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2-lllkAy• 

~~i:~,t=~~:;~'Ağrı harekatı ordumuzun ta 
:~:~.Me~~!~~a!opi~;yo;~:: ve kahı· r z af e rı· ı e Schcpleri karamamesınde ıza 
nıiştir. Bu sebepler arasınd_a 
nı ·ıı· . .k 1 meselesı ı ı paranın ıstı rar .. u 
nıuh:;~ıdir. İsmet Paşa H~k -
nıef c tevcih edilen tan~ler
den biri de milli paranın şıı:~~ 
diye kadar niçin istik~ar~ ~o
tu'· ··1 d. - .d. Halbukı huku-ru mc ıgı ır. öte-
nıetin bu mesele etrafında . 
•!enberi devam eden fa?liyetı 
ıc onun nıüsbet seınerelen ~ey
landadır. Hatta bu gaye ıçın 
bütçede ve umumi ınasrafla~da 

f ·mkan ve ıh
Yapılan tasarru , ı 

hitam 
Reisicümhur Hazretleri de Anka-jGazi ~zretleri"' 

rayı teşrif buyuruyorlar.. Y• ~;tiö~~~~:ğ:;~~n~ek:~~J 
gezıntı yaparak geç vakit s:ı-

22 eyliilde büyük bir ekseriyetle Millet Meclisi raylarına avdet etmişlerdir. 

fevkalade içtimaını yapacaktır Protesto mu? 
tiyaç hududu:ıu da. a~~şt!r. 
Hal bu merkezde ıken huku- Mali kanunların müzakeresini müteakip ismet Pş., hükômeti 
metin lüzumsuz israfatta buluı~- h d b 

S. C. Fırkası Lideri ve 

tevkif edilen gazeteciler duğunu. tasarruf ve iktısada ~- nin siyaset ve icraatını iza e en uzun eyanatta bulunacaktır 
ayet etmediğini iddia etmek bu- 1 · M ı· · · · d · d d Fethi Beyı· n tevkif ha-
Viik bir haksızlık olur. Reisicümhur Hazret erinm ec ısı ıçtımaa avetı ün en itibaren 

buld 

Hükumet bugüne kadar mil- meb'ıı-.lara tebliğ edilmeğe başlandı.. disesi münasebeti)e 

li paramız·n istikrarını niçin te· Paramızın istikrarı ve hükı'.i- beyanab Agn"' da hareki t zaf e-
min etmedi?. deniliyor.- Unu- metin kendi salahiyetini kafi Serbest Cümhuriyet fırkası 
tuluyor ki, bir meınl~kette pa- bulmadığı bazı mali tedabirin !"' ~' merkez ocağının dünkü içtima- • • ı ti ı d• 
ranın istikrarı yalnız ış ba~ın~~ ittihazı için Büyük Mil:et Mec- ıncla neşriyatı müheyyiç görü- nmız e ne ce en Jee 
h•llunaııların arzulan ve hiısnu )isinin 22 eylı'.il pazartesi günü <r len bazı gazetecilerin tevkifi 
ıiyetlerile hasıl olmaz. Bir çok fevkalade içtimaa davet edildi- meselesı görüşülmüştür. Yeni H k ~ . 
ktısadi ve mali şartların da ğini haber vermiştik. ".,... fırkanın lideri Fethi B. arkadaş are atın hıtamını bildiren tebliğ ve 
l<ılıakkuku 13.zmd;r. Reisicümhur Hz. nin bu da- krmın mütalealarını da alarak 1 F · p d kk" .. 

Başvekil Paşa, Sıvas ~utkun- veti dün muhtelif vesaitle meb • I tevkif hadisesı hakkında mat-1 evzı aşanın Or uya teşe uru .. 
ela 922 senesinden bu~une ka· 'ualara tebliğ edilmeğe başlan- buata atideki beyan: ı vermeği Ç J k R b'J A 

dar geçen senelerde 1:ür~y~· mıştır. Pazartesi günü Meclisin kararlaştırmıştır: arı usyasının ı e harekat yapamadığı bu 
nin dahili ve harici vazıyetının büyük bir ekseriyetle içtima e- "İzminlc ve burada bazı g:ı- buz dağlan Üzerinde Cümhuriyet ordusunun 
kısa, veciz bir tarihçe~i~ çiı:- debi!eceği anlaşılmaktadır. O zetecı arkadaşlarımızın tevkıf be ·· • • d k d x,... f T.. · 
nıişti. Devlerin bir çok muşkti· gün Gazi Hz. de Meclisi teşrif olunması matbuat hürriyetine Ş gt n ıçın e azan ı~. za er urk şeha-
lat le çarpıştığı o senelerde pa· buyuracaklardır.Bu münasebet· hükumetçe heniiz tehamnıül e- metinin yeni ve bariz bir misalidir 
tanın istikrarına imkan olur Il'.u le Rei~icümbur Hz. eylfılün 20 dilmedigiııi göstermektedir.Bir ANKARA, 14 
ıdi ?. Btına ilave edilecek bır sine doğru lstaııbuldan müfa. fırkanın mutemetlerine ve hii- (Milliyet)- Ar. 
nokta <lalıa vardır: Harici borç· rekatla Ankarayı teırif edecek- bimet n l;>azı icraatına yapılan tık Ağn me•elc-
·~r meselesi, ancak 928 sene· !erdir. tenkitleri Büyük Millet Mecli- ıi yoktur. Cüm· 
s ~de, halledilmişti. Bu mese- Meclis içtimaında hükumetin s n n m~nevi şahsiyetine teca- huriye! orduau 
lenın hallinden evvel par~n~ teklif edeceği mali tedabire ait vuı suret nde ı;ostermek hiç bir Şark hududu-
istıkrarına gidilebilir ını. ıd.ı? · kanunlar geçtikten sonra, Baş- 1 davayı ispat cd mez. İzmirde muzda müzmin. 
Bununla beraber paranın ıstık- vekil ismet Paşa, hükumetinin çıkan Anadolu gazetesinin neş- lc~mek isıidadnıı 
\ •ı ; ınde hu kum etin geı kal- siyaseti ve tatil devresindeki l mel görülmektedir. - Paşa Hz. meclisin bu ıe- riyatı meydandadır. Bu gazete gösteren bu me-

'ıg as'a iddia olunamaz. rı:;· faaliyeti etrafında uzun beyanatı Büyük Millet Meclisi fevka- lfer içtima·na hızum görü.en me- teniz ve fazıletli bir halk kütle oeleyi çok mu· 

r hükumf'tı de ancak .928d e ta bulunacalt ve ağlebi ihtimal iade içtimaını müteakıp tekrar sailin müzakeresi bittikten son- s.nı sarhoş ve para ile satılmış vaffaluyetli mu-

biral'gı'l isti~~ra.-ırıı temın ~ e- 'lzınirde turada burada hükı'.i- tatil karan verecek ve Teşkila- ra Meclis içtimaına devam ede. t~birlerile tahkir etmiştir. Jı:nıi harebeleri ile la· 

ltni<;ti. Yani harbin hıt~- metin i~raatına kartı yapılan tı Eıaıiye kanunu mucibince cek midir?. re muvaselatim'ın mülhakatta rihe geçirmittir. 
il' ıda •ene sonra. · · ki ı ··d il 1 I bı'r te•rı'nı·ıanı'de yenı· ı"çtı'ma •e- B M ı· · k ra- b - pek fena tesirler uyandırdığına Ağrı tedibatı yal n C'"l ~ • .• • • d~ ten t ere mu e e cevap ar ve , q - u, ec ısın a • ma ag . . . 

1 1 
f • 

ı:er biz de aynı mudcl~t. ıçın v recektir. nesine bathyacaktır. lıdır. Esasen M~clia müstemir daır _g~z~tesıne bın erce te gr~ nız bir mlllı vah 
'nilli n kıymetını tes- .. -· Reisicümhur Hz. nin de tatil . . ed M r k 1 geld1ğı111 yazarak asılsız neşrı· det zaferi değil 
ı., paramız · b.. İçtimada Bern Elçılıgıne ta- ren. ıç~ıma er. ec ıds a_r.ar '-·atta bulunmuştur. Kanunun . d' 
it edebilirsek bu neticeyı u- . d'I M 'f V kT c ı müddetini ikmal etmek üzere iç. verırse •çtimaa devam e ecegız. J • • . • ayn. zaman • 
;o b ff k et savmak yın e ı en aarı e 1 ı ema tı'ma sonunda lstanbula avdet M. ·· h J b' 1 ki halkı tehyıç eclıcı havadıs neş- Cümh riyet or-ır muva a ıy . H'' .. B in vekalette ve meb' - un a me uı u ara 1 ıı·k d ld u laz d usnu · • 1 . uh ld' . .. t .1 k? reden ere taa u e en mat e- duıunun da" 
ım ır. .. ualuktan iıtifası da okunacak- etme erı m teme ır. namzet şimdi mı gos ~rıhecle · · sinin tahtı hükmünde kalan bu " 
Bugun Türk parasının_~ıı~- tır. Ceınal Hüsnü Beyden bu su Kazım Pş. nın beyanatı - Şimdiki halde mun a me- neşriyat ve tasniatın muharriri harplerindeki 

llıesi ınevzuuhahs degıl~r. retle Gümilthane meb'usluğu M. Meclisi Reisi Kazım P,. busluk yoktur. serbest gezerken ve İzmirdeki yiiksek kabiliye
liükumetin endişesi, fazla ıh· inhilil edecektir. Maarif Vekile Hz. 8. M. Meclisinin içlimaa da Yalnız Bern sefirliğine tayin 1 acıklı hadiseye bu neşriyat se- tini meydana ko
racat yüzünden bilakis par~ı- tine kimin geleceği henüz ta- veti ile atideki beyanatta bu ı edilen Cemal Hüsn~ Beyden bep oldugu gibi bu hükumet yan bir hadise 
zın yiikfelme istidadını gos- karrür etmemittir. Gümüşane lnmutlardır. . meb'usluk inhilal edınce ~ ~a- gazetelerinin de tahtı itirafında olmu9tur. Ağn
termesindendir. Türk para~ı- meb'usluğuna Fethi B. in nam- - Cuma veya cumartesı gü- man intihap yapılmuı ıçın iken, teşkilatı esasiye kanunu- da ten.kil hareloi-
llın düşmesi kadar çıkması a zetli'°ini koyması pek muhte- nü Ankaraya gideceğim. hükfımete tezkere yazılır.,, nun Millete balı<- ve temin et- 1 .... 

7 
• 

b . kısım 5 • "V ı "" ayın aın .. -- hele bu araJık - ır ,,., ................... ,,,,,,,,,,,,,,,., ............................... .,.,.,. ... ,........_ ............................. miş olduğu tabii ve mukaddes d ba 
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Vatandaşların aleyhinde olur • s b t F k t l d 62 000 . sterlin bir hakka istinaden salahiyeti- e 'amıt ı. 
Onun için mili~ paraı:ın y~kse.~ er es }f a op an } t 1 _ ni istimal edenleri tevkife kal- Bu muuaam it 
ille istidadı ıktısadı vazıyetı G · b d'JI 1 kışmak türk Cümhuryeti ve bu ayın 12 ıinde ba-
~iıin inki~afı lehine . müs~t ayrı m~ a 1 ere nası Cümhuriyetin temin ettiği mat f81'11mıttır. 

... 

ıı rıJ au l\ıırdrt'/ il '.çııfmre dıı llc ybr11111 ıı \!Jrİ 

Alrıd• b•ıı •:ıll•n ıakll•rln ltarargAh 
iti/haz •ltllıl~rl 11•r ıı.• bayrakları 

bır ınana ı'fade etmesıne rag· BeJedı"ye ı
0

nti
0

ha verılecek ?., · · B be n1 . - buat hürnyetı namına protesto , u . 1. ıli ük hareü~n her hat- defa Airınıa vahti kabilelerine kartı 
nıen hükumet böyle bir vazıye· ) Gayri mübadillere yapılacak para edilecek bir vak'adır. Yetı üz~rınde uzun tetkıkleTe layık yaptıiı harelıılb bııtarmaia muvaf. 
t~ rneydan vermemek mecbu; batını sükunet e ve bono tevziatı meseleleri halledil- Anadolu gazetesini itham e- pelıı çatın harpler vuku bulmuıtur. 
tıy . lb k' b na ma· mek üzrred!r. Gayri mübadiller cemi EYvelce Çarlık Rus•ası bir ı..9 (Devamı 2 inci --ı. 1• fa..ı-) etıncledir. Ha u ı u · ı b' Hli · dı'yorum. Cllmhuriyet hakı"mle- ' ""'' ~""' 

ki yt:tı reisi atanbul me usu ıeyın 
ni olacak tedbirlerin ittihazı yapaca arınış... B. dün bu hususta demiştir ki: rinden adaletin bitarafane tecel 
için eli:ıdeki kanuni salahiyet - Biz Maliye nkaletine tevziatın li ettirihnesini beklemek hakkı-
ltafı gelmiyor. Büyük Millet B " N ti · sureti icrası hakkındaki noktayı na- mızdır." 
~eclisinln içtimaa davet olun- Tahsin ey: amze erı zarımızı bildirdik. Vekil B. Ankara- E Ik' k • .. 

k d ' )' ~ da bu b t k' k nı ı'ttihaz ederek vve 1 a şaın u met mustan <nas b b' b d n4i a ar gız 1 ap a ı ararı 'kJ'k . . b .. ının se e ı u ur. son lli ~ne cemiyete teblig edeceğini beyan etti. tı ı çe ıstıcva ını muteakıptev 
.. Diğer taraftan, İsmet Paşa tutacağız!,, diyor Yunan bükfımetinin verdiği 62,000 kif edilen Son Posta gazetesi 

hukfuneti neşrettiği karama- lste~lin tazm.inaım. gayri ~übadillere mes'ul müdürü Sc-lim Ragıp B., 
'b' Serbest Cümhuriyet F~rlıaoı "!er- t b 1 V kaletçc k b 1 llıesinde de ı'saret· attig-i gı ı, f k J"d Fethı B evzıı~ ~sas ıtı arı e e . . a u dün geceyi de tevkifhanede ge-

~ kez oca~ı dün ır a 1 erı · dil ı şeklı 
Me~lisin bu toplanması hli~~ in riyas:ıindc toplanmıttır. ~aı.:::~~ı~a nız tcvzıaıın ıcraaı çirrniştir. 
illetin siyaset ve icraatını mu· Bu içtimada, vilSyetlerde? ıelen Gerek bunun ve gerek bonoların Selim Ragıp Bey, diln akşam 
tale -•-~n h ır nl teşkı·ı•ta ait evrak tetkik edile- · h kk cı h a etmesine de j111,...,. az - ye . " b' 1 ne zaman verileceğı a ın a enüz 

llaını_ş olacaktır. Filhakika böy- rek Jbım gelen talimat tes ıt .. 0 
.. u'.:- bize mahimat gelmemiştir. Bonoların (Devamı ikinci sahifede) ---·----e. hır tetkı'k ve mu''taleaya da muş ve intihabat hazırlıkları goruştd sür'atle tevziini bekliyoruz. 

.. tür Fethi B. dlinkü i~tımaı mu· A • k • • 
Ştddetli ihtiyaç vardır. Ç!lnkü :~~P fırkaya ait itlerle bir .sa~t ka· Para kafi gelecek merı an gemıSI 
~on günlerde isbatma yanqıl· dar meşgul olmu• ve sonra ıstırahat 62.000 İsterlinle Anadoludaki Yu-
lllıy h' Ardahan lf./11b'usu 111hsln B. ı· ı ·ı · ı•k· an ır çok iddialar ve is- etmittir. nan emva ı. iıarı erın em a ı ve eta-
natlardan dolayı ufukları ka· Fethi B. Ankara ve Adana. sey~- hatvedir ve tecrübe devresıdir. Rey bli Ruml•rın lat•nbul şehremaneti 
ra ı k ·· 1 · · yaptıktan sonra Parıae gı- (Devamı 4 üncü sahifede) hududu haricinde bıraktıkları emval . n ı goren vatandaşalrın ade· hat ennı . · d ı ·ı 

--
Bugün limanımıza 

geliyor 
dı az deg" ildir. derek sefirlikten çekılmesı 0 ayısı e gayri müb•dillerin takriben bütün 

' · rne veda edecektır. JT t d istihkaklarına kafi geleccğnden bun- Amerikann yeni harp gemile 
Siirt nneb'uau Fransız uca 

1 
• azasından Er- a an aş.' ların tevziinden sonra ortada bir me- rinden olan Jestes kruvazörü Fırka merkez ocha~ı B du"n gaze-

MAHMUT b' su Ta sın · sele kalmıyacaktır"'. bugün saat on altıda liınannnı-
zurum me u . brn 'un1arı -
teeilerin suallerıne ~ Sovyet hava filosu za gelecektir. Amerikan ge-
söylemiştir: . Şehir meclisi inti- misi toplarla şehri selaınlıyacak 

·- Fırkamıza meb'uılard~r; yenı :'· babı yaklaşıyor. Bu Kabilde ve Selimiyeden top endahtı su-
tihak yoktur Evvelce teşkılat yfapk- ·ı k 1 k 

. . ·. 1 nda da ır a . . . f k I MOSKOV A. 14 A.A. - Sov retı e arşı anaca tır. 
lan vilayctlerın kaza arı d ı senın ıçın ır acı ıJ<n- Geminin kumandanı yarın 
nın ocak teşkilitı yapıldığına a r 5' yet tayyare filosu Tahrandan 

71 inci hafta başladı ma!Umat aldık. nın ilk imtihanı ola- uçarak dün saat 6 40 da Kabile saat on beşte Vali Beyi ve on 
1 E<!ir gelmiştir beş buçukta kolordu kumanda-

71 in balta ba,ıamıttır. Balıkesir Aydın, Den>ııl ve. . - caktır. Reyini kendi . 
<lazetemlzde çıkan haberler. nenin kazal~rındaki te9kilit bıtmış· Üzüm ve incir satışlan nını ziyaret edecek ve müteka-
.. tir. fırkan olan C. Halk bilen vali B. ile kumandan Pf. 
~en en mDblmmlnl seçip cu- d İZMİR 14 A A B d ııı İstanbul belediye in_tihab~tın Ha . . , . . - ugün tarafın an kendisine iadei zl-
,11':;1esl •ktmına kadar mn- göstereceğimiz namzetler• bız e · fırkasına vermıye şıin- 20 ita 46 kuruşa kadar iki 'ıin yarct edilecektir. . 
ıı 1 '

111 memarlutuna gönde· Fırkası gibi intihap gününe kadar diden hazırlan.. kırk çuval üzüm ve 13 ila 35 ku Jestes limanımızda bir hafta 
I ıı 0 

l. Nctlceler pazar gUnU mektum tutacağıı. ruş ar~sı~da dokuz yü.z kırk 'l.i kaldıktan sonra Amerikaya av-
~tdl!ecektir • __ I Kadınlardan b_~ Jel~ be.ş k~d~ı~ ! çuval ıncır satılmıştır. 1 det eclecektir. 

.___ . namut göaterecogıı. Çı.uıku dah · 

M-ekteptııe-rı 
mlisabakası 

Muhiddin B•11 lflmflle para Jıogarken 

Bir mektep daha •• 
14 üncü mektebin de temel atma 

merasimi dün yapıldı 
İstanbul vilii.yetinin yaptır- dün saat 15 5 da Anadoluhisa 

ma~ta .?ı~u~u ille mekteplerden rında yapıl~ıştır. 
14 uncusunun vazı esas re&mi (Deva11JJ 4 üncü sahifede) 



a 
Tahsin Paşanı11 

o: 36 

mit 1 
llalırulı .. iiılıl 

~" .... 
(TercUme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Yahudiler ve Sultan 
Hünkar cuma selamlığından sonra 

niuseviyi kabul ediyor .• 

I' \Z.\RTP.:St ı::rırr. l •ı.10 

L •• 
Cenup Islavları ile Italya .. 

iki memleket arasındaki gerginliği artıran vak'alar ... 

Hudutta ... .....1 _E_cn_e_hi_m_a_t_hu_a_h___.I C. Akvam 
Siyam Hükumeti 

'~::::::::::==-------

Anadolu gazetesi mesuı ın u 

de tevkif edildi 
Haydc:ır Rüştü Beyin teşrii m asuniye 

nin ref'i için müracaat yapılmıştır 
~--~~---~~-~ 

"Anadolu,, aleyhindeki takibat, Fethi Be 
Ortalığı velveleye 

verenler var! 

lsveçll kahra
manlara dair 
Otuz üç sene evvel bir balonla şi-

nutkunu tahrife neşrettiğinden dolayı mıdır 
talepte bulundu İZMİR, 14 A.A. - S. C. Fır- tine müracaat olunmuştur: 

İtalya - Yugoslavya münase
batının gerginliğinden son gün
lerde sık sık bahsedildi. Ge
len haberler de iki memleket 
arasındaki bu gayritabiiliğii:ı ha 
la devam ettiğini gösteriyor. 
İtalya - Yugoslavya hududun
da buı hadiseler cidden nazarı 
dikkati celbedecek bir hal almış 

kas! lideri Fethi Beyin nutkunu Tevkif edilmiş olan I1 mal Kutbüne doğru uçmak cesaretin CENEVRE, 13 (A. A. ) - f 
ı tahri ederek neşreylediği id- gazetesi sahibi Zeynel_. .,,. de bulunan sveçli Andrce ile arka· Akvam Cemiyeti büyu""k meclisi ,,. 

diasile hakkında ikamei dava e- Bey ile mes'ul müdürıı 

h 
h 

daşlarınm cesetlerinin ahiren bulun- nin aktettiği içtimada Siyam dilmiş olan Anadolu gazetesi Bey ve Yeniasır gazetesi ııı 
duğu malilmdur. murahhası hükumetinin Avru- 1 
Yapılan tetkikatın son neticelerine .11 ti . d . d h""rri mes'ul müdürü brahim Bey rirlerinden Beh; t Arif ,.e 

t'1hsis ettiği başmakalesinde "Times,, pa/~1 
: e[~ _erecesın le m·u f - tevkif edilmiştir. Gazetenin baj s'ui müdürü Abidin Bef 

ezcümle diy~r ki: I ye ~;~:v~tı~f~~~r:~~=sı,ı~~~- muharriri Denizli meb'usu Hay tahliyeleri için istida veriıiııf 
"Son keşlıyat ş u t hm·n ettı"rı· dar Rlis.til Bey hakkında tak•- de müstantiklikçe vaki ııdl un a 1 

- 1 "l 1 b" 1 ı·· ne mı e ır an asma uzumunu b ı b"lm · · · · dd ı H ki rıtl yor ki ii<; İsveçli, çözülmüş 200 mil- . . f - at yapı a ı esı ıçın masum- re o unmuştıır. a a 

~rek bu Viyanalı Musevi- ketle eczayi memalikimizden 
nln şahsan haiz olduğu ehem- bir kısmına tecavüzü emri va
miyet ~ gerek düyunu umumi- ki olduktan sonra bizim ilci g.e
yeye müteallik teklifteki ciddi- miye bindireceğimiz ufak bir 
yet ha.sebile meseleyi zatı şaha kuvvet ne suretle karaya çı:karı 
neye arzetti'k. Bir Cuma selam labilecekti? Bunda yapılacak 
lığından sonra Hünkar o Muse ~y. meseleden vaktü ııamanile 
viyi kabul etti. Viyanalı siyo- haıberdar dlup tamamiyeti mül 
nist meseleyi tafsi:tatile Sultan kiyemizin mahfuziyetine ait mu 
Hamide izah etti. aheıdenameye vaz'ı imza etmiş 

tır. 
den fazla bir sahayı katetmek için teyıt etmış ır. yeti teşriiyesinin ref'i icap etti- kibat devam eden Hatkıll 
mücadele edecek yerde son derece Kolümbiya murahhası mec- ğinden bu hususta, müddeiU"lU gazetesi sahibi ile mes'ul 

9 tarihile Slovenya'nın müşkülat ve istrraplara katlanmadan lise verdiği bir takrirde, Ak- milik tarafından Adliye veki ~- rü henüz serbesttir. 
merker;i ve hududa yakın bir cenuba doğru giderek karaya vasıl o- vam Cemiyetinin mübeşşiri aı.l- H d h 
yer olan Laibah'tan bir İngi- labileceklerdi. Kendilerinin bu adaya dedlmesi tabii bulunani\L Boli- a emei ayrat 
liz gazetesine yazıldığına göre nasıl vasıl olduklarını öğrenebileceği- var'a karşı beslediği şükran ve 
bir takım İtalyan askerleri hu- mizi ümit ediyorsak ta ne suretle öl- hürmet duygularım ifade etmi!! 
dudu geçerek mezkur şehre gel dükleri meçhul kalabilecektir .. , tir.Murahhas heyetlerinin hepsi 
mişler ve orada silahlarını tes- 'Times,. bundan sonra İsveçli kah- Koliimbiya murahhasının bu 
lim etmişlerdir. Bu harekete ramanların ölümlerine sebep olarak hislerine iştirak etmiştir. 

Maaşları kesilen var 
sa iade edilecek 

sebep olarak ta İtalya - Yu- muhtelif ihtimalleri ileri sürmekte, Bundan sonra meclis reisi İs- .. A,NKARAI 'dl4 (~ehlefonlal )k-
A d - ·ı k d ı · ki · . d ld • Hukıımetçe 1a emeı ayrat ı goslavya arasında bir muharebe n ree ı e ar a aş arının yıyece erı vr - murahhas heyetın en a ıgı "f" • 

1 
h" . d 

· · · · . İ vezaı ı memur uk ma ıyetın e rıkacak diye bunlar-n Yugos- mevcut oldugunu, şıddetlı soguktan bır mektubu okumuştur. sveç .. .. . _. d .f 
1 " ' · ki · · h" 1 · ih · b _, gorulmedıgın en bu vazı e ere veya yıyece erının ze ır enmesı tı- murahhası, bu mektu ıın•ra . . . .. . I . 

il · d b h" ı ç kk ı h b" . . . Ak C · · tayın edılmış mutekaıt erın 
1 ma erın en a ıs e ana a e ar ı kendısının vam emı vetı 1 . .. 

d k T .. k k ··ıt · · "d · ·h b 1 umumı butçeden aldıkları maaş esnasın a gere ur ve gere mu e mechsıne yem en ıntı a ı c- . . . 
fik ordularının üzerine yağan şiddet- hinde karar vermesini büyük. !arı varsa kendılenne ıade o-
li kar tipisi bu gibi bir hadiseden öl- meclisten istemektedir. lunacaktır. Maliye Vekaleti bu-

• dükleri ihtimalini de ileri sürüyor. nu alakadar makamate bildir-••')"•t 

iki komşunun coğrafi 
vaziyeti 

Yeni fırka ve "Times,, Cenevre, 13 (A. A.) - Mu- miştir. 
"Times., in şehrimizdeki muhabiri hacirlerin himayesi meselesile Erazide tecrübe tahriri 

9 tarihile gazetesine çektiği telgrafta: uğraşan konferans bunların ai · 
lavya arazisine geçtikleri ııöyle- Fethi Beyin Manisada söylediği nu- lelerinin infak ve iaşesi mdesele

Denizlide C. H. Fır 
mutlak ekseriyette 

ANKARA, 14 A.A. - rJI 
li belediyesi, ticaret odast 
sa, encümeni vitayet, Tür~ 
ğı ve diğer cen.ıyetler re15 

azalarile 28 mahalle he~e~ 
yariyesi namına muhtelıfıJ da 
!arla altlığımız telgrafna . 
de Denizli halkının eksetl 
serbest fırkaya iltihak et~ hi 
teşkilat yapmağa gelenle~ le 
zahüranla karşılandığı h\; ler 
daki şayialar kat'i bir 1i 
tekzip edilmekte ve mez~ 
kanın kaza hey'etlerini te~ 
decek azayı dahi bulama 
olduğu bildirilmektedir. 

a 
da 

Berabere kalan bir 

kc 

kı 
Bu 
do 
da 
ev 

Fakat SUJ:tan Hamit bunda olan dev'letlere müracaat et
bir ta'krm maıhzurlar gördü. Fi- meık, yani teşebbüsatı siyasiye 
listin havaHsi esasen malkama yolile işin önüne geçmekti. 
tı mübareke dolayıaile siyasi ih Yoksa Fransız donanması ge
tiraslara zemin olrnalkta idi i mil erimizi sahile yıınaştımıaz 
her sene kilise ve ayin iş.lerl veyahut !karaya çı:ksn aıikeri
münasebetile t!lrlii tliıfl.ü niza- miz Fransız askeri ile karşrla
İar çıkıyor, hük<ımetıe daimi şrrsa o vakit ne olacaktı? Sait 
baş ağrısı oluyordu. Buna bir Paşanın ariuslınde bu ihtimale 
de Yahudi meselesi ilave et- karşı ne yapılacağı göııterllml
mek HUrlk.arm hoşuna gitme- yordu. Salt Pllll}8., bu latizan \ 
di. Viyanalı siyonist bir netice tezlkereıi Uzerine Padişah tara 
elde eıdoıniyereık memleketine fmdan ne irade buyıurulduğunu 
döndü. Bu ııefet" Sultan Hamit da yazmıyordu. Halbuki on beş 
işin peşine düştü ve Ö aralık senelik hayatı memuriyet!mln 
merkezi muamelltı Almanyaya tecıöbeleıiruı istinaden söyli 
nakledilmiş olan siyonist cemi ye'bilirim ki Sultan Hamit, mes 
yet! ile g-~ek üzere Şurayı lekl icabınca, her tezkereye bc
Devlet azasından Bohor Efen- hemehal bir cevap verirdi. 
dinin Almanyaya gönderilmesi Binaenaleyh bu ciheti aı:ilıya 
ni emretti; maamafih bilahare madım. Fransızlar tarafından 

niyor. 

Yugoslavyada İtalyaya karşı 
pek şiddetli bir heyecan mev
cuttur. Hatta bundan bahse
den bir İngiliz muhabiri : "E
ğer, diyor, Belgrat diktatör hü
kumetinin de bir eli Slovenya
yi tazyik etmeseydi şimdiye ka
dar Avrupa sıılhil için pek eliln 
neticeler hbtl olabilirdi. Slo
ven arazisi Ylugosl!vyanm ce
nubundaki eyaletleri ihtiva edi
yor. Bu havalide İtalyan hudu 
dahiline giren bir kısım arazide 
Slovenler vardır. İki memle
ket arasında ve Çek millicilerl
nin de heyecana kapıldığı ger
ginliğe sebep olarak Trlyes'te
de bir İtalyan gazeteııi matba
asına atılan bombadan dolayı i
dama mahkfun olan Sloven ge
nçlerin geçen gi1n Yugoslavya
da askeri bir bayram tes'it e
dildiği glin idam edilmiş olma
ları gösteriliyor. Diğer taraf
tan bu gençlerin bomba atma
dıkları, fakat satışı az olan İ
talyan gazetesinin sahibi tara
fından matbaayı berhava etmek 
istenirken bombanın infilakı il-

tuktan bahsetmekte ve yeni fırka re- si hakkıdaki tetkikatına evam 
isinin İzmirde söylediği nutkun İatan edecektir. Konferans, bu kabil 
bulda naaıl kargılandıltmı da şöyle an ailelerin muhaceret esnasında 
!atmaktadır: mecburi surette ve maktu bir 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Yeni arazi tecrübe tahriri 

hazırlıkları bitmiş ve talimatna 
me ile diğer evrak tabetiril
mektedir. Teşrinievvelde faali 
yete başlanacaktır. 

İZMİR, 14 A.A. - ist ıtıe 
dan gelen Altınordu ta~ 
İzmir Altınordu takımı a j)I 

bundan vaıııı-eçildi. Tunusa vukubulan tecavüzü 
iJ * * kuvvei a9keri ye sevki suret ile 

Yazılarımda sı:k sı:k Sait Pa- defetmemizi Hünkara tavsiye 
sadan bahsetmek meclıuriyetln ve teklif eden Sait Paşa, iki 
de kalıyorum. Evvel emirde şu devletin /kuvveti arasındaki far 
rasmı arzedeyim ki hatıralarını kı ve koskocaman Fransu do
da sıra ve zaman gözetmiyo- nanması önünde iJki Tilrk gemi 
rum. Bu itibarla Sait Paşaya a- sinin hiç bir şey yapamıyacaği 
it hatırat ve malfimatı bir fas- hakikatini teemmiil etmeden 
la toplamadım. Saniyen Sait Htlnkara nasıl lböyle bir teklif
Paşa Sultan Hamidln icraatına te bı:ilunabllmlşti? 
o kadar çok ve o kadar yakın- Halbuki yine ay.ni Sait Paşa 
dan !karışmıştır ki otuz beş se- hatıratının 344 üncü ve ondan 
nelik devri saltanatıınm hangi evvelki ve sonraki sahifelerde, 
had;sesi ve hangi kısmı tetkik Maririt sefiri İzzet Paşanın Rus 
olunsa behemehal onda Sait Pa ya muharebesi münasebetile 
şadan bir eser, bir tesir, hiç dl~ yazıp neşretmiş olduğu kitaba 
mazsa bir söz ve nasihat var- cevap verir ve kendini müdafaa 
dır. Diğer taraftan Sa:it Paşa ederken büsbütün aksi bir man 
hatıratında bir çok meseleler- tık ıkullanmıştır. Madrit sefiri 
den bah5ettiği cihetle bunlar- İzzet Pa a Rus muharebesinde 
dan şahsıma ·ve bildiklerime ta mağlfıbiyetimizin sebepleri sa
alluk edenlere cevap vermek rayın hareıkatı Mkeriyeye mii
-arureti hasıl olmuştur. dahalesinde aranmak lazım ge-
Sait Paşanın hatıratı neşrolun- Ueceğini yazmrştı. Sait Paşa, ha 

duğıı günlerde idi. Mizan gaze tıratında bu noktayı müdafaa 
tesi sahibi bundan bir nüsha sadedinde: 
göndererek mütaleamı sormuş "Ordunun efrat, top, tüfcnk, 
tu. Bab\iiliden saraya takdim mühimmat ve erza'k cihetlerin
olunan muharreratın suretleri den pek çok noksanları vardı; 
münderiç olduğunu gördüm. zatr şahane bunların ikmali i
Bıı meyanda Fransa hükumeti- çin emirler verirdi, ben bu emir 
nin Tunusa asker göndereceği İeri tebliğ eylerdim, bundan do 
istihbar olunduğundan bahsile layı medhul değil, meşkur olma 
ı)azı tedah:ri havi bir tezkereye lıyım,, demektedir. Sait Paşa
tesadüf ettim. Bu tezkere ge- nın hatıratında bu meseleden 
rek muhtevi olduğu e~kar ve dolayı 15 mart 324 tarihinde 
mütaleat gerek tarzı tahriri iti Babıaliye gönderdiği mufassal 
barile par'lak bir eser idi. Yal- lbir tezkere vardır: Paşa bu tez
nız bunda bir nokta vardı ki keresinde: 
bence ihatası mümkün olama- (Bitmedi) 

Çin sularında batan gemi 
ımstı. O da Fransanın Tumısa 
ns;:er sev:ketmis olması üzerine 
bizim de iki g-emiye asker koya 
rak Tunusa izam ve bununla o
radaki hukukumuzu müdafaa 
etmemizi ıstızan etmesidir. 
Fran~a donanmasının himayesi 
altında Tunusa çı:karılan Fran
sız kııvvei askeriyesi bizim gön 
dereceğimiz bir tabur kuvvet 
le ıkarşılaşınca ne olacaktı? Bu 
cihet anlaşılamadı. F~lhaıkika 
Fransanm gasıbane bir hare-

HONG KONG, 13 A. A. -
İbuki Moru gemisi evvelki gün 
batmıştır. Bir çok gemiler al
dıkları istimdat işareti üzerine 
batmak tehlikesinde kalan bu 
gemiye yardıma gitmişlerdir. 
Bunlardan birinin süvarisi ba
tan geminin kaptanJ,11I ve tayfa
sından 14 kişiyi kurtarmağa mu 
vaffak olduğunu bu ak§am tel
sizle bildirmiştir 

"Fethi Beyin İzmir nutku bir iki ücret .~ukab~linde s~g~rta edil
mUstakil gazete müstesna olmak şar- melerını tavsıye etmıştır. 
tile matbuat tarafından fena kargılan CENEVRE, 13 A. A. - M. 
dı. HükUınote taraftar meb"uslar ta- Schober ile M. Venizelos, nıem 

Hayvan sergisi 
açılıyor 

da bugün yapılan maçta :rıu 
karşı iki ile berabere kal[ll ınc 
tır. _} »u .•.• , ............... ...,.. 

Ağrıda 
(Başı 1 inci sayfada) 

leketlerine avdet etmek üzere 
Cnevreden ayrılmışlardır. 

Pariste bir intihar 

Protesto 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Ankara hayvan sergisi 26 eyllil 
de açılacaktır. Şimdiden kayıt 
lara başlanmıştır. Kayıtla
ra ayın on dokuzuna kadar de
vam olunacaktır. Ondan sonra 
mo::ıtaj yapılacaktır. 

Tütünlerimiz ve 
Çekoslovakya 

• 
Sanayi sergİS1 

Brükselde açılan be~ 
!el sanayi sergisi ile LiyeJıll 
lanan sanayi mektepıerı 
gresine hükumetimiz nar'llıii' 
tirakeden yüksek mesleki 1 

sat umumi müdüriı Ali ı' 
B. dünkü Semplon el<SP 
şehrimize gelmiştir. 

Ali Nadir Bey bir nlıılı 
rimize şu malCımatı ve~ 

(Başı birinci sahifede) ANKARA, 14 (Telefonla) - - Beynelmilel sanaY1 "j 
. . . . . Çekoslovakya tarafından Türk tepleri kongresinde. xf~ 

fak olamamıth· Ağrı, artık gayri ka· k~f~le_tle ~ahlıl:'.esı talebını h~vı tütünleri için bazı ağır şeraitin mekteplerinin ıslahı iı;ııı 
bili tathir bir ıekavet yatağı zannmı bir ıstıda ıle Agırceza ryas~tı'.'e 

1 
me\"cudiyetinden iktısat Vekale mu""him kararlar ittihaz e. ddl veriyordu. Fakat Cümhuriyet ordu ·· atta bulunmuştur Selım 

su omı bet günde baıardı. Ağrıda mur~c~ .. · · h ·· tine miira~aat edilmiştir. tir. Temenni mahiyetıt1 
••kıyanın müdafaa etti"' muhtelif Beyın 11 .m~raca~~ın~ emız Mukavele Vekaletce tetkik ı b k 1 lel<t 
• .,. cevap verılnuş degıldır. Maama - an u arar arın mem 

aaflan hiribirini müteakıp düıürdü. edilmektedir. · · k · t'f .:ı ı· tduı:..ı 
fı"h kanunı· olan bu talebin ka- ıçın ÇO • ıs ı a"e ı o ı;v Onlan aaplandıklan taılıklardan çı· . . 

karmak çok çetindi. Ovadan batlıya- bul edilmesi ihtimal dahilinde- BayraO-ımızı taşıyan atındeyım. 
rak 5 bin metre yükıekllie kadar ta- d" 5 Brül:~elde açılan beyti~ 
arruz eden askerlerimiz eşkıyayi ır Son Posta gazetesinin "Hiz- vapurlar sergi çok güzeldi. Bunu ıı 
her tımftan sarmaia ve eıkıyamn met" ten naklen vukubulan neş ettikten sonra Viyana ve 
çıkamadıl!ı karlı tepelere makineli . .. .. . . · - ANKARA, 14 (Telefonla) - ne de giderek san'at mc~1' 7.erine kendisinin de ölmüş ol- tüfekler yerleıtirerek onları vurma- rıyatı curum ıtıbanle Agırceza-

1
•
1 duğu söylenmektedir. ,, ia muvBffak oldu. Avrupanın bir ya taalluk etmekle beraber ev- müsaadesi üzerine Türk suların miz icin celbcdilmesi a 

çok dağlarından farklı ve yolauz ve rakın ceza mahkemelerinden bi- da faaliyette bulunan bazı ec- len mi.itehassıslar: temill ~ 
Bunlardan çıkan netice şn- - tahminen 400 metre daha. yükıek o- rine tevdi edilmesi de muhte- nebı tahlisiye vapurlarına Türk üzere temaslarda bulund~ 

dur ki cenup Islavları ile İtalya lan ve yukarı k11rnı daıma buz ve ld" bayrağı as·lıyordu. Bunların ka!et, yakında raporlar~ 
· · l"k h "ki karla örtülü olan alelade zamanlarda me ı~. B · d"" bı"r kısmı r!a bir şirkete sa- kik ederek kat'i kararını arasındakı gergın 1 er 1 ıtı.ııe bı"r kaç yüz metre çıkılması bir Selım Ragıp eyı_ un geç 1 ~ 

- k d t 1 ld ğ d n H tı" V ve bunlardan icap eden e memlekette şiddetli bir heyecan muvaffakıyet sayılan bu vatan par- vakte kadar gazetecı ar a aş- ı mış o ıı un a eye e 
· k 1 · · k d 1 · t t kı"le kararı kaldırmıştır vet edecektir.,, uyandırarak devam ediyor. çasında zabıt ve as er enmizin göı- lan ve bırço ost arı zıyare e · Jı 

· terdiği muvaffakıyet ukerlik tarihi- miştir. Mütehassıslar, bizde·~ 

Casuslar! 
Halk galeyan içinde .. 
SOFYA, 13 - Keşfedilen 

son casuslukta medhaldar olan
lar tamamen tevkif edilmişler
dir. Harbiye nezareti efkarı u
mumiyeyi tenvir için yarın bir 
tebliğ neşredecektir. Bütün Rus 
çuk havalisi halkı o havali ku
mandanı olup casusluk yapan 
miralay Marinopolskinin ihane
tinden pek müteessir olmuştur. 
Miralay tevkif edilmezden evvel 
intihar etmiştir. Halk müntehi
rin cenaze ilanlar>nı yırtmış ve 
bu haini telin etmiştir. 

Bütün gazeteler mücrimlerin 
şiddetle cezalandırılmasını isti
yor. Casuslar Sırbistan hesabı
na casusluk yapryorlardı. 

- ..... -

Yunanistanda zelzele 
AT1NA, 14 A. A. - Atina 

rasathanesi 12 eyllildenberi 16 
zelzele kaydetmiştir. Korent 
havalisinde vukubulan zelzele
ler bilhassa şiddetli olmuşutr. 
Bir çok köyler büyük hasara uğ 
ramıştır. Hen!iz tafsilat alına
mamıştır. 

mizin ıehamet sahifelerindt'h biri- İ . d t k'f d'l İngilterede bir kaza erkek san'~t işleri için 1 rı 
ni tetkil edecektir. zmır e ev 1 e 1 en cımız olan iht:saslar naı""I, 

Düımanlarımızın ıenelerde~beri crazeteciler LONDRA, 13 A. A. - Bir kate alınarak tefrik olunB çocukça sebeplerle !ruvvetleıtirerek & . • 

ortaya koydukları bu eıkıyarun tedi- tZMİR, H - Haklannda tahkı- çok yolcuyu hamil iki otokar Miktarını Vekalet tayıı; 1 ı' 
bi için nihayet Türk ordusunun ha- kat yapılmakta olan "Hizmet"' gaze- Newburi civarında bir köyde tir. Raporlarımı Veka ~ 
rekat günü gelmişti. Bilhassa hava tesi baş muharriri Zeynel B_esim ve çarpışmıştır. Bir kişi ölmüş, 20 mek üzere yarın Ankara. 
kuvvetlerinin gösterdiği cesaret, mu. mes'ul müdürü avukat Be~~ı, "Yeni kisi varalanmıstır. ceğim ... 
vaffakıyet her türlü ı:ıuvaffakıyetin Asır" gazetesi baş muharnrı Behz~t i!!J!m!!!!l!İ!!!!i!!ıl!!!!!!i!!i!!ı!!!!ll_lll!!_!!!!!l!!!!!~s!!İ!ı!!i!!l!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!._~ 
fevkindedir. Arif. mes'ul müdürü Abdullah Abı- 1 

Vatan uğrunda can veren, gecesi- din Beyler dün müddeiumumiliğin 
ni gündüzüne katan kahraman ku- emri üzerine tevkif edildiler. 
mandan, zabit ve efradımıza milletin Zeynel Besim Bey tevkilhanc}·e 
~ükranını arzetmeyi bir vazife biliriz. götürülürken çok müteessir görülü

Fevzi Paıa Hz. nin teıekkilrü 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Büyük Erkanı harbiye reısı 
Müşir Fevzi Pş. Hz. Ağrıdaki 
harekatın hitamı münasebetile, 
dokuzuncu kolordu kumandanı 
Salih Paşaya şu telgrafı çekmiş 
tir: 

"Ağrıdağı harekatında bü- -
yük fedakarlıklarla kazandık
ları muvaffakıyetten dolayı 
başta zatı alileri olmak üzere 
kahraman sitah arkadaşlarımrn 
gözlerinden öperim. Asker ve 
şehit arkadaşlarımı takdis ede-
rim.,, 

Harekatın hitamına ait 
tebliğ 

yordu. Zeynel Besim Bey tevkifh•n<
den gönderdiği bir makalede hüku
metin Adliye sistemine hücum etmek 
te ve Polis müdürü Ömer Beyle müd 
deiumumi muavinlerini tenkit etme-k 
tedir. 

Tahkikata müddeiumumi Al! Bey 
devam etmektedir. "Hallan Sesi"' ga 
zetesi başmuharriri Sırrı ve mes'ul 
müdürü avukat Ömer Fuat Beyler 
de dün isticvap edilmişler fakat ser
best bırakılmışlardır. 

Fetbi Beyin nutkunu tahril iddia
sile Anadolu gazetesi hakkında da 
tahkikat istenmektedir. 

zamı kat'iyesile hitam bulmuş 
ve bir hayli rüesa maktül olmuş 
tur. Dağıtılan eşkıya bakiyesi
le metrilkatı ve mağaralarda, 
sarp yerlerde gizlenmiş olan pe 
rakendeleri toplamak üzere ter 
tip edilen müfrezeler tarama a-

ANKARA, 14 A.A. - Ağrı meliyatile meşguldür. Harekat 
tedip harekatı eşkıyanın inhi- hitama ermiştir. 

~ .. 

11111 .. 
1 ' t' 

Harp akademiıinden bu sene mezun olanların diploma tev.ı;f 
bugün saat 15 te yapılacaktır. Bu münasebetle mezunlarla ın"" 
bir &ı"acla çekilmiı f'eıiınlerini dercediyoruz. 
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Firari rumlar • 
gerı dönmek • • 

ıçı be hane • 

e 

l Villlyette 

' ihtilaf 
Teşkilat 1 Firari rumlann 

N bir hilesi-
oksanlar üzeri( 1e 
t tk•k I Murahhaslarımıza yapılan 
e 1 at yapı ıyor tuhaf bir teklif 

Dün akşam Vilayette 

içtima edildi 

Ş h . . . .. 1.~ teşkilatı 
e rımızın mu "' D 

lıakkında tetkikatta bulunan . a 
biliye Vekiileti müstetarı H_ıl
ıni Bey dün akşam s~at yedide 
Vilayete gelmiştir. Hılıni. ~e~ 
ıtıtilkiye müfettişleri ile bır ıçtı-
ına yapmıştır. . .. 

Bu içtimada yonı mulki teş-

Etabli vaıikalarının tevıii huau
ıwıda tetkik• muhtaç bir mesele çık· 
ı:nıştır. 

Yunanistanda bulıınan bazı eıha~, 
burada bulunan akrabalarrı_ıın .kendi
lerinin aile reisi olduğunu ıd~ıa e~<>
rek İstanbula avdet için etabh vesika 
sı istemitlerdlr. . .. 

Bunların aile reisı olarak goator~ 
dikleri ana ve babaları olmadığı içi~ 
hey'eti murahhasaıru• bu taleplere ı-
tiraz etmittlr. . 

Vali Bey 1 
. . 

B~ledlyed~ 

9,5 kuruş Tevhidin iyilikleri 
. ni anlatıyor 

Ekmek bu fiate 
fstanbulda idare vahdeti indi 

teessüs etmiştir., ---Vilayetle emanetin tevhidi hakkın •Daha 
daki kanunun tatbiki ve şimdiye ka- çok ucuzlaması 

bekleniyor 
dar alınan neticeler hakkında Vali 

1 

ve belediye reisi Muhiddin B. dün 
bir muharririmize şu beyanatta bu- Narh komisyonu dün topla
lunmuştur: . . narak yeni fiatleri tesbit etmiş, 

_ Tevhitten sonra ışlerde barız fr l k . . · 
bir inkişaf görülmeğe başlamıştır. ~nca a ve e mek fıa~len. yır
Bunun müsmir neticelerini peyderpey mışer para daha 'tenzıl edılm!ş 
elde ediyoruz. Evvelce vilayetin meş tır. 
gul olduğu semt ve mahalleye ait iş- Buna nazaran yarından itibaren 
lcr şimdi ~aı;namen _k_aym_aka~klara ekmek 9,5 kumşa francala da 
taalluk ettığınden vılayetın yuku çok l S k lO ' l k 
hafiflemiştir. Ve bunun neticesi ola- Ul:U§ p~r~~~ satı_.aca tır. 
rak da bittabi vilayetin asıl vazifesi Tahının edıldıgıne g(>re bu 

Dizbarko 
Hamdi Bey dün 
Ankaraya gitti .. 

Liman işleri ve dizbarko 

ücretleri etrafında .• 
Liman şirketi müdürü Hamdi B. 

dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
Hamdi Bey Ankarada bilhassa diz

barlo ücretlerile meşgul olacaktır. 
Son zamanlarda dzbarka ücretle

rinden şikayetler çoğalmıttır. Liman 
şirketile iti olan herkes bu resmin 
fazlalığından ve tarzı cibayetindcn şi
kayet etmektedir. Bundan bir müd
~et evvel resmin birrtz tenzili de ti
caret erbabrnı memnun etmemiştir. 

Hamdi Bey bu hususta vekfiletle 
temas edec,_ektir. Bunun için bundan 
evvel Tiı-~ret odf'sı tarafından bu 
hususta hazırlanan raporu da lıerabe 
rinde götürmüştür 

kilatın tatbikatı hakkında Y.apı
lan tetkikat neticesi üzennde 
görüşUlınUııtlir. 

Teşk!litta noks.an .ve. tam~m 
krsnnlan tesbit edılını§tır. Hıl
tni Bey vali vıı muavinini de zi

,a; yaret etmlttlr. Bugün Ankaraya 

gidecektir. 
Kaymakamların içtimaı .. 

Vali Muhiddin Bey de dun 
akşam kaymakamları vilAyete 
davet ederek bir içtima akdolun 

tnuştur. 

e 

Yunan hey'eti murahhasası . ıse, 
bu bapta mübadele itilafnamesınde 
sarahat olmadığını ileri sürerek kar
deş ve amca gibi akrabanın da aile 
reisi olabileceğini iddia etmiştir. 

Bu iddia kabul edildiği takdirde 
oğlu veya biraderi lstanbulda bulu
nan Rumların da avdetine müsaade 
etmek lbım gelmektedir. 

Fakat hey'eti murabbasamız _çok 
bakJı olarak bu gibi akrabamı_ı aıle_ 
reisi addolunamıyacağı kanaat1;11dedır 
Bu mevzu üzerinde iki hey"etı mu
rahhasa arasında teatü efkir edilmek 
tedir. Henüz hiç bir taraf kat'i ~ok
tayı nazarlarını komisyona bildırroe
miştir. 

olan teftiş, tetkik ve murakabaya va- tenezzül daha devam edecek ve 
si zaman kalmaktadır. çok büyük bir ihtimale göre ek 

Artık halk:. bir iş peşi~de daire mek 7 ,5 - 8 kuruşa kadar inecek 
kapılarında gunlerce surunmekten f 
kurtulmuştur. Her halde şimdi en ır. 
faydalı ve makuı şekli iktisap ettik. Niçin tutuldu, ne 

Eminönü kaymakamlığı şimdiki 
yeri olan Beyazıttan Vilayetin yanın yapılacak! 

HUmdi Bey bundan başka liman 
hanının Emlak Bankasına olan taksi· 
tinin bir miktar tehİt'i için teşebbü
satta lıutunacaktır. 

------·----
Muhtekir sarraf 

j( Kaymakamlar işleri hakkıiı
da bazı talimat almışlardır. 

Vilayette bir içtima 
Evvelki &ece Vilayette Vali Mu

hiddin, poıı. mlidürü Ali Rın B. ı.er 
le poliı ıube müdürleri içtima etmış
lcrdir. 

Bu çtimaa yeni kasalar polis mer
kez memurlan da ittlrak etmlılordlr. 

İçtimada görlltUlın meseleler h_ak 
kında ketumiyet lıbar edUmektedır. 
Bu meyanda yeni teıldlltın ikmali 
dolayıılle asaylt ve inzibat noktasın
dan yeni merkez memurlarına bazı 
•~amir vorlhnlt olduğu tahmin edil
tııektedir. 

Bir tayin 
İıtanbul villyeti ıchhiye müdü~. 

ınuav!nlltıne Yoagat merkez hUku
tııet tab!lıi ve 11bhlye mlidür vekili 
lfüsamett!n Bey tayin edilmiştir -, 
Garsonların muayenesı 

Belediye doktorları ahçı ve gar
llOn!arın 1Mr Uç ayda yapılmakta o
lan •ıhht muayenelerine başlaml§lar
dır. Ahçı ve garsonlar her gün mun 
taıaınan doktorlara müracaat ederek 
~ılıhat raporu almak mecburiyetinde
dirler. 

Merkezleri teftiş 

İki taraf anlaştığı takdirde mesel_e 
llçüncü büroya tevdi ~di_l~rek halledı
lecek, aksi takdirde ihtılaf hakkında 
komisyonun bitaraf azası~ın hakem
liğine müracaat edilecektır. Maama
fih buna mahal kalmıyacağı tahmin 
edilmektedir. Mesele intaç edilinceye 
kadar aile reisleri ana ve babadan 
gayri akrabadan oMuğu id~ias!le mü
racaat edenlere vesıka vcrılmıyece.lc
tir. Etabli vesikası alanlar nüfus _me
murluklarına müracaatla bu vesıka
ları bırakarak yerine nüfus hüviyet 
cüzdanı alacaklardır. 

Garbi Trakyadaki tali komisyon 
on beş günde bir komisyona rapor 
göndererek mesaisi hakkında maHl
mat verecektir. 

daki eski Hariciye dairesine taşma- Eski Emniyet Sandığı binası 
caktır. Buradaki Muhtelit mlibadele b l d. . 
taı.i komisyonu da Beyoğlunda yeni e e ıye tarafı~dan kiralanmış 
bir binaya nakledecektir ve bu baptakı mukavelename 

Yeni teşkilattan sonra kaymakanı belediye ile Emniyet sandığı a
l~~· .s~~ sık to_playara~. kendil_erilc rasında dün imza edilrni~tir. 
gorüşuyor, müşklillerın~ h_alledıyor, Belediye fen işleri müdiriyetinin 
vasaya bulunuyorum. Ştmdıye kadar h I . . . . 
Beşiktaş ve Boğaziçi kaymakamlık • ar ta şubesı ve saıre gı~ı .~a
larmı teftiş ettim. Çok memnunum. gmık bir halde bulunan butun 
Tabii yeni şekilden sonra meleke art- kısımlarının bir araya toplana
tıkça işler daha ziyade inkişaf ede- rak buraya nakledilmesi mu 
cektir. k d. F k b b. f · 

P 1• k.1• k k 1 • arrer ı. a at u ına en ış, 
- o ıs teş ı atı ayma am ar ı- l . .. d' · . . .. .. b 

daresi altında inkisam edince kuvve- en mu ırıyetinın buttin şu e-
ti azaldı diyorlar, ne dersiniz? !erini isaba kafi gelemiyeceği. 

- Hayır. Bi!akis Polis, zabıtai be- anlaşıldığı gibi esasen burası 
Jeti.iye kuvvetlerinin de inzimamından banka tarzında tesisatı havi ol
sonra vazifesini daha iyi yapmakta- du"undan 1·d · h sı·ye ve 
d P ]. . . . d k s , areı usu 
ır. o ısın tarzı mesaısın en ço led. • . 

memnunum. Şimdi işler daha süratla be ıy~ muhasebesının b~.ra~ 
yapılmaktadır. Yeni teşkilatta vahdet yanaklı muvafık olacağı duşü
kuvveti vücuda getirmiştir." nUlmektedir. Bu suretle beledi

Gümrüklerde 
Poliste 

ye dairesinde boşalacak olan kıs 
ma da idarei hususiye naklede
bilecektir. 

Emanette barem Bir küstah İhsan Bey 
Evvelki gece Halıcıoğlu ti- Ankaraya avdet etti Belediye. memurlarına ai~ ?a-

yatrosunda alenen rakı içmekte İki aya yakın bir zamandır şehri- rem, c~velı hakkında J?ah~lıye 
olan balıkçı Nubar menedilmek mizde bulunan gümrükler umum mü Vekaletıle. Ankar:ı-ya .gı~~. ~: 
istenmiş ve fakat merkum buna dürü İh~a~ Rifat Bey Ankaraya av- lan . beledıye zat ışlen m~d~ru 
k dığı için tiyatro sahibi Selim det etmıştır. ' h 'f Samıh' Bey avdet etmıştır. 
~:.yi dövmeğe başlamıştır. Bu- Gümrükte bır ta rı Cedvel V:ekaletin ta~dikina. ikt! 
nun üzerine polisler gelerek Nu Gümrük idaresi tarafınd_an ?ala- ran etıruş ve Heyetı Vekileye 
barı karakola götül111lek istedik ta gümrüğünde ~akbu~Iar uzerınde sevkolunmuştur. 

. b f d 1. l tahrifat yapan hır komısyoncu yaka- O ülb d • 
Jerınden u se er e po ıs ere 1 şt r ar e ayı 

anını ı. 

hakarete başlaıruş ve karakdlda İsmi Süreyy~ ola_n bu komsiyon- Darülbedayi rnürakabe en-
da: cu Japon sergtsıne att çıkardığı mal- .. . f d n hazr:an-

. b b ·· •--d d 1- · ·· ·· • k k cumenı tara ın a -"Benım a anı mutare .. ., e !arın be e mı gumruge verere ma - k T' ekt . t 
· lerin tabancalarını bellerin buzunu almış. Fakat makbuzu sergi ~a ta olan. ıyat~O m e .ı a

pohs ,, D' b • idaresine bildirmeden evvel üzerinde lımatnamesı bıtmıŞ ve tasvıp e
d~~ al~r.d~. 1kY.ed a~ırmış ve tahrifat yaparak adetleri büyültmüş. t!ilmek üzere Maarif Veka1eti-

Borsacı M. Miç ve 

arkadaşları 
hakkındaki tahkikat 

Borsa acentalarından M. Miç ve 
üç refiki hakkındaki tahkikata dün 
de devam edilmiştir. 

Dün Borsa komiseri Abdülkadir 
kambiyo mürakaba heyetinden Bedri 
B !erle bir polis komiseri Efendi Miç 
b.iraderlerin yazıhanesine vurulan 
mühürü fekkederek yazıhaneye gir
mişler ve defterler üzerinde tetkika
ta başlamışlardır. 

Bu tetkikat eonasrnda M. Miç ve 
refikleri de celp olunarak defterler 
üzerinde yapılan muameleler hakkın
da kendilerinden izahat alınmıştır. 
Bundan baıka borsa acentalarından 
daha bazıları ile Miç biraderlerin mu 
amele yaptığı bazı müesseselerin sa
hiplerinin de ifadelerine müracaat o
lunmuştur. 

Saat 15 te baı!ıyan bu tetkikat ak
şam geç vakite kadar devam etmiş
tir. 

İzmirde alışveriş 
İZMİR, 13 (A. A. ) - Bu

gün 18 ile 49 kuruş arasında 
5191 çuval üzüm ve 8 kuruşla 
37 kuruş arasında 6764 çuval 
incir satılmıştır. 

Şoförler intihabı 
Şoförler cemiyeti idare heyeti in

tihabı neticesi dün akşam reylerin 
tasnifi neticesinde anlaşılmıştır. İnti
hal> neticesinde C.H.F. ına mınıup 
zevatın kazandığı anla§ılmrştır. 

Maarif tayinleri 

Millkiye müfettiıleri bütün 
lnerke:ıleri geceli gündüzlü tef 
tlş etmektedirler. Yerlerinde 
bulunmıyan vazifesinde tekl
sıuu görülen memurlar hakkın
da tahkikat yapmaktadırlar. 
Dun müfettişler bazı kimsele
rin ifadelerini almışlardır. 

Turlolügli tah ır e evam et- Meseleyi haber alan glimrük idaresi ·· d ·ı · ıı·r 
· H kk d t k.b t 1 · · ne gon en mı§ · B 1. · t b.. ilimi miştır. a ın a a ı a yapı bunda hazinenın hır zararı olmamak D .. ..ı eni nizamna- ursa ısesı a ııye mua 

maktadır. la beraber bu k•bil adamlar gli.mrük . adru~bedayed'n·k k üzered'r Hiımdi Beyin refikası Zehra H. 
U. M. müdürü 

Öldü için de muzur olduğundan derhal talı mesı e ıkmal 1 e 1 
• Bursa kız muallim mektebi Tür 

• kfkata başlamıştır. Fatihte intihap cedvelleri kçe sitajyerliğine; tstanbul 15 Teldrdağmda ıprap kııvı m~
lı~li için tetkikata giden Müs 
ltırat umumt müdürü Asnn Bey 
avdet etmittir. 

I:"ındıklıd~ ~~u~af ~s~erı ~~- N ki t • edilenler Fatih kaymakaınlığı mmta- inci mektep muallimlerinden Ne 
nayı mektebı tip e~.ın en a ı . ve ayı~ kası mahallatına ait intihap rime Atıf H. Samsun kız orta 
yaşlarında Hıfzı B: dun yıkan- Malıye Vekaletı muntazam d 11 . . dilmiş ve in mektebi beden terbiyesi mual-

k .. en yakmış ve bo ı ··d·· ı·· • ·· h eb · ce ve en tanzım e 
ma uzre semav .. .. rç ar mu ur ugu mu as ecı- tiha encümeni de tetkikatını bi Jimliğine;Konya ikinci ana mek 

10 Senelı•k aylıklar fakat semaverde yanan kom~r liğine naklen tayin edilen zat . ~ . tehi muallimiLeman hanım Ge-
. ·1 ·· d ek ol ı 'h ·b· H d' B tırmıştır 

Ü teüsırıı··e tesemmum e er - md a~ş arı tmuı· ası ı am ı' . ·. Ced;eller Cumartesi günü yve ana mektebine, Geyve ana 
9 aylıklann tediye gü- m ş ur. evı.~ v~. es ım muame esını asılacaktır. mektebi muallimi Naciye hanım 

nü h b il. d x.;}dı'r İki kaza.. bugun bıtırecek. . Zat maa,ları d k' k ol Kütahya ana mektebı· ınuallı·m-
enuz e ı el!,. ·ı· M b h a ı a ar 

1 - Şoför Alinin idaresinde- muhasebecı ığine tayin edile?. ez a a liğ!ne, Nevşehir orta mektebi 
d 20 kuru~tan 100 kuruşa ka- ki kamyonla vatman Mehmetin ~uııtazam borçlar muhas~I>e.:ısı M~zbah~d~ _kesilen ~ayvan k~nla- dikiş muallimi Nefise hanım 

ar tnaaş alan dul kadınlara da idaresindeki tramvay dün Bey- Süleyman Bey yarın vazıfesır..e rının ihalesı ıçın beledıy~~e İk::~ı~~ Zonguldak orta mektebi diki 
lQ Scneliklerinin Verilmesine ÜÇ • ı mı Ve her ikisi baslıyacaktrr, şartname hazırlanmaktad • lr J' •· .. . Ş 
l}'lık rnaaıların itasından sonra oglunda çarp ş ş M • t 'd ki müteakıp müzayede açılacaktır mua ım ıgıne, Kadıkoy Gazıpa 
d de hasara oğramıştrr.. . . acarıs ana gı ece er ft' . şa ilk mektebi muallimlerinden 

evam edilecektir. 2 _Vatman İsma1~~n ıdare- Baytar umumi müdürü Ali Rı Ahırların te ışı Necdet B. Ankara Gazi mual-

L k 1 • 'h b sindeki trarnva~la şofor İh~~- za ve ıslahı hayvanat şubesi Belediyece ahırların te!~' ve tet- Hm mektebi ilk kısmı elişi mual 
o antacı ar ıntı a 1 nın idaresindekı kamyon .d~~ müdürü Nureddin B. ler dün An kiki ikmal edilmiş ve ta.dıl_at yapıt- limliğine; Bolu orta mektebi ri-

Lokantacılar Cmi,,..ti heyeti . ·d rprşmrş her ıkısı k d h · · ı · 1 d. mryan ahırlar seddedllmtştır · · ll' · F Utn ,- Sırkecı e ça. . • ara an şe. r•mıze ~e m•t.er ır Tadilatı ikmal edenler işlerine de- yazıye mua .ımı atm~ H., Bo-
ııttıiyesi bugün bir içtima ya de zedelenmıştı~. . I Haber aldıgrmıza goı·e Alı Rı- vam etmekte ve mütemadi teftişe lu kız muallım mektebıne; Bah-

p,a~aktır. Bu içtimada yakında Kaza dedıklerı şey. . za Beyin riyaseti altında Nu- tabi tutulmaktadırlar. lntaatı ikmal kesir muallim mektebi sabık 
~ntiha~ı yapılacak olan heyeti i- . Kurbağlıdere çayırı~da fecı reddin Beyle Karacabey haran etmiy~nlere de ikmal edlncey~. ka- muallimlerinden Kasım B., Ka-
arektnın nat1'zetleri tesbit oluna- . Dün 1 uş 18 yaşmda hır genç müdürü Nazım tavukçuluk mü dar musaade olunmuştıJr. ~enuz ta- bataş lisesi fizik muallimliğine 

ca ır. bır kaza om : d . . .. d .. '. K d . B I dilata başlamamış olanların ıse kısın• . dlm' 
1 

. İ . 
iılmü•tür. Hadıse şu. ur· f 1 n essesesı mu uru a rı . er- k 1 1 bir tarart tayın e ış erdır. zrrut orta 

Ç k h l
' • .. ·ıerınden Rı at e e d .. ,_, b. h azamı apatı mış o up an kt b. T . k . . 

O seyya ae ıyor Taşra muvezzı .. k am Kurba- en mureıoc;ep ır eyet yarın da kapatılmaktadır. me e ı Ur çe muallımi Şazı-
s l'i d' · "l Şevket dun a ş 1 d • t kd. d ·· " H 'lk t d · ' ·ı Yalı on günlerde şehrimize fazla sey ının oa u d ti dığt bir horo- oma ıgı a ır e cuma gunu Bunların haricinde bir kısım daha ye ., ı e nsat emnne ven -

h gelmektedir. Bunun için bir kaç ğlı dere çarın a ar;,• brr tele takılmış Macaristana hareket edecektir. kalmıştır. Bunlar da evvelce ahrr ola- miştir. 
laaınınım1 da tercümanlık yapmağa oaş- zu k~v~lakr en ayere kapanmıştır. Şev Bu heyet Macaristandan 1000 rak inşa edildikleri halde, bilthare Kooperatif dersleri 

Ş ardır. ve yuzii oyun Y · · e t k d'l k ''dd ttenbe 1 k 1 . .. tüğü zaman caketının c - Merinos koyunu, 1000 damız- er e ı ere uzun mu e r u - • • , . . 
Bedi Be • h , Ket yere duş k 1 f bir bıçak giiğ- SOO • k .. lanılmamakta olanlardır. Alı ıktışat meclisı tıcaret mek 

. yın mu akemesı M_nde bulunan ğ::~urette yaralan· Irk ayrr, k . cını tavu muba Bunlar da tekrar açılacak olursa teplerinde kooperatif tahsiline 
Gm •on meb'us H sune saplamış, ~uştur. şevket yara- yaa e, ece. tır. , . tetkik edilecektir. ehemmiyet verilmesini kararlaş 

~;e~~r~!ıyaaç~ı:~b~k ".nu:t~ TB";~ B~: ~~~~a~~~~ ;üddet sonra tedavi es Bıçkı yurdu sergısı Beledi e meclisi tınnıştrr. Bu seneden itibaMıt 
d~va neticesinde ~:~;"~alilındur. Bu :asında ölmüştür · Biç'tİ yurdu üçüncü sergisi- . . Y ku ticaret mekteplerl.nde koopora-
bır sene dört ay h · · mahkemece B h t Bey oidiyor nin küşat resmi, dün yurdun t 1Son ıçkt~aındak. davtıeltmı•vuola unda tif dersleri okutulacaktır. 
kuın olmu apıs cezas1na ınah- e çe 0 - . "" . . op anma uzre, apa :r n ce-
ın· . ş ve bu karar temyiz ed'l . . müdü- Dıvanyolundakı bınasında yapıl miyeti belediye, encümenlerde mev-
1' ıst~ 'l'emyiz, kararı bozarak Hak~ Tütün ınhısarı umum ılacak mıştır. \"urtta bu sene 36 me- cut bazı işler intiç edildiği için bu 
bı~~ Beyın yüzündeki yaranın izi rü Behçet B., Ş~mda. aç 1 zun yetişmiştir. Yurdun şimdi hafta içinde içtimaa davet edilecektir. 
lüz~~P ~ıra~ıyacağımn tespitine olan fabrikanın ı~şasıl~ rne.ş~a 70 talebesi vardır. 
'I'ıbb X0r?'uştü. Hakkı Tarık Beyin olmak üzere ıb.ugun Surıyeye Sergide kadın ve erkek elbi- Y alovada sınema 
"''"'ril ı dhr:e muayenesi neticesinde 
tur. en rapor dünkü celsede okunmuş reket edecektır .. k d seleri, tayyörler, çocuk elbise- Seyrisefain idaresi Yalova 

Cibali !abr~ aun. a c·b Ji !eri, tezyinat ve hesap işleri, kaplıcalarında bir sinema aça-
lıir ~u raporda yaranın yüzde sahit Tütün inhısar ıd~resı, W: :a- tuvaletler olmak üzere 500 par- caktır. Sinema, Büyük gazino 
~dirız bırakacagı kat'l surette tesbit deki fabrikas.ında ~ır .çoc ça ecya vardır. salonlarında bulunacaktır. 

ıyor anc k h · tır ~ 
'·•ir . ' a çe renın taravetinc knn odası tesıs etınış · ki· Küşat merasimini Dr .. Sani S h J 
•ici g~;~r~dip etmediği salahiyet ha- Fabrikada çalışan çocub u_ Yaver B. in refikaları Rana H. eyya ge iyor 
ltı•zn uyordu. Rapor etrafında -·• uklarını u 
t un vekir ·d ki amele kadnıtıarı çoc e alış··- yapmıştır. Sergı' 15 gün açık Yarın şehrimize 400 Ameri-a~, s·· . ı yem en tet kat yapa-1 k k bestç ç • 
~. tııuh 0Ylıyerek mühlet talep etti raya bıra a_ra sev • kalacaktır. kalı seyyah gelecelttir. 

•keme 21 eylüle talik edildi. bileceklerdır. , -

Müessif bir irtihal 
BERLİN, 10 - Yedinci liva ku

mandanı, eıl!i mektebi harbiye mlldll
rü miralay Cemil Hamdi Boy dlln 
alqam bir ameliyat. müteakip Berlln
de ~arlte hastanesinde vefat etmi§ vt 
buı:lln saat 1 7 de Berlinde Tlirk me
zarlığına dofnedllmlttir. 

Cenaze merasiminde tekmil Türk 
kolonisi hazır bulunmugtur. Sefir Ke
malettin Sami Paşa, merlıumun vatan 
perverliğinden, muhtelif harplerdeki 
hizmetlelindcn, ve uğradığr ailevi fe
laketl.•d.·n bahsetmiştir. 

Neler var? LI ----=E=k=on:::o:::m::._i __JJ 
----~ 

Muhtelit hakem 
mahkemelerinde ------

Bitaraf reis hareketini 

tehir etti 
Ayın 25 inde şehrimize gelecek o-1 

lan muhtelit hakem mahkemeleri bi-I 
taraf rri:;i M. Asser dı·rhal elde mev 
cut davaların rüyetine başlayacaktır. 

. B~ da":alar arasında Reji jeneral 
şırketıne aıt keşfiyat projeleri ile Çu
kurov,:ıda yapılacak kurutma ameliye 
sine ait masraf talebi gibi mühim ba
zı davalar vardır. Fakat dün M. As
serden gelen bir telgrafta hareketini 
tehir ettiği bildirilmektedir. Bu suret 
le davaların rüyeti gecikecektir. 

Deriler -------
Ticaret odası bugün 

toplanacak .. -
Rusyadan iade edilen 

derilerimiz,. 

Rusyadan Türk malı olmadığı id· 
diasile tekrar iade edilen deriler hak· 
kında bugün Odada bir içtima yapı· 
Iacaktır. O•ri tacirlerinden müıekkep 
bir gr· > dün Odaya gelerek bu va· 
ziyettc!1 ~ikayet etmişlerdir. 

Bugünkü içtimaa lstanbuldaki 
bütün deri tacirlrri iştirak edecek~ 
tir. Bu içtimada derilerin iadesi kar 
sısında takip edilecek tarzı hnraket 
tesbit edilecektir. 

Tüccar dt>rilerin Türk malı oldu
ğunda musirdir. 

Türk - Yunan mahkemesinde Yu
nan tebaası tarafından ikame edilmiş 
10,000 e yakın davadan bir çoğu, 
Türk - Yunan itilafnamesi mucibin
ce kendiliğinden sukut ettiği için, 
mahkeme bu davaları reddedecektir. Naki Beyin tetkikatı 

Türk - RomPn mahkemesinin i~i 
bitmiştir. Diğer mahkemelerde ise az Bir aydanberi şehrimizde bulunan 
i~ kalmııtrr. Bu sene zarfında bazı Ticaret umum müdürü Naki Bey !1u~ 
mahkemeler lağvedilecek, gelecek gün Ankaraya gidecektir . 
sene bidayetinde ise bütün mahkeme- Naki Bey burada meşgul olduğu 
!erin tasfiye ve Jağvine başlanacak- işler hakkında d• vekalete bir rap0< 
tır. verecektir. Naki Bey burada ticareti 

Muhtelit mahkemeler hükumet hariciye bürosu, borsa ücretleri mesı 
h~znesi için oldukça ağır bir yük teş lelerile meşgul olmuştur. 
kıl etmekteydi. Diğer bitaraf reisler Paraların tebdili 
mezuniyet almamışlardır. 

Sivrisinek mücadelesi 
.• Geçen sene Haydarpaşadan Pen

dıge kadar olan sahada sivrisinek mü
cadelesi olmuıtu. 

Geçen sene yapılan bu mücadele
nin ne __ neti~~ vereceği tetkik edilmjt. 
Erenkoy musteena olarak diğer yer
lerde bu sene hemen hemen sivrisinek 
kalmadığı görülmüştür. 

Maamafih Erenköyünde de sivri
sinek azalmıştır. Bu sene yapılacak 
son bir mücadeleden sonra artık bu 
sahada hiç bir sivrisinek tohumu kal 
mıyacağı ümit ediliyor. 

Mczunen şehrimizde bulunan mu
amelatı naktiye müdürü Sırrı Bey i
ki üç glinc kadar Ankaraya avdet e
decektir. 

Sırrı Bey burada kambiyo işleri 
ve paralarm tebdili meseleleri ile de 
meşgul olmu.tur 

Son kararı vermek için 

Tütün ziraatinin tahdidi için Yu
nan hükilmeti tarafından vaki olan 
teklifi tetkik etmek üzre bugün Tica
ret odasında bir içtima yapılacaktır. 

Bu içtimaa Tlltün inhisar idaresi 
mümeısilleri de ittirak edecektir. 

İçtima neticesinde behemehal kat 
i bir netice veri1ccektir. 

Bir mukayese .. 
( P. U. C.) atletlerinin en son 

dereceleri nedir? 
Şehrimize gelecek ve 1 7 eylOI 1 bazılarında kuvvetli ihtimaller vardır. 

çarşamba günü saat 3,30 da Stad- 400 metre le bayrak yarııtarı cirit ve 
yomda şehrimiz atletlerile karşılata- uzun atlama onların lehinedİr. Disk 
cak olan (P.U.C.) Fransız atletler! ve güllede birincilik hemen hemen 
7 eylulde Tulon şehrinde yaptıkları müaavi §&n•lara balhdır. 
miisabakaların ekserisini kazanmı§- Tabii bu tahminler nazaridir. Her 
!ardır. . . . atletik müsabakadaki muvaffakiyetin 

.• !1r~nsız ga~eterınden ıktı~as eyle- müsabaka günündedkl ahval ve ıe
dıgımız netayıç ve derecelen, Gala- raite tlbl olduğunu unutmamak ıa. 
ta~aray ~lil~iinün ,Yirmi be,inci ~e- rım gelir. S. G. 
neı devrıyesınl tes ıt programının ılk Galataıaraym 25 inci senesi 
günü yapılacak olan bu müsabakalar A 1 · F bol 1 
hakkında bir fikir vermek için faideli , t etızr;ı ve ut maç arı 
bulduk: tertip Hey etinden: 

100 metre: - Theard (P.U.C.) 11 . 1 -:- G~la:asaraı:- Spor k!ll~linü~ 
saniye 3/5. Bouquet(P.U.C.) 11 3/5. yırmı beııncı seneı devrlyesını tesıt 

200 metre:- ThEard (P.U.C.) 23 ıçin toablt edilen proııram mucibince 
3/5. 17 /eylQl/930 çarşamba günü Fran-

Krotoff bir göğiis farkile. ıızlarla Atletizm müsabakaları icra 
400 metre:- Yackson (P.U.C.) 52 edilecektir.. . 

3/S. 2 - P~rıa Unıveroite kl~büna men 
İkinciliği Tulonlular kazanmı§tır. su_p .?lan ıdmancılar 16 eylul 930 sab 
800 metre:- Van Lee (P.U.C.) 52 ı:ünu sabahı ~aat 7 d~ Galata rıhtı-

3/5. İkinciliği kaybetmişlerdir. mına Lamartın vapurıle muvasel!t 
4X100 bayrak:_ (P.U.C.) takımı e~eceklerdlr. Memleketimizi ilk defa 

44 ı/S. 100X200. 300>'. 400 bayrak: •!ya~et ede? muhterem misafirlerim 
(P.U.C.) takımı 3 dakika 43. z~n ıstikbahnde bulunmalarını idman 

Dısk: Birinciliği Tulon almıştır. cılarımız~an ve ~edcrasy~nlar erka 
İkinci Flouret (P.U.C). 37 m. 20_ nından rıca ederız. .... 

Cirit: Birinci Flouret (P U C) 3 - Çarşamba gunu Stadyomda 
50 82. · · · yapılacak müsabakalar için tribün fi 

'Oçuncü Frettet (P.U.C.) ati 50 kuruş olarak tes?i~ ed~.l~iştir 
Uzun atlama: Rettet 6,69 - Ras 4 .- Futbol ~çları ıçın _buyuk fe 

6 67 _ Fi t 6 61 H .. .. dakarhklarla Vıyananın Vıner Spor 
(P.U.C.) 

0~:~. ' - er uçu de ve Peştenin (Ill _K~r) klüblerı İstan 
.. bula davet edılmıştır. 

Yuk~ek.~tl~ma: - Frcttet P.U.C. 5 - Bu iki takım 18 eylıil 930 
1,60. İkıncılığı alamamışlardı_r. .. Perşembe günü saat 10.30 da Sirke 

ı 7 eylülde yapılacak a~letızm mu ci fstasiyonuna vasıl olacaklardır 
eabakalarına O. S. atletlerınden maa- 6 _ Maçlar şu 5 k'ld 1 · k 
da memleketin en iyi atletleri ve trr· .e 1 c yapı aca -

Rumlar iştirak edeceklerdir. 1.9 Eylu'l Cu . 111 K G S H .. h k . . h ma. er - aray er musa a aya ııırmesı mu te- .. .. v S F · 
mel atletlerimizle on iyilerinin yapa- 21 p ., V. por · Bahçe 
bilmek iktidarında oldukları dercele· " azar İ Spor-G. Saray 
ri yazıyoruz: " " · · Uker-F. Bahçe 

26 .. Cuma IIIkcr G. Saray 
100 metre: Semih (11) - Enis (11 F. Bahçe muhteliti. 

1/5), Enver (11 1/5) - Kalfopulos 7 A - vusturyalı ve Macar futbo 
(11 2/5) - Vafyadis (il 2/5) - Cev- cula.rın .. ş~_hrimize getirilmeleri içiı 
det. malı buyuk fedakarlıklarda bulunuJ. 

200 metre: - Mehmet Ali (22 4/5) mu•tur Bu ciheti d t' 1 · 
E 23 2/s S ih 2 • · e ave ıye erın ve 
d ~ver - em 3 1/5 - Cev- şampionluk kartlarının hükmü olmt 

e · yataktır. Buna mukabil fiatler şu su 
400 metre: - Semih 53 1/5 - Ha- retle tesbit edilmiştir. 

ydar - Cevdet. 500 · Balk B' · · . . on ırıncı sıra 

800 metre: : Besım 1,59 4/5 - 300 .. ve pist üstü 
Mehmet 2.8, Zıya - Sünuıi. 200 : Tribün sivil 

i'likeek: - Haydar 1,83 - Pulyoa 150 : .. Klüp mensup!.t:.'Y 
1,73 - Mollh, Sedat Azmanidlo 1,67. 100 : .. zabitler 1 

t1ıu.n: Kara Ali 6,60 - Saffet 6,30 100 : Duhuliye sivil 
Amıanıdls. 7 S : .. Klüp mensupları 

.Glllle: : Veyıi 12 - İrfan - Selim 8 - 19 ve 21 Eylıll 930 maçları 
Naıll - Jor1, Kangclidis - Frangakis için birden iki bilN alınırsa beher bi 
kardeşler. !etin fiati: 

D.i!k: Gülleye ııirecekler aynen. 150 : Tribün sivil 
Veyaı 37,25. 100 : .. Klüp mensuplan 

Cirit; - Muradollu 48, - Frangakis 50 : Duhuliye K. mensupları 
46, Selım - Nuri. 9 - Biletler 15 Eylill 930 p D 1 Uz . b. azar 

erece er erme ır mükayasa tesi gününden itibaren İstanbulda 
yapılacak olursa ~O?, 200, 800, yük- Zeki Rıza Spor mağazasile, Taksi• 
~e.k. atlamad! lehımıze olarak hatta, Stadyom ki_şelerinde satılacaktir. 

• 
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il iyct 
i\srrn umdesi "Mi!liyet'' tir 

15 E\LÜL 1930 
iDAREHANE - Ankar• caddesi 

• o: !00 Telıraf adresi: Milliyet, ı .. 
W-

Telefon nurnan,lı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER] 
G Tlirlriye için Hariç için 
3 aylıfı 400 kuruı 800 kur"! 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 " 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
M" ddeti ıec;en nuıhalar ~O ku~ı 

tur. Gazete ve matbuıya ait ıtleT ıçın 
ınUdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dun hararet en çok 25 en az 

ı 7 derece ldL Bugün hava açık 

olıcık rüıgAr ılmal esecektir. 

ı 1 Fi• ;ifi\\ 
Yeni bir kaygu ! 
Bekarlara göre hava hoş am

ma evlenecekler için yeni bir 
kaygunun baş göstermekte oJ,... 
duğıınu İ§aret etmek isterim. 

Evlenecek olanlar eskiden ha 
yat ortaklarının güzellik, zen
ginlik, iyi huyluluk gibi vasıf
lannı ararken şimdi: 

- Acaba hangi fırkadan? di 
ve düglliıecek, ibu hususıta da 
tetkikat yapma~a mecbur ola
caklardır. . Çihııkli kazara ayrı 
ayn fwkalardan bir çift teşkil 
ettini.z MI? Allah yardım eyli-

' ye! 
Tasavvur edin: Bey Halk fır 

kasından Hanım Serbest fırilıa
ı dan. Birinin ellinde "Milliyet,, 
ı ötekinde "Yarın,, Birinin oda

unda İlllllet :P114C1ın ötekinin 
' yatağının başında Fethi Beyin 

resimleri ... De·r'ken bir çocuk
hırı oluyor .. Erkek .. Bey İsmet 
koymak istiyor .. Hanım da Fet 
hi.. Ekmek ucuzlayınca Bey de 
Hanıma karşı bir kurum ... Et 
pahalılaşınce. Hanrmda Beye 
karsı bir hiddet. . E böyle ya
sanır mı ya! Onun için di<kıkat ! 
Fırkalarımızdan kan koca ola-
lım! 

Gene doktorlara dair 
Neden bilmem ben doktoıüa

ra •:ataşmayı pek severim Fır

sat bıılduk<;a onlara çatmaktan 
vaz geçemem. Hemen Allah en 
c..1rn•m hayreylesin. 

Bir konsültasyon için çağırıl 
ı Mıs olan iki doktor, muayene

den sonra yalnr:r: görüşmek için 
ı<irdikleri odada dereden tepe
ilen görü 'irken biri ötekine de 
m· ki: 

- Benim de kamrın da bir 
t:ıkım sivi1°eler çıkıyor .. Me
r;ı;k ediyorum'· .. 

- Yok canım bir şey değil
dir .. İsil'k olmasm.. Hele aç 
hı>1'ayım ... 

Do'ttor ceketi. ye1 ;!ği, gömle 
fi ç.:;zcr ve kendini arkadaşının 
' .. rı; muavenesine tevdi eder ... 

Alaylı alaylı muayene devam 
edP"kt''l meraktan catlıyan ev 

lı lıi kapıvı ara•ltk eder ve iki 
• t. "> çavl'!ıu o vaziyete bulur .. 

Alt tarafını siz tasavvur edi
niz. 

FELEK 

S. C. Fırkası 
(Başı Birinci sahifede) 

ve mütalularını almadan kimseyi 
namzet ilan ctmtk varit değildir. 

Evde kimse yok biliyormuş! 
-Franıızcadan

Gece yarısı kadın heyecanlı bir ses j Hakikaten bu düşünülmemişti!. . 
le kocasını uyandırdı: Yakalanan hırsızı ne yapmalı? ... 

- Kalk .. A§ağıdan bir ses geli- Polisi çağırıp hırsızı teslim etmek-
yor ... Korkuyorum ... Hırsız var ... ten ba~ka yapılacak şey yoktu. 

Mektepliler müsabakası 

Gazi ne diyor? 

Bir mekiep 
~--

(Başı 1 inci sayfada) 

Mektepliler müsabakasının Merasimde Vali Muhiddin, 
70 inci hafta 2 nciliğini kaza- İstanbul meb'usu ve Muhtelit 
nan Darüşşafaka lisesinden 235 mübadele komisyonu türk hey' 
M. İbrahim Beyin yazısı şudur: eti muralıhasası reisi Tevfik 

Bu haftanın en mühim haberi Kamil, İstanbul meb'usu Zıya 
ıon zamanlarda çıkan §ayiaları Beylerle maarif erkiini ve bir 
tekzip eden Gazi Hazretlerinin çok zevatla Hisar halkı hazır 
beyannameleridir. bulunmuştur. 

Yeni fırkanın doğuşunu bü- Vazı esas resmi saat 15,5 da 

Kocası uyandı. Bir müddet etrafı din Karısına dedi ki: 

yük reialerimiz Gazi ve İsmet yapılmıştır. Temele konulan bir 
pa§alar bu hadisenin memleketi şişe içindeki para ve tarihi havi 
mizde siyasi bir tekamül göı- kağıdı müteakıp Muhittin B. 

ledi. Sonra karısını temin etti: • 
1 

termesi itibarile memnuniyetle mala ile ilk harcı atarken de 
- Sen hemen git polıs çağır·· · k I d 1 L'd · · C h · miştir ki: - Sen delisin!. . Hiç bir şey yok .. 

Fakat karısı buna kani olmamı~

tı. Onun için yatağından kalktı. Muh 
tasar bir tarzda giyindi. Eline taban-

. ., . k arşı a ı ar. ı erını um un-
- Polıs mı .... Polıs noktası uza .. . I h d' b' · _ Bugu··n yaptıg" ımız ilk-. . . . yetın eıaa arına a ım ır sıya-

Sonra devrıyenın ıı:eçmesını beklemek t t ki d ğ' · d .. .. k mekteplerden 14 üncüsünün va ae a - e ece ını uşunere 

ten Laşh .çare yoktur.. Ben gece tebrik ettiler. Fakat yeni fırka zı esas resmini yapıyoruz. Ço-
çıkıp polısı nasıl arayayım? .. Pence- h )"f k"ld h"kA h" cuklarımıza bu suretle yeni bir ld . . mu te ı şe ı e u umet ız-casını a ı, gıttı. reyi açıp baöıramam !. . h' b 1 d - k 

b metlerinden hakkı intihaptan ızmette u un ugumuza a-Aşağlda filhakika hafif bir gürül- O h ı k ı ı ı · · · 
- a de omşu ara ses en . • mahrum edilmi•lerin hükumet niim. Çocuk ilk terbıyesım gü-tü oluyordu. Hırsız vardı. Hırsızın , 
- Hangi komşular... Hepsi yaz aleyhinde propaganda yapmala zel bir yerde alırsa o intibaı ile bulunduğu yere gidince silahını ona 

tatilini ge5irmck üzere birer tarafa rına yol açtı. !ebet muhafaza eder.,, doğru çevirdi: 
· · · k ldı ı gitti. · Onlar bu fırsattan istifade Vazı esas resminden sonra - Dur, dedı, ellerını a r .. .. b h 

Hırsız itaat etti. Bu zayıf, kuru - O halde sabaha kadar u ırsı- edecekler. Yeni fırkaya girerek davetliler ihzar olunan büfede 
bir adamdı. zı mı bekliyeceğiz? · · fesatlarını yürütecekler zannet- izaz ve ikram edilmişlerdir. 

Sonra ilave etti: Kan koca birer tarafa oturdular. tiler fakat onları yeni fırka ka- Bundan başka daha 9 mek-
- E&er yerinden kı.nıldarsan seni Yalnız hı•sız ayakta bekliyordu. 1' bul etmedi. Fikirleri söndü .. Bu tep yapılacaktır. 

"ld" .. .. ı Hırsızı polise teslim edinceye ka- müflis ruhluların ötele beride Ayın yirmisinden itibaren in u ururum .... 
Bu ıırada karısı da geldi. Hırsızı o dar yapılacak şey konu~maktı. Onun dal budak salmağa başlayan şa şası ikmal edilen 5 ilkmektebin 

halde, yerinden kımıldamaz görünce için eli.n?en tabancasını bırakmayanllyialarından biride büyük reisi- küşat resmi yapılacaktır. Bıın
kadın: n· sahıbı hırsıza: mizin yeni fırka tarafını ilti:ıam !ar Nişan taşında 2, Bakırköyde, 

-Ah, diye bir kere kıy kırmaktan . - Bö~l~ içi.nd~ sahipleri bulunan 1 ettiğidir. Hamiyetli Reisimizin Yeşilköyde ve Çarşambada da 
ktndini alamadı. bır eve nısın gırdın?. · · büyük adını politika vasıta11 1 olmak üzre 5 tanedir. Bu mek 

Kocası emreden bir sesle karısına 

hırsızı göstererek: 
Hırs.ızın hali acınacak gibiydi. yapanların da projeleri söndü. teplerde 1 teşrinievelden itiba-
Dedı kı: Bu huıuataki Gazi hazretlerinin ren tedrisata başlanacaktır. 
_Ne bileyim? .. Bana burada hiç be h • h il · t• · · b' - Şunun üstünü ara!.. . . . yanalı er feyı a etmıt ır. Bu yem mektepler vası ır 

K d k k d . . d F k kımse olmadığını temin etmışlerdı. G · b" ··k • ll'kl · k'' 'h · k b"l d k h 1 
a ın or u an tıtrıyor u. a at _ Bu sizin san'atınız iyi bir iş de- ı··akzı_ .ı uy

1
u • ıy ı 1erıne nban

1 
ork- 1 ~ıyaca te. a u . e ecke , şeb rh 

kocasının emrini dinledi. Hırsızın cep . u eaen erın ceza arını u aca mızde kat'ıyyen ılkme tep u 
!erini aradı. iıl. · · . . d K lan halk fırkaaının umumi rei- ram kalmıyacaktır.,, 

k . . Lakırdı mevzuu geruşlıyor u. a- 'd' y d • ki • 
Bir çakma , bır sıgara paketi, bir . . d ıı ır. •t• ıgımız es ve tım- Vali Muhittin B avdette in 

, b' k dm da şu fılrirde bulun u: d'k' . 1 h klu d k · mendıl, ır aç para. . . k d 1 . 1 ı ı ıün er a n a azıcı ma "a edilmekte olan Göksu köprü 
B··-• 1 b' - Her halde fena ar a aı ar aı.o )(i t I bi ki • ~ ..,uar en masum ve namusu ır ma ı o an r mıenın yapa- .. ti f · · · 

adamın cebinde bulunur şeylerdi. bu yola sevketm~ş o~acaklar !. . . cağı ufak bir mukayese bu gü- eun te tış etmıştır. 
Bunların bulunması, hiç bir kabahat - Hayır. · · Bıllkıs beın fena adam nün bahtiyarlığını idrakten geri 

kil t di !arla beraber bulunmam .. · k 1 8 ·· kü' ni ~ı te! e me . a amaz. u gun m ... ere 
Karı, koca buna hayret etti. Koca- Hırsıza bir iskemle ıı;östcrdiler. O- hı' t t h' tt' G 

Bu kadın kim ? 
yane , va ana ıyane ır. a-

11 hırsıza: turdu. zi hükfunet otoritesine vaki olan 
- Hepsi bu kadar mı, diye sordu, Konuşmağa devam ettiler. Hırsız çirkin tecavü:ıılerden miite-

Dün akııam üzeri Gülhane parkın 
da çayırlar üzerinde inleyen bir ka
dına teeadUf edilml' ve Haseki has
tanesine gönderilmiştir. sililhın yok mu?... halinden şikayetçi değildi. Fakat bir e11iren bu gibi tecavüzlerin Cüm 

- Sillh mı?.. Silahı ne yapaca- müddet sonra yakından bir ısl'.k seıi huriyet kanunlanndan kurtul
iım ? .. Bir kere yakalandıktan sonra duyuldu. Hırsızdan b~!k~ hepsı buna mayacafmı zikrederek aarl•ız ta 
•illh ne iııe yarar? şaşırmıştı. Hırsız ~e?ı kı: . yialan tekzip etmit ve halk far. 

Yapılan tahkikat üzerine kadının 
kesnp içerek kendini öldürmek iste
dili anıa,ılmrttır. 

Hırıız bunu gayet fasih bir surette - Merak etmcyınız. . • Bu ben~m kasına tarihen baıtlı olduğunu Kadın kendisine aoruluı suallere 
aöylemi,ti. Hatti söz söyleyişinden dı9arıda bekliyen arkadaşımdır.Benım b b ğ .• ekt hl bl i~tiraptan cevap veremem!§, yalnız 

geciktiğimi görünce içeri girmi§ .... vbee 0

1 
adı ğçozmö 

1
e iç • r •e- iaminln Sofiya olduğunu aöylcycbil-

kendiai az çok tahsil görmüş, terbi- ü d . 1 p o ma ı mı s y em 9tır. mistir Hüviyeti tahkik edilmektedir. yeli bir adama benziyordu. Dedi ki: Artık m aaa enız e... _____ ._ _____________ .._ ________ _ 

- Oatümü aradıru.z ... Bir şey bu- Ev sahibi tabancaaını çevirm•i• Galata ithalat gümrüg" Ü müdürlü-
lamadını•. . . Hakkımda ne yapaca- vakit bulamadan hırsız ıözden kay-

ğün den: ğınızı aorabilir miyim?. bolmuıtu! ... 

l\llo 
825 .'lıleşıe •Cacından mobllye 
47.~ Deve kuşu tüyünden sUpUrge 

Balada yazılı eıyı 8/'J /930 ıariblnden itibaren 110 gün mUddetle bil mü~DAHLE~ R~GERS~-
zayede uıılacagıadan taliplerin uıış komılyonuna milrıeaaıluı. 

~K~a~r~t~~-}~,,~ ve~Yt.!!!_l~!!.!!!_l~~l~~!-!~~~~!.~~~· ı Zonguldak Sıhhat ve iç
timeimuavenet memur ı lD~tPBE MENJ~~ ve ~tl~DEif E ~~tBEHT 

ı MUAM i •••• Tamamen Fransızca sö:zlD filminde .... 

luğundan; 
Zonguldak vilayeti muhase- 1 Çarşamba günü saat 15 te ihale 

bei hususiyesi için 1500 liralık edilmek üzere münakasaya çı
bizmojenol ve 500 liralık amba- karılmıştır. Talip olanların şe
Iajsır: hastanelere mahsus Ne- raiti öğrenmek üzere Vilayet 
osalvarsan ve 700 liralık Ki- Sıhhat ve İçtimai muavenet 
nin ve Safranbolu hastanesi i- mildürlüğune müracaatları ilan 
çin muktezi edviye 22/9/930 olunur. 

Hiç baklanl~madlll bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak •ncak 
Tayyara Plyongo bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllBE PlllN~OI~ 

~alıiliJe ve~aletiu~en: 
K:ıpalı zrırf us;ılılc m •. ııaka .. ı ı konııbn .~ knr:ı ;Llııi .~ .ı 

le i ve projdcrinin ihzarı için t"lip u'm ınu·~1· ",t. ı '~ 
mm afık gönilınediğiıı<len yeni<lcıı ın ııı:.J..a•a ;arıııanı~'i) k r ık 
\·elcııanıesiııde yapılan tadilat ile yirmi gıın nııidlktlc k· 'la!'. ı 

usulilı: tekrar munakasJya ,·az cdilıııııtlr. Taliplerin lıu Iııı-o' 

e\'rakı görmek ve almak üzere Qghl\iyc Yeki\!eti \IL>tqarJıgı 

nıüral'aatları ve yevmi ihak olan 29·9- 1.1,JO rarilıinlk sııat on b 
Dahiliye VekAletinde mllteşekk.ll ihale komisyonuna müral'aacJar 

~2 a~et ~ı~ ve ~2 a~et i~ otoıno~il lasti~ 
Tütün inhisarı umumml müdürr· 
ğünden: 

.\luhtcllf eb'atta 62 atıet dış ve 62 adet iç otomobil ıı-rı 
kapalı . ;mrfla alınacaktır. 930 senesi mali Yerecek taliplerin h 
gün gehıp eb"adı görmeleri ve 27-9·930 c:ıımarte>i gunü -~ 

10,30 a kadar zarllarını Galata"da mühayaat komb)onuııa tc' 
etmeleri. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
Tarihi gün saat 

1740 adet eşya çantası 30-9-930 Salı 14 
1617 Metre kışlık elbiselik kumat 1-10-930 çartaıııba 14 
Yukarda yazılı c~ya ayrı ayrı kapalı zari nıuııaka-a ile sa 

alınacaktır. \luııak:ısa hizaları•ıda yazılı zamanda lstanlıuida G 
pa~ada Jandarma inlllathanesiııde ppıla~aktır .. ;artnıııderi imal4 
haneden 'erilir. Teklifnaınuıiıı tarzı inıla>ı ~artnamcdc )azılıdır 

lsf an~ul if ~aıaı ~ünırü~ü ınüôürlü~iin ôen: 
Adet 

6 

10 

14 

• 
29 

j 

ll 

.51\00 

l ı 

.. 'evi 
Sandık 

.. 

., 

., 

., 
Çuv&! 

" 
Kap 

.. 
" Sandık 

Kap 
Adcı 

Parti 

Adet 

Ba~ 

\J:ırka 

ı. z. F. 
Kilo Cinsi e'lra 
30 ipekli pamuklu mensuc&t 

A. O . .\1. 

z. 1'". 100 !'itle salih Felemenk peyniri 
-\. c. 81 

K r: P. 50 
l·I. F. P. ı 104 

50 
s. 45 

575 
2741 

l I 
205 

B. :\. 12 

B. L. 7 

8349 

Demir raptiye 
Gramofon pl;\k 
Tehi şişe 

Mııır 

ipek çi:ı:ı;i li pamuk mensucl 
parçalın 

Beıı:ı:iıı 

Petrol 
Muturln 
Madeni makine yağı 
;\lüsıamel bakır 'ahan 

Kuru inek derisi 
Mahallinde bilvezln sa~lam olt' 
rak ıeallnı edilmek li:ı:re por~e!e 
telgraf fincanı 
Kimya hanede mevcut 
şişeleri 

Tel halat 
ı O Ton Tehi mukavva kutu - Transit • 
2 Kap 43 l \1azot 

Bal Adı muharrer on sekiz kalem euanın l 7, 6/930 tarihinde Jı 
tanbul ithalat gllmruğü satış komisyor.unda bilmüzaycdc satılac.1l' 
llAn rılunur. 
~~--~ -~~~~~~~~~~~~~~~~---

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
ikraz No. Merhunaıın cins v• oev i Borçlunun J,fll~ 
12078 Bir roza yüzilk Makbule Hanı 
25765 • • tek tat yUzUk Vlellha • 
25917 • çift roza ktipe Fatma • 
2h:i IJ • ,, gerdanlık iki roza ı. k ıaı yilztik 

2h~47 

2h601 
2ı806 

27000 

27076 

• pırlantalı yüztik bir çifı pırlanta kUpe 
hfr çHt, roza kiipe SUkOtl B. 

• pırl•nralı !in• bir toza ıek ıaı ·u1.ilk 
1 

• roza madalyon bir roza hurJ• bilezik Ayte Sıdıka, ~ 
• çıfr roza kilpe bir roza yüzük iki alcın bilezik Abduf!Ad· 

altın suı Eyop Jl 
: çifı pırlantalı lı.ilpe bir pırlanı•lı bilezik bir pırlanı•l 

yüzük bir pırlantalı pantanıif bir ılıın saat . ··~.i fl. rı 
Bir çifı roıza küpe iki roza l~ne iki roza ıtk uş 'ilzuk" 
mıakal inci üç altın suı bir alıın bıle zlk iki g.ımuş çan•• 

Calip Jl.ı 
2723ll Oörı pırlantalı püskül ~;dihC \ı 
1!711<!8 iki pırlanta >"Üzük bir olmu!ı uaı (Alo ıoş nok< ~ Dcvrf)C d 

Yııka•da l<lmlerl yazılı zevat mOct\herat mukabilinde ~:mnlyeı ~anb 
tından I•tlkraz eımlş oldukları mebaliıti vadesinde ıedll'e etmemelerine rııt JI 
lıini Jatlkrazda tayin olunan llımeıglblaıına ihbarname ır;ond rılmiş 1~1ı 
bulunmadıklarından tarihi ilAndan itibaren doksan bir gün zsıfında 1 d' 

k ' . 1,1ıı11 veya ıecdidl muamele eylemedllclerl takdirde morhunaıı me7. ı.renın 

zayede saıılacağı llln olunur. 
Türklyenin her tarafında intihaba 

ta iştirak edeceğiz, ve o zamana ka
dar hazırlıkları bitireceğiz. İntihaba
tı sukfınet1e yapmak istiyoruz. Nüma 
yişlere taraftar değiliz. 

Meclisi fevkalade içtimaa davetin 
esbi'\bı muclbc•İ gayet tabii ve ehem
miyetli olduğu kanaatindeyim. Kam
biyo işleri hakkında fikirlerimizi mec 
liıte söyleyeceğiz. Şimdiden mecliste 
daha neler görüşüleceği tayin edile
mez. 

lstan~ul sı~~at ve i~tiınai muavenet 
ınü~lrln~un~en: 

• BiLETiNi ALiNiZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRJ~t 
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

Emniyet saı1dığı müdiirliiği.ınd~:ı 
İkraz No Merhunaun cins ve nev'i Bsro;lc• "1ı "' 

Gazttcmizi yakrnda çıkaracağız. 
Fırkamıza hcy'eti umumiyesile ilti
hak eden kaza1ar varkrn aza miktarı 
ru zikre lüzum görmiyorum. 

Bir fırka daha teşekkülünü hüsnü 
tcliikki ederiz. 

Reşit Galip B. in müstakil oldugu 
nu ifade eden beya:ıatı Cümhuriyett 
muvafık ve taraftar oldugunu göster 
mesi itibarile iyidir 

Zaten davamız budur: Cümhuri
.yeti muhafazad.• Ona dokundurmı
yacağız. 

İntihabat için sinema gıbi külfetli 
reklamlara uzum görıriyoruz. i:ger 
mumkün olı.rsa intihap propaganıla
s: ic: ·1 radyodan ist;fade etmek iste
riz. 

Daha bir ay vaktımız olduğu için 
prop:ıganda hususunda acele et:niyo
mz. Zamanı gelince bcı·annameler 1-
sak edilecek, ht:r tar~fta nutuklar i
rat nlun;ıcaktır." 

Çorum vilAyec ha,tanesinin eczanc,ine l O~ Ye rnntkenine alına
cak ı f kalem malzemenin münaka>n müddeti 2S X I 9;jO tarihin
den itiharen bir ay daha t~mdıc edilmi~ olmakla ml!alece listesin
dl yazılı eaaları 'trmcfe talip olanların şarınanıryi Ye bu bapta 
daha ziyad~ izahat almak arzu edenlerin lst:ıııbul Çorum sıhhat 

ve içtim~! muayencc müdurlüklerinc mürac:ıat eylemeleri ve ec
zalHr hakkında verilecek en son fhıt listelerinde 23-9· ı 930 tari 

'tinden enci Çorum sıhhat müdürlliji;unc göndermeleri. 

lnkara ıner~ez nıette~leri ınu~ayaat 
KoınisJonu HiJasetin~en : 

Merkez mekteplerinin 931 se 
nesinin Haziranına kadar olan 
bilı1mum mekfılat, mahrukat ve 
sair ihtiyacı ile ot, saman ve 
arpa ihtiyacı kapalı zarf usulü i
le VI' 20 gün müddetle müna-

kasaya vazedilmiş olduğundan 

taliplerin şartnameleri görmek 
üzere Maarif Eminliğine Mek
tepler mübayaat komisyonuna 

miiracaatları. 

40.000 Liradır 
Tayyare piyangosunun 2 

keşidesfnde 

. 
ncı 

35,000 Lira !.al-et eden • 59,8~ I • nıımarılı biletin dört 
ıanesl lstanbuldı, birer parçası ICut~dı<ı, Tışk<iprU ve 
lzmirdo utılmıf ve ılç tanesi Htılpıımışcır. 

1 5,000 Lira laaheı ad en " f 'i,030 • numaralı blletin iki parçası 

lstanbuldı sacılmış birer parça<ı latanbul, Kayseri, lzmir, 
Rergımadan sıtılamiyuak iade edilmit ve d<irt parçası 
sacılmamışur. 

10 000 Ura isabet eden • 51.228 " numaralı biletin beşıebirlik 
' bir parça;ı Bergam&da ve birer p•rçaıı lsıanbul, lımlr 

ve Aydındı sanlmış birer barçası hıanbul ve Trabzon
dan •atılımlyarık iıde edilmiş ı e liç parça<ı ••ııltmamışcır. 

497tl Bir ılıın kolye ti dirhem Hayriye 1 •· 
14ll80 • pırlanıalı ytızn ( Bir taş klada 11rılı ) bir ı:ııc. hıfe'i\;, 

yUz otuz dirhem ffak3t 
24698 Bir çlfı pırlaaıalı k11pe, bir pırlantalı ıJraf. bir altın 'Jtd~· 

1 ~·I 

ll5670 
251189 
ll6236 

yliE dirhem gllmttş . . . \ ". h•· 
Bil pırlanta ıek t&f yıloük Sanıy• rf 
Bir pırlaaı.lı ytbük E~e,ı 

ıra• Yoz dirhem gümOş _ "~11 
2b636 Bir pırlantalı bilezik, bir tl•ıslı aaat ( cam ve çenheıı n ,,. ~ 

lbrahlnı grh• ıl 
;-.Jeoibr 27081 Bir roza yllaük, bir alon bilezik . ı,il< 

27205 Bir rift roza lıüpe, bir roza yüzük. bir roza ı,nr, hır altın 
• jf,chl () 

ıtJ 
ll7449 
117489 
27627 
27773 
27908 

Bir (iimüş ktmcr 
Onblr buçulı mıtkll inci 
Bir pırlantılı madalyon ortası zdmıUt 

Bir pırlantalı ~ üzttk 
Bir ılıın hurda kol 'aatl, hlr altın 

dirhem gümnş 
blitıik, iki 'ÜZ 

•1 ıı"1'1' 
tJad' 
azıııl• 

~ et!ll : 
\lıı> t 

mukabilinde Emnlfeıd , 
on ' ğından ısılkrazda ıaıııı olunan lkamctg;lhların• ihbarname ~ zır 

iıede bulunamadıkların,!an tarihi ilindan iııbaıtn •!ıoksan hir ~ün ~O' 
tedıyc veye t,edidi mııaı.ıe!e e~J<mcdiklerl tak diıde mcrhun":ı ıncı 
bilıntizayede utı!a~a~ı i!An olunur. 

Yukarda isimleri vazılı Ze11t mücnhernt 
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c Bir harikai san' 
olup 20kuruştu 

00 yaşatır çllrllmekten vikaye eder. Di,:eri inci gibi beyazlatır. D'ı etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tcfessilhatı \C ufu e 
DANTOS Diş macunu ditleri 

1 
. ıen:n. olu:. AAu:da gayet latif bir ıerinllk ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve ağızdan gelecek her türlli hastalıkların sirayetine mani olur. Avrup1da daim 

iza'e eder. Diş ağrılarına, neıı:leler;n•I m ~addaktır. En bllyDk mDk fab ibraz eder. Altın madalya ve niıanlar almııtır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine b3şka bir marka veril rse almayınız. Çüa 
l rincilıği alır ve birinciliği diplomka ar ael d~f mOıtabıandır. 20 kuruştur. 

~~~~~··~.::::..::~:f~~e:;m;;O~e~m~m~::~;::;:::::;:;~:;;"~:::::::::~;:;::;;:;,;:;:~:;:~~::i:;;:;~;;;::;;;;;;;;::::l!---;::::::~~::~::-:~:;:~i;;!;~:::::;;;;;:::;;~;;;;:;;::::::;~~:::;;::;;~;;::::==1 c. 
ııtos dunynnın en en es v 

1 

lstanbul mtilhakatından Beyoğlu 1 
eo'• • SEYRISEFAIN ALE~~t~Rt~~LER ile Galatı beyninde tahıelarz demir Devlet Demiryol ar 

eyzı•ye Lı• ~eSl 1 M<rkez Acent•; c.ıaıa köprti seBrı,u.~illksenkatrad~·~ırzu~~ı.o.';&;t yoıu Türıc •n1"r'.A~keti: •d • ·ıa 1 
~ Başında; Beyoğlu 2;'l62 Şube 1 aresı 1 na 1 ıcenteıi: Sirkeci' de :\!(jhürdar Eylul lstanbul Mülhıkııındın Beyoğlu 

NışANTAŞJ Leylf zade hını ılttndL Tekfon lsL PAZARTRSI ile Galatı beyninde ıahtcllrz demir Kız lstanbttl - ve 274ö yolu Türk anonim şirketi, 1917 
ve Telefon: BeyoX-fu 4039 ) Neharf •----------.....,.~- J günü ı1k,a·nı mat Hl de senesinde ihraç edilmıt olan yüzde 

Erkek ( . . ilk k!3mı -;c cocık yuvrn vardır. Badema Mudanya postala- ~' Sirkeci rıhtımından hareketle b~ faizli • TÜNEL • tahvil Atını 
Tam devreli Lısedır - b l t r 1 !arımız lstanbul'dan saat 9,80 [Zonguldak, lncbolu, Avancık aft 26 numaralı ve 1 teşrfnievve1 
-..- Talebe kaydına aş a.nmış 1 

da kaıkacakı 0 rdır. 1930 rıhı d • •· · .. b 
r.q, dan 17 ye kadar. Nıııntstı"nda, Karakol kartısında • Saın~un, Ordu, Giresun, Trabzon ta n e mun.ızı ~upon i-

ller gün 1111 
1
10 mekıebimızde ziyaret kabul olunur. Cuma günleri Köprii'den Rlııye aeimct ve avdet edecektir delinin iıbu tarihten itibaren °•· 

bu unın I L E M u R A C A A T ]\ İ . , manlı Bankısı Galuı merkezi gişe· 
PO S T A · · h v ilir •••9414t saat 13,1 ~ de"doğru Yalova'- foracaat mahalli ~t·ın ıu. lerlndı mezkur Banka vasııaslle te· 

•••••• edenlere tahrıren ıza at er d Meymenet hını alıındıkl yazı. 
----- ya ve Yalovadan ıaat 19,45 e diye edileceğini mezktlr tahvillt 

doğru Köprli'ye olan posta- hane. Telefon Jst:ııılıııl 1154 hamlllerıne llln ile kesbi şeref eyler. 

ZERJFKTLE llTIFUBfl MEZCEOINIZ 
Cibantumul bir töbreti halı 

MANEDLBERG 
Marka mliflonlu veya nıllflonıuıı: 

( yllıı utarlı ) en nınkemmel 
empermeabllize 

Pardesüleri 
ile kadın ve - çocuklara mahıuı 
PALTO, MUŞAMBA ve KOS

TÜMLER in en mtintabap çeıitlerl 
)'«lınııı: Galatadıı Karaköyda 

Bısrekçi fır~ı ittisaliudekl 
maballebicinin üstllnde 

EKSELSIO~ 
Bliyllk elbise fabıikasında bulunur. 
Hanımlara mahauı muhtelif renk-
lerde deri taklidi ve po de p•f 

Trençkotlar v~ muşambalar 
ı mlınlahap çeıit« r <ahi \ udır 

ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan ~Iektebi 
Lisan Ticaret San'at 

Leylf Ucretl 260 ııra • Nehari Ucretl 40 Ura 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacakt1r. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

~l~~~~·! .... ~_::T:.:al:.::e.:..bc_· _k_a:_yd_ı_n _b_a __ şıa_n_m_ı~_nr._-=·==== 

lar lağvedilmiştir. 

Mersin sür' at 
postası 

( K O N YA ) vapuru 
17 Eylül çar~ambı 11 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale lzmlr Killlillı: Fet
hiye Finike Antalya AIAiye 
Menle' e gidecek ve dönüşte 
Tıışucu Anamor AlAiye Antal
ya Finike Fethiye Küllilk 
lzmir'c utrayarak gelecektir. 
Çanakkale'dc yalnt"l. yolcu 
Aerllir, yolcu alınır 

Ay,Taltk sür'at 
postası 

(Mersin ) npuru l 6 Eylül 
salı l 7 de Sirkeci rıhtımınd&n 
kalkarMk Gelibolu Çanakkale 
Ktiçillı.ku yu, &lremlt, Burhani

ye, Ayvalıfa gidecek ve dö· 
ntiştc mczkt)r lıkeleleriı birlikte 
Altunolup;'a uğrayarak gele· 
ccktlr. 

İSKENDERlYE 
sür~ at postası 
(1 • } vapuru 19 
zmır t:yıüı 

cuma l 3de Galata rıhtımından 
kalkarak cumarcesi sabahı lzrnt· 
re varır ve akşamı lzmirden kal
karak pazartesi 1-kenderlye'ye 
varacak ve çarşamba İskende. 
riye'dcn kalkarak iz mire 
uıı;rayarak lsıanlıula gelecektir. 
l,kenderycd~n akıla•ma Port· 
·ait içi~Jc lŞya 1 ~bul olunc r. -·~llCi~aı••~·~· Arnavutkövünde • '' """ J Kopr de Ka lıköv·Haydar· 

AMERİKAN KIZ KOLE l r:ı~.ı ı ldekrird. klrahk ku· 

14 ı- ve 1 ~ bılG •aat 9·16 ıa kador lı.'1cler h haHız'~r dahilin 
1''1\lt muamc 

11 
' deki lok·ı •a mahalli dühul v ikmal 111tıhanlın: 

Kop ı ·~ Kad kijy-1 lnydarI 1 Çaı,,mbl saat g ı 2 dt Rlyazıvo 
J7 Ey 0 

14 • Frans:ıcı p:ı 1 1 ı kı: !t>ri ma!lJlli•ıdekı 
Per;embc : 9 1/2 • lngilizce karşılıklı ıkı l:ulubcnln sene-• 

• 14 • Türkçe liıti altı yuz <.n llra ve ha-
ı .ı " Tarih, C:o~r,fya ve fünun vuzlar ı.lahil·ndeki lokanta 

• 
• • 

.-CIMMt" • ·····==····· mahallinin ~cndilti altmış lira 
.Lilrk BiÇKİ YURDU Müdürlüğünden: bedelı icarla ayrı ayrı talip-

leri uhdc,ındcdir. Fazla:ına 

ka~;ı~~ci ders ,cnesi için {) İ \1 ı\ T \' (} J .ılf T;~S~t kiralamak ıstiyenlerin ı 6 cy-

~1.,~ıe;b:e~k~a~yd~ı~n~a~lı:a~şl:an~m;~ış~tı~r.=l'jT~~~~rı'-:'----... İi 11 itil 9JO salı günü saat on al-

~LP~~!!~R~D::IST;A~NR~U~ LL ;;f K~LA~Y~JL~I~ AN~A~T~I ~ı .. tı~~-·~e!llfl!l~~l!l!I!; az!lfllım~mmucl~urlaı:Jğlı(K:nco:D 1 HAR'!'li\ hattı ;__iiks 
KiRALIK oüKKAN - No. 26 Me~me~ Ali Ek:-;pres postası 

l k b Karaköy Senelık kırası ıJdlU ,a~ .. ~.ru101 r5 Pazarlesı· paşa hanının at a ı • ı~l 930 H U ı:., 
180 lira. Kiralamak pazarlıkla 24 ey u (H-2~ij- Sirl(eci'ılcn hareketle Lrcğli, Zon· 

şamba 15 De.~ft~e:r~d~ar~h~k~t~a.::__ _____ -'----- gulda!.:, Bartın. Kuruca1ile ve Ci· 
deye azimet ve a ı det edecektir. 

)'afsilat için Sirkeci salonu 
kar~hınd.ı ~lizan oğlu han N'o: 2 
Trlcf•ın l;ıa. bul ,154 

·~~l!EZl~------ı ..... 
'Yelkenci vapurları 

lslaobul ~ebreınaoeli 19~9 JUZ~e ~ 
istitrazının 

!\ .. . 40 1,. ·narn'ı kupon be-

l 
lunakit itila'n:ıme ahk~mı~:ı tcvfık 11 ı. '" " ·rı·iı· ılc lril•Vana· 

c elınin O· 7 1 . ·ı ·ı, ll-ın~ ı r.u•m ' -· · ıı ngl!iz lirası ıtı ıarı c · ı o drada 
l" 1 . e· k\r ISaıı~.nın , 11 

rıııı '•1 at1 ~ulıeı merkezive;ile m.z l · · r de 
'!'!"·', ' ' '" " 1 kain ıncrkcn ııczL ın "'"CNLf'.DLF soka~ın la ;ı·) ııumar·ıt a . b ' '~ · ' - · t · . ·t cdilcce~ı ,.e er-
i~ cari ı,ırihin,len itilı·ır ·u tediyesine ıntı ıa~ııc 

1 
k on 

mııcibı ıtil:H~amc tc-li~-e~i mesrtıt oLııı i~bu 40 numar.
1
1

1
1 

. u~u· 
1 . . ! . 1 ıi" \C mul l ccı 

ed illın )BI ız ıtıl;\fn• ııc alı kamını ı,dlıu ctn ' . k" . kabul 
\\en' ı z-ırfında yani ~O k'riric\'\cl f<J,10 t.rıhıııc _,ar. 

' . '11 c~i ı.ln olunur 
k ıl ı l\Jpon hl. nillerinc tc ı·ı)~·-~c~u~c'.:'.c~:._::.=.-:-----

Karadeniz postası 
VATAN Hpuru 

ı ~ Ey!Ul 

Çarşaınba 
akşamı Sirkeci, rıhttmından 

hareketle(Zon~uldak lnebolu, 
Samıun , Ordu , Glrcsu11 , 

Trabzon, Sur mene, ,.e Rız:) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsllAt ı~ln Sirkecide yelken 
el hanıııda kAin acentasına ml. 
racaat Tel lstanlıul 1~1 S 

Bartın-inebolu Postası 

vıpuru 15 
Eyi Ol 

HiLAL 
Pazartesi 

günü ıkş11111 Slrkecl rıhtımından 
hareketle ~:reııı , Zonguldak • 
Barcın, Cide, lnebolıı, Evrengcne 
llişı iskelelerine azimet ve ıvdet 
edecektir. Yülı: ve yolcu için 
Sirkecide yeni handı 1 numa 
rolu acentasına mUrıcaat. Tele· 

defnu lstanbul il l 05 

NORSJK~: LE\'ANT Ll:-nı: 

Norveç bandralı "Riyo,, va· 
puru 1 S eylülde limanımıza 

gelerek hanıulesini ihraçtan son· 
ra BıırgaL., Köstencc ve Tuna 
limanlarına hareket edecektir. 

Fazla tafsllAt için (;aıata'da 

E.kt Loyt hanında Theo Rep· 
peı; ve şilrekAsı vapur acanta 
lığına mlıracaat. Telefon Bey
oğlu 2274 

KiRALIK YAZIHANELER 

Babçekapı'da asan>ör ve ka· 
loriferi mevcut birinci Vakıf 

hanında Nemli :t.a1derln bukere 
tahliye edecekleri bir salon iize· 
rinde birbirinden geçilir dört 
oda ile diğer katlardaki bo} 
odalar icara verilecektir. Mez· 
kör handa 18 ~ıı mıırac~.ıt. 

bı;.ıi1. m, ntıUtı 

"NASl~NAL,, M~T~H~ 
:\!az ıt w ınan ~al kiinı cıril ile 
müteharrik '"yet sack, ikt-,,ı li 
ve [i:ıtı h ?r t ırlli rekabetten 
ariılır Tcdıı·~tta tc>hil:\t. 1 kr 
zaman tı:;liıne amadedir. Tar~ilaı 
için Galaı,ıda l'•·r~cmbe pazarında 
Arslan 1 !anında 1 5 numaralarda 

JZAKI O ARDITTI 
mUe:;'.")escsine nl'J~J~·l:ıt ulunm'lsı. 

1'tanbul lkincı icra l\lemurluıtundan 

Hir dı:vindcn dolayı mahcuz ve 
s.ulınrn . mukarrer ( 10000) okk• 
bu~drnn ;ehrl halin 20 el cumarte<i 
gOnü sa•I f J den 1 J kadar mahcu
zun bulundu•u Çorlu ka .. ı<ı dahi
linde !'JpJslı ve !lılab ınlı çiflikle· 
rin le açık artırmı suretlle parayı 

çevrileceğinden uliıı oilnların yevm 
ve saJll mez~tlrda mah ıliınde hazır 
bulunacak olao (.'orlu icra Memu· 
runa. ınüracaaıları lüzuma it~n olunur. 

Türk An.ınim Elektrik şirketi 

i.Lı\N 
Türk Anoniın Ekktrik şirketi. 

1919 senc<indo ihraç edilmiş olan 
yUıd~ beş !alıli • EJ.~:TRIK " 
uhvilAtına aıt 33 numacalı ve 1 te;
rinie' ı·el 1930 ıarihlnde münkızı 
kupon bedelinin. işbu tıı ihten itiba
ren o,monlı llankısı (,.ılatı merkt
zl gl~elerinde meıkOr Banka vuıtı· 

•ile tediye adileceğinl m ıkilr tıh· 

\'llaı hamlllerine ilin ıle ketbi 4eref Sl!D~ gümrükleri muhalm ~,ü~ü!l~~.~!~,~u;.,'"'' 
MuhafJza memurları için munasıp mı ar k Ta 

eyler. .. --.:~~~~~~~~~~~ 
. 1 ba)·aa olunaca tır. · parabellum tabancası pazarlık suretı • nııı ' e-

dil ·yctinJe bulunan şar lıpleriıı 1 tanbul gumrüklerl muhafaza mu rı .. . 
14 1 1 21 ııazar gunil saat namesini alarak pa:t.arlık gilnii olan ey u 

1 . .. k ·. ~a muracaat ar1 te müdiiriyctte müteşekkıl mubavıa om1>yonu 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavlt elokt· 
rlldye labratuvarı. KarakCly 
Topçular cadd••' q 

Raşit Riza ve arkadaşları 
Hu ıkşım Erenköy tiyatro;undı 

Taş parçası ve Tayyare. 

Kadıköy Süreyya sineması 
"Billi Oov. un hayatı hu;uslvesl 

ıeıll ve sözlü filmi, paıarte i ve 
perıembe program dejtijir. 

l<tınbul Tramvay Sirketl 

l LAN 
l•tanbul Tramvay Şirketı, l<l18 

seneıinde ihraç edilmiş olan yozde 
beş faizli "Tramvay" ıahvllltına alı 
2~ numaralı ve 1 teşrinievvel fCl~O 

tarihinde münkazl kupon bedelinin 
lıbu tarihten itibaren Osmanlı Ban
kuı Galatı Merkezi Gişelerinde 
mızktlr Banka vrnıuilc tediye edi
leceğini mezkOr ıahvllAt hamlllcrinı 

l!An ile ke<hi şeref eyler 

lstanbul Belediyesinden: k 
ranbul rem!zllk işlerine alt bir 
tay eylUlün on yedinci çarşam· 
ha günü • Fatih atpazırında ve 
Kadıköy temizlik i~lt:rine ait bir 
beygir eylLllün yirmi birinci pa· 
zar günü Üsküdar Atpazarında 
saat 9,30 da müzayede ile ıatı
lacağı ilAn olunur. 

"' * .. 
l<tanbul BelediyL»indcn: Zıı 

bitai belediye tnlinıatıııımesinin 

29 !\fart 928 ve l 8 1 iazir•n 
929 tarihli z~yilkri a~al!;ıda ya. 
zıh ~ckilde tadil edilmiştir. Alı\ 

k:ıclnnnın mai~mu olmak ıızre 

i:\n olunur. Zııbıt,ıi beledi) c 
ta" mamameslnin 29 ~lart 021! 
\l 1 1 L1.iran <J2'l tarihli 1.e· 

\I' Ari şu şekilde tadil eclilmi~t•r. 
Koı crveterin üzerine amillcrı 

tırafından sa'ııt yazı ile tarih 
kc• ulucaktı . ı, nı:ıliki ,cne!ıı

yedLn l,t ıbuh ıthal cdı 1 .ı• 
kon;crvel r~ dahi fahrika:.ırıııda 

tarih konulnı:ı.'ıt} be lııınl;ı"ı id 
hal edea:er 'e yahut satanlar 
t:ırilı kny:ıc:ıkludır. Yerli m,ıli 

sclıze ve mey'"' koııservelccı"e 
tarih k·ınu'mak ihtiyaridir ilan· 
!arın ct.lk, d:lik ve lıowk o,Jn
larıııı satmak ınrınnudur. 

Liseler mübayaat 
komisyonundan: 

Olbapt.ıki keşif mucibİıK~ 

l:renköy kız lisesi yatakhanc,i 
harici lıoya~ı, 5-!0·930 tarihine 
milsndif pazar günıi ,;:ıat on :ı 1 
td:ı ihalesi icr,ı kılınmak üzr~ 

kapalı znrfla nılmak;ısaya konul· 
ınu tıır. ~erniti :ınl;ımak "'"\'en 
taliplerin komisı on kitalı. tınc 

mür;ıcaatları. 

Darül'aceze müdüri-
yetinden: 

]\il o 

1 500 Rczakı üzüm 
1 ~00 Beyaz peynir 

Hat ld:ı nn i \'C mık tarı ) azılı 
rczakı [ız'ım ve beyaz pcynırlıı 
kapalı ı:arf ıısulile 14 ıc~riniev 

'e <J.10 :ılı gUnıı saat on dört
d~ mıınaka 1>1 icra ı:ı.lilcccktfr. 

Talipleri yıızck yedi buçuk 
tcmi~at akçckrlle mlimcaatları. 

gfendiın. 

13 cu file mıktepten 930 sene. 
ıinde almış olduğum t•hıdetnımeml 

kaybettim yenlılni ılıcıtımdın es· 
klıinin hükmü yokınr. 240 

Nur!ye 

fakişeh!r elle mektebinin elbise ve kııııd ,ralaır knpalı zarf 
münakasaya konmuştur. \liiııakasaya 1 'ıo l'l.lO çarşamba gun 
saat 16da An karada Devlet demir yolları id:ıre,indc yapılacaktı 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını \il muıak 
teminatlarıru a;"nl gunde i&at 15,30 a kadar mıinakasa konıi;yo 
kltlplijtlne vermelert IAzımdır . 

Talipler münakasa ~artııamelerini beş lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik cdl'\ıllirlcr. . .. "' 

Miinaka>uı fc§oluııan Fllyo~ beşinci kısmın in~aatı tekrar kapa 
zarfla m 'inakasaya kon muştur. 

Münaka;a 1 lılrinci te1rin 930 çarşamba gıın , saat ı 5,3Q d 
Ankarada 9evlet demir yolları idaresinde yapılacaktır 

~liınakasaya iıtlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve murnkk 
teminatlarını aynı giındc saat 15 e kadar ko.,ıi>yon kAtipiiğin 
vermeleri l!zımdır. 

Talipler muııakasa şartr:ınıderini (.ıo) lira mukabilinde Ank ı 
rada 1\laliye ve muhasebe iılcri dairesinden tedarik edebilirler. 

......... 
7 f 9 adet meşe travcrsin kapalı 7.arfla münakasası 29 eylül 'lJ 

pazartesi günü saat 15 tc Ankarada Devlet Demirvol::ırı iclare§ind 
yapılacaktır. 

\1ünakasaya İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu,·ak 
kat teminatlarını nynı günde saat 14,:lQ a katlar mıınakasa komi 
yomı kAtipliğine vermeleri IAzımı.lır 

Talipler miiııakas:ı ~artnamelerini uç !ıra mubbiliıırle Ankarad 
ve Haydarpaşaıla idare veznelerinden tedarik cdtlıı'irl,r. 

.. * * 
J>e,kt demiryoı.arınııı 1 laydarpısa Garındaki bufe ile bahçe v 

bahı;c iı;indeki kameriye ve gar dahilinde el nraba<ı ile satış ve Hıy 
d.ırpa~a limanındaki baraka tcvhiden ve llaydarpaıa iskelcsind 
k~ıı köşk ıminfcridcn \'C aleni mÜZ8\'ede ile üç >ene miiddetl 
kiraya verilecektir. 

\lüzayedc cylülun 25 inci Per~embe giinıi s;ı.;ıt l ~ de 11 ıvdar 
pa~ada mezkfir m•ıkttişllk dairesinde yapılacaktır. \luzayedeye 1$ 
tlrak etmek isteyenler lııı baptaki şartname aı l l:ıydarpaşa iıktm 
mufetti~lij!;i kaleminden tedarik edebilirler. Talipkrııı imle nıuşte 

milatı için iki yuz ve köşk için de ı \!IJ lira teminat akçcsın 

idareye tc liın cımck şartile mezkur gun vı: saatte mı.ıayedey 

iştirak cdebikceklerl ilan olunur. 
* .... 

L nıunıl idare lıinasilc memurin haneleri ara. ındaki parkı y'llu 
tarafcy•ıiııdc yapılacak imlA kapalı zarfla münakıı,arn konmuştu 

l\lıın:ıkns:ı 6 birinci Tc~rln 9:l0 pazartesi guıııı s:ıat 15,JO d 
AnkRrada ,!evlet dcmlryolları ldnreslndı• ycpılacaktır. 

l\liııınk~ aya iıtirak edeceklc•ln teklif mekıupl.ırıııı \e mlıv ı 
te-ılna~l ını ayrı gurLI saat 15 e kadar koMı yon kı\tl 1lığın 
vermeleri [;\ıımdı•. 

T 'ipler mu~.ıl,a :ı ırtrıa"l<'lcriııı uı; lira m k.ıb• mde \nk •nJ 
id~re 'cznc~: dl ' d 1 debili •er. 

1 

ok köıııuru ve ~'azot ıuuna~asası 
Kilo 
h~OO \]azot 

.ıoooo Kok komuriJ 

[>endi k lla kt eri yoloj i han <"si 13a) 
tar i n ı li d ii r l i·ı ğ· ii ıı de ı ı: 

l 

l'cllLlı~ llakteriyıılojilı:ırcı Baytarbi.ıc lııw:ıı' olup r ~ lr( 
mikd ırl.ırı go t,•ılen mazot ile kok komurıı \! ı ı:ı Jul 'l.lı) tar 
hine müs:ıdif ça~amba ı:;iınu ilıaleleıi ic•a e( imek iız e aleı 
mtınJk:1>aya k ınıılmııştur. T.ılipkri şarıııamcsın, ~ ırm ·k ıçi 
her ı:;iiı• DL'!t.·r,larlık lıina<ını.la :\lüc, cs:ıtı lktı adı) c mı ı cb 
liği,ıe \C itnıa talıp n!~nl:ırın da ye' ni ;iıakılc '<Zkıh r lıa 
becilikte mitte ekkil miıbayaat komi ır :ı" :ı r!vırıca3t cılc""IL' 

lstanlnıl Ziraat ııı<'l...t<·hi 

Kayit ve kabul şart! 
Bu sene tali ıiraat mektebi li n oklııgı.n ı musaada tal 

halinde acıtacak olan mektebe raporu ile tev~.k etmek, 
aşağıdaki· şartlar dairesinde ta- E - Ası <;ehadetnu r 
!ebe alınacaktır: hüsniihal mazbatasmı h 

ı - Mektebe Orta ınektc.i> mak. 
mezunları bilaınüsabaka alınır. 3 - Bızzat ziraatle i t;gal 
Talipler mektebe alnacak mik- den çiftlik ve arazi s.ıh ı· c 
tarı tecavüz ettiği takdirde dr olduğunu tevsik ea· ık t 
müsabakaya tabi tutulur. cih olunur 

2 - Mektep leyli ve mecca- 4 - Kayit \'e kabul zam: 
nidir. Birinci maddedeki evsaf Tesrinievvel bid:ıyetine kada 
tan maada mektebe girmek dır. Taliplerin ya dcgrmhıı d 
istiyen efendiler a ağıdaki ev- ruya veya Zıraat ınüdiır ve n 
saf da haiz olması arttır: murluk!an \'C ma~a·1 ı lill i 

A - Türkiye tebaasından ol- memurları vasıtasile mel 
mak, miidüriyetinc l . k fa cto 

B - Sinni on dokuzdan yu- ve vesai1<i il· is Ja t 'eri 
karı olmamak, zımdır. 

C - Vücudü ziraate miite- - İstanbul içi.ı Vi1 ~yet daiı 
hammil olmak, sinde Ziraat ınudiıriyetine m 

D - Sari hastalıklardan sa- racaat olunacaktır 

Adana Belediyesinden: 
Adını şehrine su isale,i ı,ın 35·37 sene mü•ldcıle imıiy•ı wrilecekt 

Taliplerin tetrlnicvvelin ikis!ne kadar Belediyeye muracaııiarı i!tn olunur 
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FORD 

· Kamyonunun 

lstanDul faDrikasınd.., 

gümrüklenmiş olaırak 

tesllm fiyatı 
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1~ Tonluk Ford kaınyonu 

hususiyle Türkiye için şayanı tavsiyedir 

l 1
12 Tonluk Ford kamyonu hususiyle Türkiye için şayanı tavsiyedir. 

Fiatı ucuz olduğu gibi benzin istihlaki de fevkalade azdır. 
Bütün müşkülata tahammül eden bir motörü vardır. 

Kendi fiatına muadil diğer bütün kamyonlardan daha çok idarelidir. 
Türkiye dahilinde diğer bilumum kamyonlardan daha ziyade iktisabı şöh-

, ret etmiştir. Türkiye dahilinde her hangi bir şehire giderseniz gidiniz 
istediğiniz yedek parçaları bulabilir ve bunları diğer her hangi marka 
bir kamyonun parçalarından daha ucuza alabilirsrniz. 
J ' 12 Tonluk Ford kamyonu Türkiyede Türk işcileri tarafından Tophane
deki Ford fabrikasında imal edilmektedir., 

HUSUSIYYETLERİ · 
Tamiratta ucuzluk 
işlemede ucuzluk 
Kuvvetli çelik şasi 

Türkiyenin her 

4 ileri ve 1 geri vites 
40 beygir kuvveti 
Türk iyede imal edilmesi 

tarafında acentalar 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 'l'ORD fREEPORT, İSTANBUL 


