacağı ilan ed ik n l ti'.1 500 lir~ mu

h .ıın ınc n h<de'l i CLm·ı:n 650 kıl' metro tı uııdck i l\ay•crl- _\Jer,a~ 

·c ı\ nl..:.ra - k:ınlıııl <;at;ı!ca ıol l a n bt ı kşa f mPt liyatı ın ıi n:ı ~a 
~ " ı :ır. k u't' t ıı pkr ıara fırıla•ı teklif cd i'tn liat haddi Jı\

vık •or.ılı ,ı ;t ı ıiuı lııı i~tİk fl'I a me!iya t ıııl'ı ihale,i 17 c ·: .l <I J O 

·r•,.ıııı"a :...un '"" t ı :i de ~. 1 a vak:lk tinlle i1•1%<ırlı k suret ,k 
• 111 ... ,kı l'.ı ı,ık • 1ll ol a JS.ı ' r(' ;ımclçrj' \ ııka rada yo llar 

111 J 1 ı ..... ı ı ı • ,. lı: ı \ ~ .. 1 >ul \'C 1 1.nn ~· b~ı~nıı.. ht n<l::-liJ..It: rin
Jcıı nı .. k~ ..: Jı: \Jı r. cr. 

ne harf erkek 
Ana, ll!c • orı1 Y~ liae kısımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn kısımlardadır. Blltlln sınıflan 

ıııevcuıtuı·. Talim heyeti en maruf müderris ve mualllmlerden ml\relı:keptlr. İ"ran31zca tedrbata ilk sınıflardan 

başlın.r. Leyii ıaleben i n bilhassa gıda ve 11hhatine uaml dikkat ve ihılmam olunmaktadır. Talebe Bıektebin 
hususi otomoblll erile mektebe gelir ve aktım evlerine ayni v saitle gönderilir. 

· • Kayıt mua melesi devam etmektedir 8 

> Muallim Beylere 
EN İYİ MEKTEP KIT APLARI 

iLK MEKTEPLERiN DiL SERiSi 
Bir a ifab-', beş kıraat, iki gramerdeıı iba ret olaP bu seri 

en maruf mubrrHerimizden CELAL NURl ve RAUF AHMET 

Beyler tarafından yazılmıştır. Tatbik edilen "iLERİ,, metodu 

yeai olmakla beraber fevkaladedir. Lisanımız ı öğrenmek ve 

öğretmek için bundan mük emmel bir metot yoktur. 
• 

Maa rif vE:kileti tarafından k abul ve ı isteye ithal edi en 

bütün seri, gerek mündı;:recat, gerek tabı, resim, kağıt ve cilt 

itibarile Avrupa kitapları gibidir, yerli kitaplarrn hepsinden 
üstündü ' . Fiatları çok ehvendir. 

Adres: Galata tünelin yanındaki Mertebani sokağında Çit· 
uri hanında "İLERi,, lıiitüp:ınes". 

Ziraat mühendisi olmak ıste
yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen Yüksek 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 görecekierdir. Bu efendilerin ika
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince Kendilerine ayda <50) lira 
ücret veriiecektir. 

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

Bu şeraiti hsiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarıolmı
yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet f otograf rap
tederek bir istida ile eylül nihayetine ka
dar Ziraat 
yet Ziraat 
ilan olunur. 

Umur11 Müdürlfığüne ve ya vila-
n1iı<lürlüklerine nıüracaatları 

1 LAN 
15tanbuld• \lahmut Pa j ı C l\ arı ıııh 

Sult rn l hmaıı ıı nda l lecopulo lıa ı. ı 

altında ~<) n ıı mcroh ı m'li('a ıa ile <: a 
!a t ı d a 1 ll reçi .okaJında : '! numerolu 
ma~<tz1d .t kumaş tic ırı: tıl c nıü ~ te f;,il 

\TIAl.I LE\ 1 YE .\1\llTU!'>ll ' 
~lıketin i n k o~lkon.iato ta lı:hilc ,u·,u 
hul:ın m ü r:ıcaarı f~t:ı n l , ul icra d ·ı i r c.:; i 
ıur.11. n trcii :lli<•1c•! n ·ııa:· ı itih .. rı 
• lınarnk ik i ıı ıil·lrt 'nl!J i ~indrn 

n;t.ı:kü· ticare ı t ?t: n l:ırag ı o!aıt 

al.1-:1k' ı l .. ı:ı 1.•rt.: 'c Hl,., l..Jnununun 
28:1 uııcü nıldJe.s ı ınııı· ı bi:ıce tadl:i 
ilandan itib• rı n 20 gün içinde a'.a 
cak l.1 nı11 lı i l <:fı m lc vc s:ıi k i lc l,c;tan· 
bu ld .ı lhl,çc bpısındn birinci \'•kıf 

h rnı n dn JO nuıy,cıo lu yazıhnn e dc 

m tı k i ı a k<,miser \' C avukat Fahred(iin 
Bey l ıltl; ilcrck k1yt cıt lrmeleri '~ 

hi! a '•n,ı h'l t ket cc.l en1erin knnkor<l AtO 

ınU.1.ak c r e .;, i n de n hariç lıır .ık 1 \ a cak l · ı ı 

,e kez1 icra ve lfl1s kan unun' ıı 
2;U i" ci nwlde< l f,kral alıl re,ıııe 

tcdikan ko:ı lrnrdıto tel.li fini müz.ı 

ke:c etmek uzcre alac. klı lmn 2.5 
· re~ ıniL V \ el fl .lO c tı mJne .;i guıu i 

sa:ı. t 14 <ın (1orll ı:- ın:ıh alH ın cz 

kOrJ,ı koını> c r \ C av ıı k.ıt FahrcdJ in 
[~LY nrzdind lop l aıı ma l1 rı ve top .. 
l l;ıma ~ı rek add;..ıin cc..lcn 10 g-U n J. J r· 
fı n th \esıka l • r ı tcıkik cdcbilec•klcrl 
ilan olunur. 

Külçe kurşun, karpit, 
pirinç saç ve çelik saç 

mübayaası: 
Tiilüu in~isai'ı unııınıi nıii ~iirlü~;jn~e~ : 

100 kilo karpit, 500 kilo kiilçe kurşun, ve eb'adı muh
t elifede pirinç ve çelik saç pazarlrkla mübayaa edi· le -:eğinden 
taliplerin eb'adı görmek üzere her giin müracaatları ve yüz
de y edi buç uk teminat muvakkat elcri i le 22-9-930 tarihin<l<' 
saat 10,30 da Galatada mübayaat 1<.omı syonunda bul unmaları. 

* * * 

3.000 adet siipürge ve 
10.000 adet jilet bıçağı 

Tütiin in~isarı umumi nıü~ürıomı~~en : 
Mevcut nümunesi veçhile 3,000 adet Edirne malı süpür"c 

ile 10,000 adet jilet bıçağı pazarlı !da alına~ağından talipk 1 

ri n y ü zde y edibnçuk teminatı tntı\ akkatc '. er i ile 20 g 9 ~( 
Cumartesi glinii saat 10,30 da Galatada Mübayaat kom ı byonun 
da bulunmaları. 

TAV1LZADE VAPURLARI 

Ayvalık • İzmir postası 

~ vap•;!~~~e~t Pa-f zarteıl akşamı saat 

ı 7 de Sirkeciden hareketle Geli

bolu, Çanakkale, Ayvalık, Dikili 

'fe lzmlre azimet ve Çanaklraleye 
uğrayarak avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adres : Yem4te Tavllzade 
biraderler telefon lstanbul ti! 1 O 

Bartın-lnebolu Postası 

HILAL 
vapuru 15 Pazartesi 

Eylôl ' 
gilnii akşamı Sirkeci rıhtıllllndan 

hareketle Ereğli , Zonguldak , 

Bartın, Cide, lnebolu, E.vrengene 
llişı iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yoku için 
Sirkecide yeni hında 1 numa 

ro lu acentasına müracaat. Tele
defnu lstanhul ~, 105 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadenlz posta3t 

Biilent ' ·apu!'lt ı:ı 
Eylül 

PAZARTESi 
,:iinii ııkş;ı nı ~aat 18 da 

Sirkeci nhtımmdan harckıtlı 

[Zonguldak, lnebolu, ı\ vancık 
Sam3tın, Ordu, Giresun, Trabzon 

Rlzeye azimet ve avdet edecektir 
.\!tıraca:\t ın:t~l Lt· 15tln· ıu'. 

Meymenet hanı altındaki yazı
hane. Tc lefn:ı stcın iııı l 115.\ 

aı ...... mıı .......... 1 

ı= SADIKZADE BlRAD~:RLER 1 
VAPURLAR! 

KARADENfz \JUNTAZAM 

\ ' ~: LÜKS POST \S! 

İnönü 
vapu ı u p günü 

14 ey lül azar akşamı 
Sirkeci rıhtıııımdan hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan 
cık, Sinop, Samsun, ordu, 
Glreson, Trabzon, Sllrnıene, 

Rize ye azimet ve aynı iske
lelerle görele ve Vaklıkeblre 
uğr&yarak avdet edecektir. 

Taı~iBH !çir. Slrkecldo M•y
me;ıet t·a •ıı alttı ·ı 1 l! centahtıııa 
I"\ • r- : T.~· • , .d ' ''3• 

lZMİR - MERSiN 
Lüks ve sür'at postası 

(~l~RZl1~ ' a pm u 
14 ~ y lıil 

l)az 'l I' ak~anıı 
A saat 1 'l 

da sirkecı rıhtımından hare· 

ketle (Geli bolu , Çanakkale 

lımir, Bodrıını . llado;, Fethiye, 

Antalya, AlA i y ~ . ve \tersi

ne ) azimet ' e avdet ede

cckıir. 

Tal>ilat iı; : n Sirkecide Kii· 

çuk Kırzade hnmndaki acen· 

tasına müracaıı • tel: lst 31 l& 
r; aıata acen tası : Gal:tta rıh 

1 tınıı 35 numarada "\-oçino,, 

tel: il. O. 1 l 69 

g-------ıai: Piyango mildlirhiğündcn : 

MUdıirlUk için ıntibayo<J cdllecek 
olan 21 ton yerli mıdrn kf)mürü 
için it ap tıllp nLı c • <ların pey ak· 
çeler! ı'e l·lrlikte 15 - 9- 9~0 pazartesi 
qat ıı ıı h l şte piyango müdü rlilıiünd c 

mütc~e-kkil tayya re mübay<ıa komi:-;· 
yonun :ı milracıuttları. 

Dr HORHORONi 
Peyo,tlıı :\lc~te? so'< ı '.< No J j 

rrı uay en c sahaht ı.1 :ıkşam l :ık:ıJa;. 

Talı li < iye U. ın!i dürlü~un dcn: 
Fe ner i ş are t ~·ı.: n1 i s i içi n iki adt t 

l 'ahli"-i yc fılı k:1'." 1 nı1 1 p;ı1.arl ı k la ima · 
; ı mu b mrdir l·cdell ke; f ı cenı'<ln 

1980 li radan :lıa,c t olln mezk ılr 

[ılikan ait re si ın lc r 20 cı l fıl 930 
ı.a rih in" kadar blıul edı l ıı·k 24 e\· 
.lif •t)Jt) C,'u r~an ba f;Ü ll lİ <1;H 14- l~C 
ai tn i p.1ıarl1k ınıı·tınc.le~i ıcr:ı kıl ı ı~J 

c :ı ~ııHla•ı lıllhapt; ı ıfıti.s:ıs r..:'-ıka:" ı ııı 
1 ıaiı ofı:ı tal, :c ı. ş n ı rnc vt: ~- .. 
r :. ı Li r~ u~e lı .. tı.:I ııııi g(·r ek üıe ~ 
( ~J!at· j ı rı hrı:r ~ı:a d<l ~i ndl·İ-- ı ı d .ır 

•nprlcrzi \ t \"C mıır:u: ıadarı. 

SEYRiSEFAi 
:\1Nkez Acenıa; Galata k 

Başında; Boyutlu 2361! Ş 
acentesi; Sirkeci' de Mühür 
zade hanı altında. Tc\<fon 
274-0 

Badema Mudanya po<t 
!arımız lscanbul'dan saat ıı, 

da kalkacaklardır. 

Trabzon birin 
postası 

(Cumhuriyet) vapltru ı 5 <. 
Pazartesi 1 ! de Galata rı 
mından kalkarak lnebohı, ' 

sun, Giresun, Trabzıın , ıuıc 

gidecek ve dönli~te Sıirnıc 
Trabzon Tlreholt ı , <;ıre~ll 

Ordu, Ünye, Samsun, ine 
Zongııldeğa ul(rayarn !.. ~e 

cektir. Hareket günu yuk 
bul olun ma7.. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin ) vapuru 1 b ı•;r 
salı 17 de Sirkeci rıhtımı~.la 
kalkarak Gclitıol u Çanakkal 

Küçilkkuyu, Edremit, Bwh~ 
ye, Ayvalığ'a gidecek ,.e 

nüştc mezkQr iskeleleri: birl• 

Altunoıuıfa uğrayarak gel 
cektlr. 

lzmirsür' at ı>o"t~ 
(Gıilcemal) Yapuru. 1 !'i Eylı 
pazartesi 14,30 da Gal 

ta rıhtımından Kalkarak '~ 
sabahı lzmır·e varır ı · e ça 

şamba 14,30 da lzmir tlcn ~' 
karak per~eııılıc sabahı J!' \. 

Vapurda mükemmel . 
orkestra ve cazhant m~'' 

tur. ·-----------
Mersin sür'at 

postası 
\ K O N Y A ) , apı' 

l'i Eylıil çar,.ımb t r ı ıl 
Galata rıhtımından k 3Jk1r~ 
Çanakkale lzmir Klıllt , F 
hiyc Finike Aıı t al y.ı .\1 ı\ 
Mersin'c ı;idccck ı ~ de 1 .. •• 

Ta : t ı w An~mor Al:livc Ant' 
ya fiııl ~c F~ tlıiy c l\ ıı ll . 
lzm ir 'c uıtrayMr.ık gclccckt 
; .. •11kk;1 1 c·ık y alnız , <'I• 
\T rı' ir. ı nlcu a l ı r. tr. 

J .iınanPnı1. -t ınu , .• , a~l ~ 
\':ıpu hr 

(CIY:\'.\01\0LU) ,a p ı 

~:yhıl pat.ar .ı:ıı nı i ( lı a h t ' 

Yunanistan) dan 
(STE! ,. \ DİT\l.Y 1 

ı4 Fylul pat.ar µ;ıııı" i ıl tı !I" 

Yunanistan) drn 

Yakında limanımı zd a n }ıııre• 

edecek rnpu rLır 

(C!YA \OKOLO) ı . qı ıı rt1 

Eyllll pazartc··i ( ll" q!;i/, \" 

Köstcııı:ı: 'c Odcs:ı ı · ı 

ı :iTl:LA DIT.\l.Y \ ) '•r 
18 e\l.il l't···- cııı l·.c llJ ,la . ' 

B 1 \, ı · ı·rt·,, renl ı1. 1 ., ~ ' l l ' l ; ., \ .,._. 

ye (l.onl l·: k ' ı m·,) 
(1\,1\ll'l<>I U( :l IYO) ' " 

18 ~:vlııl ı•cr. cnı h. 21 •'• 
- . ıı 

lanik, \'o l•''• l' ırl' l'a:' ı• , 

dizi., .\ n u ı.ı, Fı ml·, \ 
1 

Y ı.! ' lr i t · ~ lı..· y L>: 

[C'OSLl .ll' l I Li ıı: 
• 

yasın ın lı .b ı:ıp•ı rh cı:u • 

ed ilerek ~ m . ı v- C 'cn . ı 

ika l l ın:ıııl.ıro;.ı ı ;;ıtno < ~ 

z , J;\l ı doıt 1 ! et H 

l lc r ne1 i t ı f, i ! .lt iç ' \' 
" ., 

mum' ;ıne r l.l cıyd • • 
ı 11( \ 

:-c.·r :ll,t" tc,ın . f' t'.' 1 
l 

2 11(' ~,;,\ 1 { ~:d·•t! 

<ahk 'li<I "·, h rm 
~· ·~i. ı \.'."' ''e 

l k;ıv~t, '..i<ı l \C ı a' 

l\p·zi.ıt.'.t• 1 •.• ~'1. lt • \ .- ı ı 

ı ,lılr ·'-

1:->ran u' '2. . 

Mes-ul M•idiir: 


