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BUGÜN 
2 ncl •nhllcde : ' 

1- Tarlhf tefrikamız.· Abdül
han1112- Hart er ve ıon baberler' 

3 ilncll sahifede ' 
1- lıtan~uı ılfalyHI lçla yeni ~ 

b'r varidat ~ 
2- Belediye nrcllerlnl vak- < 

tinde vermlyenlerden et· " 

za ülınncak 
3 - 1·ucilnlerlrı tahdidi 1ekllfı 

muvahk görlllUyor 

4 ilncQ sahifede 
1 - f'elek. 2-HlkAye. ~l-Roman 

5 inci sahifede 
Maıt icmal 

Cümhuriyet Halk Fırkası grd'!p
1
u cumkar~es8i g~nti~ Andkafırakda ttopkl?

1
1!at cakkvte _ismet Padşanıdn u~~h~i vkaziye

1
t v~ s_on ten~itlere 

ce t kil eden izahahnı ın eyece tir. u ıç ma a r a eş ı a ı no aı nazarın an a mu ım arar ar ıttihaz edılecek 
vap eş 5 [T l f la}---Meb'uslar Ankaraya gelmeğe başladılar. Meclisin içtimaından evvel Cumhuriyet Halk Fırkası bir içtima yapacaktır. Bu içtimaın cumartesi yapılması 
Ankara: 1 F ke ~ ~~maında ismet Pş. tarafından mufassal beyanat yapılacak, memleketin umumi vaziyeti izah edilecektir. Bu içtimada S. C. Fırkası ve bu fırkanın lideri 

ınuhtemeldır. k ır ~ç·~raatı hakkında yapılan şiddetle tenkitlerde mevzuu bahsolacaktır. Cumhuriyet Halk Fırkasının esaslı bir surette takviyesi fırka haricinde kalan kıymetli 
tarafından hol Om ek ~nılması ve buna mukabil bir yolunu bulup fırkaya girmiş bulunan fena unsurlar varsa onlann da tasfiyesi Ankarada umumi bir arzu ve eme) halinde göze 
ve genç uHzuv ahnald azgerek fırka ve gerek hükumet meclisin yeni sene içtimaına kuvvetli olarak girmek kararındadır. 
Çarpıyor. er e 

Mevsukan i stıhbar ettiğimi
:e göre Serbest Cümhuriyet 
~.kası lideri Fethi Bey Büyük 

•llet Meclisinin önümüzdeki 

<bevanu 2 inci 'lavfa<l:ı) 

Umumi merkez kad-

Yeni fırka için 
tehlikeli yol I 

rosunu tesbit etti 
Dün Ha_rp Akademi Taşrateşkilabnagönde- Fethi B•• di11ordu lıl: "Matbııet hllrr9et4 
sinde diplomalar me riJecek meb'ualar tenkit, mllnaklJf« hilrrigeti demektir; /Mal 
rasimle tevzi edildi kararJaşbnldı oe tahrllt lrtlrrigeti demek det1tldlr. 192S,, 

, S. C. Fırkası merkezi umumi 
Dlin, Yıldızdaki Harp akademı- heyeti umumiyesi dün akşam 

alnde, bu ıeneki mezunların diploma· Fethi Beyin riyaseti altmda içti 

ına etmiştir. Dünkü içtimada 
Niğde mcb'usu Galip Beyin teş 
kilit yapmak füıerc Niğde, Eski 
şehir ve Konyaya gönderilmesi 
takarrür etmiştir. Keza Bilecik 
meb'usu Rasim B. Bileciğe, Ko 
caell meb'usu İbrahim B., Koca 
eline gideceklerdir. 

T •tra t1191dlllı 
Haber aldığmııza göre Neri

he Muhiddin Hanımla bazı ar -
kadaşlan vilAyet ocağı idare he 
yetinde tavzif edileceklerdir. Ay 
nca Nezihe Muhiddin H. beledi 
ye namzeti olarak gösterilecek -
tir. 

Umumi merkeıı kadrosu 

Frrkarun umumt merkezi kad 
rosu teeplt edilmiıtir. Bir şef dö 

lbrahlm &g 

Mlldlrl aıes'ullerl lllltdtnel delJll, ••hkeıne leoklf elatlftll\ 
Halbuki Başvekil Jietltl B. bu cefll 11a:ıelelerl mahkeoıe11e 

vermemiş, hllkıJmel lraran ile lıapaaıııtı. 1925 
Dünkü gazetelerde karşı fll'luuun proteatoounu okucluiumuz nmaa 

derin derin dütündük. Batta ııınu oöyliyelim: Memleketin en fuurlu mi>
nevverlerinin elinde bulunmak lUım ırelen aıuetelerin feaat ve tahrik ile 
itham edilecek harekette bulunmalanndan mu:ııtarip olmamak ve böyle Wr 
lekeden kurtulmuı olmalarmdan memnun olmamak mümkün deiiJdir. F• 
kat iti iyi tetkik etmeden memleketin dayandıiı bqlıca kuvvetlerden her 
hangi birine taarruz etmek memlekette münakata ve fikir hürri} .tinin de
vam etmesini iıtiyenlere büıbütün korlru ve ntırap verir. 

Fethi Bey müdiri mea'ullerin naaıl tevkif olunclulunclan bile haberda• 
cle;ildir: Bu tevkifler idari deiil, doğnoclan doğruya mahkeme karariledir. 
Bu dava tahriki edilmeden evvel kanun mucibince, Millet Mccliıi Reiaindea 
müsaade alınmıı, müıtantığın tevkif karannı mahkeme reiai tae:dik etmiı .. 
tir. 

Fethi BeyİR: (Hükumetin matbuat hürriyetine henüz tahammül ede
mediği anlatılıyor!) oözü bir mugalatadır. Fethi Bey mahkemelere hükU. 
metin emrettiğini ve Türk mahkemelerinin emir ve nehi önünde oyuncak 
olduğunu mu iddia ediyor? Mahkemeler bu asırda bir devletin en büyük 
emniyet ve iıtinat kuvvetlerinden biridir. Bir memlekette mahkemelere ve 
kanuna inanılmazaa, ne vatandatlık hakkı, ne tasarruf hakkı, hiç bir hak o 
memlekette yok demektir. 

Fethi Bey yeni Türkiyeyi böyle bir davlet mi addediyor? Hayır, poli-
tikacılık bınları, muasır Türk devletinin terefini, haysiyetini, nüfuz ve 
kudretini küçülbntkten hile ~nmiyecek !.adar ileri varmamalıdır. 

Fethi Bey 1925 de batvMil iken (Tok aöz) ırazcteıini kapatmı,tL O 
zaman da matbuat hürriyetinden baha olundu. Baıvekil Fethi B. Mille! 
Mecliainde diyordu Jd: 

"- Elendiler, matbuat hürriyeti, tenkit ve münaka~a hür
riyeti demektir; fesat ve tahrik hürriyeti demek değildir. Cüm· 
lemizin hatırındadır. Me.~rutiyetin ilk zamanlarrnda Volkan ve 
Serbesti gibi bir takım gazeteler halkı tahrik ve ifsat ettiler. Bu
nun sonu ne oldu, elendiler? (ot uıı bir Mart sesleri!) Evet, otuz 
bir Mart! Memleket tehlike içinde kaldı. Çllnlı:ü bu tahrik ve fe
satlara hükfimet kayıtsız kalmı~tı. Bugün memlekette hiç bir 
emniyetsiz}ik yoktur. Fakat memleketin emniyeti sarsılrncaya 
kadar bu tahrik ve fesada müsaade etmek doğru mudur? Adliye 
ve polis vazifesini yapacaktır. 

Bilirıniıiniz, o zaman Fethi Bey ne yaptı? Matbuat hürriyetini feıat 
ve tahrik hürriyetine çevirdiğini iddia ettifi gazeteyi mahkem ye vonnediı 
vekiller heyetinin kararile tatil etti. 

Şimdi iae tahrik ve fesat yaptığı iddia olunan gazetelerin müdiri m. 
ı'ulleri hükıimetin kararil kapanmıyor: mahkemelerin kararlarile ı.Anun ve 
adalete teılim ediliyor. 

Fethi Bey Batvekil iken tahrik ve feaat dediği ıeye, buıün dürüıt mat
buat hürriyeti naırum mı veriyor? Bu bir takdir meıeleıidir. Fethi Bey 
kendi ırörütüne inandıiı kadar, hiç olmana o kadar, türlı hakimlerinin ada
letine inanmalıdır. 

Bizim Bqvekiliıni:r, modern Türk Devletinin Batvekili lımet Pt- başka 
türlll oöyliyor. Bakınız nasıl: 

"- Serbest Fuka liderinin ve arkadaşlarınrn fikirlerini ram 
bir hürriyet ve emniyetle izah edebilmelerini temin etmelerini 
mes'u} makamlara emrettim. Kanuna muhalif hareketlere kaıp 
polis ve Adliye takibatta bulunacaktır. Fikirlere muhatap o/an
larrn alışmağa mecbur oldukları şey hiç bir sebeple kanuna kar-
.şı koymamaktır." . • . 

iki telakki, ilıi ıörüı, iki anlayıt araaındııki farka bakınız: Halk Fıro 
b11 hükıimeti matbuat hürriyetini tedhit delil, idame etmelı iıtiyor. T'ıidt. 
Adliyesi, Fethi Beyin 1925 de iıtedili ü:ııere, 31 martlara ıebep olacak f. 
aat ve tahriklerin önüne ırec;erelı namuılıir fikir adaınlannın ıerbeatçe ~ 
lıtmalarını temin etmeğe çalıfıyor. 

inat ve lnzırınlık yüzünden memleket için l•hlilıeli olan yolları, halka 
doğrlı yol diye aöıtermekten çekinelim. ---

• 
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.._ ... ra_,,_si_n_P._iş._"-n'-" ... H-"-''-r."_,~. ,i!iil Almanyada umumi intihabat başladı Ağrıda yakalanan 
No: 37 (TercUme we lktlb•• 

hakkı mahfuzdur.) 

usya ile muharebeyi 
niçin kaybettik ? 

Mağlubiyetin başlıca sebebi iki taraf 
kuvvetleri arasındaki müsavatsızlıktı 

14 eyliil inti.habatının neticesi merakla bekleniyor 

içki yok 
Rey verilirken 

içki yasak! 

Ecnebi ma~uab J/ C. Akvam 
Cemlyetı Ak- A 

8
. ı•v• 

vam kitabeti vru~a. ır ıgı .. 
meselesının tetkıki Cemiyeti Akvam toplandıktan son 

Almanyada intihabat başla- ra Avrupa matbuatı daha ziyade Ce- CENEVRE, 14 A.A. - Ak-
dı. Haftalardanberi söylenen nevre içtimaile meşgul olmağa baş- \iam cemiyeti büyük meclisi 
nutuklar, devam eden mücadele Jamıştır. Cemiyeti Akvam müessese- dün İsviçre murahhası M. Mot
ler hep 14 ey!Ulde Alınan vatan sinin bir umumi katipliği vardır. U- tanın beyanatını dinlemiştir.M. 
daşlarını verecekleri reyler için mumi katip İngiliıdir. İtalya hükiı- Motta, bir Avrupa birE~i vticu
oluyordu. Alman millet mecli- meti bundan evvel verdiği bir muhtı- de getirilınesi fikrine t!U'aftar ol 
sinde bir çok fırka vardı. Bu rada Cemiyeti Akvam umumi katlp
fırkalar arasında muvakkat au- !iği teıkilatının bir nevi inhisar dc
lıışmalarla .iktidar mevkün, " mek olan bu vaziyete nihayet verilrr 
kalabilen merkez fırkası reisi sini iıtemi§ti. 

erme 
Üzerinde bir çok vesikalar 

bulunmuştur 

ANKARA, 15 (Telefonla)- de tarama ameliyesi yapıl 
Ağrı harekatı hitam bulmuştur. tadır. Yakalanan bir Erınelll 
Artık Anadolu Ajansı tebliğ zerinde Ermeni çete şakııve' 
neşretmiyecektir. rrenakıbine dair bir çok 

Sureti hususiye d~ aldığımız 
habere göre dağın kovukların
da gizlenmeğe müsait yerlerin-

!ar ve vesikalar bulunmuş 
Yapılan taharriyat netice 
vaziyetin tenvirine amil 
katar elde edilmektedir. 

Şark vilayetlerinde tetkikat 

Brünning mali kanunların ka- "Tiınes., buna tahsis ettiği ba~rl"a -
bulu meselesinde meclisin di- kalesinde ezcümle diyor iri: Fevzi Paşa Şarka hareket etti ğer fırkalarile anlaşamamıştır. "Bu muhtıra İngiliz ve Frans.z 1 • 

\Takrt vakıt şu veya bu tarafa memurlarının bilhasıa yüksek ma- ANKARA, 15 (Telefonla)- le Sıvasa hareket etmiştır. 

ANKARA, 15 (Telefonla)-ıtişi Sahip Beyler şark vili 
D~~~~.e ve~aleti ~~m nü.fus rind_~ tetkikatta b~lunmal< 
muduru Akıf ve mu!kiye mıifet bugun hareket ettıler. 

t~ayill ederek ı'ktidar mevkii- k B" "k E k' H b" R .. şir Fevzi Paşa buradan .:.ıı v... kamları işgal ettiklerini gösteren ra · uyu r anı ar ıye eısı 'd k kıt t t ft' edt""" ni muhafaz edebilmek daha zi- · gı ere aa ı e ış 
kamlar zikrediyor Münavebe suren- Müşir Fevzi Paşa bugünkü tren tir. yade mümkün olamadı. Lazım .le bu vezaifin ifasını ve bu suretle 

gelen kuvvet ve salahiyetle it 1 · ·ı d"I L f ı, 
.. ekalliyetteki millet erın temsı e l . iman tari esi esaslı tetkı·k edilece.I' görmek - bilhassa bugünkü ma- melini dermeyan ediyor. 

li buhranı halledebilınek için-sa "Times., bundan sonra İtalyan ANKARA, 15 (Telefonla)- tü.Liman şirketi tarifeleriııİ' 
rih bir vaziyet almak icap edi- muhtırasının bazı fıkralarını zikı •ie- Liman inhisarı müdürü Hamdi sash bir tetkike tabi tutulı"I 
yordu. Bunun için de memle- rek diyor ki: , B. geldi. İktısat vekili ile görüş anlaştlmaktadır. kette yeniden umumi intihap T ı • · 1 

y1apmaktan başka çare ry·o~u. ifa~~~~-~~ aatl mesele v•zaı ın . ·.u Edirnedeki tahribat tamir olunuyol 
şte Alman millet mec ısı un- "Time• .. bu ylizden bir takım ibti dr', 

dan dolayı feııhedilerek yeniden Hiflar çıkaran rekabeti teskin değil ' ANKARA, 15 (Telefonla)- lıktan fazla hasar tesbit e-.J 
n ~iletin reyine müracaat edildi. tahrik edeceğini söylüyor. j Epeyce bir müddet evvel E- tir. Bu tahribattan bir k·s:1 

"Rusya ile muharebenin mu ı etmemek bir hata idi; bu hata Alınan yadaki intihabat mü- dimede tahrikat yapan kasırga bu sene 67 bin lira sarfile t 
· M. Briand'ın nutku · · J k b" )' b 1 k rdİ1 kaddematmı tervice İzzet pa- işlendikten sonra tecaviızü va- nın netıcesı o ara 100 ın ıra tına aş anması mu arre 

şanın kitabında medayihi mas- kii bir tabur askerle def'e nasıl Cemiyeti Akvamda Fransız harici- M. Molla ·-

tur ve kemal ve iktidar İ'le be- imkan olabilir? • ye nazırı M. Briand tarafından irat duğunu söylemiş, bu me. s_elenin Evkaf. U. müdürünün beyanatı rabcr hasbııtbeşeriye hatası Sait Paşanın vehmi malum edilen nutukton bahseden "Temp•., k k h 

meşhut olan Mithat P~a se- bir keyfiyet olup bunu ~krar gazetesi başmakalesinde ezcümle di- b ncı k~mıis:ı;~~n tet. ı. ıne a ANKARA, 15 (Telefonla)-! ğu otel ve diğer bazı inşa; 
bep olmuştur. Mithat Paşanın tekrar izaha hacet yok ıse de yor ki: "M. Briand'ın nutku bütün vdale edılme1sın~l~stemıştır.hBhun Bursa ve İzmir teftiş seyahatı evkafın alakasını tetkik e 

~ . . an sonra ngı ız mura ası . . 1 E k f , 1 · d d b"" "k b" A e Londrada iken neşrettiği Fran- Paşanın yine vehim saikasile beynelmilel mahafilde büyük bır ın- M G h ' .. 
1 

k "ktı adi na gıtmış o an v a umumı zmır e e uyu ır m bu 
· d f d k 1 · k ı k • ra am soz a ara ' ı s "d"' .. N" · B idi ·· ·· · k t" h b yap .sııx:a risaleden -iki nun ter- ve şahsımı istıh a e ere yaz- 1 tiba tevlit etmekten gen a mıyaca b h be 

1 
. h kk d · mu uru ıyazı . ge ve şu tutun şır e ı esa ına 

u ranm se p en a m a ı-
1 

d · ati cüınesi 1295 senei hicriyesi drğr bir meseleyi tashihe vic- 1 tır. Fransız mümes!l!li sulh davasına . • beyanatta bulundu: makta o an eponun ınşa • ./1 

sonlarında İstanbul evrakı ha- danen mecburiyet hissettim. Sa ı ve Cemiyeti Akvama olan imanını za'it ~erm~ı~kt M "- Bursa ve kaplrcalan işlet ilerlemektedir. Burası 1 teır· 
vadisinde intişar etmişti- har- it Paşa beıtinci defa sadarettenı teyit etmiştir.. B . çtdımLa httıh .e~ sonarazın, M. me şirketinin yaptırmakta 1>idu evvelde tıcsellüm edilecektİt' 

· nan , e arıcıye n . bin mukaddematmı Gcendisinın infisalini hikaye ederken bunal Giriştikleri tetkik.attan sonra yirmi Zaleski ile görüşmüştür. AJ d • "h b b" • 
tasvip ve terviç eylediği nüına- benim sebep olduğur: ~ruza yedi Avrupalı devletin mümessilleri A f'kri manya a ınti a at ıtti Yan Olur .• ' tının benı·m tarafımdan akün bı vrupanın ı 

1 ~~~hlrm~~~~ k 
Dedikten sonra fU mütaleatı rakıldığını yazıyor. Bu, serapa olduklarını kabul ediyor. Bu netice VİYANA, 14 A.A. - Başve- Sosyal demokratJ;-r ekseriyeti azanmı 

il.ive ediyor; • iftiradır. Zatı şahaneye takdim biraz gayevj ise de sıkı bir teşriki kil M. Schoeber, Viyana gazete ( ) ,. • lın 
1 

dı B h ba 
"' Evaru mağlubiyet ve zaru - olunmak üzere bana tevdi edi- •. mesaı· ıu·· zumunu daha az göstermek- cilerine vaki beyanatında, Avus Berlin, 15 A.A - ...... ,umı rey a ıs ar r. u esa :ıti: ah 

1 • • d intihabatın neticelerine nazaran 573 meb;usluktan sosyal d-.:.1 
rette bile kuvayı azimeyi t - len maruzatı vakit fevtetmeksi- turyanın coğrafi vazıyetın en aJ' ti Sı·ıa"ha almag·a mcmaliki vesi- zı"n arzetmek vazifem icabı idi. tedir. ve Tuna boyunda zırai bir blok intihabata 35 milyon müntehip ratlar 142, milliyetçi sos)'- J 

M. Briand basiretle yürümek lüzü · · k · · S ld kr eP'. asının nüfusu ve onları idareye Bu hususta teahhir vukuu ne <le vücude gelmeg" e başlamasından ıştıra etmıştır. osya emo at ler 106, komünistler 77, ıt1 
munu saklamamıştır.,, .

1 
· · ı· Al ·1·1 ·ıer serveti mülkiyesi müsait bulu- rece mucibi mes'uliyet oidugu- . dolayı Briand projesine sureti !ar 8,530,000 mı lıyetçı sosya ıst ciler 76, man mı ı yetçı 

nan bir devletle muharebeyi gö nu Sultan Hamit devrinin ma * * * mahsusada taraftar olduğunu ler 6,375,000, komiinistler ahali fırkası 33, iktısatçıla' 
ze kestirmekliğimiz muvafık hiyetini ve sarayın iç yüzünü lrak Kürtleri ile söylemiştir. 4,599,000, merkezciler4,549,000 devletciler 20 saandalya ~ 
degildi. Tarafı şahaneden vuku bilenler teslim ederler. Bütün musademe Alman milliyetçileri 2,459,000, mış addolunmaktadır. MiltP-. 
bulan sual üzerine ben bu yolda memleketi kuvvetli ve çümullü 1 M. Briinlg , Bir de grev halkçılar 1,996,000. iktısatçılar ki 55 meb'usluğu Bavyera beyanı m~talea .e~iır.nm: La- bir istihbarat şebekesi. i~e kuşat' cadelesinin dedikodusu bu mem Bağdattan 11 ta~ih~l~ !~gi- MADRİT, 

14 
A.A. _ Bisca- 1,352,000, ba~ye~a halkçıları çrları, çiftçiler ve diğer fır kın o vaktın .. hey e~ı vükela~ı ta- m.'~ olan Sul~n Hamıdın :V~sa~ leketin hudutları dahilinde kal liz gazetelerin~ bıl~ırıld~gıne yedaki maden s.anay. ii amel_esi_le 1,118,000 ve çıftçıler 1,103,000 kazanmışlardır. rafında~ mut:c.el~ıdane sozler ıtı ıs~ı~laıyesı o. kada~ çok ıd_ı kı madı. Uzak ve yakın komşular göre Süleymanıyedekı Kürtler ı. 

söylendı. Mag.tubıyet kumanda. kendısıne takdım edılmek uze-114 eyliil intihabnun netice&ini tarafından yapılan tezahurat Grenattaki "bm?'~ ınşaat~ ışçı- Gazi Hz. Varşovada bombaı' 
ya müdahaleden ileri g~ldi~i be 

1 

re gönderi~en maruzat ha~kın- dikkatle takip etmektedir. Al- esnasında hükumet kuvvetlerile !eri yarın grev ılan etmege ka .. . J 
yan olunuyorsa da hakikatı hal da muhtelıf yoll~rdan mahımat:manyada söylenen bazı nutuk- musademe o l muştur. Bu esna- rar vermişlerdir. numayış er 
böyle olınayıp muharebeyı kay- alabilirdi. Resmı maruzata ge- lar bilhassa nazarı dikkati cel- da biri frak askeri olınak üzere 30 yaralı Reisicumhur Hazretleri dün Varşova, ıs A.A. - ~ 
betme.miz.~ sc~ep iki tarafın kuv lince bunl~r. daire_i_ kitabete vü- , betmiştir. Bazı nazırlar harici 13 kişi ölmüştür. 35 kişi de ya- BARSELON, l4A.A. _ Man akşama kadar meşgul olmuşlar tanın ~?l .. cen:W f~r.kalar: ""J 
vetlen musavı_ olrı:amasıdır.,, rutları tarıhıne gore sıralanıp siyasetten bahsettiler, münte- ralı vardır.Bunların dokuzu po- . da bir otokar dioer ve akşam saat 18 de Sakarya vada buyuk bır mıtıng a,:dC 

1 Göriilüy~ lci Sa" Paıa "ra· ""m"' alUna alındd<lannd~• hiplm AlmM hudu<lanmn '" ı;, döcdü ,.k,olü. Nü=yiş ::,"'.;;::";:.ı; '""''' g<Çm<k;. mo<örii il< Fon..ı,ohç<yo krula< lenfü. Bu miting« hü1"'mj 
ym müdahalesi mühimmat ve Babıaliden gelen tezkereleri te-

1 

hih edilmesi lüzumundan, Al- 2 OOo kişi tarafından yapılmış- tedig' i sırada kapaklanmışttr. bir tenezzüh yaparak avdet bu- Jeyhine bir karar sureti kııb· J levazımı askeriyenin noksanını hire hiç imkan yoktu. Hayat ve man millcttini ag· ır şartlar altın tı'r. frakta başlayan umumi in- ı d d"I · · M' · ·ı b datı". 
30 kişi yaralanmıştır. yurmuş ar ır. ı mıştır. ıtıngçı er un "-ıJ ikmal maksadile tarafı padişa- meslekimi bilenler maruzatı da ezen sulh muahedesinin ta- tihabata iştirak eden bir kısım Bı"r yangın ra sokaklara dağılanı~. te~J 

hid<n mü<mliy<n =id« "' mmiyoyi, b~nlın mohalif mü· ı dil <dilm"indon bah•«<iltt. Bu Kürtlori prn«-'• ioin y<>pdM . Ed;me ve Yunan atletleri ra<a başlam<ŞlMdu. N-'J rılmekte olmasından ıbaret bu- talealarla akım bıraktıracak ma sözlerin hariçteki komşular - bu nümayiş esnasında: • Madnt, 14 (A.A) - Geada müsabakası !er tezahüratın memnu ol~_,, lu~du~unu y_e kendisinin bu ~- hiy~ttc bir adam olmadığımı· Fransa ve Lehista:ı - arasında -"Kahrolsun intihabat!" di- lajarada gece yarısı çı~an ~ir b dd 

1 

d k ,,.-
mırlen teblıge tavassut etmış teslım ederler. ne kadar fena tesırler uyandır- b _ !ar ve İrakın Kürt- "·angın neticesinde şehrın gazı- Edirne, 15 (A.A) -Edirne azı ca e er en geçuhme ıefel 1 d 1 ·ı t k"t ta M af'h s · p b" ı · · N'ha ye agrışmı ; .

1 
k .. .. .. d ki diklerinden zabıtam a .. tt o. mas~. o ayıs~ e en ı. ve - . aam ı.. aıt aşayı oy~ dığından b~h.sedıldı. ı l-'.C: !erle meskfin yerlerinde intiha- nosu ve tiyatrosu_ ~amı e yan spor ta ımı onumuz e pazar . . B d k' 

1 

tl"j rız -~~~l, takdır ve tahsın be~- b_ı_r .~ann~_du~mekte mazur go- Alman harıcıye nazın .. hancı batın serbest olmadığı söylen- mıştır. Yangın hala devam el günü Gümülcinede Yunan Atlas ~~tir. k uııe:tdı~ 1;:' ~:ı IJV ledıgını yazıyor ve Rus harbın rurum; çunku Paşaya bunu tel- siyasetten yalnız kendının me- . . .. . .
1 

d 'l"h ın~ktedir. takimile bir müsabaka yapmak ın an u a gı enfu ııaıı'..r d 
"l"b' · · 'k" f be · · A 'f mıştır Numayışçı er e sı a " olmıyan el bombalan ır '· e mag u. ıyetımız ı. ı .!ara ın kin eden _zat m.a. yıncı n. s'ul olduğunu söyliyere.~ b~_şka · r bulunmakta idi. Po- İn 'lterenin borçlan üzere cuma günü 18 kişilik bir 

1 

tıf•J 
kuvvetlen arasındaki rnusavat- Bey olduğunu bLiiyorum. Saıt nazırların bu hususta soz soyle v_e h~çe .. d • ta gı grup halinde Gümülcineye ha- mış ve tabancalar atı mış 11':, 
sızlıktan ileri geldiğini ve ken - Paşanın sadaretten· infisaline meğe salahiyeti olmadığını sö- lıs numayı~ı .agı ~a~ınc\:_- LONDRA, 15 A.A. - Bazı reket edeceklerdir. ~~~r~11;15\vş~ ~~~ı~::ış~~r. disi~in mahz~ bu se~eple harbi benim. sebep olduğum m~~;ıe~i- ylemek mecburiyetin~e kalınış ~e~ sevkedı~~~~ ~i~~ci e ~ürt- Am~rikan ~a~afili_ t:rrafından r 

tervıç etmemış oldugunu maka n;: gelince sadaret tebedduılerın tır. fntihabatm ne netice alaca- ~st~mal d:;kişi tevkif ııdilıniş İngıltere hukumd eAtının "khaq>
1 

Fethı" 8. ~:tş~ ::~~uo~~~~~ıt:~ş~~ m.ı. müdafaada ileri s~rüyor. de sultan Hamidin takdir ve i'.a ğı merakla bekleniyor. er en borçları. hak~ a .. ~en a. ı e 
Boy le . iken kuvvetçe bıze kat <lesinden başka hiç bir kuvvetın BERLİN, 14 A.A. _İntiha- tir. akd~tmış ?ldu~~ ıtıl~fı yenıden kat devam C.°!1~~t;_dir. __./ 
kat faık ol~~ Fransay~ ka:~~ nafiz olmadığını Sait Paşa her- bat sükun dahilinde cereyan et- Milyonlar çalmış tetkık ettı~:~ı temıne . sarfı (Başı ı inci sayfada) 
"'" ''"kın• Mnl <eklif ott>g• ''"~iyi bili<. Ba hww oulO•u 1 mok<odi<. Roy ~d•kl= küçük goyre< oyl<d•l<' yolunda '"" ~· ispanyada sans•'.,,. anlaşrlamaz. Vakı'.': r;r:ıeınl~k~t~ hümayundan beri Sait Paşanın ı birahanelerle kahvelerin içine PARİS, 14 A.A. - Memur- dilen h~berlerın asi~ esas~ a- fevkalade içtiınaında meb'us o- (il', 

vukubulacak tecavuzu ve ıstıla nezdi sahanede haiz olduğu te- k tur Havanın bulutlu ol- !arından bulunduğu Cenubi A- ri oldugu beyan edılınektedir. !arak bulunacaktır. MADRİT, 14 A.A. -:. bb 
.. 1 · · d d k · · onmus · · B k da b" k mi h' B M "f V k'l' 1 b üru"nıl11 tc ıe us erın~ ~r urma ve veccüh ve itimadı yakından bıl- ması mÜntehiplerin adedini art- menka an asın n ır aç - Tayyare kazası Fet ı .. er., :ıan e ı ı I te er, mat uat sans •lfll 

devlet ve mılletın hukukunu diğim için böyle bir cürette bu- tırmaktadrr İspirtolu içki satı- iyon çalarak kaçmış ve İspanya 
1 

AA.. y Cemal Husnu Beyın Bern sef.ı-
1 

şamba gecesi kaldırılacag 
muhafaza etmek için ledelhacce lunmayıcağım da aşikardır. men'i .dolayısile sükunun ya iltica etmiş olan Villa Nue- MARS LYA, ~4 . -. u- retine tayini üzerine Gümüşha-ı her vermektedir. 

• 

( 

tedabiri a~keriyeye de ıı:~aca- Sultan Hamidin teveccüh ve ~rı:ı~:faza edileceği zannolunu- va bu gece Parise getirilmiş ve nan bandıralı Agıos ~o~gı:a_~- ne meb'usluğund~n vukua ~~~e: A . . d ·yet 
at olunur ıse de buna gınşme- itimadını kazanmış Sadnazam- tevkifhaneye gönderilmiştir. puru P~los burnu aç~gın a cek inhilale kendı namzetligını rJantın e vazı 
den evvel .. tarafeyn kuvveti.erini !ardan Cevat Paşanın -Ermeni vor.. . . . . . . . --· R -li - -

1
- zaya_ ugramış c;ı~n b~ İta. !yan_ vazedecektir. c_ emal Hüsnü Be- A !ı- c 

!aşıldığına göre ume mese e- urettetba Buenos Ayres 15 ,.. .• ~ ııazan mu:aıeaya ~Jt;ıak bır za- iğtişaşatı neticesinde, Sait Paşa 1 dabın fıliy~ - ~le hang~ seyyıeru~ sinden dolayı Sadaretten infisa- denız tayyaresının m .. - yin gerek vek~le.tten ve ~er~k - , ~ fr 
ruret oldu~u da aş~~ar?ır. Fr.an nm da Rumeli meselesini vakit öniine geçtıgı, mesela Sad~e~ line sebep ben olınuşum; onun tını kur~ararak 24 s~at_teahhur meb'usluktan ıstıfası Meclıs ıç- Memleketin tabii surette ıJf'., t ı 

r 

sanın a~alı tecav~zkaranesın- ve zamanile halledememek dola zamanında alevlenen_ R~ı_neli ~ maruzat; nı akim bıraktırmağa le Marsılyaya gelmıştıır. timaınm ilk gününde cereyan hap edilmiş bir hükunıetel v 
den vakıt ve zamanıle hab~rd3: yısile Sadaretten infisal ettikle- tayatı ahvalinin_ tanzımı ıdaresı çalışmrşım; çünkü bir başkasını edecektir. .. .. .. keyfiyetinin mümkün ~ n 
olm~m:ık ve b~~ ~~şı . sırası ri malum bir keyfiyettir. için neler •yaptıgı sorulsa alma- Sadaret makamına getirtmek Aydın memurları İstifayı mu_teak~ Buyu~ kadar süratle tahakkuk · k 
vesa t ıle tedabırı kafiye ıttıhaz Sait Paşa fikren ve kale - cak cevap şudur: isteyormuşum. Bunlan kendisi- Millet Meclisi Riyasetı usulu na isal edileceği haber veri z Gl 

· · 
1 

Fyr Pilt kuman men yüksek bir zat olduğu - Ne yapayım, ben düşün- ne Mabeyı"ncı· Arif Bey hikaye Aydın vilayeti memur!~ - kanunisi dahilinde istifadan hü- tedir. ·ıe~ e!'1ı mıra aya · · d d 23 ki · · tasfiyeye tabi tu h be d d k h" '1:ıs ~dadır Misafirler şehrimiz- halde muazzamatı umur arasın düklenmı yaz un. etmiş ve benimle görüştüğü za _ an şının . . . . - kumeti a r ar e ece ve u- Amerika tayyareCI 
de bir lfafı°a kalrak gezecekler - da bir t.akım dedikodulara. 3;tfı- Buna mukabil: man şayet ben kendisine t~lduğu dün vilayete bıldinlıniş ~et te mahallinde ~tihabat ~ d

, v .. ı o b"n tondur Ge ehcmmıyet etmekten kendını a- - Yazdıklannız kabul olu~- · k tır. . ıcrasmı tebliğ edecektir. Aldı- TOKYO, 14 A.A_ .. _..iı'"'/. 
:· .~ruv_a~obr .. ı saat 3 5· da lamazdı Bu yüzden bir çok işe madı ise ne için istifa etmedı- hilamma temınat verece 0 • Avrupaya gıdecek talebe <rnn ... malfunata göre Gümüş- " ıru suvansı ugun , · · . · . lursam inanmamasını da i- .. --- . . kan tayyarecileri, buY··sii"'J Şükru Naili Paşayı ve müteaki- yarayacak fırsatlan kaçırmıştı., ruz? laveten söylemiştir . Sait Avrupaya gidecek lise mezun hanede Ciimhurıyet halk fırka- muhiti geçmek teşeb~LI ~,,. 

ben valiyi ziyaret edecektir. Çok yazar, muttasıl tezkere ~~necek olsa şu cevabı vere- Paşa Sadaret m:ıkamm.a o ka- lannın müsabaka imtihanlan a- sı. Fethi _Bel'.1~h~azalnr;;as;ı te- rişmek için SamsongıdC" 
Bahriyeliler Cümhuriyet abi- ve layiha yağdmrdı; bu yazılar ce tır: . . dar merbut ve haris değildise ym 18, 20, 22 sil!de yapılacak- mınen aglebı ı tıma . en ı n.a-

desine bir çelenk koyacaklar - birer belagat nümunesi add~lun -. İstıfa ettıın. (Bitmedi) tır. • · mma namzet "östermıyecektır. ket etmişlerdir. 
dır, mağa şayandır: fakat hangı te- Saıt Paşanın hatıratından an • 

ıı 

t 

ı 
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~Belediye 
-

j [ Mahkemelerde 1 1 -, intihap Yeni teşkilatın f aideleri 

vergilerini vaktinde vermiyenlerden ceza alznacak 
itfaiye [ B•ledlged• 

. Ekonomi 

Beledi resim Sahte senet Tütünler 
Sigo;ta primlerine 

-
görülmeğe başladı Defterlerin tetkiki 

- - bugün yarın bitiyor 
yapılan zam Vaktinde vermiyen Ameli hayat mekte- Zeriyatın tahdidi 

İstanbuld;-So,000 lira ler iki misil verecek bindeki suiistimal talebi muvafıktır Cumartesiden itibaren Açıktaki merkez memurları niçin nahiye 
---- - . •• •• .. • • • -·- • 

ır 

-·- cetveller - . . talık edılecek mudurluklerıne tayın edılmedıler? 
~apılıW tc mm edecek Mükelleflere teblıgat Şahıtler 3800 lıralık senet 1 Fakat fiatin tahdidi ser-

~rrnen Beledıye kanunu mucibince icra edilecektir hakkında ne diyorlar? best'ii ticarete muhaliftir Encümenler intihap defterle- T h 
flka,·el ıtfaiyeye tahsis edilmek üzere ri hakkındaki tetkikata devam ev it işleri hakkında Fazlı Beyin mühim beyanatı 
~k 'f1I Yangın sigortası primlerine ya-. Yeni beleclıye kanununda be- Ameli hayat mektebi müdü- Dün saat on yedide lstanbııl etmekte olup bugün yarın bu işi 
[muŞ~ Pılan yüzde beş .ıaml,a İstaı:ıbu\ lediye vergi ve resimlerini vak- rü Muzaffer B.in 3,800liralık bir Ticaret odasında tütüncüler en- ikmal edecekler ve cumartesi Yeni teşkilit. nahiyeler. ;,a
,ticesıı' da senede ( 50.000) !ıra vandat tinde ~nniyenlerden iki misli sahte senet tanzimine dair mck cümeni Oda reisi Mithat Beyin gününden itibaren de cedveller bıta işleri hakkında dün vali mu 
!il vı4 elde edilecektir. olarak tahııili musarrah olması- tep muhasebecisi Aliye H. "!ley riyasetinde toplanırn~tır. asılmağa başlanacakt r. avini Fazlı B. bir muhanirimize 
tr. Bütim memleketimı~in yar~ • na binaen bu cihetin mükellef - hine iln me ey !ediği davaya dün Bu içtimada tütün zeri yatı- Halk Fırkası mutemetleri şu izahatı venniştir: 
.,- "ın sigorta primi 4 nulyon lıra lere tebligile buna meydan ve - ikinci crza mahkemesinde de - nın ve ihraç fiatlerinın tahdidi dün de fırka merkezinde fırka "- Yeni teıtkilatın evvelce 
il 1ır. Bunun J milyon liras.ı İstan rilmemesi hususu alakadarlara vam olundu. Şahit sıfatile dinle için Yunanlılar tarafından hüku müfetti~i Hakkı Şinasi Paşanın tahmin ettiğimiz faidelerin nis 

!ıu~da temin edilnıektedır. tebliğ olunmuştur. nen Muzaffer B. in zevcesi Me- metimize vakı olan teklifler riyasetinde toplanarak intihap betle tatbikattan aonra gördü-
vilaf itfaiyeye ait yüzde be!\ zam R h · 'f · diha H. Muzaffer B. tarafınrlan mevzuu bahsolmustur. etrafında görüşmüşlerdir. ğüınüz iyilikler yüzde yüz fazla 
ak fil cyJfıl iptidasından it'baren ya- u satıye tarı esı . Aliye H. a verilmiş şahsi iki se Encümen tütü;ı zer'iyatmın Halk reylerin atılacağı günü olmuştur. Nahiye müdürleri ta 

pılan yangın sigortalarına mah- Yeni belediye kanunu mucı- net mevcut olduğu'1u ve fakat tahdidi teklifini memleketimi- salrrsızlıkla beklemektedir. Bu mamen vazifeleri başına geldik 
Us clup diger sigortalara şumu hince verilecek ruhsatiyelerden 3,800 liralık üçüncü senedin zev z.i.n menfaatine mtıv<'fık görmüş nun en büyük delili şimdiye ka ten sonra bu faideler kendini da 

İ u yoktur. alınacak harçlar hakkında ~ele- cine ait bulunduğunu söyle- tur. dar olan İntihaplarda bir çok ki ha çok gösterecektir. I 
. [ •T/' A fi ı diyece bir tarife ta.nzim edıle - di. Diğer ~ahit muallim Mahir Fakat fiatlerin tahdidi tica- şiler ihmalkar davrandığı halde Te kilat tekemmül ettik~ 

tır~.~ t'' ıuye e rek cemı·yetı· b0ledı}·eye sevk -. B d k M ff B J ret l · · · ld l f l ı h ' '1'" , . e gere uza er . eve g<" ın ser ıestısıne m•Jgayır o u ıu se er te ıa ükle müracaat e- alk. hükumeti ve hllldlmetin 
.• olunmuştu. Bir müd~ettenb~rı rek Aliye H. m zevcile tanı tıgı g~ndan tütüııcüler;miz fiat tah derek isimlerini defterlere kay • bütün salahiyetlerini toplamıt ey 

CCP JJ J k ·a k en u · · d d ı ı · Vail Mua11lnl "'u. 

M
• " " bütçe, ı are ve avanın ' • ıçın bu alacak meselesinden do ı ıne a ey ıtardırlar. Encümen dettırmiş olmasıdır. Bütün ma- olan mülki ve memurlarını ken- .r.,_ 

1 1 em a nıenlerinde tetkik edilmekte o- layı bir çart>i tesviye bulmak ii- Yunanlı arın teklifleri hakkın- hallat ahali~i reyini C. H. Fır- dilerine daha yakın bulacaklar, .. .. . 
k n - - lan tarifenin tetkikatı bitmiştir. zere arayag:rmiş isede iki taraf da hazırladıgı raporu İktısat kası lehine kullanmak üzere ha- onlara her dertlerini dinlivecek ye mudurlen, daha şumullıi b.r 

e ~atışlar pek çok rağ- Cemiyeti belediye bu bir ikıigün anlaşamadığ gibi kendi me~gu vekaletine gönderecektir. zır bir vazivettedir. kapılar açılmış olacaktır. . vazife sahibidirler. Bu itibar. 1 

truil~ bet btılmaktadır içinde toplanarak tarifeyi müza liyeti de mfmi ol<luğundan bu Teşrinievvelde Yunanistan- -- ----· -- Buna mukabil vilayet dahi es da m.er~e.z memurlanru~, mem-
•"' kere ve tasdik edecektir. tsi takip edemedigini veüçüncü da bu meseıe için toplanacak o- Tevfik Kamil B kiden her işi yalnız polis kara- leketırnızın bu ~eva~a ıhtiyacı 

Defterdarlık tarafından bir Beyoğlu sokaklarının senet olan 3,800 liralık senet lan kongreye noktai nazarımız • rile görmekte iken şimdi ve da- o~~ ~aşka muhıt~erınde. ve k~ı 
Çok milli emliık ve arsalar satı hakkındaki ı;anaati ise Aliye H. hildirilecektir. Ankaraya g·idiyor ha emin vasıta ile de yakından d.

1 ıhtısas .şubele'.1 .dahilınde .ıı-
lıga çıkar lmıştır. tamiri 1.c:hinde bulunmadıgını söylerli . Bu seneki tütiin ınahsııliimü görebilecek ve hiç şüphesiz vazi t!hdam :dılmeleı:ı.nın daha faıde 

Bu emlak satışta rağbet bul- Bcyoalu kazası dahiline eki Bundan sonra iki sahit daha elin zün 50 milyon kiloyu miitecaviz Muhtelit mübadele komisyo - yetleri mü ahede de kararların- lı olacaf ma kamım. 
llıaktadır. Milli emlakin mü • yolların ;amire muhtaç olanla- lendi ve gelmiyen şahitlerin cel olduğu anlaşılmıştır. nu Türk heyeti murahhasaı;ı re da ve icraatında da ieabetle yü- stanbul zabıtası. 
'ıim bir kısmı da satılmıştır. n tetkik edilmektedir. bi icin muhakeme talik olundu. Daha ihracatın hararetli za- isi Tevfik Kamil R. bazı mesai! rüyecektir. İstanbul zabıtasının bır cidal 

Müsteşarın tetkikatı Kaza dahilindeki tamire nıuh Suat Tahsin Bevin Agah rr;anı gedlmediği halde pek ço'- hakkında vekaletlerle tmeas et- Nahiye müdürleri idaresiru1:n faideli olduğu iddia-
taç yollar, ehemmiyet ve müs- J o ıcı var ır. mek üzere perşembe günü An - - Nahiye müdürleri neden sına ge ınce: Bu şekil yıllardlll 

Dahiliye müsteşar. Hilmi B. taceliyetlerine nazaran üç kıs - Bey aleyhindeki davası Rusyadan iade edilen karya gidecektir. merkez memurlann<lan tayine- ?eri .tecrli.be edilrn!ş•. matlu~ fa 
~~~ide yeni lmüllkı tetşldr J§.u tct ma ayrılacaklar ve azami üc se Hareket gazetesi sahiplerin- derileı· Tevfik Kamil B. İstanbul meb dilmedi? ı~eyı temın etmedı(ınden şım. 

ı e _meşgu o muş_u ne 1·çı.nde 1
·kmal edı·ıeceklerdır. B. · · kad dıki yeni te killta lüzum go··r"t. 

Ş0"" den Suat Tahsin Beyı·n Cümhu usu da olmak itibarile Meclisin - ır ışı, ne ar tecrübesiz · ur 
~v· H b .. t · mu··saadesi nis İstanbul Ticaret odası idare 1 l · · h · ınüştür ersene u çenın riyet gazetesinde aleyhinde inti h . fevkaiade i~timaında hazır bu- o ursa o sun, ıyı ta sıl görmüıt · 

ett Sıhhiye müdür betinde bu yolların bir kısmı it şar eden bir yazıdan dola'"' ga- ey eti dün sabah toplanmış ve lunacaktır. bir nahiye müdürünün görme- E&asen polis müdiriyeti tef· 
erı...- . l.ğ. maın edilecektir. zete müdiri mes'ulü Agah Bey dRusya~an iade olunan Türk Tevfik Kamil B. Ankarada si ile tahsili ancak kendi vazife- ki!atı aynen mevcuttur. Bunla· 

•aP"' n1uavın ı ı Ok t ·f · erılerınin sahipleri olan tacir- b. k 1 1 . 1 . . . 81·n1• ,·faya ka'fı· olan bı·r pol's rın fevkınde vll"'"et makamında 
. truva arı esı aleyhine ikame eyledig" i davaya r ay tes e 1 me my aatl y h k' tabı lenn şikayetlerini dinlemiştir. dı kt. a ayra < ış Gennbı. T vkıy mtırunun go··nnesı' arasında 1 bütün satılhiyetler toplanın 

te,rı . ozgat merkez ü um.et. . Okturuva tan·fe·ı· u··zerindeki dün ikinci ceza mahkemesinde İd h , • 1 · e ece ır arısı ar ı ra ya- e -'i" b kil k D are ey eti bu şikayet erı · d 1 b 
1 

R 1 bette fark vardır iken bu teşkirntı ayn gibi kah· 1 
ktİf· 

1
1 ve sıhhiye ~üdür-. ~e ı 1 en tadll§.t ikmal edileli bir hayli za devam olunmuştur. Agah Bey çok haklı b 1 b. 1 ya ve yarısı a stan u um a · tın k d & d ğ.ld. B .. 
stanbul sıhhıye mudur.- mu - ld • hald h .. b hakkında gıyaben cereyan et - .. • u muş ve ır rapor a rına tevzı· eclı'lec k ol 300 b'ın Biz daha evvelden emrimizde e e Oı;ru e ı ır. u teş. ı 

av· 
1
. •• . dil Hüıamet man o ugu e, enuz es a- hukumete arzetme -i kararlaştır e an · . . . !it vllfi.~ti talı:vi a eeiiıi is-

tl.nınBı~ıne t~yın e . ednlin aıhhı·ye bı mucibe mazbataııı hazırlan- mekte olan bu davanın dünkü t H .. k. . gb d .1 · liranın tarzı tahaffuzu elyevm kı maıyet memurlarını ıstıhdam .hd f d'ye g Y ın tayın emn 1 . d İ f mT~.şkır. lu ulmd etğın uk berlı enn nlevdu bulundug·u İngı'lı'z ban- etmek suretile aldıg·ınuz netice tıl al etlmebaktel ır.Semereler ha 
"'u··d: 

1 
.• _ .• t blg· edilmı.,.tı·r madığı irin cemiyeti belediye- ce sesın e avukat r an Emin ur ma ı 0 u u a u et t ~ ... ur ugune e > ~ B h und t. k tı·ı . dnu. • : kasından sorulmuştur Henu··~ !erin daha ~alim, daha iyi oldu-

11 0 
ma a ş amıt rr. 4 

ı cv B(l m . 
1
. _. u··ddctte.n nin ustikindcn geçerek tatbi - · uır bul u. Fakat da\·acı ınne sure e ıa eı;ıne manı · • • .. . . yi]• · " k L. 'f i • 'i uavın ıgı uzun m taraf buna itiraz ederek İrfn E- lmak ·· ·· ı b cevap gelmemiştir Bu para ban gunu da tecrube etmıştık ayetın mura a..., vazt ea J 

he · ·f 
1 

bel d. i kata başlarunamışur - o uzre mustace en teşe - · · . , 
a ı.::ı.1 a edef n .stanbul.diir~ ıy_:ı, Bu yüzden sanayi erbabı be- min Beyin bir sıfatı olarnıyacağı büsatta bulunması beklenmek- katla kaldığı için ya faizi alına- Me~kez mem.url~rmm polıa Yeni teıkilat, villyeti det~' 
deri ıratı ennıye mu 

1 
a· · f ü d m ve muhakemenin gıyaben de te-''- cak, yahut bankaya kasa ücreti meslekınden yetışmış ve uzun ferriiata ait işlerden ayıracağı 

Y
-,;, Rı- B d ki vazifesine av e ıye rıyase ıne m racaat e e - ""'· .. be 11 k dil . d .. . e~ detza · e _es rek bu halin mağduriyetlerine vamı icap ettiğini iddia etııı;s . are hey'eti, Odaya ücretle- olmak üzre zaminıeten para ve tecru • Y.ı. arının en enn. e ıç'.? viliye.te a.•ıl vazifesi olan 
rr edecektır. sebep olduğunu bildinnişlerdir. tir. Mahkeme de bu talebi ~u- rini venniyen 400 kadar tüccarı rilecektir. . ha~ıl e,tı~ı mesle~~ mali'\mat ıle mu~ake?,e ımkanmı . veı_ıe~ektir' 

i]er 1 Maımafih mazbata bugünlerde vafık görerek muhakemenin gı tecziye etmeğe karar veı miştir. Bu nokta yakında halledı le - mlicehhez kıymet ı unsurlar ol- V: alı, m~~akabe vazıfesını göre• 
laf Naki B. gitti bitmek üzeredir. Bir kaç güne y~ben .<levam.ına ve ~vrak tet . B .. t d hammen varida- rek vaziyet tavazzuh edılecek - duklarını kabul edenz. Fakat bılmek ıçın ne kadar zaman vıı 
JıB Şehrimizde İktısat vekaletine kadar cemiyeti belediyede mü • kik ~dılmek uzere talıkne karar tın y~z~e ~~~anının tahsil e- tir. b~nıa.nn İstanbuldan gitmesi imk§.n bulursa işlerin muntazam 
·ıebl ·İt muhtelif işlerle meigul olan zakeresine başlanacak ve tas- verdı. ---~ dildiği anlaşılmıştır. hıç ~r zaı1'.a? ~~t~.nbul zabıtas~ gi~esinin o nis~tte temin edil 

3 

fıl' Ticaret müdiri umumisi Naki tiki müteakip tatbikat sahasına ] İdare hey'eti, yerli malı oldu Lokantacılar cemiyeti nın ıymetını u uremez. Nahı mu~ olacağında şuphe yoktur. 

rlıl B. dün Ankaraya hareket etmiş gecilecetir. Şoför er intihabı ğu iddiasile gelen nümuneleri Lokantacılar cemiyeti dün he Poliste M d' d d 
1 

t 

tir. · · · • • f h d"}d ,,. de tetkik ederek vesikalarını ita . . d er ıven en üşerek • B Asrı tıvatro pro1esı nıçın es e 1 i r yeti umumıye içtımaını ak ede 
eden terbiyesi salonu tasdik edildi .. . . . etmiştir. . . cekti. Ekseriyet olmadıgından Denizde bir kaza ölmüş 
Berlin cıvarında A. Herman . . Şolorlcr cemıyetı ıdarc hey·eti' Oda meclısı y~rın toplana- ayn 24 üne bırakılmıştır. Hasan kaptanın idaresindeki Beyoğlunda Venedik okağır 

b k b. Asri tiyatro. hal ve saire gibi ıntıhabatına fesat karışı ğına dair Ti-ırak Türk-Yunan tıcaret muahe- motör 9 ,.oku ile beraber bu da b. k d n1 be b ı İl 
eden terbiyesi yüksek me te 1 • Al carct mildiıriyttine v•kı müracaatlar desine esas olacak raporla Bor- Ç k f• • ld. ' h' ır · a .

1 

da b. ~a erd~e end rıi ikmal etmiş olan Selim Sırn inşaat yapmak üıere bır ınan .. . . . d . e se ırı ge 1 sabah Adaya giderken Moda a- ra ım ııımın e ın mer ıven eıı 
" A d grupla belediye arnsında itilaf uzerıne cemıyctler sor murakıpliği sa cezalarını tetkık e ecektır. ki d bo im dü k lanm be ueyin kızları Selma ve za e 

1 
• . . k. l . Çekosl vakya sefiri M. Mi _ cı arm a zu uştur. Bunun şere yara ı9 ve rayı te 

lianımlar Vali konağı yanında edilmiş ve bu baptaki evrak Da 
1
me

1
oe eye vazıyet etmı.ş ve ıntıhap fes Borsa m uhte ır en üzerine motördekiler bağınnıt _ davi naklonduğu Beyoğlu hııs-

lt hiliye vekaletine gönderilmisti · 10 'Tınmkuşkıu. . d . . Borsa acenıa'·rın Miç bira<lerkr loş Koper dün memleketinden larllır. Oradan geçen Moda va tanesinde o .. lmU•tilr. 
i operatör M. Kemal Beyin. a- ·r d·ı et 1 at nctıcesın e ını h "' şehrimize gelerek Tokatliyan o ~ 
P~rtımanında bir beden terbıye Vekaletçe itila name tas 1 ~ o _ ' •p san- hakkındaki tahkikat dünkü teıkikat 1• · • · puru durmuş, kazazedeler vapu • 

1 b 1 d
. . d d.1 dı~·nda 41 rey ıazıa ç•km·~ ve bazı- . . . . te ıne ınmış'tır. B ki 

ri salonu açmıslardır. unmus ve e e ıyeyc ıa e e 1 - . . netıcesınd .. yenı bır saL.aya gırmı• İ al l l ra alınmıştır ıça a cerh ., . · B' l h · k t t r Iaronın ıltı rey 'arakas· atmak sur•·tı·- ' . d. , . • t t ti · . M .. b 1 mıştır. ınaena ey şır e a a- . ' ve bunların evvelce uhmın e ıluıı;.n ya mas ala g zarı Dep da a s b 
Güzellik k'raliçesı u ecce f d . d·ı ·eıe . lt hı!e karışı.,dıkları a:-tlaşılmışur O Y ngın 1 a ıkalılardan Hilmi, Kasıııı· 

.'!anımı zayıf\attıklarından do_- ın an tanzım e 1 en proJ r.. • . . .. · . . . · den fazla gizli i~ yaptıkları anlaş•! İtalya maslahatgüzarı dün şd d 
k tetkik edilert>k inşaat hususun •

1 
. trıcarkc~1 m.uun 1ıy1cdt~ bu netıccyı İk- mıştır Ankardan •ehrimi?e gelmi•tı·r Galatada Mumhane sokagın. pa · a oturan ondumıııcı Araa 

:ıyı çıkan dedikodular artı nı •< k 
1 

• t tısu ve a etınc " ırmıştır ~ • · da Niko Efendfoin su deposun- vut İzzeti bıççakla tehlikeli •· 
fıa b da kat 1 mu ave enameııın an- · Bu itlerle alakada• olanlar da dün F . . Yet ulmuştur. . . . . k 

1 
t 1 Vekal ııeıı cevap alındıktan aon- . ransız sefırı dan dun·· gec km rette cerhedip fı·rar etm· t. · · zımı ırın sr ·et e emas o una . . tam<.men ıcsbıt ve istıcvap olunmu• e yangın Çl ışsa 

1 
ır • Şimdi bu hususi salona ısım ~ ' y de ı ııhabat ı k • d d hal M h 1 h 

1 
• ki caktır. ıa Benı n n be . yapı aca tır. ve lazım oclcıı raporlar hazırlanmıc. Fransız sefiri Kont do·· Şambru··n a er söndürülmüştür. ecru zzet astaııeye ka:ıı.. 

t ·ıni yazamadıg· mız bir rok ı • • B 1 b d 1 ~ h ununıd~n c ş gun sonra 0 "'ası tır. dün Ankaradan •ehrimize uel - İr ta e eyi ku uz fare rı mıştrr. 
h~r ~anmıefendiler gelerek faz- mu teme ır. eınıyeı azalarının rras 1. • • '" 
la · ·d • ·k t J f .. . Dün ak&am borsa mcc ısı toplana miştir Tabanca hırsızı şışmanlıklarmı gı ermege Otomatı e e on raf buıçesı ve kadro hakkındaki iti~ ,.. . . · ısırmış ııg" M• be l H . . . rak bu raporları tetkık ctmıştır. M 'f · · raşıyorlar. ti ece anı - · razları da tetkık cdılmektedır. lt.raz- . . aarı emını K b ı· · 8 · · f n:ı · Otomatik telefon tesısatına e- Muhtekırler çok aeır ceza gore- a ataş 1

-
1 ıncı suu ta- Beyazıta tüfekçi Faik Efeıı6i 

ın zayıflaması kibar alemın - . tt devam edil l•r üzerine tadilat yapılacaktır. ceklcrdı·r. Maarif Emini Muzaffer B. lebesinden Fallameddin Efendi nı·n dük'-"nına hırsız g·ı m'ş ~ 
1ıt. bu··yu'·k bı'r memnunı·yetle kar hemmiy.etlı sure e • n· ! b kk ıı - r 

1 

ı ıger tara tan a a ar cemiyeti dün rahatsız bulunduaundan ma · il • d b. f ' •ılanrnıştır. şı·mdı·, bu apartımaıA mektedir. . . • .. d.. Kambiyo fi ati • yı geçen g n ayagın an ır .. a tabanca, pantolon ve gomlek Cf· 
f k t m

um mu u de murakıplikçe yapılan bütç~ ve kamına gelmemiştir. re ısınnı~ ve fare derhal ölmuc- !arak kaçmı .. ır. 
nın k d h gu .. n 80-100 Tele on şır e ı u ı. . . k d . . . . ~ ~ ... apısın an er .. M V t b. muharnnmıze • roya ıtır>ı etmış ıse de bu gayri Dün borsada düyunu muvah- O f k l k tür. Farenin bu ani ölUmü naza-
kiloluk hanımların sessi:ııce gi- ru .· . a s.on ır ı ... ı .. t.. c . . k' .b h d 1 117 7 arüşşa a aya a ınaca k varı goru mu~ ur. emıyetın atı i a e 118 ten açı mış ve , 5 rı dikkati celbetmiş, farenin ö- Bir hırsızlık 
'ip çıktıkları göriilmektedir. de?,1_1_•tı~i/ ~ene sonra İstanbul umumi maa,ının 150 liradan 75 lira- te kapanmıştır. talebe lüsü daülkelbe götürlllmüş, ya- . . 

Darülfünun imtihanları 
Darülfünunda eylill devresi 

1 ·ı mtı ıanları gelecek hafta niha-
yet bulacaktır 
_, Darülfünun~ kayt ve kabule 
vevam eclılmektcd' 

ır. 

Nüzhet Sabri B.in ihtira 

A 1 İ ticaret mektebi talebesin
< en Nuzhet Sabri Cemil B. tara 
fından ke fedilen otomobil kon
trol aletinin ihtira beratı İktısat 
vek'letın e tasdik edilerek sa -
nd 1 mu ı..rlügi.ıne tebliğ edildi
&ı~ı yazP ıştık. Haber aldığımı 
~a f,c. e N uzhet Sabri Cemil B. 
ın bu kon,rcl aletini tatbik t>t • 
l'Je .• 

cihetinin otomatik telefon tesi- ya indirilrr;si talebi kabul edilmemış İstikrazı dahili 98,50 altm Her sene Darüşşefakadan me pılan muayene neticesinde fare . Sırkecıde güzel Edremit otir 
satı ikmal edilerek tatbikata ge tir Bakkallar ve ka&aplar cemiyetle· 915 kuruş 20 paradır. zun olan talebe miktarı kadar nin kuduz olduğu anlaşılmışur. lina: oturan Yalova Emlaki 

d rinin intihapları yakında icra cJi'e- K K al' . k ti . mektebe yeniden talebe kavde- Fahamedin efend' tedavi altına Millıy.e memuru Cenap Ef. nın 
çilecek ve üç ııene zarfında a ceı, 1;;. ara em ın şır e en , 100 1 

Beyoğlu tarafının otomatik tesi K . . ... 
1 
.. b. dilmekte idi Halbuki bu sene alınmıştır. ırııııı qınlm tır. 

ara K~malın puruz u ır hal- .. ' · · K d k J 
satı yapılmıs olacaktır.,. Behçet B. gitti de bıraktığı eski mefsuh milli muracaat pek fazla ol~ugu ıçın asımpaşa a armanyo a 

Tiıtün inhisarı umum müdürü Beh- şirketlerin tasfiyesi bitirilmek v 3o ~alebe mezun oldugu halde Gece Kasımpaşada Küçükpi-
Sarhoşluğun sonu 

İlk mekteplerde kayt 

İlk mekteplerde kayt ve kabul 
başlamıştır. Bu sene mekt~p 
buhranı yoktur. Bu s~ne yenı · 
den 5 ilk mektep tedrısat~ ~~ş
lıvacaktır. Bunların resmı uşa 
dı önümiizdekihafta zarfında :ya 
pılacaktır. Bu mekteple~, ~ N~ • 
şantaşı, Bakırköy, Yeşıl.k?Y e 
Çarşamba ilk mekteplendır. 

Mezuniyet imtihanları 

çtt B., dün Şama hareket etını tir. zeredir. yenıd~ SO talebe al~makta • yalede oturan ve ciğercilik eden Münir isminde biri geçe ·or 
Fabrikanın makineleri ve diğer ıe. Bunlardan millf ticaret ancak ~ır. ~~s~b~kaya ff::1 ~!anlar·· Hilmi, gece geç vakit Piyale derece sarho~ olduğu halde ÇG 

vazımı ted>rik ve ihzar edı:mi•tir. yüzde 15, milli mensucat yüz- ~n cak şlı :u~~ ab 0
1 
~~1~ ~ yarığın yerinden geçmekte olan patlan geçerken düşüp yaralan -

Fabrikanın mezuniyet iıtıhaalini mil·· de on nispetinde olarak al caklı ad nak ~al e e .1 ı:1 .u ıçın bahçıvan Resulün önüne çıka - mış ve tedavi altına alınını tn 
. 

1 
. d k . en ura ı e secı mı§tır. rak. 

tcakıp bu levaıım derhal Şama sevk- ara para tevzı e ece vazıyette H · .h t · 
oıu11ecaktır. <lir. ayvan 1 raca 1 -Dur bakalım dayı! haracı 

Türkçe muallimler Milli kantariye ise tasfiye Bu sene lstanbulıın Anadoluclıın ver bakalım da öyle geç ı demiş. 
masrafını bile ödiyecek halde de &elen koyun ve sığırlardan yaptı~• Resul aldırış etmeyince, Hilmi: 
ğiı,1·~ ihracat çok ehemmiyet kcspetmiştir. bıçaiı sıyırmış ve tehditle Re-

Kam · ·., Borsa.'JI Son ,tiç ay zarfında yalnız Atin.ı sulün cebindeki parayı alıp sa _ 
ve İskenderiyeye 10,000 koyun ve vuşmuştur. 
5000 kada~ .aığır ihraç olunmu,tur. Resul, vak'ayı müteakip doğ 

1 Mektepliler-
mnsab~kaar 1 

... ıo:ıo t\"A 6ı< -.ııc - ·~ 

Uolor 0,4, ı. ,;iliıı ~ ~5.~ 

7i inci hafta haşlaı.lı 
71 inci halta başlamıştır. 

fraat ıçın sermayesi mevcut ol-
1ıgındar Şelır~manetiııe ve Liselerin son sınıfları mezu-

d ilhııt Fort muesseresine ve ya niyet imtihanlan bitmiştir. Di
t~~cr m ıesselerk temasa gel~ - ğer sın flanıı ikmal imtihanları 
l 

1 
•htıra beratını clevredecegi na ayın yirmisinde başlanacak

Ecnebi ve akalliyet mektep
Jerindeki Türkçe muallimleri . 
nin vaziyetini tetkik eden komia 
yon bir hafta sonra tetkikatını 
bitirecektir. Bazı gazetelerin 
yazdığı gibi henüz yeniden kim 
se tayin edilmemiştir. Çünkü 
tetkikat devam ı:tnıektedir. Ko -

19: O!.Ot 

Liret ? -,OY 

\fark 1 911. t.5 

T.cr ;9 ,40 

Şehrımmn koyun muvaredatı lh- başından geçeni anlatarak kar
ıiyaçıan fazla olduKundan teıriniev- manyolacınm eşkalini tarif et· 
veld:.'ı fiatlerinin •.O.kurut daha diı- miı;tir. Polis ciğerci Hilmiy ya 
şece(l muhakkak gorulmektedır. ru polis karakoluna gitmiş ve 

Gazetemizde çıkan ballerler.

1 
dca en mlblmmlnl seçip cu. 
martesl at,mına kadar mil• 
ıabaka mımıırlutuna ıönde

ılalr. Neticeler paur ıontı 
Zaten son zamanlarda fiaılerin tC< kalamış ve hfıkim kararile tev-

neuülüne ihracat mini olaıu9tur. kifhaneye ıevketmiştir. 
misyon ga' tlilane ve bitara 
fane harekl mektedir. 

a ıer 1 a ı'1m ştır. tır. 

Orahınl !1'6 -,4'1 Dlotr !6 -,81 

fr••• 2 .f.A.7~ l\.oroa 15 ,q netredllecektlr . 1 



Fi -ı.r, Ede blyı:1.t, 

illiy~t 
l\8nn umdesi "Milliyet" tir 

16 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telııraf adr•ci: Milliyet, ı .. 
tanbuL 

Telefon nuınar.ıı: 
lıtanhul 3911, 3913, 391S 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç i;itı 

1 Sıhhi bahlsler 
He im kadınlar .. 

Dr. R•acuklu Hakkı 

Bir kadının ilk defa olarak Parla nu mlisabakaaında birinci olduğu ha 
hastanelerinde hekimlik itlerine tıra gelir. 
girmeııi., Fran .. z kadmlannm be- o eenalerda kadın doktorlardan Ô Ui kuşun derisinden istifade ! 

-lngilizceden-

1 Mektepliler müsabakası 1 
Gazi söylüyor 

70 inci haftanın üçüncülüğü
nü Galatasaray liecsinden 898 
numaralı Necmettin B. kazan -
mıştır. Yazısı şudur: 

" Bu haftanın en mühim ha -
beri, hiç şüphesiz, Büyük Reisin 
gazetelerde neşredilen beyann~

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 7 50 " 1400 " 

12 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kunıt 

tur. Gazete ve matbaftya alt iıler lçlıı 
müdüriyete müracaat edilir. 

kim olmak için akilli§ senedeııberi 

devasıı. ettikleri mücadel...ıe ehem
miyetli bir merlıaledir. - O altmıı 
senede kim blltı: ne kadar gecekr, 
elomlerle arlladaş olmalı: için uykueuı: 
geçmig; ne kadar beyaıı geceier lı:a

ra p!ere ıılqm!§tır. . . 

Bll 11\Önaıebetlc geriye bir göz 
atmak bu nfel'İn ıııııenlı:abel..iıu 
göeden geçirmek faydahdır. 

basılan öte,e beriye tayin olunma
la baolamışi&rdı. Birisi Operada mu
awn hekimdi. Bir diğeri Odeon 
un ıı.,1ı bajına hekimi idi Bir QO!ı:ları 
dt ııenç kız liseı..rine girmiflerdi. 
Hayır ioleri idareleri de lı:adın he- -
kimleri iılı6yorlardı. BiT hayliai de 
ııtüsabaka ile oralara yerleşmişlerdir. 

Büyük müsabakalarda artık onla-

!!enelerdenberi bir ticarethanede dide bir kut getirerek bununla eski- meleridir. Bir vatan, bir tarih ya 
kltiplik ediyordu. Hayatı son derece denberi kuşlara meraklı olduğunu is- ratan aziz halaskarın ismini bir 
yeknesak geçiyor, sabah işine aqam bat etmek mecburiyetinde kaldı. politika vasıtası olarak kullan -
evine dönerek senelerdenberi devam Bu pek tuhaf kuştu. Kuşçular ce- mak istiyenlere çok beliğ bir 
etu4i bu hayattan ayrılmıyordu.Yaşı miyeti telaşa düştü. Katibin ne kadar cevap teşkil eden bu sözler, o
ilerliyor, kazancı, art•mıyordu. meraklı olduğuna hiç şüphe edilebi- nun büyüklüğünü bir kere daha 

Gazetemiz ilanların meı'ullyetini 
kabul etmez. 

Buan bunu düşünür, bedbinlik du- lir miydi?... gösterdi. Bir çe k tecrübeler is -
ra mil salt bulunuyordu. Matma:rel b O d ·· 

r F d 'lk d f 1 k b' ka yar, sonra gene her günkü hayatına Fakat hayvancagız rok yaşamadı, at ett' ki: n•ın uşünücü, o-ransa a ı e a o ara ır - Kondat 1923 te Tuluz fakülteıinde ' ~ 

Bugünkü hava -'·-· 1866 · d p · tı f katlanırdı. öldü. Katip cesim ku•un derisini yüz-, nun görüşü bütün milletin arzu ...,u senesın e ans P a- müdür muavini oldu. !!imdi orada ' 
kül · ı · d Halinde bir tuhaflık vardı. Kendisi dürdü. Bu sırada bir çocuk kendisine, lannr, temayülledni ifade etmek teeıne yazı mıştı. 1876 soneoın e i!l hastalıkları dersi veriyor. Mat-

Diı~ hararet en çok 21 en az 
16 der c idl BuRUn havs açık 
oiucak ruzgAr şimal c>eoektir. 

Lil ve Liyon fakültelerinde kadm ta- ınazel Paskal 1928 de deliler müeaac- ni tanıyanlar ondan bahsederken ha- bu deriden çok ist ifade edebileceğini, tedir. Onun aziz ismini bir ka-
lcbe göriildü. 1870 te bir kadın ilk sesi hekimi oldu. Matmazel Tiksi- fifçe gülmekten kendilerini alamaz- söyledi: 'zanç vasıtası olarak kullanmağa 

:;:;:;::t d_, ı k b' _ __.._ o 1 !ardı - Ne gibi?... . cür'et edenlerin ağızları tıkandı . .... a o ara ır tez y...,... sene ye Tur da hastaneler tabibi Unvanını · 1 
Pan. t f kü'lt · d a' kız talı ·1 1 Şimdiye kadar kimseden bir lütuf - Bırakınız, bu ölü hayvanın de-, Gazi Cümhuriyet Halk Fırkası • ıp a esın e • . sı - almıştır. Madam Puzen Maliyi de -
de bulunuyordu. 1882 de yedı ka- . Nant şehrinde ayni zaferi kazanmış- görmemiş bir adamdı. Ne kazanıyor- risi benim gibi bir insana çok fayda-ı nm umumi reisidir. Buyurdukla 
d F d bek. ı·k ı dı 1 sa yalnız ke-ndi çalışmasına, iı;:.ini lı olur rı gibi o fırkaya tarihen bag'"'lı -ın ranoa a un ı yapıyor ar · · tır. Nihayet, 1930 senesi de Madam - ' · 1 ' 

Yalova 
1928 de Franu.da 556 .. kadın hekimi Bertran _ Fonten'i iki müsabaka ge- muntazam görmesine borçlu idi. Çocuk derinin içine saklandı. Son- dırlar. Büyük reisin Beyanname 
vardı. Bunların 314 u Sen deportı-I çirdlkten sonnı Paris haotaneleri ta- Fakat bir gün garip bir haber kar- ra kuş için yapılmış olan yüksek ye- !eri vaziyeti tarnamile tavzih ve 

İ f d manında bulunuyorlardı. bibi olarak gördü. şısında kaldı. Evv~ıa kendisile eğlen re çıktı: bütün yanlrş faraziyeleri kökün 
ki şey var idi ki, iytira ın a lı 1 mek için böyle bir şey uydurulmuş ol - Bak, dedi, ne tuhaf bir mahlük den izale ettiler. Onun müsaade 

büyük bir sıkıntı çekerdim. Bun Biraz tafsil.iita.girişeH_IIı. k öncel Sükiltle geçiştirilemez, bir çok duğuna hilkmetmek istedi. Fakat bu oldum değil mi?... karlığını yanlış telakki ederek 
!ardan birisi dans etmesini bil - Madelen Bres ıamınde bır Fransız kadınlar cihan harbinde asker heki-

1 hoberi getiren adam ciddi surette te- Hakikaten tuhaf bir manzara arze devletin nizamını bozmak isti -
meyı'şimdi. kızı bekim olmayı kurdu. Ya- mi olarak vazife görmütlerdir. Yal . O 

min ediyordu: diyordu. Sonra çocuk ilave ettı: yenlere husran müyesserdir. 
Lehu .. !hamt dansın modası hancı memleketlere mensup ÜÇ kız nız ordu hastanelerine merbut ola- · 

geçti hattaa dansetmekten ök,... da tıp fakültesinde dersleri takip i- rak kalmaını•'ar, içlerinde m06ela 
- Sizin namınıza tam 10 bin lira - Şimdi herkese ilan edebilirsin! her zamanki gibi bu milletin ve 

:r ,,. vasiyet edrrken ölen zengin adamın Cenubi Amerikanın bir yerinden ge- tarihi fırkasının başında ve da-
leri aşınanlar şimdi dansetme - çin müsaade almışlardı. Bu kırların Madam Degorin gibi başlı başına ser . 1 1 " 1 

l bu vasiyetine inamıyor musunuz?.. tırilmiş kuş diye beni seyre ge ene- ima başında olacaktır Muga a 
Yi, dans bilmedig-ini söylemeyı' birisi Amerikalı, birisi ngiliz, birisi vis idare edenler olmuştur. Madam 
bir şıklık telakki ediyorlar. O · de Rustu. Madelen Bres hekim ol- Tiro - Mona aon harpte Liyonda bir 

1 

Buna dair lazım gelen vesikalar rin ne kadar çok olduğunu görecek- .tacılar sussunlar!!.,, 

kt b. k nıükemmeldir. sin f. . MUlUIUlllUllUIU-IMIAUlllllllllll ..... IUIHllll-llllHl-1 

halde bu sıkıntıdan kurtulduk du an sonra ır reş açmış ve bü- ·askeri hastaneai mlidilrli idi. İngi- _Bu zengin adam bana niçin böy Bu çocuk kimdi?... Katip bunu 
gibı· ·. hayatını orada geçirmittir. l lizlerin ordu haatanelerinde kadın -

ı l~ bir vasiyette bulunsun?.. ara,tırmadı. Bir kaç gün bu garıp 
İkinci sıkntırn: Yalovayı gör Madam Breein tıp fakülteeine gir- müdürler vardı. Hatta kadın cerrah Anlamadığı nokta bu idi. Fakat hayvan bir çok meraklıyı celbetti. Fa 

medim demekti. Çok şükür on- diği tarihte, fakültede talebe kızla- lar bile bulunuyordu. İtalyada mua- vasiyetnameden hiç şüphe etmemek kat bir gün bir polis memuru gelerek 
dan da kurtuldum ve bu mUba- rın vaziyeti arzu olunacak bir hal-' vin hekim olarak orduya girmi§ ve 11\zım geliyordu. Hakikat şu idi: Bu- ölü kuşun derisine gizlenen çocuğu 
re yeri gördüm. O sıkıntıdan de değildi. Erk•kler onlan iyi bir cephede çalışmış genç kızlar vardı. nu senelerdenberi uzaktan uzağa ta- çıkardı. Bu meğer ne vakitten beri 
da kurtuldum. tarzda kabul etmiyorlardı. Fakülte: Artık cinsiyetle tefahür devri geç- kip eden zengin bir adam ölilrken o- aranan bir yankesici imiş 1 •• 

Şimdi size acı bir iytiraf daha bayatı onlar için çetindi. Yalnız' ti. Göriilüyor ki hekim kadınlarda na hem bir iylik hem de bir tuhaflık --------------
b d . - 1 

yapacağım. Evvel! şunu söyli- aşına ersaneye gırmege cesaret meziyet, soğukkanlılık, san'at seci- etmek istemişti. Bu parayı ona vasi-
yeyim ki, Yalovayı ziyaret edip edemezlerdi. Vestiyerde muallimle- yeleri onların kuvvetli ciı{sine men- yet ediyordu. Yalnız bir şart v:rdı. 
oranın vasfını yapan arfkadaş- ri beklerler, onlarla beraber girer- sup meslektaşlarından aşağı değil- Bu müjdeyi getiren adam onu da an
lar ya hiç bir şey görmemişler, !erdi. Hatta fakülte reisi bile, umu- dir. Gerçek; yapılışları kuvvet sar- Jattı: 
yahut gördüklerini bize anlata- °'.iy~t i~.barile, bu ikiliğe taraftarı fını istilzam eden zor işlere milaait _Yalnız bu para size şu şartla 
mamışlar. Ben şu bir iki gün göriinmuyordu. değildir. Mesela cerrahlık gibi.Müs verilecek: Kuş meraklısı olmağa 
iı;inde Yalovaya dair uzun bir . Bu'.batlangıçtı. He.le asist~ns ~üb 1 tesna olarak cerrahlıkla uğraşanlar mecbursunuz ı. 
yazı yazmak emelindeyim. hk muıabakalarına gırmek ıstedık- da var. Lilr:in, diğer bir cihetten _ Kuş n;ıeraklısı mı?.. Anlama-

Onu yazmcıya kadar haber ve !eri zaman mücadele kadınlar için. buylarmın yumuıaklığı, tavır ve ha- dım ı ... 
reyim ki, Yalova bir harikadır daha sarplaşıyordu. Müsabakalara ' re ketlerinin tatlılığı, şefkatleri onla- _ Gayet basit ... Size bu vasiyeti 
ve bu harikayı ecnebiler bizden girmek için idare heyetleri müsaade! rı fitreten çocuk hekimliğine hazır- eden zengin .adam son derece kuş me 
çok daha fazla takdir ediyorlar.. etmiyorlardı. lamıştır. Çocuk hekimliği kadınlar 1- raklısı idi. İstiyor ki siz de bu para-

ç Hastanelerde Entern olmak için çin biçilmiş kaftandır. Hekimliğin o ya sahip olurken kuş meraklısı ol.a-
orap ! r 

müsaade alabilmek senelerle uğraş- şubesinde muvaffak olmaları pek ta- sınız. _ . 
Geçiyorduk. Bütün ça11ı ço- mak neticesinde milyeaaer oldu. An- bildir. 

rap dolu idi .. Arkadaşım dedi cak 1881 de kızlar enternu müsaba
Kadroların bu yolda gösterdikleri 

ki: 
- Yahu bu ne çorap bollu -

ğ u? Memlekette amma da çorap 
örülüyor! dedi. Gercek siz de 
dikkat ettiniz mi? 

FELEK 

Tahli iye U. müdurlüP;ünden: 
);'ener işaret gemisi için iki adet 

Tahlisivc fılıkasının pıız ırlıkla ims
li muk ·r rdir he<leli keşf, cım'an 

ı<ı IO !iradı 1 'haret olan mezkOr 

kasına girebildiler. Ondan sonra cn
tcrna müsabakaları geliyordu. Hü
cum olunacak ikinci istihkam. Burada 

ve hemen hemen tam denecek bir za
feri çelenkledikleri azmin dünyanın 

onünde iğiimekten başka yapılacak 
orkeklerin mukavemeti çok çetin ol- bir şey yoktur. Cihan fakültelerin
du. Kadınların enternu müsabaka- de şimdi bir kadın profesör eksik. 
·•rına kabul olunmamaları için 90 er- Bunun için de çok beklemek lazım 
kek hastane' enterniri bir layiha im-, gelmiyecek. Zaten daha şimdiden 
aalarruşlardıı .. Şef döservisler de hu 1 Büenos Aires üniversitesinde bir ka
lilyihaya imzalarını atmışlardı. 1885 ı dm profesör olarak bulunuyor. 
te bu mukavemet te kırıldı. Ertesi 
sene Matmazel Edvar, Provision en- R R k 
tern oldu. 1887 de bilfiil hastane a7it iza ve ar .adaşları 

- Tuhaf şey!.. Tuhaf şeyi ... 
Ben kuşlardan hiç hoşlanmar;1 !. • 

- O halde bu parayı alaıruyacak
sınız. Kuşçular cemiyetine kalacak .. 
Bir de senevi epice kira getiren bir 
mağaza vir ki onu da size bırakmıf ... 

Bu daha mühimdi. İster istemez 
kuş meraklısı olmağa karar verdi. Fa
kat kuşçular cemiyetinin reisi bu va
siyeti cemiyet için ele geçirmeğe uğ
raşıyordu . Muvaffak olmak için tica
ı ethane katibinin aleyhinde: 

- O kuş meraklısı değildir. Bu bir 
ilimdir ki o §imdiye kadar öğrenmeğe 
vakit bulamamıştır! .. Tarzında şey-

Isrınbul Tumvıy Şirketi 

l LAN 
lstanbul Tramvay Şirket~ 1918 

senesinde ihraç edilmiş olan ynzde 
beş faizi! "Tramvay" tahvilAtına ait 
25 numaralı ve 1 teşrinievvel 1930 
tarihinde münkazl kupon bedelinin 
!~bu tarihten itibaren Osmonlı Ban
lcası Calata i\1erkezl Gişelerinde 
mezkur Banka va;ıusile tediye edi
leceğini mezkfir tahvil:lt hamiilerinı 
ilAn ile kesbi şeref eyler. 

Türk Anonim Elektrik şirketi 

iL AN 
Türk Anonim 1.:lektrik şirketi, 

1919 senesinde ihraç edilmiş olan 
yüzde beş faizi! • ELETRllC " 
tahvil~tıns ait 33 numaralı ve 1 teş

r!nievvei 1930 tsrihlnde münkszı 

kupon bedelinin, işbu tsrihten idba
ren Osmanlı Bankası Galata merke
zi gişelerinde mezkılr Bsnka vasıta

slle tediye adileceğini mezkür tah
vilat hamillerine ilAn ile kesbi şeref 
eyler. 

IHanbul mülhakaundan Boyoğlu 

ile Galata beyninde tabtelarz demir 
yolu Türk anonim şirketi: 

1LAN 

Bilmecemiz 

Bugünkü bilmecemiz 
Soldan sağa ve yukardan aıağı: 

Samsun ikinci Noteri 

lımail Hakkı 

SURET 
İşbu bin dokuz yüz otuz 

Ağustosun on sekizinci Paz 
günü ben zirde vaziülimza Sam 
Kerim Efendi sokağında Daireı 
susasında ifayı vazife eden S 
İkinci Noteri İsmail Hakkı Be 
dime gelen ve zirdeki akde eh 
kanuniyeyi haiz oldukları ani 
ve zat ve hüviyetleri dairece 
bulunan Samsunda mukim 
Zade Galip ve Mithat Beyler 
ten ve Nemli Zade Celil Bey n 
Samsun Birinci Notorliiindon 
ddalı: 28 Mayıs 930 tarih ve 
numaralı vekilletnameye müıte 
vekili avukat Halil Vehbi Bey 
!eten ve müçtemian iıpatı vüOdl 
rek şahit olarak hazrr bulundu 
Samsunda Hacı Hüseyin Bey 
Osman Be7 ile Samsunda tütli 
carından Hacı Kasım zade İ 
efendiler müvacehesiqıle takri 
Uima iptidarla: (Nemli zade Oa 
Mithat ve Cel41 Beylerden milt 
kil ve 19 Mayıa 929 tarihli zeyil 
kavele mucihnce müntehai mi! 
31 Mayıa 930 olan NenıH zade 
tumları naınındaki kokktlf şirk 
tarihi mezlı:ikda milnfeıih olup 
dığı hakkında Galip Bey ile 
seriklerin arasında ihtil!f zuhur 
;ek IJjesele mahkemeye aksedip 
sun Hukuk Dairesince de şirke 
Mayıs 930 tarihinden itibaren 
fesih olduğuna karar verilmit i 
Galip Bey tarafından İfbu karar 
yhine temyiz edileceğinden ba 
temdidi muhalefet olunmakta ik 
raya giren mualihunun tava•• 
Galip Bey muhalefeti valdadan 
nazar ederek ılrketin taeffreeln• 
vafakat eylediğini ve muam• 
tirketin ehemmiyeti baaebUe 
muru tasfiyenin ıtfuekidan 

hat Bey tarafından ifa 
menafii şirkete muvafık oldul 
lcanaa ti tammeınlz ve flrlııet aı 
!atının taııfireııi için Mlthat Beyi 
takil tasfiye memuru nup ve 
eylediğimizi n Ticaret kanun 
kolektif §İrketlerinln taııfiycalne 
teallik olan iki yU& onuncu aıad 
den iki yl1z elli biJinol ınaddceİJ' 
dar olan ahk!ını .S..ireıdnde a• 
bizzat gerek milmeeei.Ueri vaı 
~irketin taafiyeeini ifaya ve emY 
keti toptan veya perakende s 
oatınafa Mithat Beye -sunıyet 
dlğimiz ve işbu vesikanın dorbal 
cilli Ticarete toecil ve illn etti 
ne muvafakat eylediğimizi k 
hilınü rizamızla ve §uuru taaı ilf 
yan ve kabul ve teahhüt eyterı.) 
ye beyan ve ikrar eylemelerile 
veeikayı tanzim ettim ve okuntıP 
lebi vakıa muvafık olduğunu ~ 
ve kabul ve cümlesi tarafından 
edildikten sonra tasdik ettim. 

Tarafeynin lmazları: 
Nemli Zade Galip 

Nemli Mithat 
N emil zade Ce1Al Bef 

V clıili H. Vehbi 
İmza ve mühilrli resmi 
Samsun İkinci Noten 

ı. Hakkı 
M uarrif ve şahidao imzalar> 

Oıman İb.-ahim 
İgbu suret Dairesinde dosyası 

9 yanında 18/ 8/930 tarih ve S 
2300 numara ile mahfuz aslınıı ııı 
bık ve muvafık olmakla tasdik 
dı 

20/8/930 ~ 
Samsun İkinci note 

1. Hakkı 
ı lıkan mt rc;imLr 20 eyini 930 
tıriHnc kadar k>bı.l edil•rek 24 ey
' Jl 930 <: •• şan'ıa günü ~!at 14 de 
.ıleni pazarlık mu:ım .. lcsi icra kılına
cıtından bııbapta ihtısa; vesikasını 

~ 1İz ol:ın ralıplcrin Şartn:ıme ve ş~· 

rııti fonn;re listelerini gllrınek il•ere 
Col>tJ h rıhtıır co<ld'5indeki idarei 

enternisi olanların listesinde Matm..ı
zel Külpler'in ismi görülüyordu. Bu 
hekim kız bir müddet sonra meşhur 
sinir hekimi Degerin'le evlenmiştir. 

<;arşamlıa akşamı lleşıktaş Park 
tiyacro:;u nıi~ 1 per~cmbe akşamı llil
yük.lere llOlbUI hahçcsinde ( Seki
zinci ) k<1mrdi -t perde. 

!er söylilyordu. 
Fakat artık kcitlbin cesareti yerine 

gelmişti: 

1 - Şekerli çörek ( S). Fransanın 
lsıanbul Mülbakatından Beyoğlu merkezi (5). ___________ __.....d ~ 

ile Galata beyninde ıahıelArz demir 3 - Maden suyu ile meşhur bir Llıeler mubayut komisyonun~ 

ıncrke1.iyeye müracaatları. 

Dr HORHORONi 
Beyogl11 ;\lehe.J sokak No J5 

muaytne s3ha·1c1n ak~1ma skada:. 

~ 

Sinir hekimi ve Kilinisyeni olarak 
metin bir şöhreti vardır. Kadınlar
dan ilk olorak sinir hekimleri cemi 
yetine girmışt.r. 1927 de vefat ede 
ceği esnalarda Tıp akademisine nam 
zttliği kuvvetl"" söyleniyordu. 

Entern meselPaini bitirirken 1923 
f te Matmazel Direyfüs Se'nin enter-

i LAN 
Ü>manlı Banka;ının 

Yeni Cami ve lleyop;lu 

yolu Türk anonim şirketi, 1917 yer (7). Caj!sloğlunda Isıaabul kıS 
sene>inde ihraç edilmiş olan yüzde 4 - İyi (3) · mektebinde bermucibl keşif y•P~ 
beş faizli " TÜNEL • tahvilAtına 5 - Meydan (4). Atılgan (4). ı k · · 5 ıo-~ 

meraklısıyım. 6 - Bir erkek ismi (3). Mesih aca tamırat ve ınfaat - ,J 
Zengin lordun bıraktığı paraya ve ait 2ö numaralı ve 1 teşrinievvel (3) tarihine mti81dif pazar günü 5 

Galata, 1930 tarihinde münkazi kupon be- · ıJıı' 
mala konan katip öte beri kuşlar te- delinin işbu tarihten itibaren ();. 7 - Nakit (4). Sersem (4). oııaltıda lhalul icra kılınmak ııt 

- Ben, diyordu, eskidenberi kuş 

devairi darik etmedi değildi. Fakat kuşçular manlı Bankası Galata merkezi gişe- 8 - Sopa (3). kapılı zarfla münakasaya konulı!l.~ 
muscvileriıı Yılbaşı yortusu mu· cemiyeti reisi onu müşkülata sokmak !erinde mezkur Banka vasıtssilc te- 9 (

7
).Cenubi. Anadoluda bir şehir tur. Şersiti anlam•k ve lceşifnsıll~ 

nasdıccile e)·lullın 23 üncü salı için hiç bir fırsatı kaçırmıyordu. dı' d'I •· · 1t• h ·ı• ·· k ı 1 1 ı· ı · kaınilf ye e ı ece,,ını mez ur ta vı .t ıı _ Aptal (5). Tencerenin ba- gorme ı eyen s ıp orın · 
aı·ı·n,·ı· kap•lı l1ulLıııac"ktır Katip cenubi Amerikadan pek na- ha ili 0· lf'- ·ı k b' f ı ba ( ) k b 1 ,., " ' . ---- _ rn e __::____"'~ ı e es ı şere e~~ •... 11 5 . ita etine müracaat an. __ 1fl" 

1 

- Yok, Ferhunde Hanım! nın en mağrur, hodbin adamı, - Nevres Vacit'in bu harekellığm farkmda mı idi?~ - --ınetapıyordu. 
Ben, o kadar itiyatlarının esiri Kamil Bey gibi bir tufeyliye, t!ne kim i~.anrr? Kim _in~abi- Nevres Vacidin, dimağına Bir ibadet şekline giren~ 
bir adam değilimdir. bir cif eye tarziye veriyor, baş e- lır? Aşk, yuz yaş~d~ ~ıle ınsan ~aplana~ ~i.kcn, hazan mevki- tiyadın, birden, hiç u1J11111l il 

- Pardon beyefendi. ğiyor. Bu, öyle bir feragat, öy- !arın ahla~ını degıştırıyor. mı degış~nyordu: umulamadığı bir zamanda~ 

ııMiUiyte,, in edebi romanı: 71 

- Estafurullah. . . le bir fedakarlık ki ben, ne ile - Hatta bozuyor. . . - Pekı, farkında olursa ne Jıvermesi onu ken kuvvetle ~.J 
Hürrem Hakkıya döndü: ölçcbileceğimde mütehayyirim! - Fazlası fela~et o!n:ıaz mı? olacak?. den şüpheye düşürmeğe lcifİ f' 
- Hürrem, zannedersem va- Be~ayı sordu. - Bu kadarı bıle kafı! Onu. Nevres Vacit te bilmi- mişti. . _Jd' 

kittir. - Ne diye? _ 18 _ yordu. Fakat, bütün görünür~ 
Hürrem Hakkı, gayri ihtiya- - Senin için! Nevres Vacit, sıkıntıdan ter Nasıl bile bilirdi?. Buna, kadere rağmen, Nevres V 

ri saatine bakmıştı: - Demek Kamil Bey, ağzın- içinde uyandı. Günlerdenberi, Belma da kat'iyetle hüküm ve- tereddüt içinde idi. . .. ; 
- Evet, aşağı yukarı.·· dan baklayı çı~annış! dimağının tam merkezine sapla remez ve hüküm vere bi!mesi T 1cm·ı dı- d·dıll"' 
Hemen dT<•an rıktı, Emineye Buna ragmen baban affe d . e ı çrpın gı, ı . ..ıır 

- Amcamı gördünüz mü? radayız. "Y " .- •• • - nan diken, uykuda iken bile ba- e kabı! değildi. bu teredd .. tt kurt ımak 1'(.;ıı 
seslendi. Sofanın nihayetinde dıyor ve hoş uorliyor Yalnız u en u ııİ''• 

Ferhunde, başını eğdi: Biribil'!erini yeni görüyorlar- . • · ' tryor batıyor acıtıyordu. Rasihi kıskanryordu. Bu kıs di. Hürrem Hakkı, Fs. j 
G .. d .. k .b. .. 1 .... 1 1 k 1 Rasih Nevres'i görünce koştu: dedım ya, Belmayı sordu. ' ' . . .• . k 1 k F h d R h Beı~a ı'Je hı·,. bı'r mun·· asebe~ . .:1 

- or u . • • mış gı ı, gu uştu er, e sı tı ar. Evl~ .. ım, ~tada hı·,. bir me _ Anlıyorum! . Belmanm .hayali, hır ıgne gı- anç ı ne er un e, ne a - u.. ,. , ;ı'i)ıır; 
Belma, ilave etti: Nevres Vacit'te, genç kızları - ..u v• " şan, ne Fazilet Hanım, ne öte- madıg-m.ı temin etmişti. ._,... sele yok ..• Bütün kabahat, ben - Fakat ben, temin etttim. hı uyurken dımağma, uyanık-
- Amma bir şeyanhyamadık ayağa! kalkar~. kabul e:tmiı;ti: de anladm mı? Hem bu, baba- _Onun için bütün kabaheti ken kalbine saplanıyordu. Ka- ki, ne beriki içindi. Rasih, is- bu temin neye yarardı?. ıJl"'... 
- Şimdi anlarız. - hya ettın.ız efend,m... k t' h''km"' 1 • . yükledi. mil Beyı· dinledikten sonra, terse, Belmayı kazanabilir mi? Belmayı, anlamak, onurı ~- ...r nm anaa ı, u u. nı sıze !< JııP,. 
- Biz, yazı odasına girece- Belma, el sıkarken nazlı nazlı Rasih Nevres, sadece dinli- _Evet, yavrum. Bu fedakar nefsine olan itimadı azalmış İşte Nevres Vacidin bütün na, kalbine nüfuz etme ~ 

gi.!, siz, sonra geleceksiniz. kıntıyord~: . . yordu. Htirtıem Hakkı, devam lığı ancak aşk yaptırabilir. gibi idi. Kendinden korkma- sıkıntısı, endişesi burada top- dı. ~ 
Rasih Nevres, fazla sorma- - Me~aı saatlennızde rahat- etti: _Zavallı babam! ğa başlamıştı. !anıyordu. . ~:lmayı nasıl ~a~. ~e 1'f 

dı: s~z etmege korkuyoruz, beycfen - Baban, Klbnil Beye tarzi- - Hayır, zavallı amcacığnn, Nevres Vecit, bu korkusun- Nevres Vacit, zannediyordu lırdi. Onu anlamak ıçııı 
- Peki ! dı. . ye vermiş! desen e ..• Onun aşk gibi bir te- da, kendisini haldı görüyordu. ki bu, göz alan akıl çelen per- mışt~? · • . 11ıl. 
Belma ile Ferhunde, sofaya Nevres Vacı~, Be~aya, Fer- Rasih Nevres, sıçradı: se1liei var. Oğluna karşı otoritesini aşağı vaneleri şöhret ışığı çekiyor- Bır şe~ yapın~ degıl, ~ıııJ 

geçtiler, hizmetçi kızı aradılar: hundeye yer gosterdı: - Ne diyoNıunuz? - Ya sizin.? yukarı kaybetmitti. du. Bu zannın ifülsmı sükunet- konuşmaga, baş ba§<ı .1<" 
- Emine ... Emine... - Ne emredersiniz? Hemen - Bırak ... Ben de senden az - Be~, ihtiras gibi iğrenç ya Kamil Beye tarziye vermesi le karşılamak, Nevres Vacit bile cesaret edememiş~· tl1'_ 
Yazı odasının kapısı açılıver- akşam çayını hazırlasınlar mı? şaşaladım sanına! Evet, seni, ralar!a inliyorum. yüz kızartacak bir şeydi. Fa- için tahamülü müşkül bir eza, cesaret edemeyişi dogr~ffl;I, 

d, Hürrem Hakkı eğilerek sc- Ferhunde, elile itiraz etti: beni dinlemeden tarziye veri- Hürrem Hakkı, içini çekmiş- kat Nevres Vecit, bunu da bir ıstırap, bir işkence idi. O, Yoks.a hata n:ıı idi? B~ 1ş 
ldıa veriyordu: - Rica ederiz Beyefendi, siz,lyor. Tasavvur et, kime? Kamiljti, kendi kendine gibi söyleni-,mühimsemiyor, hoş görüyordu. yıllardan, yıllardanberi şahsını da, hiraz teşvık e~e~i) 

- Buvıcrsunlar efendim, bu-ıitiyadınızı bozmavmız! Beye! Nevres Vacit gibi dünya yordu: Acaba, Belma, bu fedakar- unutmuş, şahsivetine, şöhreti- <Bıtnı 

Mahmut Yesari 
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Bugün masal gi ~ ?i~lediğimiz 
tüyler ürperticı facıalar 

A 1 kesildi ve cesedi 
nzavur Ahmedin başı nası 1 f 1 t Jdı ? 
Yunan askerinin kucağına nası ır a 1 

• 

Çingene Ali çetesi ile Biga hhapis.anesinde 
. ··ı~k t sa nesı geçen hır rnu a a 

Şll1t. .. , Çi11gene Ali, Ahmet 

Erkani harpler 
(Başı 1 inci sayfada) 

talebeye hitaben bir nutuk söylemıı 
ve demiştir ki: 

Harp akademisi kuman
danının nutku 

"Efendiler: Bugün Harp Alı.ad•· 
misinin çıkardığı onikinci sınıf olan 
sizlere diplomalarınızı tevzi ve bu 
şerefli vazifeyi pek muhterem zevat 
huzurunda ifa ederken duyduğum 

zevkın büyüklüğünü ifade edemem." 
Kumandan Pş. erkanı harbiye biz 

metlerinin ordudaki ehemmiyetinden 
ve nHıl hareket edilmesinden bah-
6etti, ve sözüne şöyle devam etti: 

- Bir milletin sulhte ve harpte 
hayat ve mukadderatının destek ve 
güvenci kendi kuvvetidir. Bu kuvvet 
ise orduda temes•lil ve tecelli edi· 
yor. 

Bir orduyu hakiki bir kuvvet yap-
mak, onu maddi ve manevı tec-
hiz ve teıkil etmekle mümkündür. 

Erk nı harbiye bu i~in mühendis 
ve mimarıdır. 

Siz, büyük adam olmak üzere tc· 
kamüle doğru yürürken daıma ken 
dinize hakikat ve adaleti şiar edinin. 
Ancak bu vasıflara malik olan insan· 
!arındır ki verdikleri kararlar dogru· 
dur. Dün Biga hapishanesini ziyaret ve 1 yüksek bir mahallınde yan yana Y'::,; 

111 hk" 
1 1 

'"J" k t eyledim. Sağ- maktadırlar. Bu patırdılar srraaın Sizi yeti~tiren bu mi.ıessese, Av-
a um ara mu a a d" k hüklımct kona d ki ı·ı bo "l ·· k b' 

da sclda iki koğuş ve ortalarında kü- "ne oluyoruz.. ıyere . rupa a emsa ı e y o çuşece ır 

Çiik bir koridor, ve içinde kırk elli ğından dışa~ı fırlıyan ıandarma ku- seviyededir. 
ita • k { 1 Bunlar mandam Yuzhaşı İsmail Hakkı Bey Bunun bu dereceyi bulması büyük 

.dıu- mahkum ve. mev ~ · · na~ dahi üzerine açılan bir ateşle merdi- erk3.nı harbiye riyasetinin evamir ve 
~. lçınde Çingene Alı çetesı şayanı • ba ında şehit edllmiJ ve dahi ir-adı ve milli müdafaa vekaleti ce-
~ •an dlkk . ven ş • 

attır. · .. k lilesile beraber her ihtiyacı tatmin 
~ ı Bu çete şimdilik altı kişiden mure 
ul keptir Bunlar Bandırma, Balıkesır, 
;,ıl Baiye, Biga, Gönan ve Llpseki ha
rfi Valisinde yollar kesmek, müteaddıt 

evleri soymak, eşhasr tazyik suretilc 
&«diyin igkence yaparak paralarını 
"' mallarını gasıp cürümlerinden 
mevkufturlar. 337 •enesinde Anza
vur Ahmedin vücudünü kaldıran ve 
bununlaberaber halkın huzur ve raha 
tını aelbeden bu çetenin halli rahat 
durmadığı anlaşılmaktadır. 

,? Meraklı vak'alar 
Mütarekenin akabinde Osmanlı im 

Pa · ·ı·ı· .. rine 336 ratorluğunun ınhı a ı uze 
•<nelerinde Blgada Kara Hasan çete 
ı zuhur ederek (Hacı Piti) hanında 

bir hükumet kurmuş ve herkeıi soy- ı 
• ağa başlamış 1 Şimdiki müft~ ve 0 

, zamanki müdafaayi hukuk reısı Ham 
di Efendi Balıkesirdeki Kazım Paşa

Çingene Ali çetesl11den 
Kllrt Mehmet 

etmeleri sayesindedir. Bunu kemali 
şükranla ar.zedcrim. 

"Yetmiş üç senelik bir tarih size 
haset ve gıpta ile bakıyor. Çünkü bu 
aün sizler, diplomalarınızı, Türk ben 

~ !ilinin, Türk ruhunun, Türk varlığı· 
nın Mustafa Kemal namile teceısüt 

ederek Türk diyarına inmiş timsali
nin JQtfen ve tenezzülen bu merasim 
de namlarına bulunmak üzere gön
derdikleri iki muhterem mümessili 
ve Türk ordusunun en büyük kunıan 
danları huzurunda a1yorsunuz. 

Efendiler; devam edecek olan me-
sainizin, sizin için feyizli ve ordu İ· 

çin faideli olmasını diler ve sizleri 
bu mesai ve muvaffakiyetinizden do· 
layı tebrik ederken son na.;ihat ola
rak, bütün hayatınızda çok namuslu 
v<: çok vazifepervcr olmanızı tavsiye 

lı" Ya tn. liracaatla Bigadaki kuvve~ tez sürüklenerek meydana atılmı~ ve ce- ederim." 
"ıd t dılme Müteakiben davetliler, hazırlanan 1 ıni ve kendisine muavene e ~ scdi üzerinde hora tepilerek hakaret 
si · p dahi büfede izaz edilmişlerdir. 
nı rica etmiştir. Kazım ap edilmiştir. 

", d · B · ku Yeni erkanı harp zabitlerimizi ""'<cınit Kaymakamı Ham 1 eyı Hamdi Beyi şehit eden Sait ismin-
• ı kB'gaya candan tebrik ederiz. ayı ınilliye kumandam o ara ı. deki Pomak affı umumiden istifade 
&Öndermiştir. Anzavur Ahmet ıse 0 ederek hapishaneden çıkmış ve elan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!! 

nada Kapıdağı taraflarında bulunu- berhayat bulunmuştur. Bu müsade- maklığma paçavralar baglarlarmış ! ... 
Yormu§. Kara Hasan çetesinin ~u:- melerde Boşnak Bekir Çavuş ve bir İşgal zamanlarında ve harekatı mil 
nıııne uğrıyanlar Hamdi Beye şık~- eok jandarmalarımız şehit olmuşlar- !iye sıralarında bir çok fecayie sahne 
b ki • olmuş olan Bigada bin bir gece hika· r<tlerde bulunarak merkumun ten · d 
J · d' Be ır. yelcri gibi çok gaıip vak'alar na1clc-
ını rı· n. etmelerı· u .. zerine Ham ı Y yı sczaıını buluyor - Anzavur ceza d. k d' B h l'd d"k ·ı .. u çeteyi müzakere edelim birleşelim ılme te ır. u ava ı e o u m,ış 

Bu hadiselerden azdıkça azan ve olan kardeş kanının mül)ebbiplcrine 
iiverek hile ile Biga belediyesinin ge 1 · ı f d 

. Yunanhlarla ngıliz er tara ın an §I- ~Jdhc..:aran 13.netle" okur\cn cehalet 
'ııı salonuna davet ediyor. Bu davete mart:lan Anzavur Ahmet (Paşa) Ka- yuzunden kardeşın kırdeşı bogazla
: 2 nefer maiyetile icabt:t eden Kara ra Bigadaki İngiliz işgal kuınandanı n1ası glbi bır "tok acı vak a arı okuyup 
!asan salonda hastırılarak hapse ltı· nı ziyaret için kendi adar.1larından ta ibret almak n sı ati iç•n faydalı 
ılıyor O sırada Kara Hasanın be e- · M l ş k ti• 

, i · .. d bulu· Selim ve Yaverı anyas ı ev " bir ders olur dıye bunları y dım. 
Ye etrafında ve çarşı ıçın c bir ün Bigadan hareket ediyor bu- . 

"<n arlrada•lar si ah patırdısı yapı- ı: k d' · Dı er mahkum!. r 
'l' ı - . tl - nun hareki tını tarassut ve en ısını 1 

}'orJarsa da bir fayda vcrmıyor. nam , . d çı·ııge~c Ali çetc···e R•h- il pishaneı!, Ç gene Ali ile konu 
d " k'I · ·ıe Ge- taKıp c en ~ 
.' 0 ey burada yaptıgı teş 1 at 1 

• t . degirmen civarında pusu g.urken cskı hare~atlarına nedam t 
lıbcı b · kelcsıno man çc csı 
b 

u civarındaki Ak aş ıs k 1 Anzavur Ahmetk arka- 1 etmeyip te t krar • apisha' eye neden a k b lıyor uruyor ar. 1 
• ın yaparak Fransızları ag d 1 t iizeriııde biJaperva gid<rler 1 geldikle u:i sordum: "lltıraya ı.:gra· 

ve 2 (SOOO) silah ve aş arı a . . . saat zarfında k ç· gene Ali çet sinin kurduğu dık bır kabaha. tımız yokt.ır,. dcdı. 
l SO · hanele· en ın • 
. ınıtralyoz ve hesapsız cep . . ·u 

3 
düşüyorlar. Çete ta alından Merkum hcr::...z otuz beş yaşlarrnda 

'' (Bergaz) iskelesine naklettırıyor pu•l y k nlarla her üçü d. vuru- agzında bir iki dişi dıi~müş. hain ba-
ve b .. . b ·ı olarak atı an urşu . .. • uraya kadar gozlerı ag ı 1 dan yere dü•ü}•orla• ve çe- m bakışlı, atık ve curetkar ve çok a-• . k lup at arın • ' 
••tırıniş olduğu Fransızları te rar f d ellerine gedyorlar. Seli- zıh bir herife benziyor! Bo.mlardan 
.0.lı:b k"tta tı· e ra ının ' •ta iade ediyor. Bu hare a . k f isabet etlen kurşunlar başka 18 sene ağrr hapse mahküın ve 
ına IQ . . h't . ddr mın a asına - . 

i p Dıramah Rıza ıle şe ı Jan d ~ tmışlar ve beynini par dı.:met taşırlarken bıttehevviır ağabe-
lııa ınU!tzmu Vehbi Bey de bulun- kafatasıma agı in z alın cihetindeki yi Ahmedi bıçakla öldüren Mehmet· 
mu • . . h leri çalamışlar ır, ya 1 

. • 
•tıır. Mezkur sılah ve cep ane 

1 

... k 1 ştır' yaver şevke- le, babalarından kalan mırası taksım ltu · dil k .. ere kafa kemıgı a mı • 
vayı ınilliyeye sevke me uz . .._ .. 'k' kurşun isabet eyle- yüzünden halası Ayşeyi taammüden ç . k .. ·· ı tın gogsunt.: ı ı 

an nahiyesi civarında Yenıce oyu . A un vücudü 30 kurşun Rus mavzerile ve beş kurşunla öldür-
t~·· . d Anzavur mış ve nzavur 

ııne depo edllmışse e . d 1.k d .. k olmuştu:. Anzavur he- düğünden dolavı idama bedel sinni 
~b k" ·ı yakılmış- 1.ı e ı e~ı . . rnet tarafından amı en U 1 ldug·undan kafası kesilmek 21 den dun odugu ıçın 24 &ene ağır 
br( n zcanıo . .. .. . 

.. t"bat alındıg" ı sırada kafası- hapse mahkum Tepekoyuı1den Arıf, li Ah K da uzere ter ı 
U eınada Anzavur met apı k .1 esı· ı·dn rok yalvarmışsı ve arkadaşı Ömeri kaç•k sigara kii-

•

' ı d ... u''ne nın esımcm 'S :ı: _ •• .. . 
n an hafiyyen gelip ve gogs ı~k asılmı arak Çingene çetesin j gıdı yuzunde.• Rus mavzerıle ve bey-

taktıiı rnushafı ıerifle ahaliyi bili~fal da ku . 'f J'kly Mehmet tarafından nini dağıtmak suretile öldürdügiin-
(lOOO) ki t ki den Yenıçı t ı 1 1 _ 

1
. şilik bir hilafet alayı e.ş · . . d"l . t' Bu kafa ispirtolu den dolayı 18 sene agır hopse bedel 
ıne ff B ıcabı ıcra e ı mış ır. ı . . . . ~ 

muva ak oluyor ve ansızın ıg.ı- k 
1 

k ve nlcrkumun sınnınden ıstırade ederek 6 sene agır 
}>ı bas k d' bir tenekeye onu ara - . . 

ıp a şama kadar harp e ıyor. . bih' .1 dig-er eşyası da ı hapse mahkum !Cara koça karıyesın· 
Bunun .. · h b kehrıbar tes ı ı e .. . . uzcrıne a ali hapishaneyi o- .. ·: .. 

1 
.. e cesetler bira- den Hasan Huseyın de bu hapıshanc 

ltmak için hücum d' ~ alınarak got,.ru muş v . . 1 
d , . c ıyorlar, nam· . 1 takasına a· nın mlhman arındandır. 
ı Bey de maıyetil h . . ba ·ı Yunan ışga ml>. _ 
. c apıahancye gı· ra ı e Beş seneden fazla agır hapse mah-

dıp kapılarını açıyor ve h · . t t 
old • . apıa eylemıt tılmış ır. • . dcıılerden jan- küm olanlu stanbul ve merkez vi-

.. ugu Kara Hasan ile Ç~tesini öldil· Bu harrkatı ıdare e . B b'liihara Uyete na.cledilmektedirler. Hapisha. 
~up Agonya taraflarına rıcat ediyor. \darına müliizınıı Vehbı "; 'ı mail nedekilerin ekserisi katil filile maz
avallı Hamdi Beyi takip eden An- Anzavur taraftarlarından an ~ ..... 1 nundurlar. Binaenaleyh hırsızlık, ır

zavurcular (İn ovayi bala) köyü hey tarafından Karabigada pusuya . ~şu 1 a tecavüz kız kaçırmak cürümlerile 
et' ib · . . . · · tngılizler z • 

ı tıyarıye odasında tanıyıp yaka- riılerek şehit edılmıştır. il aznun olanlar da hatırı •.ayılacak 
lıyorlar ve Bigaya getirirlerken Ak Vehbi Beye Bigada güzel bır mezar ;erecede çoktur. 

Evrakı nakdiye Yeni fırka 

(Batı 1 inci sayfada) .. (Başı Birinci sahifede) 

nun alıcısı yoktur. daktilo ve istihbarat şefinden i-
Bu iti barla kambiyo fiatleri baretti'.. Bu~ar~ tayin edilecek 

senel&denberi görülmemi& mü- :ı~vat şıınıdlık soylcnrnemckte
him sukutlara manu kalmak is- dır. 

Haftalık mali icmal 
tidadındadır. Tahsin Beyin beyanatı G h f f d N 1 B ka 1 · · eçen ata, zar ın a ev • u. ~u~ a, ıstıhdaf olunan g; 

Hatta tedbir alınmadığı tak- Tahsin B. dün bir muharrimi york borsasında, açıktan esham ye fıkrımızce pıyasaya kambi 
dirde Ingiliz lırasının 800 kuru ıı:c şu beyanatta bulnumuştur: ve tahvilat satışı 5 milyon adet 1 yo arzından dolayı hasıl olan 
s.a kadar düşmesi muhtemeldir. "-Meclisin fevkalade içtima gibi şimdiye kadar ne Amerika Türk lirası nedretıne bir çan 

Halbuki hükumet ve onun ı uzarsa Fethi B. ihtimal o va- da ne de dünyanın başka hiç bir bulmaktır. Filhakika Konsor 
-nına Borsada arz ve talebi kite kadar Ankarada bulunacak borsasında i idilmemiş azamet- siyomun muamelatı ınemulüı 
zin eden konsorsiyom 1030 tır. Münhal olacak olan Gümü li bir yekuna baliğ olmuştur. A- de fevkinde iyi gitmektedir; fr 
;ari raicini muhafaza ve ida- hane meb'usluğuna intihap c - çıktan, bir adamııı, elinde mal kat bu iyi demektir. 
etmek kararında olduğu için d!lecetir. yok iken ilerde fiatı' du""şer u'"mı· 

d b f . · k · ·d • kat bu iyi netise son zamanlaı rsa a u ıau kırma ıstı a- Bn meslelerin hallinden son dile, vade ile bu maldaıı satmak, 
d 1 k · 1 da hazineni istitaatini daralt -

l ı a o an ambıyo arz arını ra Fethi B . Parise giderek res ve hakikaten düştüğü takdirde, 
ı:" ıtemadiyen satın almakta<iır. men veda edecektir. d f ti • k f mıştır. Ayni hal Fransada Poir 
l h. 1 un aı e açıg nı apatarak ar care kabinesi tarafından frankır 
. ra. catımızm memleket le •.ne , Konya ve Adanaya seyahati k f' tt · t'f d t k · 

k f b _ı ıa en ~s ı a e e me ısteme istabilizasyonu vapıldıg· ı sıra -
ın ışa etmekte olması ve ın- malum olmıyan bir zamana bıra d kt N k bo , 

· k sı eme .ır •. e~yor . n~ası~ ı larda da hjdis olmuştur. O vaki 
~e~ıce ambiyo arzlarının te~a- i kılmıştır. da b~ vaz~yetı? ıla~e. ettıgı. m~ ·Fransa hükumeti münhasıreıı 
lısı karşısında ?ugünldi para ıs-\ İstanbulda hiç bir yerde mi- na bır ke ıme ıle hulasa eılılehı kambiyo mübayaat n tah · 
tı_krarını gene ıhracatımızm n.e-,, ting yalıılması mevzuu bahis de 1. B db" J'k ı a sıs o 
f d b 1 ır: e .111 1 

• lunmak üzere "Bang e d F ıne .01.arak .. muhafaza c e 1 -! g"ildlr. Fakat belediye intihaba- II k'k t A 'k d b u e ra:ı 
k . . a : a. en, men .. a a azı ce,,a evrak naktiye ihracına mı 

me ıçın ~u?a~aata de~am et-1 tı sıralarında Fethi Beyin mı • nc.-ı_lı hükumet ve mutehassısla saatle vermi ti Vaziyet hazıra-
mek za.ıurı go,uunektedır. · tuklar söyliyecegini zannediyo • nn ıddıalanna ragmen buhranın da, bizim itin tevessül edilecek 

Malıye vekaleti tarafından 1 m l .. t tt "h d 
mütedavil evrakı naktiyenin fer ru '" zeva e ~~z .u .ıgunu 1 sas e e çarelerden bil"' bu ola lır. Çün-
sudeleri_le mübadele edilmek , dün top'anmı~ ve borsada ihti- cek hı;nuz b'.r cm~re yoktur:. kü bir banka va ıta ve ya kefale 

k d 1 0 B k I ' . 1ngılterenı? ~alı daha ~a~ım- tile hu tarzda evralı:ı naktiye ih-
ma ~a ı. e . smanl~ _an asına yaçtan fazla olan 50,000 İsterli- dır. Bu ayın ıptıdas :nda ışsızle- :acı " inflation,, sayılmaz, ve 
tevdı edılmış olan ıhtıyat evra- nin mübayaasına karar vermiş- .· d d' b' lk. ı ft 
kı naktiyeden 10-15 milyon . ıın e e ı, ır evve. ı ıa aya na eşya fiatlerinin yükselmesini mu 
T .. k · .. k tır. zaran 20000 fazlasıle 2,060,500e cip olmaz 

ur lırasını ınunhasıran ·am- Şimdiye kadar konsorsiyom b · 1 1 ·ı · .. ·· 
biyo mübayaasına tahsis edil- tarafından alınan fazla kambi- f alığ 4~ muş~ur. dng'. t~r~~;n ~u Esham ve tahvilat 
mek üzere Büyük Millet Mcc- yo stoku yarım milyon Ingiliz kus~·1 ·ımı:on beur' ·t~•z ;n~ Borsa, gecen hafta zarfında 
!isinden saiahiyet istenecektir. lisasına baliğ olmuştur. ~n11~ ~~ı e k~r~. rb aı e 

1
e ra biraz daha fazla faaliyet gösteı 

Bu paralar, konsorsiyomca gö- Şehrimizde bu mesele ile meş ~ .. ~. ı ui~r 1 ~1 1.~' ar .0 u~sa, di. Bütün kağıtlarda ufak tefek 
rülecek lüzum üzerine İstedin gul olan konsorsiyom reisi Nu- .11 uı1:: ın atı etı e geçme~ _e - tereffüler nıeşhuttur. 
miibayaası için istimal edilecek rullah Esat B. dün muamelatı ~n-mı t~rı ~,ZO~,O~O edb~lıg 01 Bu meyanda Düyunu muvah 
tir. Bu suretle mübayaa olunan naktiye müdürü Sırrı B. ile u- 4~~u 3 

;n a~ı' ır; ~ ~ 
6 

°ı;:~usu hide tahvilatı da beş puan kadar 
azla kambiyolar te<lavüle çıka- zun bir mülakatta bulunmuş- b - - m_ı C~· a a ı mı yon yükseldi; bununla beraber k:u -

iilacak evrakı naktiyenin yüzde oş g~zenı.. s ıyor. . . ponlar hakkında kararlaştırıl • 
yüz altın kal'§ılığını teşkil et- turikisi de yarın Ankaraya gide Parıs Funun akadenıısı aza - mış yeni bir şey yoktur. 
mek üzere banka t di oluna · sından M. L. de Launay ve Ro- Reji hisse senedatı yine ehem 
caktır. ya ev cekl~rdır. . . . .. .na ü~iversitesi iktısat ~r~fe. - miyetli surete f.rladı. Son mua· 

B k l k . d' Pıyasa genış kambıyo aızla- sörlerınden M Corrado gını ·İn mele 8,80 lira üzerine vukubul-
'. ku art~ı ı ~:ıramızı~bş~mtsı· rını muhafaza etmektedir. gilterede devrl inhitat başladığı 
Kı ıyme ıne gore, yanı ır - du. 
terlin 1030 kuruş hesabile gös- Ma~m~fih ka.mbiyo müraka- mütaleası~da .bulu~muş~ardır. Aslan çimento hisselerine mü 
terilecek Bankaya vazedilecek be hey etı İsterim alışlarında Vazıyetı mahyemır tezayit bir sağbet gösteriliyor. 
her 10 !sterline mukabil 103 eski takyidattan ayrılmamakta Fransa ve sair bazı memleket Geçen hafta fiat 27,50 iken bu 
Türk lirası çekilecektir. Kışın, dır. !erde hazinenin vergi tahakku- hafta 28,60 lira oldu. 
yani ithalat mevsiminde fazla Nurullah Esat B. bir muhar- katile tahsilat ve bonoların ge- Anadolu şimendifer hisse se
kambiyoların elde edilecek ayni ririnıizin sualine cevaben:"Kon çen ve evvelki senelerin ayni netleri 19,10 liraya kadar ara_ 
miktarda Türk liraları gene ih- sorsiyom şimdiye kadar olduğu müddet zarf·ndaki netaicile mu- ntldı. 
tiyat kütlesine iade edilmek su- gibi bundan sonra da hükume- kayesesini mübeyyin istatistik - İki haftadanberi değirmenci
retile tedavülden kaldırılacak- tin emrindedir. !eri her ay gazetelerle neşolu - lik kağıtlarında da mühim te -
tır. Hükumetin vereceği yeni va nur. Bizde bu gibi neş - beddüller var. İttihat değirmen· 

Hükumetin almak üzere ol- zifeleri de iftihar ve memnuni· riyattan şüphesiz vesaiti muha- cilik 22l,liradan 28 liraya, Şark 
duğu bu muvakkat ihtiyat para yetle ifa edecektir." bere teehhürat ve müşkiliitmdan değirmencilik de 2 liradan 3 h 
çıkarmak tedbin, ihracat mev- Telefon şirketi müdiri umu- dolayı adet olmuştur; yoksa hü raya çıkmıştır. 
simlerinin belli başlı bir sıkın- misi M. Vatson hakiki İsterlin kumetin mali bir kanun teklif et Koka harici Mısır kredi 
tısı olan Türk lirası sıkıntı ve ihtiyacının tatmini hususunda mek üzere Millet Meclisini fev Ponsiye faitleri bervecihi a. • 
fıktanına esaslı bir çare olacak, gösterilen suhulet dolayısile kalade olarak davet ettiği şu za tidir. 
piyasanın muhtaç olduğu elas - konsorsiyom ıoiyasetine dün te- manda, bu istitatistiklerin mevu 1886 
tikiyeti verecek ve kat'i kambi- §ekkür etm~ş:ir.. diyeti her halde mucibi istifade 1903 

tertibi 
tertibi 
tertibi 

174Y. 
116 

yo istikrarım istihdaf edenadım Dün İngılız !ırası 1030 kuruş olurdu. 1911 
!arın en büyüğünü teşkil ede- tan açılını~. (10) para tereffü-

112'" 

cektir. den sonra gene 1030 da kapaıı
Konsorsiyom icra komitesi mıştır. 

Selim Ragıp Bey 1 Spor 

Fransız atletleri geliyor 1 (Başı 1 inci sayfada) ııisi riyaseti .celile~ındeq mezuni 
1 altında ve iyi bir fikir edinme- yet talep edılmıştır 

Bugün gelecek ve yarın en iyi 
atletier·mizle karşılaşacaklar 

ğe yardım eder ıpretile neşrolu Bununla beraber şu cihete de 
nan makeledekı " gördünüz işaret etmek isterim ki, B. M. 
mü? Efendiler gördı.inliz mü ?ve Meclisı nyasetı celilesinden mc
anladınız mı ki, halkın mahabbe zuniyet talep edılınesi telakki e
ti ne imiş cebr ile, kahr ile, zul- dildiği veçhile yalnız B. M. Mec 
m ile,ceberutla halkın mulıabbe !isinin manevi ahsiyetini tah
tini nasıl bastırabileccksiniz ila., kir ef'aline mak ur ve munhasır 
fıkralar hükumetin icraatını ten olmayıp hükumetin manevi şah 

1 kit mahiyetinde olmayıp bilakis si yetini tahkirden dolayı da ta 

Par isin (P. U .C.) atletleri b.u 1
1 s;;bah Lamartin vapurıle eh~ı 

mıze muvasalat edeceklerdır. 
Kendileri hakkında daha evvel 
karilerinıize mufassal malumat 
verdigimiz bu atletler, yarın ~a
at 15,30 dan itibaren Taksım 
Stadyomunda Galatasaray ve 
şehrimizin diğer maruf ~tletle- 1 
rile karşılaşacaklardır. Içlerırı- 1 
de Theard, }akson, Flouret 
Krotoff gibi maruf atletler bu 
lunan Fransızların en iyi atlet
lerimizle karşılaşması çok isti
fade bahş ve görülmesi lazım 
müsabakalar olacaktır. 

Yarın ki müsabakaların pro 
d d

. • 1 
gramını erce ıyoruz • ı 

Saat: 15,30 Geçit resmi 15,50 
100 metre (x) 15,55 Gülle, 16,10 
100 m. final (x),16,15 100 metre 
16,15 100 mc·tıe, 16,20 800 metr 
16.30 yüksek atlama. 16,50 200 
metre, 16,55 Disk, 17,10 40'. 
rr.etre (x) 17,15 4xl00 bayra! 
17,25 Uzun, 17,35 800 metre(k) 
17,45 400 metre, 17,50 Cirit, 
18,05 100x200x300x400. 

Yukarıdaki müsabakalardan 
(x) işaretliler serbesttir, yani 
herkes iştirak edebilir. Diğerle
ri ise yalnız Fransız atletlerle 
muayyen ve davetli İstanbul 
atletleri arasında cereyan ede
cektir. 

• 

3 Ker sollçl Zınhyel 

tedir. 

3 Ker takımı 

1 
anın manevi şahsiyetini tahkiri kibatı kanuniye için ayni sekilde 

1 mutazammın bulunması sebebi- riyaseti müşari.irıileyhadan me • 

l le mezkur gazete aleyhine taki- zuniyet istihsali icap edecegi 
batı kanuniye icras na lüzum gö . maddei ka:ıuniyeııin s:ırahatı ik 
ülmüş ve mes'ul müdürü Türk tizasındandır. 

\ceza kanununun 158 ve 159 ve Tahkikatın mevkufen icra• 1 
162 'nci madderine mutabık a-
ğırhapis cezasını müstelzim bu-

• lunan işbu hareketinden dolayı 
takibatı kanuniye yapabilmek i
~in kanunu mezkurun 160 ncı 
..,addesine tevfikan B.M Mec-

hususatrna gelince: 

Devlet ve Hükumetin nüfu • 
zunu kıracak şekilde ağırhapı.i 
müstelzim suçlara ait tahkika • 
tın mevkufen icra edileceği ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 

ı 
104 üncü maddesinde musarrah 

Vasas, Nemzeti, Bastya, Kisp bulunmasına mebni bu esbabı 
est, 33-as takımlarını yendiği mucibe ile tahkikatın mevku -
gibi Ungarya ile Üypeşti debi· fen icrası müstantiklikc;e tensip 
rer defa mağlfip etmiştir. ve mahkeme reisi tarafından da 

Viyanada yaptığı dört maç- tevif karan tasdik ile tekem • 
tan ikisinde berabere kalmış, mü! etmiş ve nitekim, bugün 
birinde mağlup, birinde galip mustantikin tevkif kararma kaı 
gelmi tir. şı vaki tahliye talebi ağırceza 

Almanyada dört maç kazan mahkemesi riyaseti tarafından 
mış, birinde berabere kalmıstır. reddolunmuştur. 
Çekosl~v_a~yada yap~ığı dört Memuriyetimiz ıne' zııu bahs 

maçtan bırını kaybetmış, birini hadisede kanuna mugayir ve bi 
(Viner Spor Klüp) le bera- kazanmış, ikisinde ber;;~ere taraflığı muhil bir cihet hulın.;ı -

ber 18 eylUlde şehrimize g~le- kalmıştır.. dığını efkarı umumi yeye karşı 
cek ve 19-21-26 eylİJI güaler! Portekızdc 4 maçtan ikisini tavziha lüzwn hissettiğini maa
Fenerbalıçe, Galatasaray ve bu kazanmış, birini kaybetmiş, bi- !ihtiram beyan ve bu izahname
iki takım muhtelitile karşılaş ı- rinde de berabere kalmıştır. nin gazetenizde neşrini rica ede 

~ayrak köyü civarında dehşetli it- yaptırmışlardır. Nrden ."o.ora A_nz:~ Bura mahkemesinin makıne gibi 
d encelerlc § ·ı ediyorlar. Bu müsa· vurun cesedi Cihadiye koyunde1°. ~'n i işlemesi ve adaleti bihakkın tevzi ey
d •mc esnasında Hamdı Beyin arka- rabası tarafından kaldırılarak. ko~u !emesi umum ahalinin nazarı takdir 

1 
••ı olup firar eden ve bir evin ça- mezarlığına defnedilmiş ve iizerıne ve tıh•inini celbeylemittir. Bu faal 
~•ında saklanan Kani Beyi de yaka- de bir türbe yapılmış ise de k~v::: ve muktedir hcy'eti hakimenin reisi Müsabakalar hey'eti tertibi
._l'ıp Ptnccreden aşağı atıyorlar ve milliye kıtaatı tarafından türbe•'. - Fadıl Beyle azaları ve müddei umıı· yesi, muayyen ve davetli .ıtlet 
-.ıııı Old • • . "! . t' Ora Çerkeslerı An . B - ı 

cak olan Peştenin 3 Ker tak, .ıı Yugoslavya, Polonya ve Ro- rim efeı>dim. 
mühim maçlarda ekle ettiği ne- manyada yaptığı ikişer maçla 
tay iç şudur: Yunanistanda yaptığı dört ma

Şampiyona maçlarında yal- çı kamilen kazanmıştır. Atina 
r.ız Hungaryaya 1·2, 0-1 ve Ü y- temsili takımını 2-1 mağlup 

15/91930 

İstanbul C. Müddei •tı. .. ugu halde ayagına ıp taka- şına ge<;ırı mış ır. . . 1 misi istirahat zamanlarını dahı feda !erin saat tam 14 te eyog un-
ttu;'.UtiikJüyorlar ve hükumet önüne zavurun türbesinden. ıstıane eder_ eri ederek çalışmakta olduklarına şıhit. da Galatasaray klübünde isr ıtı 
tı •. ıp •nvai hakaret v işkencelerle 11tm~ içın toprağın• ıçerler. ve evhya lduın. 1 viicut etmelerini rıca eylem ·.-
~ . d~··~o Yorıar, Bu iki şehit Bigarun addik kurbanlar nezır r r 

umumisi 
pe·,te 1-2, 2-3 yenilmis. Sabarya 1 etmiştir. S. G. • l. Kenan 



6 

Sı~~at ve l~ti al IBBHenet Yeklletiodnn 
mai muavenet Umum Müdürlü

ğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 

Y-eril I"I~a.lı 
Alpullu şeker fabrikasının 

Kriıtaliae tekerleri İataabul plyaııuıada satılmaktadır. 
Alpullu tekeri en ucuz, ea kuvvetli ve en temiz şeker

dir. çift çuvalı olkuğundaa memleketin en uzak 

ne arızasız nakli mümkündllr. 

ENGLISH HıGH SCHOOL FOR BOYS 
NİŞANTAŞ TEL. B. (). 1078 

, .Mektep E ltılUn 22•inde açılacaktır. Pazorıe-1, Salı, 1 erşemb~ 'e l'umarte<I 
. ~ nlerl ~aaı (ili dan (li) ye hdar lcavıı Ye ko' JI )B; ıt.ı ıtecet;i gibi dı~er 
zmanlaırda ıeı.ıloııla müracaat 1>!uoahılir. . -----------

Gümrükler uıııum ınüdürlüğün
den: 

Kaput yaptırılacaktır 
l - Gumrilk mubala.ta memurları için TOO - 900 kaput yap

tırılmaıı kapalı zari u•ulile miluıkasaya kunulmu~tur. 

2 - Şartnamenin musad<lak suretleri .\nkarada Gumrukler u

mum müdürlüjtıi levaam mudürlutünden, lsıanbulda Gümrük leva
zım anbarından alınacakur. 

J - .\1ünalr.asa: İstanbulda Gümrük baş mudürluğü binasında 
Gümrükler umum müdürlüğil saun alma komisyonu tarafından 

yapılacalı.tır. 

4 - Münakasa 20 Eyltıl 930 tarihine raalıyan cumartesi pinli 

eaat 14 tedir. 
5 - Teklif mektuplan lı.anundılı.1 hiıkumler dairesinde gün ve 

~aatinden evvel lştanbuldı koml~yona verilecek.tir. 

6 - :\lünalı:asaya girecekler, Ticaret oduında kayıtlı bulundu
tunu gö~terlr vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin Yo 7,:S u ol<m 1553 Ura 
!ık teminatlarilc belli saatten evvel komisyona gelmeleri 

8 - Kuma~ ve kaput örneği lstanbulda Gümrükler umum 

müdurlü!';ıi levazım ıın barın dadır. istekliler orada görebilirler. 
9 - Belli olan saatte tutulmuı mutad olan zıbıt varakasının 

tanziminrltn <onra hiç bir teklif kabul edilmez. 

Samsun Belediyesin
den: 

Samsun Belediyesi Elektlrik ve 5U fabrlkalannın bir ıenellk lh
rıyaeı olan 400 -.J,.iO ton mazot fenni ve münakasa şartnamesi 
dairesinde alımı 21 Eylill 930 pazar giınü ıaaı on beşte ihale 
rdilmek uzre yirmi giın müddetle ve kapalı zari usullle müna
kasa ı a konulmu,rur. Tal:plerin ~eraiti anlamak ve ona göre tek

li'atını yap 11.ık üzre Belediyeye müracaatları iltn olunur 

55,000 adeı 1.2,J, num•ralı dominiz ve 15,000 adıt t .,, 3 numaralı 
demirli porselen izolatörle b,500 adet iki nevi bakır manşon kapılı zarf 
uoullle mUnaltesıyı konulmuttur. 

I! - :\1ezkQr malzemenin 16 teşrinıevel 930 tarihinde ibalul icra kılına· 
cağından ulipltrin şartname almak için şimdld en, şarmamedul ıarilaı da
hilinde ihzar edilecek olan teklifname '" teminatı ibtha edıcelt mühtirlil 
zarfları tevdi için de mezkQr tarihe mıisadif perfembe gUnil <111 14 te 
lstanbulda yeni po11anedc nıühayut komsiyonuna mUracaaılırı. 

HaJ~arpa,a emrazı istilai Je ~astan esi 
~ae ta~a~etin~en: 

Hayuorpaşa J<:mraıı i•tilAiye hutaneslyle memurin daire•ine yaptı· 

rılacak olan kalorifer tesisatı kapalı zarf u•ulile mevkii mUnaka;ava konulmuştur. 
2 - Kalorif<r tesisatı 17 eylül 1930 tarihinde ihale edilecektir. Talip

lerin fartname \e pilnlarını almak üzere her glln mezkiır huıane idare 
memurlu~una müracttac etmeleri \-'C şırtn11menin mıddei mahsusası mucibince 
ihzar edecekleri teklif mekrııplannın ve teminat akçasinln te\'Uii için 
17 eylül 1930 tarihine mü.-uif çaro•mba gUnti sut 14 te Galata'da Kara 
Mustafa pa~a sokağında lsıanbul limanı sahil sıhhiye mtrkczindeki mubayaa 
komılyıınuna müracaat etmeleri ılAn olunur. 

ORTA DERECEDE 

Kayseri Talas Amerikan l\1ektebi 

Lisan Ticaret San'at 
Leyli ücreti 250 lira - Nehari Ucreti 40 lira 

1'edrisat 24 Evlüld.e başhyacaktır. 

Yalnız erkek talebe kcıbul olunur. 

Hiç beklenllmedl91 bir 
zamanda blrdenblro 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileli 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllHE PlllN~~I~ 
BILETINl ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞlDE 11 'fEŞRINl 
EVVEL 1930 J)ADIR. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

Knta~Ja vilaıetin~en: 
ı - Vilayet Ziraat aletleri 

fabrikası için muktazi 3020 li
ra 3 7 kuruş muhammen be
delli demir, saç lavha, pulluk 
tekerleği ve saire 1/Teşriniev
vel/930 çarşamba günü sa.tt 15 
te ihale edilmek üzere alenen 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkfir demir ve levazi
matın bir listesi ve şartnan1e 
sureti İstanbul ve İzmir Nafi-

a Baş mühendisliklerine gön- -
derilmiştir. Talipler müraca
atla miktar ve şeraiti öğrenebilir 
ler. 

3 - Talipler 661 umaralı i

hale kanunu mucibince '10 7 ,5 di

pozito veya teminat mektubu i

le yevmi mezkurda saat 15 te vi

layet daimi encümenine müraca 
atları iliin olunur. 

1930 

Devlet Demir)rolları 
idaresi ilanatı 

Kırpıntı kı\at müzaynlesi 

DeYlet demiı yolları 1 laydarpı~a ticaret Ye teftiş hAsılat dairesi 
ile bilet ınatbaa,-ında ve demiryollar matbaasında mevcut ve bi~ 

~ene zarfında teraküm edecek olan köhne e\ r:ık ve idarece l~ti

malc elveri~Ji olmayan müsvcddat ile kırpıntı Hatlar 6. 9 .. ıo 
cumartesi ıı;Linu muzaycdcyc konulmu~tu. 

\erilen fiat haddi !ayıkta görülııwdl~inden şehri halin (20) nci 

cumartesi l(Unü ,-aat (10) da tekrar müzayedeye vazedikcektlr. 
Talip olacakların yevmi mezkt\rda 1 J. P. mağazasına müracaatları 
ve şerait varnkalarının şimdiden alınabileceği i!An olunur. 

* * * 
Çelik çekme boru, Baklavalı vakkat teminatlarını ayni gün-

saç ve teneke levhanın kapalı de saat 15 e kadar münakasa ko 
zarfla münakasası 27 birinci teş mısyonu katipliğine vermeleri 
rin 930 Pazartesi günü saat 15, lil.zımdır. 
30 da Ankarada Devlet demir- Talipler münakll.88 şartname
yolları idaresinde yapılacaktır. !erini üç lira mukabilinde Anka-

Münakasaya iştirak edecekle- rada ve Haydarpaşada idare vez 
rin teklif mektuplarını ve mu- nelerinden tedarik edebilirler. 

* * 
19 kalem yerli ip ve sicimler ka

palı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 6/10/930 pazarteai günü 
saat 15 te Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacektır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplan ve muvakkat temi-

* 
natlarını ayni günde saat 14,30 a ka
dar münakasa komiayonu katipliğine 
v~rmeleri 13.ı:ımdır. 

Talipler münakaoa ıartnamelerini 
(beş) lira mukabilinde Ankara ve 
Haydarpa"'da idare veznelerinden 
tedarik edebilirler. 

~ı~~at ve l~tiınai muavenet vetaletin~en: 
Oogum ve çocuk haktm evlerine muktazl 26 kalem i!Aç ve 

tıbbi malzeme yedi takım olarak kapalı zarf urnlile mübayaa 
edilecektir. \lünaka•a müddeti ı o cyllil ıı:ıo tarihinden itibaren 
20 gilndtir. Talip olanların şartnamesini ~örmek uzre Ankara'da 
Sıhhat Ye içtim:ıi muavenet Yek,\kti içtimai mnaYen~t umum mü
diirlügline ve !>tanhulda Sıhhat Ye içtimai mu:,, enet müdl!rlügiinc 
mtıraı.:aat etmeleri. 

~2 a~et ~ı~ ve ~2 a~et i~ otoıno~il Iasti~i 
Tütün inhisarı umumml müdürlü
ğünden: 

,\lulıtclif elı'atta 62 abet dı~ ve ti\/ il<kt iç olomobıl !Astiği 

kapalı 1.arf'a :ıl •rncakttr. ıı:ıo senesi mali nrccek taliplerin her 

ı;tin gdup eh':ıdı ~tirmclerı ve \/7-9·9.10 oımartcsi gunu saat 
ı o,:ıo a kadar x.ır[!arını Calata'da miıha) uat komi,yonuna tevdi 
etmeleri. 

D. D. yolları 
resinden: 

umun1 idaresi zat işleri dai-

Ankara - Ka) 'eri hattı n:ıakincleri kontrol saatlerini tamir etmek 

üzre bir saatı;ı alınacak ve 2,:50 liraya kadar ycYmiye verilecek· 
tir. Taliplerin Aııkarada devlet demiryolları umumi Jdareıinde cer 

ve ate! yd~r dairesine \ c H:ı ydarpaşadakilcrin dahi llay darpışa 

da cer ba~ mu[ctti:;I lğinc mtiracıatları ilAn olunur. 

ı--- .. Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Blitlin •ınıfları mevcuttur. 
Kız Ye erkek talebe apı kısımlarda ve ayn teşkillt da

hilinde idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi l'\rkasında 
Tel : lıt. 2534 

Emvali Metruke müdürlüğünden: 

Satılık Hane 
Beyoglu~da Ferıköyünde Fransız mezarlığı sokagında e~ki 6 

mükerrer yeni 189 numaralı hane, bedeli sekiz tııksitte ödenmek 

üzere 4000 lira bedeli muhammen lle 30-Q-9:JO tarihine m(badi! 
salı günü saat 14 de alenllmüzayede ile satılacaktır. Taliplerin ~ 0 7,~0 

teminat mıkbuzlarile lstanbul :\!İlli EmJ;\ı;: müdüri)eti satı 1 ko

misı onuna ınllracaat evlttmeleri. 

Konservatuv 
talebe alınıyor. 

T•lebe ıılınmaga ı' 
talebenin kanılarının ı 
muamelesine r .'5 ~:yJı\lder 1 
ren başlanacap,ıııdan pazart 

per~enılıc· l(tııılcri sanı l 

den bc1c kadar müra•a3t 
ma. ı. 

• • • 
l>t:ınbul helcdiye>inıle~ 

ları sini olmanı:ık uzcrc 

ve mtt>tatil ,cklınıll! ', ı r 

tulani 1-c,ik olarak fornıa 
~kmck çıkarılabilir. Bur' ' 
calaya benzetmek , z cıı 

kilde francalaya hen1.cr 
çıkarı,ııı.; m.- ıınudL 

belediye talimatnames ~'n 
üncti ınaıldesınc halada~ 

cczyil cdilnıi~tir. 1 lil;\lııHla 
ket ml·nınuılur. 

• • * 
Bcyhoz kııza,ı b:Jeılift 

besi m[ıdürltıı;t r.dcn: 
Lira K. 
2.'5;" .51 bir katı, nıaf 

kat u iıı,a:H 
• 102 06 1 lal'l lıah~t ~ 

ili" haı u in~ 
Bedeli kt--illnı nıkarıJı . ' 

zılı l'a,~lıahç, -ınin !- cı' 
eaddc>iııdc muhtar Kcrı~l 
zeYcesi hanıma ait Iıir 

maıı;.11.anın kat , c ccpr esi O 

hanesi bahçe dıvamıııı ~ı 
yeniden kaıı;ir olarak 1 

kapalı 1.arf u~ulilı: mc\kil 

nakasaya vazcdilmi~tir. 1 
lcrin % 7,.'i nislıctindc ıe 

akçclcrivle birlikte nıu1 

günll olan 8 tcırinil'\'\ el 

çar~anıba günu ,aat I .'i de 
kozda Kaymakamlık bin 

belediye encümenine murac' 

• * • 
Bey koF. kaza'ı be kıl Y' 

hap enctimeni riyasetinıleO· 
koz kazası nıtilhakatı 1 • 
Anadolu 1 lisarı btlcdil c b 
dahilinde Anadolu Kın agt 
Paşa liwaııına kadar nın cot 

ve malı~l.ıita ait kanunun ti 
dairesinde tanzim kılınnııı 

defterlerin bcrmucibi k:ıntıO 
lan kendilerinde vaki nhl 
llisarı belediyesinin bulO 
bina kapısına- "" birer sır< 
de köy ye mahallerin rt' 
olan nokatına 20 eylu' c ı • 

günu muall:lk kaldıktan 

2.'i cylul pnjcmlıc ır ı. 1 

saat on <ekizdc ka'dı ·ı ' 
Defterlerde bnıı y.ız.!ı vl 
Ye yahut isnıİ , c hı 1 

) anlış yazıldığı H} k·1 

tarifatı dairc,indc iıiraıı 

zanıııll'ı h~l:\t için t· a 
kezali1' 20 cı ul cumartC' 

nuııduı itibaren '.!:5 in'1 r' 
güm ,aat on sekize kad 
dilliclc ktliıı .\lı.';:.ı hele• 
irc,indt mut"ekkil int 

' 1 

cümcn•ne müracaat ed t 

!erdir. 25 evlul <J,IO S ~ 
sekizden soıı.ra 'uku 1 
itinızaıın mutdıcr 01111'

1 

·ı, 
intihap enı.:llmeni karM1 

olunur. / ___ _...,..,,, 
fıtanbul ikinci ticıtret 

mc~inden: e' 
Müflis Şekerd YJuh•rr 

Burhan ettin firketine ait ol•" e 1 
imaline mahıus fabrika ılM ', 
vatının ikinci açık arın rıP• &il' 
satılması mukarrer olduj!~n 

rıe• ~ lerln 27 eylOI 9.JO cunı• .,,. 
ve anı takip eden günlerd• 
da l lamcılarda kantsrcılıl' -
tunda hillliahmer kırı•""dı b~ 
da kAin lınaltthanede hat'' 

1 
' 

cık masa hcy'etine murıc•' / 
lerl ilin olunur. _./ 

İHTİRA ILArJI 
ııı 

• liorulu iuşaattA ,e ,il'' 
11ir demirli yapılard·ı b• 1 ~o' 
ıibaıı • hıkkınJa ı<tih5•1 ~ 
T. ı·:\'vel 1928 ımh ve • # 
rolu ihtira beratı h~ k•~ ;rtl 
!ile kıııım.ık üzere .;her 'tıUf 
\'C\'<S i1.:ar c..:Jilı:ı:e~ındt 11 ,... 1 

- . • itil w 
l ·ırın ( ·1lJla

0 J:'. ('ınılı l"'- 1 ı . . •' 
d;t Rı·hcıt .Fctriye ınuıaC 
olunur. 
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• an yın 1 Dünyanın en nefis ve en leziz ya ıdır 
Ki!oiuk şişeler&~ "'"O, bir, beş ve dt>h a Jii · "ik tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. 

A 
, t' ı da pilavda . havyarda ve bilhassa mnyone:ı:de ı-frsan zeyFn yaaı ir.tıın:ıl d ıı: z. \,. ~nkü 1-~·, 

'ık yeme ~ ıerde, salatalarda, ' 11 ıı. a r 'kk' etmek laz ı mdır. Tereyağı yerine Has~n zcyti;ı yafrı ,ı·..,a ı ey .. ıir ı ıık' • .-. 
\ e h a ısli r. Ş rbct g. , 1~l ıdı . Hamiziyeti yol tur. 

iç:;ı k ;d h Ha• .n zeyl' n yağını doktorlar 
Bakkallardan aldığ.n z f.attE'n 

tavsiye etmektedirler. Ku 'il, t ş, 
d ha ı: cu zdu r. Mahlut yağlardan leva ık hast2 1ıklarında bol bol I-lasaa zeytin vığı i b iz. H ~ıı ı Ecz depos" . 

.J~o~l~-~e~k:...!''~c_.!;b~ll~h~a!ss:R:.,2k~a~r~a~c~iğ~e;r~,~s~a~f~r,~ • .,:s:a~n~•:::::::~-::::::~--'."'9--.......... -...,, .. '!'!!!!~"-"""''!!I!!!'""""!!'"""!!~.;;....;;;;;;;;.;._.;;;~-.-..,.. ......... ...,~~----... '".::"~':""'."~~::".~~--~!!" ........ """!!!'!!"'~,... ... "!!!~ .......................... ~ 

p D O K T O R L A R Ai~~ıt.~;; D N u . 
MOTORÜ TEFERROATI 

•11••• ....,...., .. 
•111 ........ , .... _. 
......... ,..., ... il 
.., .. u.ı, . .. .. 
••fi llt'tfl--• .... ,. ...... "~tllel••• 
.......... ,.. .. ta•· ...._, .... 

.... ....... , ..... 
1 .... , ....... 
UMıır•IUr . .,..... .............. 

ktarfe MtlHll.NUer 
..... ıh•~ •llll'Mt ... 
., •tıı., ntljtatt
t' ..... ,. •••• ., .... 
•.nffed• •Onıt•· .... 

Har dOrlO ihtiyaca ta kafl v• katıı,ve en moa .. 
"' flatl• Dunıop ıavaaımı mevcuttur • .t ehven 

nrtı,. ..., .,...., 1. a A. u«rıı ut 
DIJılLOP. ..... : ..... iti. ""' .... • 

Tıl.:~lllJOllN zm. T<lflF. DVNlOP B<yot/11' lıtınıbtJ 

ıstanbul il~alal gümrü~ü mü~Orlüf üo ~en: 
Adec Nevi Marka Kilo Cine! e~ya 

d k ı Z " 30 (pekli pamuklu me111ucat 6 San 1 ' • R. 

10 

14 

1 
1 

• 
22 

'/. 
2 
1 

t 

l 

5500 

.. .. .. 
" 

Çuval 

.. 
Kap 

" 
" Sandık 

Kıp 

Adet 
Parti 

Atlet 

A. O. M. 
%. r. 100 !':lı:le sallh Jo'eiemenk peyniri 

A. C. 81 

it. J. p, 50 

H. F. P. 1 !04 

s. 

B. ~ 
B. L. 

50 
45 

575 
t'l'41 

11 
110~ 

I! 

r 

Demir raptiye 

Gramofon pl!k 
Tehi şişe 

Mısır 

fpek çizgili pamuk mensucac 

parçaları 

Benzin 

Pettol 
Mucurln 
Madeni makine yal(ı 

Müstamel bakır sah ·rn 

Kuru in.k deri<i 
Mahallinde bilvezin sağlam ola

rak teslim edilmek "ıre por<elen 

telgraf fincanı 
Kimyahancde mevcut numune 

ş~eleri 

8349 Tel halat 
Bağ Tehi mukavva kutu • Tran~ıı -
Ton 

il 
ıo 

431 i\lazoı 
2 Kup kiz kalem e,yanınl7 1 6'<ıJO tarihinde la-

BRIAda muharrer on se ' 
. . .. il san< komisyonunda bilmuzayL•dc saulacaı;ı 

tan bul ıtballt gumru,. • 

llAn olunur. 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi mü-
dürlüg~ ünden: . _ 

. . . . _ . f har Beyin müe»e-cnıızle b!r alakası 
Şubcmızın tahsille ~efı .~.az .k 

51111 
hami l diğer bı r tah,iJ

kalmnmışnr. Yerine şubemızın v_esı a. 
darın tayin edildiği aJtkadarana ılaıı olunur. 

· ıstan~ul Tuz inhisarı ıa, nıu~urlu~un~en: 
28-8-930 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf . usu-

d'l 50 OOO adcc yerli malı kcndı rdcn 
llle munaka,aya vaı e 1 en. _ ' calip zuhur ecmedi.ğinden pa· 
mamul yüz kiloluk çunlın ıtasına . 

ka crilıni~ıir çuvalların cv,afı ve suren 
~arlık la mubayaasına ıiıd rar .;alip olanlar in münakasa şartnamesini 
ııası şart.namede yaz k ır."ddetinin hitamına mllsadif olan 27-9-930 
ıı:ormek uzere pazarlı mu d U müdürlük 
. . _ . b -e kadar Ankara a mum 
euıııarıesı gunü saat on :~ !J b 1 c z inhisarı baş mlldür-
muameUt müdürlüğüne, lzmır ve tan u u 
luklerine ınuracaatlan lüzumu ilin olunur. 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Şuabatı vakfiye ak!Amında ihrak olunmak üıere ~uzumu olan 

(350) k. d . dUen munakasasında 
çe ı o unun pazarlık suretile icra e .. . in · 

verilen fiat haddı !Ayık:ında görülmediğinden Eylôlun rrml c'. 
cumartesi günü 'aaı onbeşte ihalesi icra edlleccıınden ta ıp oba~ 
ıJ rııı ~eraitl anlamak üzere her gün levazım idaresine ve 1 1 e 
gunı de idare encümenine müracaaı~la~r;;ı. ______ 

7
-:---

Js pİrlO ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: • 

,500,000 adet boş şışe 
· hi d bilınuna.kasa 

Kap !ı a r! ... ulile 8 Te~rinisanı 930 tan 11 •• e besine 
1 .. ı~caktır Taliplcnn şaı-ınaınc}l almak üure 1 ıcarec şu 

ınurucJJtl: ... ı. 

Bursa Ziraat ınektebi müdürlüğündeıı: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - Mektebe Orta mektep 11.ıezunları bllıl. müsabaka alınır. Tallpler mektebe alınacak 

miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi ıuıulur. 
I! - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan başka mektebe girmek: ilti-

yen efendiler aşağıdaki şartları haiz olması Jlzımdır: 
A Türkiye tebaasından olmak, 

B - Sinni 19 dan yukarı olmarıak, 
C Vür.udil ziraata mütahammil olmak, 

D - Sarf hascalıi.lardan salim olduğunu musaddak tabip raporu ile tevsik eımelr. 
E - Aşı şehadatnamesi ve hüsniınal mazbatasını haiz olmak, 
3 - Bizzac ziraatla iştlgal eden çiftçi ve arazi sahibi olduğunu cevslk edenler tercih 

olunur. 

4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrini eHel hidayetine kadardır. Taliplerın ys doğruca 
mektebe veya Ziraat müdur ve memurlukları ve mdkiy~ memurları vasııasllc ~ıektcp müdu· 

riycti nc üç lcıt'a lotograf ve vcsaikle ba istida müracaat etmeleri lılzımdır . 
:; Daha fazla ma!Omac almak istlyenlerin mektep müo[ıriyetiıı c müracaat etıııt eri hl lımclır. 

_..: ArnavutkÖyÜnde- kagir-Çitte saraylarda -~ 

L::~~~e Feyziali liseleri :~~=~ 
Ana sınıfı, ilk sınıfları ve ayrı teşkil6t dahllinde kız ve erkek orta ve lise 
kısımlarını muhtevidir. Asr1n icap ettirdi~! en mUt~k6mll vesait va tat· 
kil6tı haizdir. Kaylt muamelealne başlanmıttır.Kayıt için mskteba veya 
lstanbulda Basiret hanında lktısat tlrk~tlne mU..racaat edileblll~: 
İstanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için F atıbten Bebege kadar direkt vesaıtı 
nakliye itlettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 te~ri nievvelde 

~derslere başlanacaktır. Tel: isi. 2887 •Bebek. 210 

-Orman ameliyat mektebi 
Orman mühendis muavini İstanbulda Büyükdere Bahçe- lesi 1 teşrin~vvel 1930 tarihine 

· 'd ı k " ·· d d' kadar devam edecektir. 
yetiştırmek üzre yem en açı - oyuıı e ır. 25 talebe alınacaktır. Fazla 
mıştır. Leyli ve meccanidir. Talebe kayit ye kabullne baş talip zuhurwıda aralarında mü-

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

Orınan aınelİ)rat ıııektebi kayt ve kabul şartları 
ı -Talipler Türkiye Cümhul 5 - Talipler eyi ahlaklı ol-ımektep mezıınlan l teşrini ev-

riyeti tebaasından olacaktır. duklarını ve hiç bir güna cezayı vel 1930 tarihin<! kadar lstan-
2 - Taliplerin yaşlan 25 ten müstelzim efal ve harekıitta bu- bulda Büyükdere - Bahçeköyün 

yukarı olmıyacaktır. lunmadığını beyan eden ve ma- de Yüksek orman mektebi rek-
3 - Talipler orta mektep halli zabıtasınca tasdikli olan turluğuna yahut orman müdir-' 

mezunu olacaktu. ihtiyar heyeti mazbatasına ma- liklerine, orman müdirleri olmı 
4 - Talipler, hastalıklı sakat lik olacaklardır. yan yerlerde en büyük mülkiye 

olmadıklarını, arızalı yerlerde 6 - Mektebe kaydolunan ta- memurlarına bir kıt'a istida ile 
dağlık havalide ytiriyip gezme· lebe olbaptaki şartl~r~a tevfi- ~~racaat e~~l~dirler. Talipler 
ğe ve hayvana blnmeğe bünye- kan noterlikten ta~ıklı kefalet ıstıdalarına huvıyet . cilz?anı, 

1 
vi tesekkülatının müsait ve mil senedi vereceklerdır. mektep şahadetnamesı, aşı şa
taha~mil olduğunu tasdik eden Orman mühendis ınuavını hadetnamesi, hüsnü hal mazha
bir tabip raporuna malik olacak olmak için orman ~meliyat mek ~s_ile tabip raporunu raptetme 
tardır. tebinde tahsile talıp olan orta lıdırler. 

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

Darülfünun MO~ayaat KonıisJonun~an: 
Darlılfunun ve l'skııltelcri müstahdeminine niı cllıi,cJer ile baş

lıkları ve ycldırmeleri halen mıisıahd eminin iızcrlcrindcki numu
neye muvafık olmak ~cklilc istimal edilecek harcc~ numunesi mU· 
bayaat komisyonu :llisincc yerli malından intihap edilmek ve yalnız 
kuma~ları d;ıircden verilmek ~arıile ı SO il:\ !!00 takım ~Jhisenin 
maa masarif inıaliyc' i dairede mevcut olbaptaki ~arınamcsıne tev
fikan talibıne pazarlık suretile ihale edikccp;indcn rnlip olanların 
harç numunelerlle lıırhkıe "yh1Hın ı 7 nd çar~anıba günü saat 
15 ce teminatlarını muscashiben darillftintın mubayaa! kombyonuna 
müracaatları !lan olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
llatçc l\lakbııle llanımııı ıki atlka ikraz mımarj lı deyn senedi 

mucllıi'1ce Emniyet Samlııı;ından istikraz cyledii!;l mdılag- mukabi
linde sandık namına ıncrhun bulunan Runıclikavagında Hamam 
sokağında eski dört ve yeni iki numaralı mıinbedim hane arsa
sının tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hıı.sebile mü· 

zaycdcye çıkarılarak alcmış lira bedel mukabilinde nııi~terisl na
mına kat'! kararı çekilmiş ve istikraz esna,ında borçlunun tıyin 
eylediği ikametgahına tebliğat ifası için göndcri!en üç günlük 
ihbarname zalırıııa mahallesi heyeti ihıiyariycıdnce yazılan me,ru· 
hattan borçlu Mumaileyha Haıçc Makbule Hanımııı halihazır ıka

metgılhının meçhul olduğu aıılıı ·ılmq oı,ıugundan i:~n tarihinden 
itibaren üç gün zarfında borç tamamen ödcnmcdiğı takdirde mez
kllr Krsanın müşterisi namına kat't fcraıt muamelesinin icra kılına

cağı illn olunur. 

ltsaraJ'~a ~srteYniJal Erkek tisesi 
mu~urluğün~en ; 

Mektebe talebe kayıt ve kabülüne 
başlanmıştır. 6 - 10 uncu sınıflara 
girmek isteyenlerin her gün mekte
be müracaatlarL 

Sulıanahm e t Birinci !Ulh hukuk 
mahlcemc•lndın : 

Muddel Ata Bey ila mUddeialcy
be Yenlkıpı •da \'alı sokağın da 15 
nuınerolu hanrde mukim !\1arika 
Hanım arasında yılı on lıralık ala
cak davrnndan dnlayı cırt muha 
kemede milddlıleyhanın ikamctg.lhı 
meçhul olmasına mebni !Unen teb
ligat icra ına karar verilerek 11-11· 
930 tarihinde icabet etme.<i !41:ımel 
kanuniyeden iken yine icabet etme• 
diğ i an!a,ılmı; \ C muamele! gıyap 
kdrarının tebligıne kırar verilmiş " 
muhakeme dahi o ıcşrinlevvel 9.lO 
tarihine mOudlf Paıartesl günü sut 
14 e talik kılınnıı 1 olduğundan 

ynml mezkıltda bili itlrar. mahke
meye gelme diıtl ıakdirde usulUn 
40.1, ve 405 inci maddeleri mucl· 
blnce müddeinin iddiasını kabul ve 
ıkrır etmiş r.azorile bokılacağı llAn 
olunur. 

ZA Yl 
21 numaralı &'Dmrllı: müfet· 

tlf muavinliği hüviyet cüzdanımı 
lı:azaen zayi ettim. Yenisini ala· 
ca~ımdan zayi cüzdanın bülı:ml 
yoktur. 
Gümrük müfett1f muavini RUftl 

Kadıkc:iy sulh icrasından: Sel&· 
hıttin Beyin llUseyln .\vnl Bey 
slmmııindekl alacalından dolayı mah
cuz bulanı• ( 'f. P. F. lffer llvltıı) 

ııısrkılı bir adet plyaııonua 23-9· 
980 nlı gllnll Hat ondörı buçukta 
KıdıköyUnde Pazar mıhılllnde açık 

artırma surodle Htılıcatı lldn olunur 

ı.t O çUncU icra memurluğundan: 
Bir borÇ1an dolayı mahcuz yilz 

y~tmlş kttıar çift kadın vı er!ı:elr 

ayal<kabısı lıtınbulda Çuşıkapmnda 
Çadırcılar kapiiında Parmakkapı 

e&ddeslnde Yolgıç.. hanı öııUnde 

kavular lçlnd• lkmcl açık arttırma 
ile 22 ıylOl 930 urihlıı.de ·aat 10 
do 11 kadar HtılacAı:~ Taliplerin 
memııruna mUraautlan llln olanıır. 

( K:ı ~c komprıım: ç!kolntnlı ) verem, kemık hasta lıkl a ıı, za!iye~ 
yorgunluk, hamile ve süt •<· 
ren kodınlar, çocukların ne1 ,ıJ Pudre ve granüle 

(Granüle) nümalırtn& karş ı en mlics'>lr 
mukavvldlr 

SEYRISEF AIN 
M~rkes Acenta; Galatı köprü 

B~ında; BeyoP;lu 2;~(>2 Şube 
acent"'i; Sirkeci' de Muhürdır 

ıade hanı altında. Teltforı l•t 
2740 

Cuma günleri Koprü'den 
saac 13,15 de doğru Yalova'. 
ya ve Yalovadan saat l 9,.ı5de 
doıı;ru Köprü'yc olan posta
lar laıı;vedllmi~cir. 

Badema l\ludanya po,tala
larımız lsıanbul'dan •aat 9,30 

da ka l kacakiardır. 

Ay~ralık sür'at 
postası 

( Merıln ) vapuru 16 1-.yhil 
salı 17 de S!rlı:eci rıhtımında · ı 
k .~Jkarak Gc!ilıolu Çanakkale 

KüçLiklı:uyu, f.dremiı, Burhani
ye, Ayvalııfa gidecek ve do · 

niı~te mczkllr lslı:elelerlt blrlikcc 
Aiıunolufa uğrayarak gele · 
cekılr. 

Mersin sür'at 
postası 

( K O N YA ) vapuru 
17 Eylül çar~amba 1 1 de 
Galata rıhnmından kalkarak 
Çanakkale lzmir Küllük rec 
hlye Finike Antalya AlAlye 

Mersin'e gidecek ve c'.önUşıe 
Tqucu Anamor Alıl.iyı Antal· 
ya Finike Fethiye Killltlk 
lzmlr'e uğrayarak gelecekcir. 
Çanakkale'de yalnı7. yolcu 
Aerilir, yolcu alınır. 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(l • ) \lpuru l!l 
zmır r<:yıuı 

cuma 1 3de G•lata rıhtımından 
kalkarak cumartesi >alıahı lzml
re varır ve akşamı lzmirdcn kal
karak pazartesi l.kenderi ye'ye 

varacak ve çar~am\ıa lskende · 
rtye'den kalkarak lzmire 
up;rayarak lstanbula gelecektir. 
lskendcryedcn akdnrma l'orc

sait içinde eşya kaimi o lunur. 

Trabzon ikinci 

DOÇE LEVANT LINIYE 
Hamburg, Brem, AnTer3 , 
lstanbul n Bahri Siyah ara 
nnda azimet n aTdet munta 

zam postası llambnrg, Brem, 
Stetin, Annr• n Roterıiam 
dan limanımıza muva\e!8tı 
beklenen vapurı:\r , 
Sınyrna vapuru l!l eylıilc d~gru 
Yaltı vapuru 2-4 • 
Döyçland vapuru 24 ., 
Tinos vapuru .10 • 

• 
• 

Burgu, Varna . Kösten~• . Kılaı 
\C lbrall için limanım1<dsn 

htrekot edecek vapurlar: 
Yalta naporu 2-4 !6 eyldlde 

tıhmllde 

Tlno; vapuru 30 eyldl - 2 T. 
evvelde tahmilde 

Hamburg, Brtııı, Anve1'!, I{- terdaııı 
ve Dançlg için yakınd• lim•nımıı 

d•n hRreket edect• v•purl.n: 
Oderlınd vapuru , ınınımızda 
Herıklea \ 1puru li ı nanıauzda 
Stetin vapuru limanımız lı 

o.ıyçland vapuru 1!8·30 ey· 
IUld• tıhmilde 

Smyl"la vapuru 28 .ıo eylülde 
tabmllde 

Yalanda Rodo•, Anver.;, o· 
ıerdam ve 1 lamburg limanları 
için harek•t edecek vapurlar. 

Doyçland vapuru 25 • 26 ey· 
illide tıhmildı 

Fazl:t taf.~iltı için Galat.ada 
Ovakimyan Hanındii ktiıı 
mumt acenteliğiıııı m11r;\ca11t 
Te l tfıııı: llevn .'1- l ıılill-'i7\ 

h t. Asliı· c malık-mc ı lw1' · 
hulı:uk daire•lnden: 

Ziraat Bankası lstınbul şubesi 
müdüriyeti veklll Y. Ziya bey ur .. 
fından lıtanbulda Emlnönünde M•s' 
ut bey hanında 5 ve b -.;,, laıda 

mukim Salih Zeki bey ile Samsun a 
tnccanlan ylrmi be~ zade M. S y 
rettin bey aleyhine ikame ol ın•n 
alacık davasından dolayı müdde• ı· 
leyhlerln gıyabında ·sdır olan 9l7 
4~0 \lo lu kom mumaıleyhlerlıı 
ikametgAblarının meçhuliyetlne hı ı 
en tcbll~ edilmemiş v fi_ U. l\t 
!\. nun mad !el mahsu • ı mucib'n 
bir ay müddetle llAnen t e'-li~I ten· 
•ip ve birer sureden de m1hkem 
divanhanesıne talik kılınm l t olma a 
tıblig makamına kaım olm1k uı r 
ke yliyet ll!a olunur. 

postası 
[Karadeniz ] vapuru 18 Eylül COMPAGNIAOENOVESI 
Perşembe ak~amı Galata rıhtı · Dl NAVIGAZIONE A 
mından kalkarak Z'onıçuldalc, vapura 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, CAPO Fı\R\l >opuru C'cnov-ı, 
FatH, Ordu, Giresun, Trabzon, Napoli, Katan, Mc ına 'dan geler k 

15 Eylül 1 1 de Köstence, K•la! 
Rize Hopı'ya gldtctk ve dönuşte ve lbrall'e gidecektir. Fula tsf il4t 
Pazar iskeleslle Rize, Of, Sür ve yolcu için - ı "n:Rt'U 11 ·E-
mene, Trabzon , Polathane , NTAU·:. memlektılcr araıındı mu• 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, vasallt ve münakal~t Turk .'\nonım 
Sinop, lneholu'ya utrayarak şirketine muracaa' 
ı:-eleccktlr, Galatı <:ınlli Rıbıım 

P!!ii!ı!ııii!!ii!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!İl!....!:fo~n~llevoğl u ı 29-4- 1 29 '\ 
Bedeli kcŞı i 

Lira 
249, I O Kireç Bumu mckteİ:>I 

lhn Tr' 

.l91!,00 Suleymaniye dökmeci oarıı metlrL' c~i 
,1()6,00 L'skudar 28 inci nıektL'P 

YiliJet Daimi Encüınenin~en: 
Yukarda isim 'c bedel! kc~lflcri \azılı binaların tamtraU uyrı 

ayrı 1 TeşrinieV\\'I QJO çnr,aııılı:ı güniı ı;a:ıt on bire katlar muna· 
k:uay.ı kunulmu~ıur. Taliplerin cııcumcııc muracaatları. 

Yilayel Daimi Encüınenin~en: 
Düyunu umumiye civarında Rü,tcm pa;a m•dr .. c bh~sı• ın 

ioar milıa ·ede müddeti 17 eyllll 930 çarşıııılı :ı )!;Unu ,ı:ı, on bm 
kadar temdit edilmi~ıir. Taliplerin enclimc" c murac ıarlın 

YilaJel Daimi Encuınenin~en: 
Bcşikta~ıa Kılınç nllde tramvay catldeointle ı No. oıoıııubıl 

gırajile Pnkapanında Süleyman su başı mekıd•i blna>ı ic ıra vr 
rllmek üzere 1 teşrinievvel Q30 çarşamba gunu >olnt on t ırc kadar 
münakasaya konulmu~tur. Taliplerin encümene nıuracaatlnrı. 

Yilaıet Daimi Encüınenin~eu: 
İnönil yan mekcebi talebe•i için numune,i vcçhile mübavaa 

olunacak dört yUz elli çift fanlla 1 t~rlninvel llJO çar~ar::ba 
günü saat on hire kadar milnaka aya konulmuştur. Tnliplern encu
ınene müracaatları. 

edenlere Av köpeğini gaip 
lıı.ıillz Poıter cln•lnden beyaz üzerinde kahve rengi benekli dişi bir 

av köpıll bulunmutıur. Sıhlb!nta Yedikulede Kulı Çetme'dt iplik fıbri
lıısı mUdUriY•tine milrıcuu. 



MILLIYET SALI 16 EYLUL ı 930 

vv 
• 

Altı Ve -Sekiz Silindirli Otomobiller 

YARIM TONDAN ALTI 

VAZiFE 1Ç1N 

/ 

(DOÇ) otomobil ve kamyon fabrikası, mamulahnın tenevvüü 
itibarile hiç şüphesiz birinciliği ihraz eder. 

( DOÇ ) otomobilleri arasında alb ve sekiz silindirli açık, 
kapalı ve spor bütün modelleri bulabilirsiniz. Bunlardan hepsinde 
mücerrep ( DOÇ ) sağlamlığı, ( DOÇ ) zerafeti vardır. Memleke
timizin her köşesinde ( DOÇ ) arabalannın günden güne çoğal
ması, mevcut içinde günden güne f ula bir nisbet işgal etmesi 
sebepsiz değildir. ..... 

( DOÇ ) un verllen para mukabilinde alınan en yüksek 
kıymeti teşkil ettiği anlaşıldığı içindir ki gerek taksi için, gerek 
hususi otomobiller için en fazla rağbet ( DOÇ ) üzerinde temerküz 
etmektedir. 

TONA KADAR HER 

KAMYONLAR. 

( DOÇ ) kamyonlan arasında yarım tondan alh tona kadar 
her vazife için kamyonlar mevcuttur. Memleketin her tarafından 
bunlara gösterilen rağbet te yine tecrübe neticesidir. Memle
ketimizde bir kamyondan beklenen ağır işlere ( DOÇ ) derece
sinde mukavemet eden kamyon görülmemiştir. Muayyen bir 
yükü, muayyen bir mesafeye naklederken kilometre başına en 
ucuz nakliye ücretini ( DOÇ ) kullanmak suretile elde edebilirsiniz. 
işinizi en şayanı itimat, en emniyetli surette gördürmek için 
( DOÇ ) kullanmaktan münasip çare yoktur . 

Ucuz bir fiate kullanılmış bir otomobil almak arzusunda 
iseniz bize müracaat ediniz. Yeni ile mübadele suretinde, aldı
ğımız eski otomobiller arasında istediğinizi bulmanız ihtimali 
vardır. 

TÜRKİYE UMUMi VEKlıJ: 

Kemal Halit, Mehmet Rifat ve Şürekası 

Türkiye Otomobil, Lastik ve Traktör Komandit Şirketi 

DOÇ Otomobil ve kamyonlan için bu haftanın sonuna kadar müracaat yeri, Beyoğlunda istiklal 
caddesinde 168 No. dır. 

Ondan sonra mağaza ve idarehanemiz Taksim bahçesi karşısındaki yeni binaya naklediliyor. 


