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2 ncl sahifede • 2 
- - - ' 1- Tarihi tetrlkamı"· Abdül-

hamit 2- Harici ve sou habtrf~r - 3 

3 üncü sahifede ' ~ 

..... __ _ 
Sı>lurff'r lnıihaba1ı niçin 
ftsJıedlliyor? 
h'\iibadele komisyonunda 
bir lb!l!A! çılır. 

4 üncü sahifede 
1 ... Amerikan hahrlyelllerl ' 1 f ~lt:lı:, 

Abideye bir çelenk koy- ~ 
dul ar .. 

2 - l llkAy•, 

~ğrı nıuvaffakıyeti 1 

Senelerdenbı:ri Ağrı dağla
rında talıaEstu eden ve adeta 

eth.i Bey m b'us olu r 
Tevfik Rüştü B. ~:ıe~:t~s• 1~:ri,~:a~~:t~~d:ı~~= ismet Paşanın Meclisteki beyanah 

U .. haline gelen ocak sön ur~ -

~J~~r.ve ~~e~~;~~~a~~;e~: pek zı·yade mühim olacaktır Hariciye Vekili Mos 
:andaşın ivi bilmesi liiz~dır. kovaya hareket 
lliıi mara~ızda Ağrı ismıle a-

nılan bu dağlar. coğrafyada V,ethı· Beyı· C. H. Fırkası müntahibi sanileri etmek üz~e geliyor 
(Ararat) namile anılır. Ararat, .ı•ı ~ 

~:~~i~~:;'.· ı;~~~~t:~1::;~;~~ Gümüşhaneden nasıl meb 'us çıkaracaklar? H~~yKeAVReAkı .. lı'lT6e(vTfı'ekleRfau··nşltau)B-
sarp ve ha~in parcasını ya~ın-
dan tanıvanlar, son ha~ekatm G . H } • ( ·· h • t Halk f ka LJ İ ekspresle İstanbula hareket et-
kıymet ·w· ehemmiyetinı daha azı azret erı um Urıye ır sının mum ti. Seyahati hakkında dedi ki: 

İyj anlarlar. Reisi sıfatile Gümüşhane müntahipl~rine S. C. Fırkası - Sovyet Rusya Hükumeti-
930 ~enesinde Şarkta başlı- b b d nin vaki daveti üzerine ziya-

~an kanlı taanız \'e kıyamlar. Lideri Fethi Beyin intiha ını tavsiye uyuracaklar ır ret maksadiie Rusyaya gidiyo- 1 

Ağrı muvaffakıyetile bitmiş o- nım. Bana Bolu meb'usu Falih 
luyor. Filhakika bu sene uzun Hükiımet B. M. Meclis'.ni~ Rıfkı ve Hariciye umumi müdür 
ha:.<ırlıklardan ~onra patlak ve- fevkalade içtimaında umumı sı- !erinden Nuri, kaiemi mahsus 
ren isyan, Haydaranlı - Zey· yasct hakkında, yapacağı be- müdürü Kemal Aziz B. !er rc-
lan kıyamı olmuştu: Hariçte yanatın cevapsız kalınamas~ fakat ediyorlar. 
bulunan bütün Kürt kıyamcı- arzu ettiği için kar§ı fırka Jı- Teşrinievvel iptidalannda dö 
lan İran hududundan, Irak hu- derinin bu fevkalade içtimada neceğim. ,, 
dudundan (Barzan) dan, niha- meb'us ıııfatile hazır bulunma- ANKARA, 16 A.A. - Ha-
Y~t geniş Suriye hududundan sına karar venniştir. riciye Vekili Tevfik Rüş~ii Bey-
bır çok noktalardan memleke- Malumdur ki Bem sefareti- fendi Moskovayı ziyaret etmek 
tirnize hücum ettiler. Kıyam- ne tayin edilen Gümüşane meb üzere bu ak am ki ekspresle 
cılamı maksadı aşikardı: On- 'usu Cemal Hüsnü B., meb'us- şehrimizden müfarakat etmis \'e' 
lar, iltica ettikleri memleket- luktan istifa etmiştir. Fethi istasiyonda Bı..şvel<il İsmet Pa-
lerle Türkiye arasmd~i m~?a- B. inhilal eden Gümüşane meb- şa Hazretlerile Vekiller, meb'us 
Sebatı bozmak istedıklen ıs- usluğuna namzetliğini ~~yac~k- arkadaşları ve hariciye vekaleti 
tikamete sürükİemek istiyorlar- nr. Gilmüşane müntehıbısanıle- erkanı ile İran maslahatgüzarı 
dı. Hudutlarımızın ötesinde n' ise Halk Fırkasından olduk- tarafından teşy· edilm'şfr So 
'l' · ı · · B. M. M•clltJlnln fevlra/Ade lçtlmaında P•k ziyade 1110- . . . • 

1 ı · v 
iirkiyenin mevcudiyetı a ey- ları için muhalif bir zatı ıntı- hlm bir nutuk lrad edecek olan Başveklliml:ı Ankarada y~t sefın Sunç cenap!a~ı da ay-

hinde çalışan bu fesat unsu~- hap etmelerine imk~n. y~k~r. . nı trenle hareketetmıştır.Vekıl 
lan sanıyorlardı ki, şimendı- Fakat yukarda söylcdiğımız gı- Fethi B., o esnada Ankarada Başvekil İs~~t- Paşanın_ be- Beye hariciye siyasi müşavirle-
ferlerimiz hudutlara ulaşmadan bi hükumet muhalif fırka !ide- bulunacak, ~~el~~ ac;ıl_ır .ac;~- - yanatmın pek muhım olacagı ~ rinden Nuri Beyle kalemi mah
'l'ürI?yenin karşısına harici bir rinin fevkalade içtimada bulun- maz C~mkal HuaksnuGü~e~nhıBtıfa- !aşılıyor. İsmet Paşa muhtelıf sus müdürü Kemal Aziz Bey 
tehlike heyulası dikerek se?~- . . 'h ti C H namesı o unac muş aneye meseıeı:r hakkında aI?rğı ~e refakat etmektedirler. Hakimi
lerdenberi devam eden mesaıyı masıru arzu et?ğı. _cı e . e · · derhal intihap yaprlması telgraf topladıgı malumatı Meclısc bıl-
bir hamle ile durdurmak müm- Fırkası umumı reısı Gazı Hz. C. ile emredilecek ve Fethi Bey:_. Girecektir. Meclisin fevkalade (Devamı 2 ind sayfada} 
kundür. Bundan başka Şark H. Fırkası müntehibisru:ıilerine G.,müşaneden intihap edilerek içtimadan sonra, müzakeratma ,......,..,...,. ________ ,.. 
hudutlarında patlryacak ~~ is- Fethi Beye rey vermelennı tav- M~clis müz~keratı?a bu suretle dev~m e?~P _etmiyecegi henüz 
anıa, hükfımeti seferberhge ve siye buyurmuşlardır. iştırak edebılecektır. malum degıldır. 

~!~::~~~ebbile~~k,;ı:~ ~~~~e~~-ış·· .. ···h··;-··M········ .. ·ı·;···; ... -··-6-1 .............. a -··ciiıti7vi ...... 
Orları.lı. Her halde 'vaziyet ?25, e ır ec ısın e az --
neııindekı isyan hareketın- k Çankagada bir Gazi! 

<len. daha vahimdi. F~t ~ıa~ı 1•ntı•hap edı•Jece evi inşa ediliyor 
~ok ıyı kurulmuştu. tyı duşti __ 
tı_Ulrniyen ve hesap edilmiy~~ Reisicümhur Hz. şimdi e ka-
cıhet Türk milletinin bu gıbı k f b ld 1 b · t d r dar Ankarada Cünılıuriyet sara-
Vazi;etlerde çelik metanetini Karşı fır anın stan u a esas 1 ~r arz .a yı inşasını arzu buy~rma~ışlar-
huıan azmi ve Cilmhuriyet or- teşkilatlanmak imkanını bu}amadıgı ve bır dır: Müşarünile~h toy~e.bır mas 
dllsunun pek yüksek kudretidir. d b ld . .. .. 1.. rafın, Ankara ıman ıçın yapr-

Netice ne oldu?.. çok zevattan re ceva ı a ıgı goru uyor lacak asgari işler nihayet bul-
duktan sonra nazarı dikkate a-

h _İşte hudutlara tecavüz edıden Buna ragv men C. H. Fırkasına mütemadiyen yeni lınabileceği fikrindedirler. 
aınler, hüsranla geriye atı T. Fakat Reisicümhur Hz. nin 

(Zcylan) kıyamı, kat'i ıurette aza kaydediliyor, bunlar arasında memleketin hiç olmazsa bugünkil ika.'Tlet-
bastınldı. en gu''zide simaları bulunmaktadır gahlarının tevsi ve tanzimi de . . . tanınmış, 

Nihayet (Ağrı) noktaı ıstı- Bey de vardır. Bu dogerli ve güzide lazım gelmekte idi. Hükiımet 
nadı temelinden yıkıldr. hakimimiz şimdiye k dar hiç bir fır· Gazi Hz. için gene Çankayada 

kaya intisap etmemışti. İlk girdiği bir Gazi evi inşasını derpiş et
hrka C. H. Fırkasıdır. ::niştir. Bu ikametgah pek zaru-Komşu devletler; Türk dost 

lu~u asilerin şirret ve mu-. , 
tır lirnitleriııe tercih ettiler. 
B!itün bu tedbirler, memleket- J 
te seferberlik olmadan. mem
leketin mali ve iktısad! blinyesi 
sarsılmadan başarıldı. Unutma
nıaıı ki, bu netice semavi bir 
ltıfet şeklinde dua ile, temenni 
İle hasıl olmadı. Muvaffakıye
tin belli başlı amilleri 1'ürkiye
nin beynelmilel itibarıdır, hükCı
lnetin teyakkuz ve basiretidir. 
'._lilıayet her şeyden evvel ve her 
arnilden mühim olarak Cümhu
riyet ordusunun kudret, fazi
let ve kahramanlığıdır. Bu u
ğurda şehit düşen vatan çocuk
larını taziz ve tebcil etmek her 
vatandaşın borcudur. 

Ne hazin bir tecellidir ki, 
P<>li tikacılarımı;, memleketin 
geçirdiği bu buhranlardan ha
berdar bile görünmek ı'st ; . . eremış-

lerdır. Vatandaş!. . Türkiyenin i-
daresi çok güçtür. Vazife yolun
da daima aklıselimin sana reh
ber olsun. Bir kısım vatan 
parçalan kurtuluş mücadelesi
nin kanları iç•nde çırpınırken, 
kendi fe aket ve kurtuluş ·.,ün· 
1 . • " 
ennı sak n u.ıutma! •. Yoksa 

hariçten ve a h iden, basının ü
~erinde caima dolaşan ~ehlike
er •tar ısında sa larını yolacak 

"az1Yete duşebilırsin ! . 

Dlğer taraftan İstanbul fırka teş- ri . k kifayet ede-
kilatından alınan raporlar ve malft- . mer~sıme anca 
matta önümüzdeki intihap esnasında bılecektır. 
C.H.F. namzetlerinin kahir bir ekse- Gazi evinin yerinin tesviye
riyttle ınt~hap edilec:ğini gös~emıe~ sine başlanmrştır. Gazi Hz. ev 
tcdır. Yenı fırka butun gayretıne rag için Ankarada Milli müdafaa 
men İstanbulda t•şkilatlanmaya mu- E k" h b' b·n 1 
valfak olamamakta ve bir çok yerler- ~e r anı ar ıye 1 a arını 
de çalı•ma t•klif ettiği zevattan rod ınşa eden Profesor Hole; Mays
cevabı almaktadır. Halk arasında ya- terin pli''!llarını tercih buyur 
p~lmak istenen pr6pagan~alar da hiç muşlardır. Bu, modem usulde 
bır semere vtrmemcktedır. yapılmış büyücek hir villadır. 

c. H. /i.na glrtın güztdeterd•n Karşı fırkaya gelince 
Ömer Lıit/I Bey Ü }ıklar 

. .. leri defterler ü- Serbest Cümhuriyet fırkası merkez Ç ay 
.İntihap en.~:~e~itir,;,ek üzeredir. ocağı dUn sabah lid<r Fethi Beyin ri- y .. 

zerın~ekı tetkdı b ]arı i•lerini bi- yaaetinde toplanmıştır. ann maaş tevzııne 
Hatta bunlar an azı , B . . d t k·ı· h 
. . . 'h cdvellcrinin asıla- u ıçtıma a eş ' at azırlıkları b 1 nacak 

tırmllj ve ıntı ap 1 c . de ilan etmişler ve vilayetlerden gde l intihabat etra aş a . 
cak oldukları .Yer. e~~ den itibaren bil fındaki telgranar tetkik olunmuştur. Mütekaidin eytam ve erami 
dir Cumartesı gunun B ah 11 d . 'h b " . ' . .. . il h t afta asılmış ola- azı m a er e ıntı a ata guya mü- lın 3 aylık maaşlarının tedıye-
tun cedve er . e_r ar d ler a- dahale yapıldığı iddiasile vaki olan · • b ·· .. 
caktır 5 Teşrınıevvelde e rey .. tl - h··k' . k . s:ne 18 eylul perşem e gunun-. kt Şehir meclisi muracaa arı.ı u umetı mer ezıyeye d k 
ttlmağa batlanaca ır. hil' d 61 bildirilmesi de bu meyanda görüttll- en itibaren ba§Ianaca tır. 
için belediye ~udu~~tdab't 1~di~~i,ti müştür. Yeni Fırka için tetldlit ve Perşembe, pazar, salı günleri 

intihap edilecegı es 1 • d · · k dırıl · --ı az~ d nüfus adedi belli ol- propa~an a r•pmaga memur edilen a ara, cumartesı, pazart ..... 
Mülhakatta a Sil' riden bir muhahf mebus Beyltr dün daireyi çarşamba günleri erkeklere te-
muştur. Bu~a na~ardan b'ıv Yalova'. intihablyelerin• hareket etmltlerdlr. ldiy t ıla ktrr Nurnar 1 
Çatalcadan uç, Şılc en ır_, . • . a yap ca . a ı 
dan bir ve Kartaldan da bır aza.ıntı- (Devam 4 cu sayfada) cetvel besinci savfamızdadır. 

d.1 ek ve bu surc~le meclıs 68 !!!!!!!!!!!!!l!!-1!91!!11111!!!!!!!1mİi!-lllİ--İll!!ıiiİıİİİımiiiiimıiiiiiıiıieiıiıiııiiiiıiiiiı-
hap e ı ec . B 1 d' e k' 'd terekküp edccektır. ~ e ıy 
ışı ~n d hilindeki nüfus mıktan 

h6~!~o~ k~şi olarak tesbit edil~iş ve 
• .. · e taayyün et-61 aza bu <"as uzerın 

miştir. . he 'eti 
Halk fırkası Vilayet ıdare ! · 

dü de fırka müfettişi Hakkı Şın~sı 
Patanın riyaoetinde toplanmış vile ~.n· 

·· ·· · Jm ştur. tihap işleri etrafında gorufU 
Şimdiye kadar Halk Fırkasından ay-

il ·h k edenlerin rılarak yeni fırkaya tı a 

' 1 

1 , 

adedi 14 il geçmemittlr. Buna muka 
bil Halk fırkasına yeniden aza olına~ 
için müracaat edenltrin adedı lOOO 1 

geçmiştir. Yeni kaydediltnlerın ekse
riyetini mcmleketın ~arunmı§. kadın 
"e erkek şahsivctlc-rıle mun~vvcr 
gençler teşkıl etmektedir Yenı k•.r· 

Siirt meb'usu dr'1ilen aza arasında sabık teıı;yı~ 
MAHMUT f "'ahkemcsi birinci rtısi Ömer Lutfu 

lali ıHuhiddill H. Amerikan mektep gemisine tadf'i 
zlg.'lret ederken.. ( YıtZlll llç/11 ca ••hl/ede) 

Şehir l\1eclisi 
intihabı 

Vatandaş! 
Reyine, kanaatine, vic· 

danının emrine tamamen 
sahip ol ve aeni Büyük 
Türkiyeye çıkaran yoldan 
ıaıma ! 

Gazi bu yolun Uıtünde 
bize nur ve iman veren 
güneıtir. Gene onun fırkası 
bizi bu hedefe götüren en 
emin ve en kısa yoldur. 

Vatandaş, dikkat! 
Vicdanın, l:ürriyetin, 

iman ve itikadın llzerinde 
müessir olmak ve seni yll
rüdüğUn hedef llzerinden 
çevirmek, ıatırtmak ıçın 
en akla gelmedik propa
ganda ıilihlarile etrafında 
dolatanlar var. 

Aziz menfaatlerini teh· 
dit eden bu propaganda· 
!ardan kendini aakın ve 
sana vatanperverliğin en 
geoit hudutları içinde en 
bllyllk lnkılipları ve bugll· 
nUn, yannının, 6bllr gUnGn 
Bııyak Tllrkiyeainl ya • 
radan kendi fırkana aadık 
oL. 

C. H. Fırkası bu fırka· 
dır, bu fikirdir, bu emel 
ve bu mefkiiredir. 

Kuvvetini vatanın 
halasında, kemalini 
yürüyüşünün hızında 
bulan Mustafa Kemal 
fırkası her yerde,her 
işte behemehal muvaf 
fak olmalıdır. 

Vatandaş/ 

Climhuriyet Tllrklyeal
nla ili menfaatleri ve Bli
yllk TOrkiye mefkiireıl se
nin bu yol lizerindo bulun· 
maııı emrediyor. 

Reyini senin öz 
fırkan olan C. H. 
Fırkasına ver !. 

Ağrı hartıklilını giisleren : JUtaatımızın hartlrAh 
kırmızı ile gll1Jttırllmlşlir 

Ağrıdağı şakileri nasıl 
imha edildi ? 

9 uncu Kolordu Kumandanı Salih P2 a • 
çok mühim bir tebliğ neşretti 

Ağndağı, güzel vatanımızın bu köşesinin ha 
sını ifsat eden şakilere mezar oldu 

a-

ERZURUM, 15 (Mılliyet) - Ağ
ri harekatı 12 eylillde hitam buh. 1•ş 
ve Agrı gailesi artık tarihe intıkal 
etmiştir. 

9 uncu kolordu kumandanı Fcrık 
Salih Paşa bugün Bayszıttan çektiği 
bir telgrafla kolordu mıntakasındaki 
vllayetleri ve bütün kumandanlıkları 
tebşir etti. Salih Paşanın bu müjdesi 
Şark viliyctlerimizde ağızdan ağıza 
ya yılmıştır. 

Bütün halk çok büyük bir ıevinç 
içindedir . 

Tedip harekatı esnaaında kahra
man kıtaatımızla tayyarecilerimizin 
fcda.kirhklarıru ve Türk ordusunun 
kudret ve kabiliyetini ve bütün hare
kiltın sureti cereyanını tasvir eden bu 
teblifin sureti ıudur: 

1 - Ecnebi tesirUe güzel vatanı
mızın bu köşeainin havasını faıit C• 

den Agrı isyan ocağı dokuzuncu ko
lordu, kıtaatının 7-9-930 tarihinde 
baolıyan ve 5 giln devam eden taarua 
harekatı neticesinde söndürlllmtıştilr 

l - HarekitJn cereyanı berveçhi 
ati telhlo edildi: Harek&ta tekaddtım 
eden &ünlerde hazırlıklarımızı ikmal 

/<ırka hıımandanlarından 

HalitJ Pş. Z•kl Pı. 

Salih ~ 

ederek muayyen o:an mıntakalarda 
toplanmış olan lntaatun.., 150-~30 sa
bahı fecirle beraber bului't 1 ~ ma 

ı an uzu 
halden taarruza batlıyarak ı· ti 1 

ıya en 
çadırlarında baotırmış ve ne>'ila 44( 
dıklarını bilmeyen e9kıya ııat~ 38 
vaziyette şarka doğru çekilmeg ,i,; 
Jamıtlardır. , 

Kahraman piyade kitaatımızın 

aüngilsünden Küçilk AArı ile Kanrı 
yarık arasmdan kaçarak kurtulma7 
lotiyen •§kıya Koalu vadisini gece· 
den itibaren elde etmi9 olan ıuvarilc· 
rimlzin cepbeıine çarpml) ve •tkıyo 
azami telefat vererek ten i.atik.lmet 
te ı:eri dönmele mecbur olmuıtur. 

3 - Eşkıya bu hattı aökemiyrcc-

(Devanu 3 cü sayfada) 

Selim Ragıp Beyin dün 
aleni duruşması yapıl~ı 

Avukat irfan Emin Bey müvekkili
nin tahliyesini talep etti 

Müddeiumumi tahliyenin aleyhinde bulundu, 
müstantik bugün karar verecek 

Son P~ta meı;'ul müdüril Selim! unun lı:endı tarafından mı, yokta v.
R~gıp_ Beyın d~n Altıncı istintak kllfnin liııanlle mi t~rih ıdllecclinl 
daıreaıı_ıde alenı duruşmaaı yapılmı§ sordu. Selim '.Ragıp B. ıBıU vekiline 
tır &elım Ragıp B. tevkifban•den is- bıraktı. 
tlntak dairesine ı:etirilmiş ve duruş- İrfan Emin B. müdafaasıııda takı· 
maya batlanmıttır. Duruşmada S. bata mevıu, olan yazıdan bahacde
Ragıp B. in avukatı İrfan Emin B. rek bu sözlerle tezahüre mini olmak 
Müddeiumumi muavinlerinden Cemil için halkın goğsüne kurşun sıkanla-
B. ler .bulunmuıtur. .. ra hitap edildl~ini ı!iyledikten sonra 

İıtıntak hakimi Sureyya Bey, Sc- dedi ki: 
llm Raıııp Beye hitap edcrtk mevzu ( Lütfen sahifeyi çeviriniır.) 



2 MiLLiYET Ç.-\RŞA'18A 17 EYLOf. ıtSO 

HA le BE •• 
Tahsin l?aşanı11 HalırtJtı •. Teslihat 

Japonya muahedeyi 
tasdik edecek mi ? 

1 Ecnebi matbuah J ihtilal mi? ı Maarif Vekili istifa 
Çin ve dünya . e 

No; 38 (TercUme ve lktlbaa 
hakkı mahfuzdur.) 

Sultan niçin korkardı ? 
•11 ti I Peruda tevkıfler F h" B G·· .. h b' J mı e er d d. .d. et ı ey umuş ane me us 

evam e ıp gı ıyor • .., • • k 
TOKYO, 15 (A. A.) -

Londra deniz muahedesinin Ja
ponya Meclisi ha~sı hususi en
cümeni tarafından reddedileceği 
ne dair son günlerde ortaya çı
karılmış olan bazı şayialar hi
llfına olarak salahiyettar ma
hafil bu muahedenin Teşriniev 
velde tasdiki hususunun Mec
lisi has tarafından İmperatora 
tavsiye edileceği zannında bu
lunmaktadır. Kabinenin pek ya 
kında sukut edeceğine dair şa
yi olan haberlere inanılmamak 

"Times" gazetesi Çin vekayiine LİMA, 15 (A. A.) - Lima' g" Una namzetlıgını koyaca 
tahsis ettiği baş makalesinde ezcüm- d 1 · 1 

a birçok jenera , mıra ay ve ANKARA 16 (T ı f l ) _ ld ı - diyorki: . . kif d'l . . B 1 , e e ona yaııı ı. Padişahın en yakınlarına bile asla 
itimadı yoktu! 

«Sen şang Pehinde rakip bir hük(ı sıvı! tev d e bı nkllŞRtır ... ~.na- Bern sefaretine tayin edilen Ce-ı İstifaname Meclisin bu 
met teşkil etti.Fakat şurası a~ikardır ~n arası~ a. s~ ı 

1 
~ısıc~m~ mal Hiısnü B., Maarif Vekilli- kal!de içtimaınm ilk cels 

kı onun kuvvetleri Çinanfoyu alabi-
1 
urub~ ye~ednıd ar osl Aegki~ıa !- ğinden istifa etti. de okunacaktır. Bu münhal 

d ,. . . ih il-ı· . e ır mu et evve re pa - B k' 1 - 'f . k b 1 . l ~ S C F k !'deri f lecek derece e degıldır.Çın t a ının d 'h .1•
1 

k _ d 
1 

d aşve ı ıstı ayı a u ettı. us u
6

a . . ır ası ı 
Vaitleri ile onun sözde muvaffakiye- a 1 

1 tı a ~ı ~ıgı k'l~yu ~r u- I Sıhhiye Vekili maarif işlerine ve Beyin namzetliğini koyma 
tini takip eden harp ve tahribat ara-/ yu m~z at e~ı teş ~ a~ın aş~a kalet edecektir. intihabı halinde Meclisin 
sındaki farkı anlamak müşküldür.· geçdmış oManalıenerald _ on.?e e Cemal Hüsnü B. in meb'us- kalade içtmaı mesaisine it 

. . • 1h .. ff h var ır. um o ugu uzere 1 k . 'f M ı· · · t · hte ıa· Çını mesut su pervcr ve mure e A k' .1 .1.l' k k u tan ıstı ası ec ıs nyasetıne ı e mesı mu me ır. 
hale getirecek bir hareketin bu neti- re ıpa ı 1 ~1 a 1 . a~a am 

1 h. b' · · · . Sancheı:cerro nun rıyasetı altın-ce er ıç ırını verrnemıştır. . .. .... Bursa valisinin beyanatını Komüniıtlikle şekavetin ıslahı için da muvak~at bu: huku~et. teş
kili suretıle netıcelenmıştır. 

tadır. 

Bir kız daha manşı geçti 
LONDRA, 15 (A.A.) -

Manş denizini yüzerek geçmek 
tasavvuru ile bu sabah saat 6.50 
de Southforeland'den suya gir 
miş olan Berenise ve Phyllis 
Zitenfeld isminde ve 17 yaş·n
daki Amerikalı ikiz hemşire-

Babıalld• btr Sad•r« al•gı !er Fransa sahiline 8 kilometre 
başi<asının Sadıiilııamlığa geti- şudur: Sait Paşa Sultan Hami- mesafeye kadar yaklaştıkt~n 
rilmeğe çalışılmakta olduğu ha din devri ııaltanatında yedi de- so~ra saat 19.22 dey bu teşebbus 
berinden teessür duymasına ne fa Sadırazarnlık etmiş, zeka ve lennden vaz geçmege ~ecbur ol 
mahal varclı? Kendisile göıiiştü tal8katile tanınmış, Padişahın °'.~şla.~ ve J?ouvres lımanına 
ğüm zaman verdiğim teminat teveccüh ve itimadını kazanını§ donmuşlerdi_r·--,__ 
itimada pyan değil idise müla- mazuliyeti zamanlarında bile 
katımızın ertesi günü Mabeyine sık sık huzura kabul olunacak F ransada ekmekçiler 
gelmemesi icap ederdi; halbuki kadaremniyeti şahaneye nail ol grevı 
o gün mutattan çok erken sara- muş bir zat iken yirmi beş se- FARİS, 16 (A. A. ) _ Har-
ya gelmişti. neden fazla bir müddet işgal et- biye nezareti ekmekçilerin grev 

MaruzaUru:n terviç olunmama tiği Sadaret m'lkamında mem- yapmalarından tevellüt edecek 
sından milnfailolarak makamıSa leketin terakki ve taalisine ait neticelerin önünü almak için 
dareti terkeden Sait Pqa, ne hangi eseri vardır? Milletin re- asker ekmeği çıkaran fırıncıla
gariptir ki, Sadaret tekliflerinin fah ve saadeti hakkında ne gibi ra her ihtimale karşı 24 saate 
hiç biıini reddetmemişti. Sultan icraatta bulunmuştur? Buna ce- kadar her türlil hazırlıklarını 
Hamitli daha cülO.sundan evvel vap verilemez. Halbuki Sait Pa yapmalarını emretmiştir. 
tanımış ve bütün m!iddeti Salta şa ayarında bir Sadırazam ne- PARİS A. A. _ Şimal ha-
natmda müteaddit defalar tecrU !er yapmazdı? valisindeki mensucat amelesi 

maddi mf.nilere inzimam eden ruhi 
nıüşkül3ta maruz hcyecanh bir mille 

tin umumi hoşnutsuzluğunu göste- Yeni bir rekor peşinde BURSA, 16 (H.M.) - Vali ı Yarın gazetesi ile mahfuz· 
ren alametlerden başka bir şey değil LONDRA, 16 (A. A.) - Fatin B. in Gemlikte Fethi B. sahibinin mahkemeye teV 
dir. "Ticaretin, keşif ve icadın her Londrn tayyare klübü muallimi ile rüfekası aleyhinde takiramiz kanuni tahkikat yapılacS 
gün milletler arasında yeni rabıtalar kaptan Mathaw on beş buçuk. beyanatta bulunduğuna dair ve haber aldım. 
tesis ettiği bu dünyada viısi ve kala- günlük müddet rekorunu kır- '"bu hezeyan nedir?., serlavhasi- __ ..,,..,. __ _ 

tahrif ettiler 

balık bir memleketin dahili karışıklık mak ü7 ere bugün hafif bir tay le Yıarın gazetesinde intişar e- Peşte mimarlar kon-
larına diğer milletler daha uzun za- ·yare ile saat 6.18 de Kreyden den mahfuz imzalı Gemlik mek d 

greşin e man Iiikayt seyirci olarak kalamaz- tayyare karargılhından hareket tubunun dereceisıhhatini tahkik 
!ar... etmiştir. Mumaileyh bugün ettim. Gemlikte biı çok te~ek- PEŞTE, 16 A.A. - P 

"Temps .. gazetesi M. Briand'm ~c' Sofy~ya vasıl olacağını ümit et- küllerle yaptığım temaslar ne- beynelmilel mimarlar kon,, 
miyeti Akvam içtimaında söyledıgı mektedir. Diğer dört maruf tay ticesinde şu hakika•i öğrendim: ne iştirak eden Türk minı~ 
nutka tahsis ettiği başmakalesir:'de yareci de ayni seferi icraya ha-1 . . • 

1 
d k' n dün fırkas•nın merkezin• 

·· d' k / Vah bazı vılayet er e ı mu- tın' l d' İk' ka ezoumle ıyor : zırlanmaktadırlar. 

1 

. . . . b h yaret e ış er ır. ı . 
"Cemiyeti Akvam büyük meclisin hılli asayış hadısa~ı me~zuu a milletin mütekabil hararetlı 

de M. Henderson ile M. Briand tara sederek halkı ter.vır ve ırşat et- !eri hakkında nutuklar söyl 
fından irat edilen iki nutuk ki hale- Möz nehiri taşb mek suretile vi:ayetin ~~ki'ın ve miştir. Türk mim:ırlan bU 
ti ruhiyeyi, ayni siyasetin iki noktai VERDUN, 16 A. A. - Möz asayişinin muhaf~zası 1~1? bazı meçhul asker abidesine bir 
nazarda anlaştlmasmı göstermek iti- I nehri Növşatel civarında feye- l vesayada bul:ındu •· Valının be- Ienk koyacaklardır. 
barilc şayanı dikk..ttir. zan etmiştir. yanatını tahnf ederek neşreden 

Fransa Hariciye Nazın her 
millet için hak ve emniyet esa
sına istinat ettirilmiş olan bir şekil 
istiyor. İngiltere hariciye nazırı sul
hun beka ve devamı için tahtidi tes
lihatrn yalnız başına bir teminat ol
mak mucizesini göstereceğini zanne
diyor. 

Ankara asfalt yolla 
ihale edildi 

ANKARA, 16 A.A. _ p. 
kara şehri civarı asfalt yoll 
ve yabanabat şosesi inşaatı 

j gün Nafia vekaletinde yap 

be etmiş ~lan Sait Paşanın her Yukarda bir nebze bahsetmiş grevi nihayet bulmuştur. Rube 
de. fa tek.l!fı .Sadarette bu vazlf~- olduğum veçhile Halil Rifat Pa ve Turkuvanda amele 'tamamen 

k b 1 b 1 -~ maktadır. yı a u.e şı.ta. an oması utiinı- şanın vefatı üzerine bir sada- işe başlamıs.tır. 

924 Cenevre protokolundanberi al 
tı sene geçti Bu iki noktai nazar bey 
nelmilel münakaşa .sahasında çarpış 

münakasa neticesinde üç mıl 
hkuz yüz liraya mühendis 
-dar Salih ve Rüfekası tarB 

<lan deruhte edilmiştir. aeY 
ti umumiyesi 160 kilometr 
ibaret olan bu yollardan 6 7 l<I 
metrelik Yabanabat sosesi 
riç olmak üzere mütebakisi 
falt olacaktır. Bu inşaat ! 9 
kiinunuevveli nihayetinde hit 
bulacaktır. 

d d ı;;l d ~ H halde b Bunlardan biri müsbet hakikatlere, ar. ea• m. ı ır · .~r u ret makamını tek.lif için mabe- Annamda tahrikat 
h kik tI ö b ml diğeri bir kelimenin tesir ve nüfuzu-
k a . a k*gbi.r~nsv·e pııen me ule- yinci Rağıp Paşa ile birlikte ad PARİS 16 A. A. - Müs- na serabına istinat ediyor ... 
etın e " n aıt aşanın s - liye nazın Abdürrahman Paşa- • ' · f dan .ı.. 

H 'd · b · k d' · temlekat nezaretı tara ın "Temps,. ıoransrz noktai nazarını tan amı e nıs etı a ıme ve nın yalısına gitmiştik. Abdür- . b' bl' -d h' 
merbutiyeti daimesi enzan dik- "h' nesredılen ır te ıg e a tren müdafaa ediyor, ve mekalesinin ıo-
kat ve intibahta bulundururlar ~fh~akn Pbal~nmkbu .~u ım. 1va-1 Aıı'namda vukua gelen kargaşa- nunda diyot lı:i: 

• zı eyı a u e pe mutemayı o k .. · ı · h ·k· M · d' · ı · h"' .. tebeddülü Sadaretle Sait Paşa- d ğ h • H l'l R'f p lıklann omunıst enn ta rı au "Tabii -Brıan ın ~o• en ııt~n 
nın hiili mazuliyete geçmesi _ ma ı ıhnı, al ttağ ;ığ 1 

1 
1 ~t b'a eseri olduğu beyan edilmektedir itirazları hehıen akim bırakar.ak bir 

. şanın asta ı ı a ır aşttgı ır tesiri haiz olacak değildir. Avr ıpa 
ne bir h~~le ~azanle b~karl~, 0 sırada şayet makamı sadaret in Almanya intihabatı birliğinin tesirine karşı bütün muka-
n.~ mazu ıyetı zamanın a ta. ~- hilal edip te kendisine teklif vu vemetleri akim bırakacak değildir. 
rup .ve .~em.~s ~tmekten çekınır- ku bulursa kabul edemiyeceğini BRÜKSLE, 16 A. A. Mesela şunu kaydetmek kafidir ki 

Fransız atletler geldiler 
Galatasaray 905- 930 

Reşit Saffet B. Peşted 

le;dı, ÇU~~u yı~~ .Sa?,a~t .. mev- bana bizzat söylemi~ olduğunu· Gazeteler Alman intihabatı hak M. Hendcrson bilhassa tahdidi tesli
k:me getırılecegını duşunurler- bildiğim cihetle Pa~ayı kandır-, knda tefsiratı mntazammm .u- hattan bahsetmiştir. Böyle bir bi-lik 

r1.. mak hayli güç oıacağını hesap e zun makaıeıer dercetmektedır. ceslibatın tahtidi sira•etini te•hiı ede 25 inci sene programına F. B. ye şilt ve 
. Bütün bt~ tafsil~~t~n çıka~ıla diyordum. Bu itibarla zatı şaha Bütün gazeteler, müfrit fırka- cektir. Amele fırkasmın gazetesi o-· } k k ·ı • d d h ·ıd· 

bılecek yegane muhım netıce nenin kendisine emniyet ve iti- !arın muvaffakıyetini kaybet- lan Daily Herald tahtidi teslihat c•l- Şampiyon U UpaSl Veri meSl e a 1 Ir 

PEŞTE, 16 A.A. - 'f~ 
Turing kulüp reisi Reşit saff~ 
Bey buraya gelmiştir. Muııl 
leyh iki memleket arasında ~ 
rici ve iktısadi münasebatııı 
sii müzakeratını idare ede' 
tiı-. Reşit Saffet Bey dün il< 
nazın ile görüsmüştiir. madından bahsettim. Abdürrah mel,te ve Alnıanyanın müstak- madan mevcut mis~kların bize emnı- En eski spor klübümüz olan Ga-ı tanbul şildile .ş.a":'piyo~luk kupasını, 

-:- Devlet başka, hükümet başka, man Pasa emniyeti şahaneye a bel harici siyaseti hakkındaki yet vere:IÜycccğini söylüyor . ., latasarayın, yirmi beşinci senei ?evri- b~ f.ı.rsattan. bıhstıfade '~eyli'\! cuma kabHın.~.-~enetbaşk~adır. h"'-' t' sah it beyan~t ve teminatımızı sü\dl J endişelerini izhar eylemektedir T b d A b" esini tesit maksadilc hazırladıgı zen gunu merasımle verecektır. Urı;ume er anını uxume ln . . . . " emps., nn '°'" sonra vrupa ır Y b 
1 

B tl G latas rayın progra sıyeti maneviyeainden ibaret zannet- netle dınledıkten sonra her ıkı, !er. , 1... . 
1 

. de oluverecek ı'•leı·d•n gin ve cazip program bugün aş ı- u sure e . a • . . -

Tahran sefirimiz ittnııt 
namesini verdi 

h · · · 1' • 'h' h' d k ıgmm ıır guıı > ' kt mr Fenerbahçelı kan\eşlennın de ne-mek kanun sahasında akıkı hır da a- mıze tevcı ı ıtap e ere : 
1 

d ., f k·. M B•ıan l' nut- yaca ır. ·
1 

· · b" ı · t 1 ola 
Jet sayrlrr. Halbuki burada sadece te- - Siz ki zatı ~ahanenin en iı<iinde de bulunmuştu. Ne yaak oma ıgını .. ~ ,,d, '. .. . d'~~ . ·ı• Programın ilk numarası olan atle- şesı e samımı ır ıususıye a mış 

TAHRAN, 16 (A. A.)' 
Yeni Türk sefiri bugün hU5 

surette İran Şahı tarafında~ 
bul edilmiş ve müşarünıle..., 
itimatnamesini takdim eılel'" 
tir. Mülakat esnasında dost' 
mektuplar teati edilmiştir. 

h- • · ı k · t' , f k ' " . - . kı:;nun yenı bır evrı goster 'bın• ı a tizm müsabakrlarına girecek P.U.C. caktır. za ure monı 0
. m~ .'

8 
'> m u a me- yakininde buluıuıyorsunuz, sız : ki hunlara r:ıgmen hır şey yapı- · Boks maçları 

murlar kasdedilm19tır. . d . ld j S . p _ ve ed;yor. Fransız atletleri dün sabah Lamartin 
Şı d. b' d t k'f h•d· . t kendı hakkınız a emnıyet o u lamamıstı. aıt asa magnıru ----~•·--- vapurile <ehrimize muvasalat etmiş-m 1 ır e ev ı a ısesıne e- . . . . _. . . f .. ' 

mas edelim: Evveli Tevkif bir ceza ğunu zanneder mısınız? Zatı şa kemal ıdı. Memleket~e te c_r~ut H d d . b !er ve rıhtımda Galatasaray idare he-
değildir. Olsa olsa maznunun kaçma hane kimseden em:n değildir, daiyesine düşmüş olduğu ıçm İn istan a yenı om- y'cti tarafından karşılanmışlardır. 
ar. delillerin v'>k edilme.si. gi.bi. rnah- bunu iyi bilmeli. erbabı iktidarı çekrmez ve adam balar ke~fedildi Miııafirler otuz kişidir. Bunlardan 1 k tih 

. Yalnız on ikisi müsabakalara gire-zur a;ır ğ'eçme .ıçın ıt . az. e- Demişti. Sait Paşa, ki Sultan yetişti<7ini istemezdi. Saffet Pş. Ü 15 (A A ) ı 
dıle" vkalide bır tedbırdır. . . . 1 · b A 'fi P- . . . KALK TA, . . - ceklerdir. Diğerleri Bükreşte yapı a-
f' .! B. gazetesi başında ça- Hamıdı otuz senedenberı tanır, Cevdet Pş.. rı ı ~. ves~ıre gı- K;ılkütanın şimal mahallerin-. 1 cak ragbi maçına girecek oyuncular-

emlekette mevkiı ve şeref ve onun mizaç ve ahlakını ya-ı bi yetişmiıı olanların da bırer su rinden biıinde bir ev içinde 4 I dır. . 
.an bir zattır. Onun kasması. kından bilir bir zat idi, elbette retle hali akamette kalmalarına bomba bulunmuştur. A}-1.İ ev- 1 On iki atlet şunlardır: Theard, 

geler_nez. . . . . . bu eminyet meseline de vakıf gayret ederdi. Hasbelbeşeriye .. 1 -5 
b b d h Jackson, Flouret, Krotoff, Fretet, 

.... azetenı~ ı;ok .edi~nu;ın ihtımalı olması lazımdı. Hünkarın hiç bir hata işliye:ek olsa bu:ıun ka de 4 gun evve · · om ? a. a Ras, Bouquet, Van Lee, Marcel, L!c 
.vcut değıldır kı ıkincı mahzur ha- . . . . . \ f d k bulunmuştu. 6 kışı tevkif edıl- bere, Colomies, Durand. 

1 • bir şeye ve hıç bır kımseye em- bahatını başka arma at ~ ere · kü · b k la d"' d a ge !in. . k . miştır. Bugün .. miısa a a r un e 
Şu hale göre mevkuflvet halinin niyeti olmadığını, her hadise- kendini tebne etme. ve gayn • • , • yazdığımız gibi Stadyomda saat 

devamı için bir sebep bulup göster- den ve her şahıstan kendisine fe musip icraatın netayicini ahare / 1 s,30 da başhyacaktrr. 
nıe~ İcap ~der. ~iz bu "hususta ~;r nalık gelebileceği kanaatini taşı yükletmek mutadı idi. Sultan Adliye meslek mektebi 1 Memleketimizde Fransızlarla ilk 
tur,u temın~t ~osterme~e h~zırrz. • dı-ını gerek padişahın Hamidin en büyük emeli devle- d'l ki . ı defa yapılacak ohn bu müsabakala-

Bunun uzerıne Muddeıumumı g . "d k 'd' B' mezunlarının 1 e en rı her keoin görebilmesini teminen 
Cem:• Bey, burada kullanılan sözle- mukarrebı olması . v~ tin borçlarını 0 eme 1 1". ır Stadyoma dühuliye yalnız elli kuru~ 
rin htikümetin manevi sahıyetini tah- gerek çok fetanetlı bır zamanlar Avrupa devletlerı borç Dün Adliye meslek mektebi me- olarak tespit edilmiştir. 
kir m3hiyetinde olduğunu, mutemet- zat bulunmak hasebile herkes- Jar meselesinden dolayı umuru zunlari, TÜrkocağında senelik kong- Müsabakalar için Stadyomda ye-

lk resini akdedecekti. ni bir pist hazırlanmıştır. ı;~ sa!~anatı ve i~hi~arlar~an bd.hse- ten iyi bilmesi icap eden SaitPş. maliyemize müdahaleye ka ış- Kongrede, istila etmiş vaziyette 
a.~ 'Tles~ bun~. barız bır ~elil. tM~ et- kendisi için emniyet aramak ve mıslardı. Su tan Hamit buna bulunan heyeti ıdarcnin yerine yenisi Müsabakalara G. S. atletlerinden 
tıgını ılerı surerek tahliyesı caız ola- . . b l d' · d k 1 ı lıla ı'ntı'hap edı'lecckti. Fakat ekseriyet başka Be._şikl ta.ş, .ıs.tanbu.ı _sptlor,t!Fe.ner mıyacağı mütaleasmda bulundu. Bun bu emnıyetı u 'lmarınca pa ı- mey aı; vermeme . ve a acaı.t 

h k d k ti tb h bir Care olmak toplanamadıg-ından kongrenin akdine bahçe klup. enmızın .en ıyı a e en ve dan sonra tekrar söz alan İrfan Emin sa tan uza urmaga a an- ra emnıye a ış , Rumi ki d B d 
· · · d · imkan bulunamadı. 

1 

. '\r gırece er .ır. ~ meyan ~ B. c•bir, ~hır gib! s?zlerle o tezahü- mak icap ederken her. Sadaret !üzere ~üyun~ u.~umıye .ı a;:esı- Konrrede bulunmak için gelmiş Semıb, ~ehmet Alı, Bes~,. Veysı, 
r~ta ma?ı .~':m_ak ıstıye~ mem.urlara teklifine icabet etmesı şayanı ni teşkıl etmış ıdı. Gerçı Duyu- b 

1 
Cemiyet reisi Suat B kon- Kara Alı. Haydar Enver gıbı muvaf-

hıtap edıldıgım, maamafih kabıne mu dikkat idi. nu umumiye idaresi, mahiyeti i- u ~nan lnız heyeti idare ın:;ihabı fakıyet ihtimalleri mevcut atletleri-
hatJp olsa bıle, nıhayet muayyen . ah ld 1 • . k b' "d h 1 d gre e ya · · bT · 
kimselerin mevzubahs olabileceğini Saı t Paşanın hem va en tıbanle az ço ır mu a a e e- yapılmıyacağını ve Adliye meslek mızı saya 1 ırız. 
muhaliflerin İsmet Pş. hükUmetin~ müşteki, hem de iş başına gelme mek idise de bundan daha fena- mektebi mezunlarının vekaletten ba- Futbol maçları 
çok :'ğır tenkitler_yaptrklar.rn.ı, faka.t_ gye talepkar olması kendisince sına nisbetle yin .. e bir ~arei ~h zı istirhamlarda bulunmak için karar' Galatasarayın tertip ettiği progra 
lıukumetın manevi •ahsı t tahk B •- di C h t h ı_,, vereceklerinden bahsederek demiştir mın mu"hı'm numaralarından bı"rı' de .; . ' . ye ı~. . ..ın bir düstur olmuştu. aşı sı11.1şm sayılabilir . um un ye UKu- ki: 
k.msenın hatırına getırnıedıgını soy- 'k~ kalkı f k t t . . k me kO.r bir gayret- Avusturya ve Macar futbolcularile 
ledi vr dedi ki: ca şı ayete şır, a a evec metinın ço ş y .. - İstanbulda ve Ankarada iki Ad- yapılacak maçlardır. Viner Spor 
- Müddeiumumi Bf.ye soruyorum: cühü kaybedip mevkiden uzak- le meydandan kalclır~ıgı bu Du !iye meslek mektebi vardır: 1ıtanbul Klüp ve 3 Ker takımiarile yapılacak 
Kalıincye hücum, hükümetin manevi laşttnlınca bu teveccühün büsbü yunu umumiye o devırde devlet daki mektebin derecesi fili, Ankara bu maçlar çok mühim YC §ayam ali
sa~sıyetini tahkir mi demektir? Ken tün zeval bulmaması esbabma !erin fıli müdahalelerine kısmen dakinin n>lidir. Halbuki her iki mek- kadır. 
tl~eri ağır hapsi m.ucip cürümler~e. tevessül ederek ikbalin tekrar mini olduğu için memlekete ifa tepten çıkanlar da aynı memuriyete Maçlar §Öyle tesbit edilnıittir: 
"U}·a mutlaka tevkif 1~ gıbı .. .. • • · d b' hi t demekti tayin olunmaktadır. 19 eylill: 1 - Galatasaray· 3 Ker ''rr '""son kulla dıl ş hald ka uuz gostermesme ıntızar e er- olunmuş ır zme · 

2 
F bah v s ki" 

- n ar. u e nun J •1• 'd r b' 1 İ , f li k' b h ulüne Bu hususun vekiiletçe nazarı dik- - ener çe • . . up 
.fa yerini göstersinler.· Aksi takdirde di; hiı asa ı are t ır yo tuttur- tıra etme . .1 u~un u~ . kate alınması icabeder. Saniyen: 21 eylill: ı . Galatasaray - Viner 
bir vatandaşın bir dakika bile hürri- muştu. Sultan Hamıdın azım ve ıradesı Mektepten mezun olanlar, memu- Spor klüp. 
yeti~i ta'Jdide kimsenin hakkı yok· Sait Paşa mürtekip değildi, sebebi yegane olmuştur, !X?Y!e riyete tayin olunurken neşet tarihi ve 2 - Fenerbahçe - 3 Ker. 
tur. .. . bu seyyieden külliyen ari ve cid iken Sait Paşa bunu kendısının dereceleri itibarile bir sıraya konul- 26 eylül: F.B.G.S. muhteliti - 3 Ker 

Bunun uzenne duruşmaya niha- • . . f . . lm k .. ta maktadır.. Haber aldığımıza göre, mıntaka 
yet verildi. İatintak hakimi Sellin B. den namusk?': ıdı'. ~emlekete ~uvaf akıye~ 0 a uzere s- Maalesef bazen bu sıranın nazarı! riyaseti, Galatasarayın bu zengin 
hakkında tahliye veya ademi tahliye yarıyacak zeı<a ve ıktıdara ma- vır etmektedır. itibara alımlmadığını görüyoruz. Bu. p~ogr~mına iştirak eden Fene'.~hçe 
kararını bugün verecektir._ _ li.._kti; uzun müddet iktidar mev- (Bitmedi) nun önüne geçilmesini rica ~ceii:iz. nın bır sene çalışarak hak ettigı İs-

23 ey!Cıl sah akşamı Galatasaray 
klübü jimnastik salonunde klüp bok
sörleri arasında maçlar yapılaçak, 
bundan başka da Küçük Kemal, Me
lih ve Fransız bok•ör Franki Marten 
göetoriıler yapacaklardır. 

Şehrimizde bulunan Amerika bah
riyelileri o tarihe kadar kaldıkları 
takdirde kendilerinin iştraklerinin de 
rica edilmesi muhtemeldir • 

Diğer tezahürat 

On günlük programın beş gününü 
iıgal eden bu çok mühim ve beynel
milel müsabakalardan maada diğer 
beş gün de tenezzüh, %iyalet, konfe
rans gibi içtimai hareketlere tahsis 

···················•* ( 
Piyango Eairgene deri' 

ğinden: ..1 
5 Eylül 930 cuma günü Esid•:; 

Derneği piyango biletleri Ç~~if". 
ve liatalan basılmıştır. Bilet P"-;I 
ri Aba.rayda Yusufpaşadaki ~ 
merkezinden hediyelerini neŞ 1~ lista mucibince almaları rica 0 

her gün dörde kadar açıktır. 

Tevfik Rüştü Bey 
edilmiştir · (Başı 1 inci sayfada) 

Fenerbahçe, Beşikta§, İstanbul ·ır 
Spor ve diğer klüplerin istiraicile bi- yeti Milliye başmuharriı!etl 
ze zengin bir spor siyafeti verecek den Bolu meb'usu Falih 1Z t< 
olan Galatasaraya yirmi ~inci senei B d İ t b ld k ndisiııe 
d · • · ı k · h ey e s an u a e evnyesını ve mem c etın apor aya . 
tında hayırlı mesaisine devamını te- fakat ed.ecek.~r'.. _ rıb~ 
menni eyleriz. Tevfık Ruştıı Bey 1stıı t 

S. G. dan ayın yirmisinde hareke 
Binicilik Mektebinde atlı cektir. ııl,' 

mani müsabakaları ANKARA, 16 (T!ıefo F" 
H . · V kT T vfık . ..ı Cuma günü saat 14,30 ta Harbi- ancıye e ı ı e re~· 

yede binicilik mektebinde ınani atla- tü B. akşam İstanbula h3 

ma müsabakalar icra edilecektir. Mü- etti. ./ 
sabakalar zabitan küçük zabitan ve __..-
sivil binicilere mahsus olmak U.re --;-/ ( 
ayrı ay~ ~ertiı- oluamu~tur. Müıaba Mekteplı e 
katara ıştiralı: edeceklere mektep ta-
rafından kıymetli hediyeler hazırlan- müsabukast 
ınııtır. Sivil binicilerin hediyeleri Si- • f 
pahi Ocağı tarafından verilecektır. • , b· .jıl 1 
Müsabakalara iştirak edecek sivil bi- 71 ı nc l hafta . ı :;ı ' r r 
niciler binicilik mektebi heyeti tali- 7l inci hafta ba;;ısııı ~rl'' 
miyesi tarafından talim edilmişlerdir. Gazetemiz~ e çıkan 1tub' c1' 
Bilhassa memleketimizde sivil bini- \ d tıhl ı ı ~e~iP 
cilere ilk defa tetip edilen müsabaka 1 en en m mnı n dM ıt1 
!arda ıivil sporcularımızın binicilik ıı:artesl akşmına kıı o~' 
kudret ve kabiliyetlerini görmek pek. sabakıı memurlu~una ı:I! ;,ı 
meraklr bir şey olacaktır. Seyirciler] rlnlz. Netlcelır paısr 
için duhul~ye hiç bir üçrete tabi dqil / neşredllecektlr • 
ve scrbcstır. . ___.. 
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e 1 

[ BelediyedtJ 1 Bir ihtilaf 1 Maarifte J Sebebi ne? J VilAyette 1 Çelenk! ·ı --:E:::":"k-on-om_i_"""'' 

Beledi ceza Yunanlılarl aramız- Darülfünun Şoförler intihabatı Teşkilat Amerika bahriyeli- T. Odası 
Vilayetin kaymaka- da ihtilAf çıktı Eminlik intihabı 13 niçin feshedildi? Yeni kaymakamlar !eri Abideye çelenk Ja o --
ınlıklara tebligatı İhtilafın halli bitaraf teşrinde yapılacak İntihaba iştirak edenlerde nekadar iş gördü ? koyacaklar I?, nknıensudcatını 
Y 

azı.ya havale edildi . fesih talebinde bulundular • ç muza ere e eceli 
eni

. tal' atnamevı'la'. lntı"habın pek hararetlı' E ..... k ester kruvazörünu··n A f ım 1913 tarihli Atina itilafna- . .Feshedilen şoförler cemiyeti mınonu azası nereye tı Bey bu hususta 
yete geldi mesi mucibine~ hakkı hıyarla- olacağı anlaşılıyor ıntrhabatı yeniden yapılacaktır. nakledilecek? merasim programı rapor ha~ırladı 

ast 
1 

B•l•diyeye müteallik cezai. hüküm- rmı Türkiye lehin.e istimal et- Aldığımız malUnıata nazaran . Evvelki gün limanımıza ge ft" er h _ lt h d y Haber aldığımıza göre Avrupada . ih b Yem kaymakamlıkların teşekkül len "Çcst A . · - T' t Od r . b • ..ı l!tı avi talimatname dü" Vılaye en miş olup ta halı azır a u- bulunmakta olan Darülfünun emini ınt a m feshine sebep şı:iur: ettili giınden bucüne kadar Beyoğh· .. .. .. ker,ı mcrıkan kruva- . . ıcarc ası mec ısı ugtin ~tir' ı ~edıye muavinliğine ve kaymakam nanistanda ikamet etmekte olan Neşet Ömer B. bu ayın sonunda şeh- Salı günii başlryan intihap bir Kadıköy, Üsküdar, Fatıh, Eminönü .toı:u~un umandaru, dün sabah ıçtıma edecektir. Bu içtimada 
1 ~r~. bildirmiştir · .. b . d' e suç- müslümanlann tabiiyeti hakkın rimize avdet edecektir. çok gürültülerle ve bilhassa Ga- kaymakamlıklarında vasati 400 er v?lıyı ve kolordu kumandanını birinci mesele olarak Atıf B. in 

l«rı h:~ı;;at~a~e[~!~~e 01;~• z:;;,ıt va- da hükumctimizle Yunanlılar d .Ntcşa~ Öme\.B"[~n. •;inlik müd- la tadaki büylik karışıklıklarla muamele, diğcrlermde de 200 er mu zıyaret etmiştir. Japon pamuklu mensucat sana-
t~.kaların~:n• aıİu~toıun sonun~u gti- arasında bir ihtilaf çıkmıştır. meatktı aed9ırr'."'ycvevncı· ıenmı·nıuı·kn eı·nht!ıthaambıblu31 de. vam etmiş ve cumartesi gü- a'.":ıe >'.aprlmıştır .. Muamelatin ekse- Öğleden sonra da vali M:.ı- yünin Türk mensucat sanayii nu . t olan . f M h 

1
. nsı Polıs ve bele 'ıye zabıtaeına mü· hiddin B b'l"h k ka "d · 

1 ne kadar karara ikt;ran e mış .. Ihtilaf iki tara ın u te ıt teşrinievvelde yapılacaktır. Yeni inti nü akaşmı bitmiştir. tcallik işlerle cezalara ve kazanç ver- k ., ve ı a are olordu l!rşı ampıng,. yapmakta olup 
;.r belediye meclisine.veya şube mu- Mübadele komisyonundaki he- ha<ıat etrafında Darülfünun müderris Pazar günü reyler tasnif edi- gisine itiraza müt•~llik müracaatlar ~ınan~am Şükrü Naili Pş., ge-

0 m~dığı yani maliyet ve is "h 
Urlüklcrfne tevdi olunacaktır. . ı d 1 d k k sal f d ·~ı Eylilldon evvel karara iktiran •et- yetı murahhasalar1ı ara~ın a !eri arasında bir kaç .iıimden bahse- cccği esnada intihaba iştirak teşkil etm•ktedir. Kaymakamlarda n:ııye gı ere umandana iadei ıatın. en aşağı satarak pa-

ll'.' ınit ve fakat hcnilz suçluya tebli~at cereyan eden te,ıas ara ragmen dilmektedır. Maamafıh henüz kat'i eden gruplar m .. t k 1:ı· : henüz Adliye, Tapu. Maliye teşkilatı zıyaret etmişlerdir. mukçulugumuzun aleyhine ça-
1; ~ kkı d ıı ı · · B ·· bir şey yoktur. 'd · · . UŞ ere en ır .s Y.apılmamıştır. Bu teşkilat ikmal edi· Bugün saat 14 5 ta T .. k lısıp çalı d • h k 

'"' ,apılmış olanlar ha n a ver m ş halledilcmcmıştır. unun uze- şı·mdl Nc•et Ömer Beye veka"let tı a .. ılc m. tıhaba fesat karı~tı- ur · şma ıgı a kındaki nı 
g 

o1« b ki teber olup , _ lın~e h•lkın drvlet dairelerindeki iş- matbuat erka"nr kr' . :. .. . . po k k 
c8 bu~;a~~~:,'ya atob~ğ m:ıunacaktır. rine mesele hakeme havale o- etmekte olan edebiyat fakültesi reisi rıldı.gr?ı bınacnaleyh fcshcdıl- lerı çok kolaylaşmı~ olacaktır. Nüfus uvazoru zıya- .~ o unaca tır. Bundan sonr:a 

Suçlunun İıu karara tarihi tebliğin- lunmuştur. . . Köprülü zade Fuat Beyden de bahse mesı lazım geldiğini bildirmiş- daireleri peyderpey kaymakamlık lıi- rete dave.t olunmuş~u~. -ı:urk - Yunan ticaret muahede-d~n iti1'aren beş ~Un zarfında slllh Hakem komısyonu hı tarafa- dllmekt~dir . terdir. Tasnif defterinde 649 nalarına nakletmcktedirler. Amerıka sefaretının progra- sı. ~.akk~nda hazırlanan raporla, 

n
• hakimı'ne mu··raca.··tla ı'tira etmeye zalarıdır. Yem ıntıhabatın çok lıararetli imza oldug· u h ld d kt El k mına göre bu akşam saat 17 de ~tun zıra. atinin tahdit edilip e-olaca'ı t•hm· •d·ı kt . a e sa.1 ı an yevm es ı Beyaııt belcdıyc daı- A . d l halı:kı vardır. Bu hususta ittihaz edecekleri g ın 1 mc edır. 990 rey çıkması ve Ahmet, Meh resini işgal ctmekt• 0 1,n Erninonü ı ~n~rıka sefarethanesinde, ge- .' memesı mese

1
esi görüşülecek 

.ı ttbJ~arara iktiran etmiş ve s~~luıa karar kat'idir. Avrupa ya gönderilecek met İbrahim, Nı.ı.ri, Lcon ismin kaymakamlıı:.ı rski hariciye binasıı•ai m.ı.nın .kumandan ve zabitanile tır. ~· ıgat .. yapılmış olup ta evve ı a- Hükumetimiz gayet h.:klr o- talebe de dört şoförün fazla re attık n~kledılecektır. B.eşıktaş. kaymakamı Turk gtizidelerini ve Amerikan Bari sergisi 
.-il IIUna l(Ore ağustos nihayetıne kadar . r ... k' ) .k y lıgı halen ehcmmıyetlı bır faaliye\ kolonisin' t k . İ 
g•:. henüz itiraz mUddeti geçmemi' olan !arak hakkı !""yarını . '~.r ıye !\ ~rını ı n;r 1..tmeleri iizcrine in- göstermemektedir. Bunun sebebi B,· 1 b' 

1 a.nıştırı:na .maksadı- . talyada açılan Bari sergisine 

•aı• ların tebli .. •·rı'hı'ndcn ve eyHll ipti- lehine istima.1 e.dcnlcrı Turk te ' - vrupaya gönderilecek lise me- tıhap fesnedilmi~tı·r. şikt>.şın hiç bı'r tc•kı'Ja'ta maıı·k olm•· c ır cay :tıyafetı veı- lecektir. d h h · · d " - ., .. :-.ının imtih•nı yarın başlayacak- ' - Ya b 1 gı en cyei şe rımızc avdet 
ı asından itibaren bir hafta zarfında baasr addetmıştır. İ - ması,1 ır. ı rın sa a 1, Türk topçu etmı'ştr'r "" 1 d" · · .v. s 

1 

tır. mtihanlar ayın 20, 22 inci gün- s· . f . b h , . .,.,y en ıgıne gôre Ba 
aıv u h ınahkemeaine müracaatla iti~az Yunanlılar ise buna itiraz et- · b lf l t M··f · · . • a n·ıe ve tayyare z 1 · 1 · A · · · •trıı lceerkı tdarl·bd~. v:d~dı·ed2e9redkutri.r.İmGtiıı·nhadnerın·ıee: ifaya cevap U .e. tt. ışJer .. ın . me. şguJıyetı merika.n kruva~.o··ru··nu·:azJı.ıytacrrcıt e-- rı scrgısındeki Türk pavyonu ev 
Ii eye hakları olacaktır.. . . .. mektedir. Hükumetimizin a- , , ,. , _ '· vclce söylcnildig' inin hililfına 0

• 
!el' . Suçlu tarafından vaki ıtıraz uze- .. lil 

1 
h kuku ticeleri alındıkt•n sone. muvaffak 0 _ Gerede T .. k v Mulkıye mufetıışlerı yeni teşkil~ dccektır. 1 k tıne idare hey'etı'nde tetkik edilmekte lakadar mus man arın u . . ur ocagı t t•tk kt b k ki · A a. ra serginin en kuytu b.'r ye A 1 lan talebe teşrinievvelin birinde der- ı ı •n aş a es ve yenı t;ıhki- ksamı Heybe!· d d . 1· ' 

il!' •bi•n i•lerde a""••tos nih~yotine kadarı nu "?uhafaza ve sıyanet .. ıç.ın • • • b • kat· ı · ·ı h · ı· ' ıa a enız ı rındc ve ku··çüktu··r Esas • ıı- . hal haraket edeceklerdir. reısı IS at ısti'yor ış erı ı • e emmıyet ı surette m~s sesinde Amcr·k b h . !_. . . en u 
r r karara ""Pt olunabllır. Para ceza- noktaı nazar'nda ısrarı tabııdır. Gönderil•"k efendilerin. gidecek gul olmaktadırbr. . . 

1 

a a nyc ılcn miyctle fena tertip ve tanzim -c.; :ının tahsili emval kanunu mucibince Bitaraflann yakında kararla- !eri memkket lisanını bilip bilmedik- İ Gered Türk Ocağr reisi A. Dahiliye Vekaleti Hey'eti tehisi- şcrcf~ne bır ~ay verilecektir. Gc di:miştir. 
~~s'.li kahtı olına .. a cezanın hapse nnı bildinnclcri bekleniyor. !eri nazarı dikkat• alınacaktır. hsan Beyden bir mektup aldık. ye r~isi Sa.bri Bey d_e te ·ıiş ve tahki- cc se are~hane, gemi kumanda- Borsada likidasyon 

l'I l•rıv:ı hakkında bir mllsekkcrc Y~'" Dig'cr taraftan iade edilmiş Orta tedrı'sat mu""du··ru·· İhsan B. in bu mektubunu ay- kat ı~Ien ıl• umumı surette mqguı,nı ve zabıtanmı yemeğe davet et 

tik 

mtiddeiumum!liğe v<rilecc~ır. Yunan emlakine müteallik mü- nen :ıcşr::diyoruz: olmaktadır. r.1iştir. 
• duba bugün tenzıl terakim kir bedellerinin ciheti Orta t•dris•t müdiri umumisi Cc- "Efendim; Ç -.--- Cuma günü sabahı saat 11 de 
r dil k . k d k. h k k vat B. yarın Ankar.1ya ı:idecektir. Yarın gazcte'-ı·n·ın •1 eY.osJovak sefiri kruv. azör namına, Taksim Cüm-

11 e ece aidiyeti 1 '. ın a 1 a cm a- Cevat B. bir muharririmize demişti. -
12 

cylu Ş h · · h b'd B 

1 1 
ran da henFz alakadarlara teb- ki: 930 tarihli :ıüshasının besinci e rımızc g~len Çekoslovak- un yet a ı esine çelenk konula 

1 
b t e ediye tarafından Ba atta yap- f k .;rılmış olan atelyedc tamir edilen !iğ olunmamıştır. - Ort• mektep muallimliği için sayfasında "bir mutemet daİıa.,, ya se ıri M. Milos Kobr yarın ca tır. . .. ~k dubanın reıml tenzm bugün yapı- Yunanlıların verdikleri 30(1 yapılan imtihan evrakını hamilen serlavhası alt nda Gcrcdcden Ankaraya gidecektir. A~nı gun gemide bir çay zi-

ıı:•~tır. Bu duba Karak!ly köprüsü- bin İngiliz liralık tazminatın a- perşembe günü Ankaraya gidiyorum.! yazılan bir mektubu okudum. -- • ·-·· yafctı, cunwrtcsi akşamı scfa-
di aıt olup yerine konduktan sonr.a Iakadar Türk ve Rumlara veri- Baz\ gazetele~de yazıldığı gibi şarka 1 Meselede şahsım dah. alil kadar A k } retanede resmi bir balo vcrilc-ğcrleri de tamir edilecektir. Şimdı- yapı acak hıs bır teftış seyahatım :ld d'ld'.. . ı . g" rı şa i eri cektir. 

e ~e kadar belediye köprü dubalarını linceye kadar İngiltere banka- yoktur. Mekteplerin açılma zamani a e 
1 .ıgınden zırdekı husu- • . .. 

eOf •rıçte tamir ettirmekte ve bir duba sında kalacağı komisyonca na- olduğu için Ankaraya giderek yapı- satın bır Türk vatandaşı sıfa- ~azartes~. gunil kruvazör A-~n tamiri JS bin liraya mal olmakta zan itibara alınarak bu parala- lacak müstacel işlerimle meşgul ola- tile gazeteni:tde nesrini rica ede- mcrıkaya mutcvcccihen hareket 
l<1 d 1• Şimdi ioe belediyeye ait bu atclye rın bankada bulundurulacağı cağım." rim: · (Başı 1 İrci sayfada) edecektir. 

U
. e bir dubanın tamiri sekiz bin lira H 1 F k · · · 1 d kt K. A- · e kab' müddet için lazımgelen faiizin amit B. Ankaraya - ır a mutemedi Mithat gını an' 

1 
an sonra uçük grı şı 

B· il olmaktadır. , .
1 

. . . k .. B. in hempası Laz İh••n ı·smı·n malinden dolasarak Serdar Bulak ü- PO/lt;fe 
9 

1 
• ır kaç ııilnc kadar da tst'!lyc yo- ilave edı mcsını temın etme u- 'd" ~ zerinden ka,ın'ak istemiş ise de bu 

it Unun kil!at reımi yapılacaktır. zere komsyon riyaseti tarafın- gı ıyor den müfteri beni kastetmişti~-. zamana kadar yeti~en piyadelerimize Tabancalı kadın Veremliler pavyonu dan dün bankaya tahrirat yazıl Da~~lfünun tarih encü'."cni katibi Ben Mithat B.in hempası değil, mevzilerini vornek Küçük Agrı ~i-
G mıştır. u~uı~u.~ı v: yuksek m~allım .'."ckt~bi arkadaşıycm. Laz değil, halis maline geçen ve Aralık istikametinde 

1 eçen hafta açılan yeni Cerrahpa- Tevziat hazırlıkları bitirilin- ~udb';u Haı;;ıtl Bhta~ıh cncum~nıne Türküm ve Gerede Türk Ocaı;.ı- ilerliyen müfrezrmi' tarafından Ön· 
~ ~vyonu veremlilerle tamamile dol aıt zı mes :. ,.r ak tı~da vtkaletle . . . T"' kı·· & lenmiş, bu surrtJr hf"r taraftan sarıl· 
• Uftur. Yalnız kadın kısmında yer ce bankadan paralar alıııacıık t~mas et.m•k uzere bugün AnkarayJ nı:ı rcısıyıı:n. Ba~a ur ukten ! dıklarını anlıyan eşkıya Serdar Bulak 
~rdır. ve tcvziatın İstnbuldaki kısmı gıdecektır. başka sıfat ızafesıne kalkışanlar ve daha :onca de. A"'rının şı·mal _ 

Ve d E ·· 'd b' 
6 

cep .. rem haataneıine az zaman a Tilrk parasına, Garbi Trakvac:'a . nruı:rı•n yem en ır çok kıymet- şunun bll:rnn imzasını taklitle hesinde müdafaaya fevkalade müsait 
~Os~erilen bu rağbet böyle bir hasta ki kısmı ise Yunan parasına tal; ~· vr eskı esPrler. ha.zıd.amıştı~. Bu değil, namuslu insanlara yakı- olan ""'"" yerlere tahassun ederek 

~• • enın bir an evvel açılmasındaki lü- vı·ı edilerek yapılacak ve bu hu '.tapl~rrn ne.şredılmesı ıçın vekaletle şacak tarzd y zmalıdırlar kayalıklar arasına yerleşmiş ise de 
ı~ Utııu göstermektedir. gortoşulecektır · 2 : a a . · Büyük Ağrının ufk, yükselen buzlu 

Be~"kt l l B J b susta tcvziatın yapılacağı za- - y . k b - Mıthat B. ın paras1z ve- •ahikaları ve görünrr ez k ı·kı . 
1 .,ş 1 ar eyoJ'r u e . . . enı me tep ı"n 1 .. f 1 . ·-· . .,. J ere l erı I "' <!> - manki kambıyo rayıcı nazarı a arı ya nu uz a arazı zaotettıgı ıs- ve eşkıyanın mudafaa vesaiti kahra-

ediyesinden ayrılıyorlar dikkate alınacaktır. . İst•nbul Vilayeti şehrimizde 23 pat edilmelidir. man kıt••tımızın azmini ve kudreti 
B .k Komisyonun üçüncü bürosu ıl~ mektep binası yaptırmaktadır. Bu 3 - Gercdenin sokaklarının taarruziyesini kıramamıştır. 

İıık· eşı taş ve civarının ümranı ve bınalarm yapılmasına seb•p ·ık le lk' h . ·· k'' 1 ı· · 

hudlfafı için halk Beılktaş belediye bugün toplanacak ve Ankara t 1 . k' d k 1 ,..,e - cvve ı alıle bugun U 1a mı S•n•lerden beri canlı mahliıkaun 
d 

ep erı ıra an urtarmaktır G . k ·· ·· ~ 

01 
u unun kaza hududuna mutabık itilafnamcsinden rvvel komisyo Fakat 0 kadar t 1 b ·1 .. .. eredelılerden sorsıın. aya basmadığı Buyuk Agrı zırvesi 

arak B ·1 d . t. a e e te ıacumu 4 B yakınında 4 500 . 'f 
)' eyog un an ayrılmasını ıs ı- na tevdi edildikleri için bu- vardır ki. yeni yapılan mektep! - ::3rnim Mithat eyle k 1 ki · . metre ırtı aındaki 
f~~· Bu .tefrike Beyoğlu halkı muva- · k 1 h · d'Jd' er t . . 6 7 b' ı· aya ı ara. cumuJıyeler üzerinde ·~•t günkü vaziyete göre kıymetı a ta sıs " ı ıkten maada, ötekilerin ayyare şubesının - ın ırası- 1 k h . n •i ettılderinc dair bir mazbata tan de muh f ı · 1 ld . d k. . yo açara • ayvanın çıkınaaıgı bu 

tı.rn ederlerse o zaman Halkın reyle- mıyan evrakı ve istidaları ip- - O •.azası azım ge mektedir. nı ça ığımızı iddıa c en ım ı- hakim mrvkilne azimka . d ı ne rn·· ç dort gune kadar yen· 1 . d. h··• , . r pıya em -
uraoaat edilecektir . tal ve tali komisyonların ra- 4 ·ık kt b' .. 1 yapı an se şım ıye kadar u 'ıJmetc ne- zın yardımları ile, h•tta bazı y•rler· 

Şa ı me ep ınasının kusat res . d . . IG d ! d 
na B Yet Beşiktaşlıların bu arzuları- porlrını tetkik edecektir. yapılacaktır. - mı en ve bılhassa bır an evve ere ~ sırt •rrn ' taşım~k •uretile to~ 
·~ eyoğlu balkı muhalefet ederoe o Etabli vesikaları tevziatında a- dede teftiş yapan müfetLişe ne- çı.carılmış ve ~udr~tı beşerin fcvkin-
•a;:ıan bu ihtilif şurayi devlettz ı.ıu- ile reisi kimlerin addedileceği Maarif müdürü den ihbar etmemiştir. • de harıkalar gosterrhıiştir. 
tar •re edilecek, guray'ı devletin '.<a- h E k tir.' heyeti vekllcde tetkik .edilectk- hakkında ki heyeti murahhasa İstanbul Maarif müdürü Haydar 5 - Gerededen Hacı Me met 1 ş. ıy~nın tutundugu en yüksek 

Bir gayrimübadilin 

şikayeti 
de Girit Kandfye gayri müb~dillerin 

8 n liacı Cemalizadc Süleyman Sami 
d: .den aldığımız bir mektupta ken
d 161 l(ayri mübadil olduğu ve bu sıfatı 
)' •dtas~ik edildiği halde Girit Kandi
n e •kı emlakini birçok müracaatları
r ~.rağm.en satmasına Yunanlılar ta
k~ •ndan müoaadc edilmediğinden şi
kayet etmektedir. Muhtelit mübadele 
edorn~isyonunun nazarı dikkatini celp 

erız. 

Baytar heyeti gitti 

~ Baytar ıımum müdürii Ali 
k:za Beyin riyaseti altında hü
ın ~ınet hesabına Macaristc.,ıdail 

ubayaa edilecek olan damızlık 
aygır, tavuk ve · k 
!arının müba m.e:ınos o!~n 
lik bir h yaa~ı ıçın beş kışı-

.eyet dun M . 
müteveccihen h acarıstana 

arekct etmiştir. 

arasında tcatii efkara devarr. e- ~ey Anhraya gitmiştir. Haydar n. oğlu Ahmet ismindeki şahıs böy ye~ e~ın aba yükseğine bizim nefer 
ıl~ te.dr. ıs>t kadrosu irin Maarif Ve- le b' k d • Y lerrmıı çıkmağa muvaffak olmuşlar-dmyor. k-J il ' ır me tup yazma ıgını a- dır. Bu ozım cu··r·et ve fedaka'rılk kar· 

d k 1 
a etı e tf"mas eder.ektir. "d . d' d". h -Yann Ankara va gi ece o an rın ı arehancsine bıl ır ıgı al- şı•ında mahkı\m vaziyette kalan ~-

başmurahhasırnız Tevfik Ka- Tiyatro mektebine 10 de telgrafnamcyi. Yarın neden kıya •llPril)d•ki tüf•k ve makineli 
mil B., bu mesele hakkında da talebe alınacak =ıeşretmedi.?. Hüviyetini gizli- tüfeklerini, eşyalarını v• bütün hay-
hükumctle temas edecektir. ycrek bize en şeni isnatta bulu- vanatr terketmişlerdiı. 

Tali komisyonun nakledilece Darülbed.ayi rejisörü Ertt•ğrııl f nan zat kim ise vicdanı amme P~risan vaziyete diışen ve temd-

g
' i Mısır apartımanındaki dai- Muhsın. Beyın. de i~.tirakile toplanan, huzurunda yazdıklarını ispat ve men.ıhata_ <dilmiş olan eşkıya nihayet 

. d.. I cemıyctı beledıye murakaba encüme-1 · d . huyu. k Agrıdag' ı sı·maıı· şar'.<'ısı'nda 
renl·n ınuamclcsı un yapı mış o- · t · · k 1 · ıraeye avet cdıyorum nı . •sısı arar asan tıyatro mektebi .,. tedncen daraltılan ihata · 1 
Iup bugünler?.:_n~d_il_ecektir. tahmatnam~s~ni hazırla.nıştır. liya~ p d ç~~berimiz içinde sıkıştırıla::k ım ~~ 

tro mektebının açılnıa•ı iıin maarif astırmacıla:- ün gune ~·d·~ m•.sum vatandaşlarımıza 
Etıbba odası ve.!:'ıleti ıı, bin lira k•d"' ya.dım et- l d 1 karşı ışledıklerı ceraimin veŞenaatin 

Etibba Odası idare heyeti bu ~~ştı.-. Mektep. bıı sene açılacaktır. top an ı ar mukadder e kibrtini ı;örmuş ve son 

d 
k f k b . ıyatro m•kte_bı altışar ay devam et- İstanbul pastırmacıları dün mukavemet mıntakaları onlara mezJr 

sabah içtima e ece , a at u ıç me~şakrtıbl", ıkı d•vreli olacaktır. 
1 
sabah Ticaret Odannda bir içti olmu,tur. 

timada eczacıların hem Etibba e .. te • xt• mektep mezunların m A-
od 1 

dan mu.,,.bak• ı'mtı'hanı 1·ıe 10 
t 

1 
b a yapmışlardır. . grı gailesi artık tarihe intikal et 

hem de Ticaret a arına mu- ~ a e e 1 ·ı aı.ı.nac .. aktır. D•rsl•r nazari olaı·ak Bu içtimada pastırma ihraca m.ış ve !2-9 akşamından itibaren bil-
kayye

t bnlunmaları d:-!ayısı e d 
1 

ful harekata nı·ha t ·ı · · ~ gun. uz eri okutturulacak, geceleri tımızın son seneler zarfında a- ye ven mıştır. 
Ticaret Oda$ından kat'ı alaka de tıyatroda temsillere iştirak edeıek zalması sebepleri tetkik edil- 4. - H•~•katın bütün devamı mud 
eylemeleri hakkında bir müza- mumarese yapacaklardır . . detınce bılafH!la Ağrı ü••rınde uça-. k . M kt h . .. . mıştır. rak bombalar ti• makineli tüfeklerle 
kere cereyan ctmıvecc tır. e cp. ta sıl muddetinee talebe- t . . k ye 50 ~er lira ürr•t verecektı'r 

0 
çtrmada bılhassa pastrrmala eşe ıya kuvvetlrıini imha eden ve 

Esase
n r.czacılar tarafından O- . ers Agr a ı ~ · !er, ~emsil mev•imindc devam ed : rımızın fena olduğu hakkın- ı y "!'~ç arının uaıma fırtınalı ve 

daya bu bapta bir müracaat vaki ccktır. e daki iddialar mevzuu bahsolmuş tayyare .. ıçın çok gayri müsait olan 

Kocasını çenesinin 

alhndan yaraladı 
Akbıyıkta oturan marangoT. Os .. 

mania k•rısı Fatm1 H. evvelki g
ailevi bir meseleden dolayı kavga et
mişlerdir. Nctirede Fatma H. taban
ca ilı- kocasını çenesinden yaralamış
tır. 

Karısı kaçmış diye ... 
Kızrltoprakta oturan arabacı Ha

san Ali k::trısının ,.vdrn kaçmaıından 
mütt!cssir olarak intihara karar ver
miş v~ dün Sirkecide Kemal B. sine
ması önündr krndisini çakı ile kar
nından yara lamı .. ~ır. 

Merdivenden sukut 
Hoca paşada oturan Vasilalci is

minde .bir R_um; ni~anhsı Marikayı 
tekme ılı- Pvın merdıvcninden yuvar
lamış, yaralamıştır. 

İntihara teşebbüs 
Huby~rda 9 numaralı evde oturan 

Cemal ismind• bir genç; babasile 
kavga etmiş. kendini bıçakta yarala
mı~tır. 

Jiletle cerh 
Arap İbra~im: Yenicamiden ge

çerken kahvecı Cevadı meçhul bir 
sebepten jiletle yaralamıştır. 

Azkaldı boğuluyordu 
Caddebostanında doktor İzzet 

Beyin oğlu Salahattin yüzme bilme
diği hald• deniu girip açılmıştır. Sa
!Ahattin lıogulurken kurtarılmıştır. 

Düşüp yaralananlar 
1 - Gemici İsmail: Fındıklıda 

tramvaydan atlarken düşmüş. başın· 
dan yaralanmı~tır. 

2 - Nobar lımindc bir çocuk Gü
mUştuyunda arkasına takıldıfı kam 
yondan diıtmilş, agır surette yaralan 
mı9tır. 

Zat iş~eri muhasebeciliği 
1 

Malıye Vckalctı muntazam 
ı.or~lar müdürlüğü muhascbeci
sı ıken İstanbul zat maaşları 
tııuha ebeı-iligine becayiş sureti 

olmamıştır. . seması uzerınden her mehalike bili 
ve netıcedc pastırmalarımızın e p_erva göğüs g<rerek kolordunun bü· 

Vehbi Bey geldi Müessif bir irtihal sas itibarile gayet temiz olarak tun taarr~z~rınu iştirak etmiş olan Beden terbi"esi İçin 
yapıldığını fakat bcll"'.liyelcr tayyarclerımızc. Türk •emalarının . J 

Ticaret Odası umumi katibi ~adrı esbak ayan reisi merhum aldıkları nümunelerin tahlilini b~ sevimli. ve kahraman kartallarına Selım Sım Beyin kızları A-
Vehbi B. İtalyadan şehrimize av Sait Paşa haremi hanımefendi geciktirdiklerind::n bu şayianın b~hakkın layık olacak bir kclimei tak zade ve Selma Hanımlar bir be-
d~t etmı'ştı·r. bir müddettenberi duçar oldug'u dır bulmaktan acizim. den terbiyesi sal 

1 
k ortaya çıktığı tefbit edilmiştir. onu açmışlar-

Vehbi B,. ay sonuna kadar hasta ı tan rehayap olamıyarak Bu hususta bir de ı·ar.or ha- Kolordumuz mıntakasında tel mu dır. Se~ S~rn B. bu hususta bir 
Odadan mez ındt•r. vefat etmiştir. zırlanacaktır. haberatını gecel.i gündüzlü mesaii va muharrınmızc demiştir ki: 

Cenazesi bugün saat 14 bu- u tanperveranelerıle en mükemmel bir - Avrupada buna ·· ·ı 
Konsorsiyom binası çukta Nişantaşındaki konakla- namblyo Borsa.'Jı ta~zda temin ve iıüyilk bir a,kı vazi- bir f.o" m.. m~ası 

le. tayin edilen Süleyman B 
d~d b . . en tı ar ı yenı vazifesi-
ne başlam tır 

Dün borsada likidasyon ya 
mıştır. 

İstikrazı dahiliden 4000 ta 
eksik vardı. Bu noksan piyasa..o 
dan 180 kuruş rcporla alındı.Dil 
yunu muvahhideden 21.500 faz. 
la vardı. 360 kuruş rcporla. 
satılmıştır. Rumeli şimendiferi 
tahvilatmdan fazla mevcut 29 
tahvil 2.5 kuruş rcporla satıl· 
dr. 

Yağ, peynir ve patates 

fiatleri 
Piyasada yağ fiatlerinde ufak bit 

yükseliş vardır. Evvelce 95 kuru.,. 
satılan Trab•on yagları şimdi 111 • 
120 kuruta satılıyor. Erzurum ve 
Kars yağları 130 kuru~Ja 140 kurq 
arasındadır. Urfa yagıarı ise 130 kil~ 
ruştur. 

Flatlerin daha ziyade artması muh 
.. emeldir . 

Peynir fiatleri de eskisine nazarca 
artmıştır. Piyasada caki mallar kal 
mamıştır. Evvt"lce elde kalan is 
~alları satılrru~tır. Bu meyanda h,.. 
nç memleketlere de sevkiyat olm~ 
tur. Bu St"nPki maJların tenekesi 6 ı 
kuruşla 700 kuruı arasındadır, Pa· 
'8tes fiatlcri düşkündür. Adapazarı 

malları 7 kuru tur. 3 kuruşa kadar 
satılıyor. 

İzmirde üzüm ve incir 

satışları 
İZMİR, 15 (A. A.) - Tica~t 

ve sanayi odasının neşrettiği raporan 
da bu sene mevsim iptidasından ıs 
eylıllc kadar İzmir borsasında 8,868 
2.91 kilo ilzüm satılmıştır. 1929 senc
~ınde mevsim iptidasından 15 eylı11o 
o<adar 15, 760,960 kilo ve 1928 se 
sinde ayni tarihte 15,060,150 kiıo ,;. 
ziim satılmıttır. Bu sene satılan üzüm 
terin son hafta zarfındaki fiyatlcıri 
9unlardır: Beh.r okkesı aliyü!Ala 441 
32, ala 39 43, birinci nevi 33 /38 i. 
kinci 28 32. üçüncü 23/27, Karabu. 
ca 23/ 50 kuruştur. Bu sene mevsim 
iptidasından 1 .I eylüle kadar İınur 
limanından muhtelif mer>leketlere 
vaki ihracat şudur; Almanya ve şi 
malt Avrupa ml"mlekt'tlerine 3 md ' 
yon 370,400 w !rıgiltereyc 602,570 
ve İtalyaya 1,141.860 ve Amerikaya 
91,500 ve Fransaya 46,930 ve Mısın 
14,580 ve muhtelif mcr.ılcketlcre 
30,037 kilodur. 
. A~i raporda rine bu s,.ne mev• 

sırı• ıptıdasın<ian 15 eylüle kadar iz. 
mir boraasında 3,076.803 l<ilo in . 
~tılmıştır. J 929 ,enesind,. ayni ta 
rıhte 6,722 kilo ve ıns . d 
3 000 081 k'I · sonesın • 
• · · 1 o tnt"ir satılmış~ı. Bu 
~',~0~ hafta zarfındaki fiyatler şun· 

r • B•her okk•sı sıizme 27 '40 
~~~~c 19/32, paçal 10 24. naturcl 
d S kuruştur. Mevsi:n iptidasın
~n l5 cyHllde kadar muhtelif mcw 

kılere k' ·h • . v~ 1 1 racat şu suretle tesbit 
edılmı,tır: 

Almanya ve şimali AvrupJyıı 
387,090 ve İngiltereye Y29.950 ve 
Amerika ya 268.615 v• İtalyay,ı 1 ı ı 
717 v• Fransa ya 51.439 ve muh~ellr 
memleketlere 24,291 incirdir. Bu 
19 kuruştan 47 kuruşa kad.ır 2,35 
çuval üzüm vr 1 O ilA 35 kuruş aril• 
sında 3.241 çuval incir satılmıştır. 

Kambiyo fiatleri 
Veremle mücadele 

cemiyeti 

ı, ".ere le miıcadele cerr yeti
r ~ 1dare l•eyeti ıugtin toplana
, V~~emle muLadele c~miyeti 

d 
'h ·c • • feıle ~uvaffakıyeıimizin amılı meya bo·· . ueascsc v~rdır. Bızde 

Dünkü akşam rüfckamızdan nn an ı t• alatı lazime ile kal- nına gıren mdküreli ve feda':ir te y c bır mUessesc ılk defa açıl-
birisi konsorsiyomı.n faaliyeti dırılarak ikindi namazı Eyip ca- graf çılarımızı da acizane te'lcil ·ı maktadır. Dün Borsada İngı·ıı·z lı'ra-
tevsi edilece.,oinden daha büyük miinde eda ve Eyipsultan tiva- yadederim. • ı e Kızlarım bu''tu'·n aı•tı Alman- ~· " - 1030 kuru~ta açılmıs ve hir a• 

1 • liıtnii~Iırnerle tev:"dı mese· 
l <> •• 

...,,<) ·, ' P nl-t~-------

hir bin~ra nakledileceğini yazı- rındaki makb<'rede defini haki 5 - Yalçın kayalıklar ve cümudi- yadan ge~irtmişlerdir. Fazla ralık 1030 kurus 011 parava ka 
yontu .. , rahmet kılınacaktır. Kıvmctli yeler arasında istıhsal olunan lıu mu yağları crıtmek ve vücudc tcna- d li 

1
.d ı · · k l d ff k ar v 'kselcliktcn sonra gent 

Yaııt·g:ıınız tahkikata göre bu va ı c ennı ay ıe en aileye be- ı v1a a ıyetten dolayı çok kıymettar slip vermek için calı acaklar 10 k · · o ıı kol d 40 urusta kapaııMıstır. 
ı l>ı:ı:~suS12:u..tı:...... ______ ....L~~·a~n~ı:_::ta:z:t~y~e~t~o~l~u~n~u~r~.----~_!._.'.:::::.:::::::::::::::::=::::;ı....Ls~ib~~h~~~r~:~:.l!i:uüm~·u~z~m~eı~.s~·uhbciin~i~v~e~b~üt~u~·n1i:S~o~·y~l~iy~e~b~i~li~n~·m~.~.!k~~~a~r~t~ık::..'.d~o~k~t~o~r~--·.L.~J~ir~c~t-9~.0~2~;~~~l~t~ın~9~1~4:;~k~u:ru~~:.__,,,:. 
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i\.lnn umdesi "Ml!U,.t" tir 

17 EYLÜL 1930 
lDAREHA.NE - Anbrf ...+!-' 

No ı 100 T el.,.E adredt Mi!llr ... ı... 
ıuı.ı.ı.. T...,._ numarl!lııı 

lıtanlMd jen, 3911, 3tl& 

ABONE ÜCRETLER] 
G Türkiye için Karif için 

400 kuruı 800 INnıt S aylıp 
6 H 750 ., 1400 ,. 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen ewak geri verilmez 

Müddeti ı~ nuıı..ı.r 1~ kunıt 
tur. Gu«a ve matbaaya alt ifler içiıl 
ınildüriyete müracaat ediliı. 

Gazetemiz Uiınlarm mea'uliyetinl 
kat.ut atmet. 

Bugünkü hava 
Dön hararet on çok 21 on aı 

lb doreee idi. Buııtın lıavı 1~11< 
4'>1ıcık rtizglr ılmıl eotcektlr. 

~ 

Sağ, sol ! 
Bu sat ııoi keyfi yeti cidden 

p.yaru _dikkattir. ~ski del} beri 

sağ soı meselesi hayatımıza ıe

ı;ir etmiştir. 
_ s.tmı solunu bilmez! der· 

ler. 
Sol etini kullananlara solak 

deriz mıma sağını kullananla

ra pek alak demeyiz, bilmem 

nedOllP. • 
Oilya bir meziyetmiş gibi: 

- Erenlerin sağı solu olmaz! 
derler. . • de aonra bizi yolda 

hep ujtda yiırütürler. • 

Dedim ya, hele şu sırada bü
tün ıö~eler bunun üzerinde. 

İki pn evvel terzimin dük
kinmdaydırn.. Hep bu mevzu 

lie:.rine koıwtuldu, içimizden 
birisi lifolsun diye terziye ıor

du : 
- Siz ne fikirdesiniz?. Sağa 

mı taraftarsınız sola mı?. 

- Vallaha Beyim!Bize göre 
müsavi! Sat !IO! keyfiyeti tama

men mlltterllerimlzin arzusuna 
bağlrdır. 

Çamlıca auyu? 1. 
Gazetelerde olmyordnrrı: 

- "Çamlıca suyu Ü&küdara 

lndiriliyonnu§ .• 
Arkadaşım cevap verdi: 
- Ötedenberi indirilir?. 

- Naul?. 
- Arabalar ve fıçılarla! 

- Hayır, boru ile iniyonnuıl 
- Ne bonlau, yem boruau 

ınu?. 
- Hayır, su borusu!. 

Hitam bulmuş! 
Dedi ki: 
- İngiliz - Mısır muzakeratı 

hitam bulmus! Ne dersin>. 
Dedim ki: 
- Mi.lkemmel ! Başka şey bu 

lamayınca hitam balmuş •. Bu, 
içinden çıkılmaz müzakerelerde 
bulunan en kıymetli şeydir. 

FELEK 

1 Mektepliler müsabakası 1 

Gazi Hazretlerinin 
beyannamesi 

70 inci haftanın 4 üncülüğü
nü 1st. Erkek muallim mekte· 
biden 732 Selçuk B. kazanmış
tır. Yazısı şudur: 

Bu haftanın. en mühim havadiai ta 

hiidir ki sevalli Gazimızin "Ben Halk 
fırt.asının umumi reisiyim,, mealinde 

ki tebliğidir 
Bazı muhalefet gazetelerinin mcn

f;;atkiir neşriyatından ter~ddüde dü
şen bazı vatandaşlanmız anlamı~lar~ 

dırki istikliı.limizi kazandıran Gazi-

'.\m,ı.rYET 

Kızının süsünü düşünen baba 
-F ranıızcadan---.... - ' 

trl. ,ı,man bir adamdı. Hem de gll - Ah, babacığım! ... Sen ne ka-
1\inç denecek derecede şişman bır a- dar iyi bir adamsı~ 1 .. 
damdı. Fozlıı olarak şi9manhtıru da- Demekten kendim alamamıştı. Ba 
ha gülünç şekle koyan şey kendisi- baoı buna ~aştı. 
nin ayni zamanda kas~plık etmesiy- Bu öyle her vakit olan iltif•!lardan 
di. Onu dükkanının önünde koca vil- otğildi. Adamın hoşuna giden. lıaLıa 

cudil ile görenler gülmekten kendi- kalbini harekete getiren bu iltifat ti
lerini alamazlardı. Kcı'\&hın bir kl~l z('rine: 

vardı. Fakat bab'1sının akilne olarak - EYet. kızım, dedi, iyi adamım. 

bu kız hem zaif, hem de son derece ı Fakat senin hiç affedemediğin bir 
1 

kansız, sarı bf:"nizli bir kızdır. kabahatım var değil mi? .. 
Bu kız _babasına karşı son derece ı - Nl"dir babacığı:.n?.. Ne olabi-

i•tihfaf gosteriyordu. lir? .. 
- Ah, derdi, ben neden stnin kı-1 - Benim kasaplık etmem!. .• 

zın oldum? . Böyle üstü et kokan şış _ Ah, f'VCt ••• Ma.•tteessUf öyle .. 

man, kıp kırmızı bir adamın kızı ola· ı.:ğcr şu kasaplığı bıraksan, <lükk.!nı 

cc. tıma ... - kapasan sana perestiş edeceğim!. -
Babası kızınd"n bunları işitmeğe o Sarı b<niz1i kızın gözlerinde o ka-

kı.dar ahşmıştı ki artık bunJara hid- dar masumiyet. sesinde babasına kar 

ciet etmez olmuştu. ~· besledi~i sevgiyi gösteren o kadar 
Bu cılız, kansız kızın en büyük me cicrin bir ihtiz~z vardı ki şişman, kıp 

rı kr süslenmek, yüzünü 1tözünü bo- kırmızı yüzlü adam kendini tutama

yamaktı .. Bunun için bir çok para J dı, gözleri yaş~rdı: 
sorfederdı. Babası ara sıra: 0 k" k d d" adedı" 
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MELEK 

ı~YLLl. 1 ıı.ıo 

Yarın ak~:ıın .. ~ 

SİNE1\1ASINOA 
lkı yUhsek ve ıılı: artllı ADOLPHE MENJOU 

ve CLAUDETTF. COLBERT'I 

MUAMMA 
umımen Frınıııoa ıözlii ikinci filminde takdim odıcekılr. Bu film 

berke; tarafından tıkclir ve h1l71tlı: alAkl Ilı tokip edllocekılr. 

lihoten: FOX 'gW1!JL'RNAL ho.lllıızır sesli dURyı hıvadblorl. 
"Cmtes ve lk;ıonıes.ın Nnyorkı munıeletlerl vo yapılın parlak 

Ru ıkşım 

ELHAMRA sinemasında 
( CHARLES ROGERS) in 

ilk s.sli, ,arkılı \'e sözlil filmi olan 

KARTAL YAVRUL11RI 
ll.ht~rn llOL"('()T tarafındın tcm,il eJılmlı 

I\JUSil~İ İLE TEOAVl 
Fran~ızt.:a ~arkı!ı \ e soıln ~kt.:tch 

dünya 

\e Bc.llonrt~ • in \ .. \ \orl..a ınıJ\·1..;~lcdcri ve yapılın parlak i!!ıtikhı.l 

merasimi lntibııtı ~ 
Akşam seansı ıa-n <aat 9, 1-2 da ha,lar. 

OCCCC=••• Paramoıınr filmidir. •ICIM~•D«~ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.~-.... Harik., ,lıavat, kaza w_ oloınobil si~orı1larını1.1 <( -~~ 1 

- Ne- kaddr yüzünü. gözünü bo-
yaaan beyhude, derui. insanın çehre
sinde tabii olarak k~r: ve sıhhat bulun 

maz&a sap s-3rı bir derinin üzerinde 
k,p kırmızı boyalar hiç ıyi aörün-

- _ r 1, ızım, e ı, sana v - grr- Galatnda l nyon honında ka:n ÜNYO.'I SiGORTASI 'llA ~ 1 
· · b k · Yuplırınll. ;ı yorum. L J~ı ıra ac2gım. ha- 1 

mez. - . 
O zaman kız hiddetlenir: 

- Ben. derdi, senin gibi şiııman, 

senin gibi kıp kırmızı olmaktansa 

kansrzhktan Olmeği t(rcih ederim. 
Baba ilf· kızın böyle kavgaları bir 

kere ha,.ıadı mı epicc devam ed~rdi. 
Fakat babanın kızına karşı büyük 

bir zafı olduğuna şüphe yoktu. Çün· 
kü kızının böyle tecavüzlerine rag

men onun arzularını yerine getirmek 
trn, ona para vermekten geri kalmı

yordu. 
Babasından bol bol paralar aldığı 

gün kız ona teşekkür etmez değildi. 
Hatıl bir kere gene babasının ken 

disine istediği parayı ver<1 ğinden son 

Kosap bu vadini tuttu. Dükkanı Türklyede bilii fasıla icrayı muamele etmekte olan 

1 

1 
kapadı. Kö;·Jeki evine. bahçesınc çe- •o 

kildi. B: ba İl"." kız ;:.rasında f!rtık hiç u N y o ., 
bir kavr;a ol nc:yordu. ' J 

Fakat bir gün kız babasının kağıt- \ 1 ' 
1 

kumr:ıP.vıııoına bir kere up-ramadJn "iırorra rartırmavınıı. 
]arını karıştırırken bir iki k3ğıt bul- '=ıiiiiiiiiiiiii•miımiiO '•••amiiiiiiı~ 

•ı• ,... 7 e/dorı: Beyoglu - 2002 <CI(. 
du: 

_Ah, diye haykırdı, bunlar baba- ·~~ .Mı •• 
1 
•. T~H·~T •• M1.~H··~·A·~·D· •1 

•• ıv.1•1~L~L*ı~~~i 1 

nın hala başka yerde bir kasap dük· _, 
kilnı olduğunu gösteriyor. 

Tekrar arada kavga başladı. Fakat 

kasapserinkanhidi.Kızınadediki · : 1~iirk sicrorta S,İfk(•ti • 1ı _ Kızım, sen pudra, boya, lcvantu h . 
ewap istemez misin? .. · Yeni moda- Harlk ve hayat üzerine sigorta muamelesi İcra ef1e iz. 

ya göre giyinmek arzusunu duymu- Sigort darı balk için müsait şerniti hı:v:dir. 

yo:_m~:~:~;~ez miyim hiç?.. • Merkezi idaresi: Gala tada Unyon Hanında 
_ o halde bırnk ta benim senin + Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. ; 

görmediğin yerde bir kasap dükka- .............. Te/1'(011 Boyoglu 2003 ··~·ô•+• 
nım ol5un. Oradan para gelsin ki sen 

derece memnun olan kız babasının de süslenesin ! Samsun ~eıe~iJesin~en: boynuna sarılıp: Kız susmu~tu. 

... _ ....... - ............ ·-············-··-···········-· .. ·········· .. ··-······--· .. -
Şehir meclisi 

(B 1 1 iııci sayfada) ı ıen listeye _nazaran S. C Fırka.ının 
aş Bursa halkıle temas etmek uzere 

Fethi Beyin bazı gazetecilerin tev scçtiğı azalar şunlardır: 

J - ~O:. •100 ton na~ını i'tiahbınde bir mazot tanl.1·1111 inşutı 

mıinakasa \c fl·nni ;artnanıclcri daircsindL• kapalı zarf ıMıliJc Ye 

yirmi gı.n mıidılctle mıin .. k.ı, ı a k.~ıulmu:tıır 

2 - l'ı ı'.c 1 tc~riııi e\ ı el 111.10 rn çıır~amha ıı;linıi saat lıc~ıtdir. 
J - Talİplerın 11.ahat almak \l ıd.lifkrini ona l'iıre yapmak 

ııterc. htkdi) eye mc;racaat cyltmckn ilıin ulun ur. 
kifi hadisesini protesto eden beyan;: Bursa mt>b'usu 5, :h esbak mcş
tına mukabt'ltde bulunan müddciumu rutivet mrb'uslarındr1n Ali 'R ... ~a-

• K an Beyin kanuni ahk.ima isti- bık fl~lk Frrki'lsı mutemctlerindcn ve il••••• 
mı Ciı - b" · k · t 

t e Jeycn izahatı da dünkü içtima clyev-:n ecnt-b. ır ~ır etın ac 1 lJ. ~~ .. 

~: m~vzuu bahsolmuştur. Yeni fırka m y>pan Nasuhi Es.t. sabık Ye.na~ nrER' S'NEMAQ ıNn A 

- -------
Bilmecemiz 

lideri müddeiumuminin izahatına dün meb'uslarından Has•n Mehmet Al:, U , İl J (), Jl 
cevap vermemiştir. avukatlardan Osman, Ac;af. İsm~ı. 

. .. Arl Ko a e Hakkı tüccardan Şevki zade Tevfık. 
Fethı_ B .. ~un 

1 
_anda, b ny c• v_ terzi oğlu Salih, sabık Belediye reisi 

Karadenız vılayet eru"I e azı .. mt- . B 1 ,. 
• Jd"" b'ld" ·ıen telgraf Hasan Samı ey cruır. yetlerden ge ı gı 1 ırı 

lara Büyük Mi1let Meclisinin içtima· 
a davtti dolavısile şimdilik icabet in·. 
kint bulamıyacağı ve bilihare müna
sip zamanda Anadolu seyahatine çı
kacağı cevabını vermiştir. 

Ft:thi B. ~ü. !t.ii içtımaı müteetkıp 
Gaıi Hz. ni ıiv·rct etmiştir. 

Fırka merkeı ocagına ycoiden e
hemmiyetli bir iltihak yoktur. 

Eski Efgan kıralının sarayında 
teşrifat vazifesinde lıulunmu~ olan 
Naciye Hurşit ffanım ile eskı Kasta
monu mcb'usu İzzet Molla Bey mer 
humun haremi Nigar Hanım dün fır
ka merkrz ocağına müracaat ederek 
aıa olmak istediklerini bilrlirmi1ler
dir. 

Neziha Muhiddin H. dün de mer
kCL ocağında geç vakıa kadar meş
gul olmuştur. Edirnede yeni fırka i· 
çin yapılan tcşkilSt? <;irrnlerin öte
denberi köylüyü ta. :C eden bir kıs
ım eshas olduğu anlaşılmış ve mer
kez ~cağı bunları tebdile mecbur O· 

!arak teşkilatı bozmuştur. 

Lid r Fethi Beyin fzmire muva- ı 

sa1itinı miltcZıkıp muntazam bir pro 
gram ve <li!" ktif dah' 1 11d(,"' henıen fa. 
aliyetc gecen Bcrsa sube5inin lıuracla 
yar·tığı vr §i'"diye kadu yapmakta 
oldı.:f;u propar,andal.ra nj";men lch-
1f'rint- t"'min ettikleri 1eticenin ancak 
(bi• s•bun köpüğünün yapacağı tc
sird• n fazla olmadr:ıru) yine kenrli 
men'" ıplar·ndan hiririn ağzınd.ın i~it 
tim. Zatrn 11 eyliı1 Bursa kurtul•ı•u
nun yıl dö;ılimüntin tes"i~i münaSf"· 
betile büyük bir tuf•ıı halinde taşan. 
büvıik '·crl 'ed doklıır"n h2lk • 1 
"Gazi lsm•t Pasa, Ctimhuriyct Halk 
Fırkası yaşasın';- a<laları v~ bili in
kıta hcyccanli tezahür~tile iade edi· 
len ve yırtr1.;,n teklif v.1rakalarile f:e
yannameleri de strb .. c-tçilerc hcr<1tla 
tldc f'ttiklrri muvaffrıkiyetin derece-
5irıi pek güzel isb::ı.t· ttmiştir. EL1rt· 
dan m»da: Serbestçilerin bad•ma 
Bursa halkı üzerindt yapacağı tesiri 
ö~renmek üzrrt Ött"t

0

enbl"ri bitaraf
lığını muhafaza etmiş, halkın naza
rında rüksck bir mevki temin ~·tm!!j 
olan akh başında münevvcrlcıimi7.
drn bazılarındrın bu husustaki fikirle 

Fırka gazettsini çıkaracak olan 
Ağaoğlu Ahmet B. dün Ankaradan 
gelmiş ve hu huousta liMril• görüş-
müstür. rlni öğrenmek istedim. Bunlarô1ıı bi-

Mecli•in kü~ad:nı müteakıp inhi- rinin söyledi~ini bilhas•a kardo :a· j 
ıaı edtcek Gümü~}:: ane meb ·uslu~urıa yan gördüğümden aynen yazı}'orıım: 
namzotliği konacak olan Fethi B. - "İam<t paşanın iktısadi oivas.

l:k <1<1a olHlnk 

SOI' AK KIZI 

'.le•hur •rlı<t llf:'I 1 Y ('O.Ilı• 
' ~()\ nun Lemamcn ,<_ıılü hirinei 

fılmıdir. Biız•t ~aldı~ kcmınla 
deh;ık:lr ••n.•<ine llı~sek mu,iki
~ina5 kahiliveti il:h-c ıdhor. llıı 
lilm pek padık \c 1.cn~in muzik· 
1 ol <•lılol.ırı muhte\idır. 

.4.rnra: l'ek muhtelif ve mühim 
s<>zhı <hin~ı havadısleri. 

nihayet eylülün yirmi beşinci güniı tir:i trnkit maksadilf" ortaya attJan •m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll
meb'us oüatile Meclise iltihak ederek memleketimize refah ve seadct tc
müzakerata iştirak eyltyebilecekti,~. IT'İn edeceğini vadeden Fethi Beyin 
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blln1'cemlzin lıalledl/nı{ş 

Ş•kli 

ıı!..._...:... __ _ 

Bugilnkil bllmt!cınılz 

S. C. Fırk•sr İstanbul vilayet oca- çok kmiz ve kıymetli bir şahsiyet ol
lı idart heyeti !!"en• Nazlı handa me, dugunu söylemekle beraber te~kil et-

0, (ıazı ki bu milletin sinesinden gul olmaktadır. Dün ak,am idare he- tiği fırk"':ırn umurunu tedv!re mcrnur 
rloi,muş v~tanın acılarını duymuş y"eti içtima ederek kaza ve nahiye te~ ettiğı kir ısrlcrin bilhassa burada mu 
m .. t ... nıli günlerinde aglamıştır. Bun .. kil.ıi.tın9 ltt ,;elen -aporları tetkik et- V•ffak olacaklarını hiç te zannetmiyo 

l miştir. rum. Sorduklarınızı cc·vapstz bırak-

miz daima bızımle beraberdir. Bunu 

vehme kapılarak ba~Ka türlü düşün
m<k yok:uga var demek gibidir. 

bitecektir. Bu surrtlr meclise gire
cek müzakerata iştirak edece&im. lı;
timada ismet paşadan s~nra söz aJa
cağım. Partiyi kazanacağımıza emi-
nim. 

İstizah takriri mi? 
Yeni fırkaya mensup meb'usların 

bazı gazetecilerin tevkifi dolayııilc 
meclise bir istizah takriri verceeklc~ 

Soldan sağa ve yukar'1an aşağı: 

1 - Eski bir Türk h;.hnı (li). 
2 - Cenubi Anadoluda bir ıehir 

(5). 
3 - - İstifham (2). Nota (2). 
4 - Genişlik (2). Kırmızı (2). 
5 - Sülale (2). Cet (3). Nota(2) 
6 - Aletler (4). Garoon (4). Jar gördGktc 1 sonra Mi \elimizi refa Badtma 1stanbulda fırkaya kay- mamak için size merhum Zıya paşa-

h s.aadcte götüren bir fırkanın rei:;i do1unmak i~tiyenler Taksimdeki u- nın (Ayineıi iştir kişinin 13fa bakı1-
oi ..... :.az da hctngi fırkanın reisi olabi- mumi mtrkf'zf' müracaat etmiyecek~ m~z. şahsın g~ünür rütbei ald~ e-
1ir? !er teklif varakalarını doğrudon doğ- serinde) Mısramı lıatırL cagım. Bu 

Mcmleketimız dı.işman istilisındaıı ruya N<t.ıh handaki viıavet ocağına mısra Bursada yl'ilİ fırka namına çalı 
ver ceklerdir. şanların halihazır vaziyotlerile dere-

la:rtarıhp istikl.'.limiz kazanıhrken cei muvaffakiyetlerini vazıhan ifade 
Halk fırkası doğmu,t•ır. o halde c. Bursada tc.şkilat suya edebilecek bir kuvveti haizdir ... 
B. fırkası ıstil•~•ıimi n bir netıce•i· düştü • F etbi B. İn beyanatı 
dir. Fethi Bey "La Türlri Liberal" ga 

Tıirk r.ıilleti müs:ckil rşamağa «· BURSA, 15 (Milliyet) - Beyan- zetesine Gümüşhaneden namzetlifi-
L . ı --:t.r ve mustakildir nameerile id::tr,.. hty'tt!trinc ait liste- nin vazı hakkında şu beyanatta bu~ 

}.i.uhahflcr .,\ln\.1 bılcr.<:h<lirler ki 1 vi hükflmf'te tC"\'di eden Serbest Fır- lunmuştur: 
T •. :rJ: milletı ~-.i:ışrı.dıkt..c:a t .. ; k iırk· ( ka Stt bai~nda Şule J:.,z:.Ovs~.nun ii~t ~ Gümii~hane meb'usluğuna nam 

tfmız, kat1nt r-:-k-. 1~in"'ıc:;.ın t: 1·tıs etmio:: r ... zet1:ti:n k?rt:.rla~tı. Bir kaç &:üne ka. 
d~: )· .. jac.a! .. ~.r .. h\·ctbıe ha~J~m1<11t:r. liüı::·r:ıf'tc ,. ·ri., c1 r igtihiiip )~prlt1cakt1r. Bu i' Çlilbuk

1 

ri ~öyleniyor. 

Fethi B. in Zeynel Be&İm 
Beye telgrafı 

7 - Çok değil (2). Mcı.ib (3). 
Nota (2). 

8 - Nota (2). Nota (2). 
9 - Kırmızı (2). Erkek (2). 
10 - İstifham (2). Faota bir ka· 

bile (3). İsim (2). Ftthi B. !zmirde tevkif edilmiş 
olan Hizmıt baımuharriri Zeynel B. 
e şu telgrafı çekmittir: 11 - Rekzedilen şey 

. ker nevi (5). 
(5). Bir şe-

"Mefknre uğrunda hapısaneye ---------------
ıirişiniz matbuat hürriyeti namına 
sizin İ\in bir ıereftir. Teeısürünüz 
vars.a müıterekiz. Gözleıinizden ~pe
rim." • 

S.C.F. 

Dr . A. KUTIEL 
~oıa1·enchane ve tedavll elellt
rilı./ye labratuvarı . l{arMOy 
Topçula r cadde•! ·~, 

Eınniyei sanoı~ı eınla nıüz, Je~esi 
Kat") karar ila ııı 

1'1erhunıtın cin~ vt 1t1\·i ile 
mevki ve müştımllltı 

1885 2429 HeiLeliadaıda Seneden Manastır ıolcaiı ve eiyevın ı.-ı 
Paşa cadde•İnde 59 numaralı yüz yetmit bet artıı> ~ 
de lcilgir dört katta biri sandılc odaıı olmak üzere ~ 
oda bir salon iki ldle•, bir kömürlük, bir mutfak, 1'd' 

dunluk iki an~re, bir çamatırhane iki koridor, bir ba' 
iki ıarn;ç bir kuyu gatı lcatında bir oda arka ve öo 
ta üçer ball..on ve kırk artın arsa üzerinde bir katts 
oda bir ahır, bir limonluiu ve bin yüz elli dôrt arfUI 

çeyi havi yeni bir hanenin tamamı. Teodora H. 

7305 2682 Babıcaferide Ahçıçelebi mahalleıinde eski tütün ı'' 
iü caddesinde ve yeniLimon iskelesi sokağında eski ~ 

numaralı otuz artın arsa üzerinde tam kieir dört.,.., 

katta, üıtünde üç oda, üç ııezinti mahalli, bir d , il 
ve altında maiazayı ve elektrik tertibatını havi bit 
nın tamamı Y ovakim lif. 

?20 3123 Kadıköyünde lbrahimağa mahallesinde Hekim L:ı'11~ 
kağında eıki (il) mükerrer ve yeni (20-22) nu. il 

lı doksan bet artın arN Üzer.i.nde bir k~tı kigİr bir 'f 
çuk katı ah,ap olmak Üzere iki huçuk katta bet oclo 1 

küçük iki sofa, bir tatlık ve çatı katını ve yetmi• •rlıII, 
sa üıerinde bir dükkin ve arkaır mutfak ve balı .,.de' 
luı:-ıbah bir kuyu ve balkon ve bin dört yüz otuz l>t:, 
tın bahçeyi havi yeni bir hanenin tamamı. Yuıuf t' 
B. Ane Mükerrem H. 

2105 3804 Kadıköy Os:nanafa mahalleıinJ,, Hüdaverdi oğl~ ~ 
fında eski !ekiz mükerrer ve yeni 61 numaralı ık~ 
altmış dört arşın arsa üzerinde bir katr lc>gir iki o/I 
katı ahşap olmak ilzre üç buçuk katta biri yemek 'I 
olmak Üzre dokuz oda iki ıofa ve çatı Y• ~ 
da bir oda bir kiler bir mutfak bir hamam bir tat~.'!,, 
kırk arşln arıa üzerinde bir kat kagir odunluk ve ~oıı' 
lüğü ve üç yüz seksen arıın bahçeyi havi bir yenı 

nin tamamı. Ahmet SRmİ B. Necmiye H. J 
3055 5608 Eyipsultarıda Bahariye mahalle.inde Yalı sokağı~O. ~ 

ve yeni 1, 2 numaralı iki yüz otuz artın arıa uze ~ 
ahıap bir katta üç oda, bir sofa, iki kuyu ve har•P j 
marn mahallini ve tiıe fınnı ve kinkadim ocak ınsh 
ni ve b~ bin yedi yüz yelmit &r'§ın bahçeyi ve ar.-11 

der;..1nuna cari bir maiura tatlı ıuyu havi harap bit f' 
hilhtt11enin tamamı. Zineti H. ve Tevfik ve Hadi Bt 

5189 19183 Beyoğlunda Alaca meıcit mahallesinde Buğkca ıoııJ' 
da ~ski 1~ :e yeni 8 num~r.alı iki. y.üz .~ltmı~ arş·n ,ti 
üzerınde ı&tıhmam mahallıru ve ıki yuz ellı arşın f 

üzerinde sog..ıluu~ k.ı.smı (ca:ııckin) ma~a-llini v~- yüJ .,, 
miş arşın arsa U:ı.ern~de kU1han mahalhnı, ve yuz ort 
arşın ar~a Üzt.ı inde odunluk mahailini havi { B:.ığl\I 
hamam namile maruf) bir hamamın tamamı. va~fİl~ 

430 19683 Beyoilunda Feriköyünde Tatavla caddesinde 23 nu lf;ıl 
1ı iki yüz yirmi yedi artın araa Üzerinde kilgir ol_uP ,.t 
dan cirince birinci daire elv•n çini döşeli büyük • 

(camekan kapı ile ikiye böd\inmüştür) bir kapıcı oda•'d,ı 
od•, bir helir, bir mutfak, bir koridor b:r kiler üstÜtl ,J' 

katta bir daire vardır bir koridor üzerinde camh kapı I 
birbirinden ayrılmıt üç oda aı·kada yine bir korid~r .i 
rinde bir banyo, hir he!~. üc_ ufak _oda bir .. ki.~er, bı_r ~ 
f•k, bir balkon ve onun uıtundekı ve en ust-.ındekı. İ 
iki dairede bu dairenin aynıclır antreden mEr~iven ıl:; 
tı inince orta kattaki dairenin ayni bir daire ve ıa~ , ~ 
bir kapıcı oda11 bir üç k~p:!ı büyük mai;aza diğeı· liıi f 

mürlük en alt katta bir kilersiz ve üstündeki dairenin• ... 
bir daire vardır. Bu katta bir zemini çamatırlık vt, ~ 
kümürlük ve bir dükkan ve on dört arşın arAlığı h"" 
aparlımanın tamamı .. Rukiye, Rabia. Meliha ve 5•" 

H. !arla Bedü B. 
705 19613 Galatada Emelcyemez mahaıle•inde Karamolla soka'1 

eıki 9, 11 ve yeni 7 numa·alı altmıı b2ş arşın ar5" ~ 

rinde kagir dört katta alt, od bir mutfok bir taşlık 
daraça ve bir kömürlüğü havi yeni bir hanen111 s it, 

hi11e itibarile elli s~lci:ı: hiuasi. Hasan H~lki, Hci~ 
C~hit, Ali İbrahim, Ekrcrı B. ·e Mahire H. :"Jım.t 
zi B. Hamide, Nadıre, Edibe Han1mlar 

Yukarda cins ve nevile semti ve numar~~an nluharı-er en1val 

menku1enin icra kılınan aleni müzayedeleri neticcsınde hizalarrnd3 .goi 
rilen bedellerle müşterileri Üzerinde takJ.rrÜr etmiş İşe de mezkür be~ 
haddi ]i.yıkında görülmediğindrn. t~krar (otuz bid. gün ~üdddle i]ar./ 
meıine karar verilmiş ve 15 teşrınıevvel 930 tarıhıne ınu&Mdıf çar I 
ğ~ü- ka'ti kararlarının ctekilmesi takarür eyle1~11* ol~uğun~an yev•111

1
" 

kıirda saat on dörrtten on altıya kadar sandık ıdareııne ınuracaat e;y 

leri lüzumu ili.n olunur. __ ..,.../ 

l•tanlıul dordüncü icra memur
lu~uııdın: 

Tuzcu mu~taf, ef1.ndinln rrıah 

kiımaleh ~:mın heve bı llAm horç
lu hulundu•u mebla~ n ıemini i<ıl· 
hsı için Emin bty tarahndan hacız 

ettirikn Sulıan Selimde Çır•&ı llı
mu mıhallulnde lokmacı \'e »kıı 

ıt;ıcı •nl<aklarındı k~in g mllk•rrer 
ve tekrar !I mükerrer ve 12 cedit 
nu!'Derolu üç kıt'a mubterllı: ınılar 

otu/. gün müddetle ihaleyi evliye 
m!iuyodeslne vaz'edilmlşıtr. -•kOr 
ar •!ardın 11187 numırolu ırıı her 
mucıbi çap 4,95 meıro ytlıe mılllı: 

olup J.~.99 meıro terbiinde n dığcr 
ı 285 numorolu arsanın dahi JU.<Iİ 

;\43 metro ve meuha~·ı sathlyeal 
J8,:'ft metrn murıbb11 ve diğer 1288 
numerolu aru dahi vüzU :ı metro 
ve muahıyı ıathlyesİ 3J,90 metro 
murabbaı ıerbllndcdlr. Arulann hali 
hazır emllk ve arızi satıf plyıu

sına ve yılnı z cephtlerinin tariki 
ıııü>adif bulunmuına ve yılzlerlnln 

azami 4,95 uıarı 3 meuo ırzındı 
bulunmııına nızarın her liç ır~anın 
beher metro mıırıbbaının ldymeti 
muhımmlnetl i,5 lir> olup talip 

olanlar ldyıneıi ıauhımmlnenln yöıde 
onu nlsbetlnde pey ıkç•larını alarak 
02n-847 dosya numero>ile 20· 10·30 
tarihinde saaı on dörtten on altıya 

kadar i!'tınbul dördüncü ic.:ra mc· 
mur1t:Runı h·zıu \C Ya hi;,e-L-.lc 
nıürıraa r •\}tmt.ltrı ıl;,ın olunur. 

Raşit Rıza ve , 
ark:ıdaı;ları bu :11.<~aııı lle,ı~tıl 
Park ti\8lr<Mıntla \ ~.rın ah~. 
Buyukdcrc<k c:u ııı.ı a ·~ıım 1 ıl" 

J..udarda ,ckizin<.:i komedi V 
San'atkar Naşit t;er 

18 eli :il Perı< ııh guı J~ . 1 1 
iribırtn 1'1illtt ti\·:ı•rı.ı1>un 1 ı'' 
h~y'ctl tı::ın. ili~·c!'i \'c hüyiık ,-aı~JI 
he,'cti ile birlikte kı:. h.:nı?o~ 1 

baŞh \'IC3Ltır. ,.......,.,.: 

so LlRA MüKAfA1 
' ~:\'lültin 1~ ini'i ~Ü"'tİ 

ınnr11 Beyo~lu.ndı hir 3lrın 

ıl~I 
1' •r 
110· 

z;,yi ulmıı~-:ur. h.i)ııH:tırıı.n 
ft'•I 

olm \!',JlJ rağıncn hulıq,da ~ ._ı.I 
7.iltı :;:O iııa ın~ki[Jt 'erılL 
Zirı aile ,·ı.di!{~rıd1 .... ı 

<;ılatl \'oyvoJa tlantt'•' · 
--- .,~J 

ı~t. i nci ticartt ınıhkc 1tf"· r' 
lstıılıulJ• C •W !• ' h.1 ' ', ' 

daki m:16;ız:.l 1rınJa ınu~ırn 
mahkemece if\Aıın:ı k:ır.ı.r \ 
lt,rahim 1.ıdt J.ı)ıli ı c i\<111" 

• 1 t 
~i. kPIİ IZl\SınJ:ın l .cm.i.~ "\•" ı- ~ 
dive ait olup Jie\o'2;1uod• 11 .. ·ı· l'•·•I c11ddt:,ındc (.a ara!'aray r 
me\'CUt }'tOİ \'t:" tc;"i rran·ı.tı•·ıl ~ , .• e 
kitapl•n mahihalın '.!:i in~ı P · ~~ 
günü sahllılnln ,.at Jıl da ~I'_ 
cağınd.ın a!Akodsranııı mo•YY' 
de mı•.ılli "" zküıJa h•ııır 

;Jjıı ntıınut• 



1 

. ~ 

--
lstarıbul Mahkemei asli~;- ikinci 

ticaret d · • aıresınftn: 

Mahkemece ili.nı ifJSsına ve mua .. 
frr 1~tı iflaaiyesinin ( ünyon) suretile 
< ·.ıvir.ine karar verilen manifatuı·a tüc 
<>rından (Vahram Sebuhyan) Efen
dınin süiüs hıs~esine mutasarrıf oldu 
ilu Bcyoğlunda Büiyükdere cadde· 
~ e atik 115 ve cedit 264 nuınara
larla murakkam ve üç kıt'a senetle 
1'-":,;alTUf olunan kadiınen tevsii inti .. 

kaili ve iki kıt'a arsa maa bahçe ahır 
kd.- · mak\"e arabalık elyevm ye ıgenne 

lUp olup maa arsa ve bir bap 
hı.ne ve Üç bap dükkinı müı-
tcrnil ve ( Seburyan aparbın•-
r.ı) namile maruf bir bap aparb-

. . . . açık arttn· .. 
tnanın üçte bır hııses1nın .

1 hlıa ile satılmasına ve paraya çevrı .. 
, •1 • tir Mezkur 
\tneıine kaı-ar verı nU§ • •

1 apartıman her iki taraftaki bahçe••: 
beraber c~r.t'~n 1071 metre ınura 
L

1 
ı·k ldug" u gibi apar· va araziye nt" J 0 

h b . 530 metre murabbaı 
, ır:ın ınası · 
1üzerine inşa cdilmjştlr · 

l b ımktarda müflisin 'ayian 
f u b" d bil olduğu 

lsgal ettiği hane dıt 1 a . . . 
h4alde mezkı'.ir apartunanın . ~ınncı 
katı dok= oda bir banyo ikı hala 
ve bir ınutbağı havi olarak 1 ve 2 

nuınarah daireleri ve ikinci kab ayni 

taksiınatı havi olı:-.rak 3 ve 4 numa: 
ralı Jaireleri ve üçüncü katı aynı 
taksimatı haiz olarak 5 ve 6 numara 
lı daireleri ve dördüncii katı ayni 
taksimatı 7 ve 8 numaralı daireleri 
İhtiva ettiği gibi beşinci ka~ _dahi 
b d 1 9 ve 10 numaralı ıkı da-
eşer o a 1 .,

1 . . h 'd" l•bu dairelere mu -ıteyı avı ır. ,. hk 
hek olmak üze« ayrıca çaınatır 
ve hizınetç:i d;.İreleri mevcut~· A .. 
Partonanm bod1"um katınila dairele-

k .. .. mahalle-
re mhaıus od'tn ve o~u~. u 
rile kalorifere •\ıahsuı komur ~ 

. itgal olunan ve kezalık apart:rrnanın 
iıç oda ve elektrik ve su ted1&tı mev 

el . . aylık 
cuttur. Apartmıan dair erının 
'k" 1 li ·ı 80 lira araaında-ıra arı 120 ra ı e 
''1,r. 

1 bu binan üzerinde l.ıınniyet 
f apar . . alık bi 

•andı~ (On bin bet yüz ı:r de ...: 
ipotek hakin iddia em*<te 118 

para mahkemenin ittihaz ecleceAi ka-
.u d ödeııecekrara göre satıt bed ... n en 

ti ,L••-·a ebrlekte oldu r. Apartnnanm '°"" . . 
lu hane için üçte ikisi ı.-d- tJ
viz edilmif olan mübadillerden Alo
rnet Tevfik Bey tarafından Be:JOi· 
lu ıulh mahkemealncle lcaW ,.,.. ta• 

lep edilmektedir. 

Artto"llle flll"tları ıunlardır ı 
; 1 - Birincıi arttırma mıllddeti Mr 

;•ydır il-~· 
· 2 - Satıt pefin para .,.. .... 

3 - Şehremanetine ait delltıllya rli 
ıumu 111iiıteriye aittir. 
ı 4 - Sat.ta çıkarılan iıbu aparlı· 
ınarun üçte bir hiueeine bulundaiu 
mevki tarzı in,a ve malzeme itibarile 
ve tamamına nİ•betle ( 66688) Türk 
lira kıymet tahmin ve takdir edllrnit 
olduğundan bu paranın yüzde onu 
llİebetlndeki pey akçeıinin maı.ı-ne 
vozneeine tevdi veya temini llzım· 
dır. 

5 - İtbu apartunan hiHeoini oabD 

ılınak iatiyeuler ve daha fazla maY-...... 
ltlat almak veya aparbJn8DI ııe:ııtp av 
mek arzu edenler itbu bir ay müddet 
içinde mahkemede mütetel<kil ifllı 
•lnllauına müracaat edebilirl..-• 

6 - Tapu ma•rafları ve üıtünde 
lın-alulmadan sonraki sair verııile.
d.ııi alıcıya aittir. 

7 - Satıı birinci arttırma l2 T eı 
rinievvel 1930 ÇIU'famba giiııü saat 
IS te Adliye oarayında üçüncü katta 
ikinci Ticaret mahk.,meai.nin ifla• o

d.,ıında yapılacakbr. 

8 - icra ve ifli• kanununun 119 
uncu maddeainin 3 üncü fıkraımda 
yazıh olan hak sahipleri mevcut ol
duldan takdirde evrakı müsbitelerile 
birlikte yirmi gün içinde m~saya m~ 
racaat etmeleri lüzumu dahı ouıddeı 
rn02kureye tevfikan ve tebliğ maka-

,,. olu nnnda olmak üzere ayrıca uan • 
nur. 

MiLLiYET 

- MAKİNE MOTÖR 
F J, K T R j K M EK T E B 1 

ı Tıdrlııta 4 tofrlnievnl 080 

~""'f-\~E flSy~ cumartesi bı~Janıyor. Eılcl tılıbı-
~'f.' nln mektepte balunmalırı. 

f:::::? 2 Ayııl tarihte DIESEL ve 
C::, MOTÖRI .ER şubesi ile ELE)[-

~ '- TRIK ve TELSiZ TELGRAF fD· 

ıitbelerinde ttdd•ata batlanacakttr . 
~'-;;::.~~ 3- ilk mektep mezunları için 

iHZARi 11nıflar vardır. Bu 11nıf

Jan bitlranler şubelere girerler. 

4 Orta mektep mezunları, 

do&rudın doğruya meslek şubelı· 

tine alınırlar. Bu şubolorlıı müd

deti hirer buçuk senedir. 

5 - Mektep yalnız nebuldtr. 

Aylık ders Ucrctl !O liradır. 

6- Taşrada bulunan mak:inlsı

lere muhabere ile deu vorillr. 

Kayda baflınılmııtır. izahat veya 

kaydolmak iqin: 
oııata'da Çinill Rıhtım Haaı arka!llııda ve Loyd Trlestino 

acentaeı karşısındaki mektebe mllracaat edllmelldlr. 
~~~~~~~-~ 

Türkiyede en ziyade ral!'bet gören 

DEUTEZ 
Motörlerini tercih ediniz. 
PETROL ve BENZİN ya
kan 2 beygirden 15 beygire 
kadar küçük motörlerimiz 
stokundan istifade ediniz .. 

Fiatlar rekabet kabul etmez. Şe

rait uygundur. 
Katalot meccanen • Tilrklye umumi velllll 

HANS IIRANK ve ŞERl!Cl 
D<ıutz - Homboldt makine Şlrkatl 

Galata Karaköy Pa!As yanında. Posta kutusu Galata 420 

Muallim Bf. lere 
En iyi Mektep kitapları 

ilk maktaplarln dll sarisi 
Bir alfabe, beş kıraat, lki gramerden ibaret olan bu seri eıı 

maruf muharrirlerimizden CELAL NURi ve RAUF AHMET 
Beyler tarafından yazılmıştır. Tatbik edilen "iLERi,. metodu 

yeni olmakla beraber fevka!Adedir. Lisanımızı öğrenmek ve 
ögretmek için bundan mükemmel bir metot yoktur. Maarlf 

Veklletl tarafından kabul ve listeye ithal edilen bütün seri 
gerek münderecat, gerek tabı, resim, kağıt ve elit itibarı ile 

Avrupa kitapları ıribidir, yerli kitaplarııı h,e,P'in~en üstündür: 
Fiatlan çok ehvendir. Adres: Galatada l unelın yanındaki 

Mertebani sokağında Çirur Hanında 'tLERI., kütüpbanc>i. 

• 
Pendik Bakteriyolojihanesi müdür-
lüğünden: 

'i~e ve ~anıacana ınonatasası . 
Bakteriyolııjihanei Baytart S.:rom Darulımh:ı:nrı 
Gram Adet Nevi Adet KUo Nevi 

SOO 2000 Şişe 10000 Kiloluk Şi~e 

100 8000 " 
iO 30 " Onruac:ır.a 

200 

ıso 

80 

20 

ıo 

5 
1000 

1000 

2000 

1000 

1500 

500 

500 
300 

16800 

.. .. 
" 
" 
" 
" 

Dört kö~e şiştı 

' 20 25 
25 20 

15 15 

ıo ıo 

" .. .. 
10 5 ... 

" 
" 
" .. .. 

Pendik Bakteriyolojihanci Baytarl ve Serum Dariilbtihzarına 
Jup alen! münakasaya konulan ve 1 ~ ' teşrinievvel l 930 

ıuzum•ı o .. . . 
"hl u"sadif çar<amba gunu ıhalelerl ı<:ra ktlınacak olan yu-tan ne m ' . . 

karda mikcları ı;ii>tcrilen muhtelli şışc ve damacanaya t3lıp olan-

lar şartnamesini görmek için her gün Defterdarlıi<: bina,ında nılı-

tı l'kt"ısadiyc mulıasebedliğine vt· şişeleri vnmeğc talıp olan· esse sa · 

1 evml. ihale olan 17-tqrinicvvel-930 tarihine mllsadi[ çar-
arın y .. 

b o-u"nu" saat ( 4 te mezkur muha,ebecılıkte mutcşckkil mü. 
sam a " 
bayaat komisvonuna müracaat cvJemclcri 

11" EYLÜL 
m 

Rakıyı kıymet vertn yalnız ra 
yıkı TC !ez.eti değil, ld•ye vi 

terkibinin safivetldlr. 

l<aylbı ve le•zetl en nefis ve 
kimyevi terkibi en remiz rakıdır. 

Orman ve muadin idareleri için 
262 adet delıer ve 617P adet cilt, 
56700 adet cetvelin malzemesi ls
tanbul orman müdüriyetinden ve
rllmık fırtı ile tabı tecllt vı imıli 
12 teşrinievvel 930 tırlhine müsadif 
paıar g(Jnn ihalesi icra edilmek 
üzere mllnakasal aleniye suredle 
111Unalca9aya vazol•nmuı n~munelerl
nl görmek ve teraltini anlamak iste• 
yenlerin lstınbul orman müdüriye
tine ıııtiracaatlırı ve yıvmi mczkOr· 
da bedeli mnbımmenin '107,5 gu 
nllpotiııde pey •lc9<Jsini hamilen 
s .. ı üçte defterdarlıkta müteşekk:il 

ihale komiıyonunda hazır bulunma
ları ilan olunur. 

lst•nbul ullye mahlcemeıl bi· 
rlncl hukuk dtirHlnden: 

hık H. Menaşe ve mahtumu 
torahııd111 Sultan Hamamında 28 
No cia mukim Abrıbam Morlı el. 
aleyhine ikımo olunuı tudlkl haciz 
davuından dalıyı müddeaioyhe 
inal kılınan dava arzuhalin• 
merbut tebllJt Umühoberl zıh· 
rıu ( mumaileyh Morfı Abraham 
efendinin Avrup•ya gltmlt•• da ne 
tarafında ıılduğu meçhul olduğu mil· 
başir taralıııdan verilen şerhten an-

llaşılmış olmat;la blttalep ilAnen t•b· 
liğıt ilasına ve bu baptaki tahkika· 
nn 1.l-10-930 pazartesi gClnü saat 
14 de tayinine karar verilmiş oldu
ğut1dan yevmü "ve vakti meıkOrde 

birinci Jhukuk mahki:mcıl tahkikat 
hlkimliği nezdinde hazır bulunma
dığı ve ya musaddık vekil gönder
medlgl 1&kdirde tahkikatın ı:ıyaben 

rüyet olunacagı ilan olunur. 

Üskildarda litaabul Altıncı icra 
memurlu~undan: 

Jleyoğlunda Sarı LUtfi ~nahalle
sinde Yemenici sokağında ~ No. lu 

aparruoanda n1ukim iken elycvm i!(a. 
metg~hı meçhul Krapen Efendiye 

Basmacı zade Vuat Beyin alaca· 
ğından dolayı ııhu hacze alının 

mezkur ap•rumanın 90 hi"e itiba
rile l / hissesinin parny• çevrilme· 
sine kar!r verilmiştir. fcra ve ifl,\s 

kanununun J;17 nci rnadde~i muci~ 
bince tebligı muktezi ihbar vırıkası 
lkamctg hınızın meçhul olma<ı ha>c

blylc tebllg- edikmemiı Ye IO gün 
müddetle ildnen ti:bligine kam veril· 

miş oldugundan ıarit.i ilandan itiba
ren JO günli takip eden 3 g!iniinhi
tımından sunrl muamelAtı lcraiyeyc 
devam edlleceğl rulOmunuz olmak 
ve 137 nci madde mucibince teb
liği muktezi ihbar varık«sı ihbar 
ınakamına kalın olmak üzere ll:tn 
olunur. 

K!RAL!K YAZlflA'.'frLER 

Bahçckapı"da a,an~ör ve ka

loriferi mevcut birinci \'akıf 

hanında Nemli zadelerin bukere 

tahliye edecekleri bir salon ii;ı:c

rindc birbirinden g·c\"İlir dört 

oda ile diğer katl:ırdaki bu~ 
-odalar icara verilecc·ktir. l\lcz-

SEYR SEFAIN 
l\lerkez Acent•; Galata kliprü 

Başında; Beyoğlu 2il\f~ Ş~be 
.. enteıl; Sirkeci'de Mühürdar 
zade hını alnnda. Telefon l!t 
2740 

İSKENDER1YE 
.. ' sur at postası 

(ı m• } ı·apuru 19 
Z Ir Eylül 

cuma l 3de Galata rıhtımından 

kalkarak cum·ırtcsi sabahı lzml

re varır ve ak~amı lzmirdcn kal

karak pazartesi lskenderi ye"ye 

varacak ve çarşamba lskende

rlye'den kalkarak lzrnire 

uğrayarak lstanbula ~elcçektir. 
lskenderycden ak<larma Port

salc içinde eşya kabul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz ] vapuru 18 P:ylül 
Pertembe akşamı Galata rıhn

mından kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatu, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hope'ya gidecek ve döniişte 

Pt!.Zar iskelesile Rize, 01, Sur 

mene, Trabzon , Polathane , 
Glreaun, Ordu, Fatsa, Sdmsun, 

Sinop, İneholu'ya uırayarak 
gel~ı:eJctlr, 

Cuma günleri Kiiprü'den 
saat l 3, 15 de doğru Yulova'

ya ve Yalovadan ıaat 1 !J,-15de 

doğru Köprü'ye olan posta

lar lağvedilmiştir. 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
Muntazam Ayvalık postası 

-.;elam et 
vapuru her Per
şembe ak~amı saat 

l 7de Sirkeciden harekede Gelibolu 

Çanakkale , KUçükkuyu , Al
tınoluk , Edremit , Burhaniye 

ve Ayvalığa atimet ve avdet 

edecektir. 
Dikkat: Cuma ak~amı J•:dr~· 

mit yolcusu trene yetiştirilir. 

Yolcu bileli vapurda da verilir 

Adres : \' emişte Tııvilr.ad~ 

biraderler telefon lstanbu l 22 fO 
.............. ml!'I ... 

Vell zade vapurları 
Kara deniz postası 

Sami ~~~~r~, Peşembe 
günü akşamı Sirkeci rıhtımındaıı 
harnketle Zonguld•k, lnebo.lu, 
Samsun, Ordu. Giresun, Trabzon. 
Of, Rize ve Hopaya azimet ve 
avdet edecektir. Yük ve yolcu içio 
Sirkeci gilmrlik ulunu karşısında 

Al~iyc hanının !:-irinci kaMd•kl 
acanıolı~n mOrac•at. Telefon lst.98J 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

VAT AN ~?F.~~uı 
Çarşamba 

aktamı Sirkeci, rıhumından 

hareketle(Zonguldak lnebolu, 

Samsun , Ordu , Giresun , 

Trabzon, Slırmene, ve Rize) ye 
azim:t ve avı:let edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide yelken 

el hanında ktın acentİsına mu 

racaaı. Tel. lstanbul 1S1 3 

iıııl------------
Kıdıkiıv sulh icra dalre!inden: 

Bir borçtan dolayı iki perllk.lr 
ayna>ilc bir n,let koltuğun 1-10-9.JO 

çarşamba glıııü sa&t 14 t '" itibaren 
Kadı (,oy p&1ar malıalliı d · "'"' "' 'ı 
il -1-. "ı .. 

Hasan Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kUlliyetll mikdurda iyot, tanen ve fosfat mevcut 

olup enslcei uzvlyeye sllr'atl temesslllll sayesinde, kansızlığa vere
me istidadı olanlara ve bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti asa
blyeye tesiratı şilalyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda ıeslratı naflası pek seri olup renksiz, 
hastalıklı, znif, şıraca veya kemik hastalıklarına mllptel! çocuk• 
la z zaman zarfında dlf çıkarırlar. Çabuk yllrllrler. 

~ ı 1 itiyatla sabavetinl ve ıcençlitfnl sul istimal eyleye.lere, 
adem iktidara pek mllessirdlr. l(anı tezyit ve tasfiye hazmı teshil, 

renge taıelik ve veche tt;ravet bahşeder. Bez, evram, cedlr, çc
cuklıırın yUz ve başlarındaki çlbanlar, ergenlik ve egzemada pek 
müessirdir. 

Hasan kuvvet furubu Avrupa'da birinciliği ihraz eylediği gibi 
blltıio Alemi tababette takolr tevlit eylemiş ecnebi ve memleke
timizin etıbbasını.ı raporlarını kaz&n'llıştır. Şlşeıl 60 bllyUk 100 
kuruttur. Deposu Hasan ecza deposudur. 

Zonguldak Sıhhat ve iç
timeimuavenet memur 
luğundan; 

Zonguldak vilayeti ımıhase- /Çarşamba günü saat 15 te ihala 
b<:i hususiyesi için 1500 liralık 1 edilmek üzere münakasaya çı
bizmojenol ve 500 liralık amba- kanlmıştrr. Talip olanların se

. liıjsız hastanelere mahsus Ne- raiti öğrenmek üzere Vilayet 
: osalvarsan ve 700 liralık Ki- Sıhhat ve İçtimai muavenet 
/ nin ve Safr~nbol~ hastanesi i- müdürlüğune müracaatları ilan 
'çin muktezı edvıye 22 9/930 olunur. 

İLAN 
lsmnbul tramvay şirketi 15 ey\Cıl 1930 tarihinden itibaren, 

ikinci meıki tramıa} arabalarında tenı:iJat ile seyahat haki.mı 
bah~cdc" mektepli kartbrı vcrnıcğc başlayacagını muhterem ahali· 
ye ilin ile kcl»i şeref eyler. 

Hu kıırılar, nıksck mcktepkrdcn µ;uyrı nıck:ltip talebesine ve· 

rileccktir. :'ilci tqıli kıırtl:ırı, ~crniti atiye dairesinde, C:al:ıtada Tunel 

ark:ısında .'iıyiıtlti sok:ıı~ındaki Tramrny şirketi harL·ket dairesinde 
tevzi oıuııarnkrır: 

l - Kan ;ıl:tcak mcktqıli on beş v:ı~ını geçirmi~ olmamalıdır. 
2 - L'zeriııe 1 S kuru~luk bir pul ile deıum etti/ti mektep 

mtidiirluğuniin m lihrünli ve talcknin fotojı;ral'isini luıvi olarak 

mektep tarafınd:ııı verilmi~ bir ta<dikname ibraz edilmelidir. 

J .\lcktcpli nü[u, varakasını ~ii>ternıdidir. 

-1 - İki kıt'tı \c>ika fotn~rafi,;ini beraber getirmelidir. 

5 - Vcrikcek olan kart ıizcrine ynpı~tınl;ıcak pul mektep 
lire aittir. 

6 - Evvelce kendi,ine bir kart verilnıi~ ise, evvela bu c.ki 
kartmı iade ctmelidır. 

7 - Kartın tcvdiinde 2 t ı2 kuru~ alınacaktır. 

8 - l\lektcpli kartları, Tramvay ~irkctinin mezkur hareket 
dairesinde Cuma ve Pazar p.un ferinden maada her /!.Ün sııat t ;J 1 2 
c:ın 17 ye kı1tlar ı crilcı:cktir 

~luhtcrenı halkın beyhude vııkıt kaybctnıemc,j için kart alııı:ık 

üzere mezkur d:ıircnıize ııncak yukarda izah edilen ~crait dai , .• 

sinek \'C tekmil L"\ r:ıkı ınatlıılıeyi gclirerck nıurncaat ctnır,ı r'ca 

-Mütekaidillve Eytam,· t:ramil ınaaş günleri 
Sultanabmet Eylp Samatya Kasım paşa Haydarpaşa ÜskUdar Beşiktaş 

18/9/930 Perşembe hdınlara 

20•9;930 Cumartesi ırkelı:lere 

21 9 930 Par.ar 
kadınlara 

2·' ' 9 I <ı30 Pazar teııi 
erkeklere 

Askeri tekıüdll 
Mülkiye • 
Askeıt Ailesi 

Mülldye • 
ilmiye tekaüdü v• 
Hidmeti vıtanlf• 
Askeri tekaüdü 

Mülkiye • 
. Askeıt ailesi 

Mülkiye • 

2J 9 9.10 8alı Askeri tekaüdü 
kadınlara Mü ikiye " 

"4 •ı ı <ı,ıo Çar.;:ımbı Askeri aUe;I 
trk dJcrc l\liilkiye • 

eytama 

"d .. t ·ıen tarihlerde lsta:ı~d Zat Maaşları Muhaseb~-ı maa§iarı bala a gos e~ı . başlana 
ciliğindcn: i.Jilfımum şua batça tedıyesıne 

1 - TekaJtlerin, yetım!crin, ve caktır. d C d olduğu 
dulla:rın rırlitl 01.0 il:i -" ri · · c a a 

den ye k. den ye le. den ye k. den ye k. den ve. k den ye. k den ye lı:. 
ıoooı-I0450 38001-38150 40001 _40.ıoo 2ısoı 21 ,,0 2ııoo1:._J840U :ı:ıooı .ı.rn.ıo 48001 48300 
6501- 6650 32501-32575 28001- 28150 19001-11){5) 18001 181~0 2251)( -226~0 26001 26250 
8001- 8350 36001-36200 42501-!~950 20001 -W250 2tı001-26550 30001 30600 40001 15500 
5001- 5250 82001-32100 29001-29200 19501 19560 16001 16.100 21001 212:;() 25001 2521)0 
501- 610 4501- 4525 4-001- 4080 2501- 2510 2001- 2000 3001- ;ıo.ıo 8501 3550 

i0451-I0750 
6651- 6750 
8351- 8650 
5251- 54fı0 

10751 10900 
6751- 6900 
8601- 8900 
545 1 - 5b5'J 

38Ul-38JOO 
82576-326~0 
36201-36400 
32!01- 32200 

40301 
28151 
42951 
29201 

4-0550 
28300 
48-100 
29350 

88801 385fi0 40501 - l08SO 
s;;oı - 28Ju5 

36-l-OI 3b050 1 ll0l - 4.l!\ÖI) 
)!9~51 29~00 

21750- 22000 
19051 19090 
2025 ( 20500 
19561 19620 

22001 22280 

20501 201'00 

28401 28800 
18151-18300 
26551-27050 
16301-16000 

28801-29200 
18.)1) ı 18500 
27051 \!7fı00 

1 ö60 ı l 'ı9:'i0 

33401 - J.1800 
22651 -227 50 
30!i01-JI~>()() 

21251 21000 

8;j801-242::l0 
187.'il 22950 
31201 -;lf850 
21()0( 217,JO 

48301-48.'iöO 
26161 26250 
45:i01 1.)()50 
2.520! '2.'i,l50 

485.51 48850 
26251-26350 
45951 - ·464-00 
253.'i 1-25.'iOO 

Beyoğlu 

den ye k. 
520f)I 'i2200 
14-001-14l00 
50001 - .502,'il) 
ıJooı 1,ı2so 

i :;on 1 sso 

52201 
14101 
502.'il 
l 32f;ı 

52400 
14,150 
~o:;oo 

ı.1.:ıoo 

52401 .i2h00 
t4J51 r-t.1ıx> 
su.ıo ı ._50; ~o 
13.lOI IM:iı) 

t!ibi yukarıdaki cedvelde yazılı sır;ı, 3 - Maaş almağa müracaat eden 
No. sile tediye edileceğinden günü zatrn içtimai mevkii ne olursa olsun 
haricinde beyhüde yere maaş alırrm numara almağa ve srrasıru bekleme-
ümidile gelmemeleri. ğe mecburdur. 

4 - Maaş tevziatında bulunan Po
lis ve jandarma ve saire hiç kimse
nin Dlilaşıru ve numarasını ahnağa 
tavassut eden1cz:. 

5 - Maaş tevri memurlannın ye~ 
di kuvvetinde olmadığı halde ba7.1 eş 
hasını günü ve sırası gelmeden maaş 
tale · · · 

Fatih 
d•n ve k. 
17001 174-00 
10001 -lO'"llJO 
14001 i 4:i011 
8001- 8;J()t) 

1001 114•) 

17401 1~70') 

I0201 1 O.JI)() 
14501 - 1-195ll 
8.101 8.'i•)O 

17701-1 ~!101) 
IOJO 1 -10-+{)I) 
14901 15~50 

8501- 8h00 

Merku 
den 
:ıooı 

)'O k. 
;14!)) 

20l>I . ~'2\)t) 

1 4'JO 
i

l -
1 

3tl'I 

ıııo 
5:; 

;ıtoı-~ 

2:.>0 i .... JOU 
401- 800 
301- bOO 

3~U 1 - J'lı lll 
2.10 l - ~ 1011 
801- 11.i•I 
hOI- t'SO 

mekte oldukl•rından bu gibi 
meydan v~riJm-:m~sinl rİc::\ vı.: aksı 
taktirde haklarınıla Z3bıt vaıaka>.ı 
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Zayıf ve iştahsız 
olanlara: fosfatlı 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

IJe\ let demiryollarının Haydarpa:a Garındaki büfe ile bahçe ve 
l·ahçc içindeki kameriye ve gar dahilinde el arabası ile satış ve Hay
ddrpa;a limanındakı baraka te\hiden ve Baydarpa~a iskelesinde 
kain köşk munleriden ve aleni müz~yede ile üç sene müddetle 
kiraya nrilecekrir. 

Müzayede eylühın 25 inci Perşembe günü saat 15 de Haydar
paşada mezkCır müfettişlik dairesinde yapılacakur. l\hizayedcyc iş

tirak etmek isteyenler bu baptaki şartnamekri Baydarpaşa işletme 
müfettişliği kaleminden tedarik edebilirler. Taliplerin büfe müştc· 
mi!Atı için iki yüz ve köşk için de 120 lira teminat akçesini 
idareye teslim etmek şartilc mezkur gün ve saatte mü:ı:aycdcye 
iştirak edebilecekleri ilAn olunur. 

* • • 
719 adet meşe traversin kapalı zarfla munakasası 29 eylül 930S 

pazartesi gtinii aaat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacakur. 

:-ılünakasaya İ~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde :;aat 14,30 a kadar münakasa komis
yonu kltiplil!ine vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
MUnakasaıı feeohının Filyos beşinci kı~mın in,aan tekrar k•palı 

zarfla münakas•ya konmuştur. 
Münakal!B l birinci teşrin 980 çarşamba gilnü ~aat l S,80 da 

Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 1 S e kadar komisyon kı\tiplil\'ine 

vermeleri llzımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini (40) lira mukabilinde Anka

rada M~liye n muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

••• 
Eski~chir aile mektebinin elbise ve kundııralur kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. l\IUnakaiaya l / l O 1930 çarşamba günü 
ı ıat l 6da Ankarada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Munakısaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münAkasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler munakasa şartnamelerini beş lira mukıbilınde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden . 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 1 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba- 1 
111 mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

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

4 - lki ~neden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelusul tasdik edilıni§ talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal· 
ruz mektep tahsilini ikmal eylemek fart olduğundan terki tah· 
~il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec
buridir. 

t5 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
ı!amnı, aşı ~ahadetnameııini, mektep tasdikname veya şahadet· 
namelerini, poliıce musaddak hüsnühal ilmühabt:rlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
rinci giinttne kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
mektop mtidtlrlüğüne müracaatları. 

~tan~ul sıhhat ve i~tiınaı muavenet 
mn~urlu~un~en: 

Kars, Çorum ve Balıkesir doğum n çocuk bkkıın evleri için 
r3 kaltm ecza ve illtı tıbbiye ile 74 kalem laboratuvar ıl!Atı ve 
66 kalem laboratuvar eczası aleni suretle ve münakasa ile mllba
yaa edilecektir. YO ey!Cıl 980 cumarteıi günü ihale edileceğinden 

,armamesini görmek isteyenlerin müduriyet mutemetliğinc müracı 
atları illn olunur 

Hiç beklenllmadlQI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak anca~ 
Ta1yare Piyango bllell 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

B ÜNCÜ KEŞiDE 11 'f EŞR1N1 
EVVEL 1930 DADJR. 
Büyllk ikramiye 

40.000 Liradır 

Alman Kitaphanesi 
KARONııeyoglu Tünel mevdamnda 523 

Ilarol' acze mü~ürlO~ün~en: 
Sat'tim 

Yatak çar-allıjtı 

Yastık yüzü ve kılıh 
, il re kılıfı 

Metro 
4000 
1000 
435 
600 
800 

Amerikan kAri yerli bez 

.. .. ,, .. 
50 ,, ,, ,. 

Nevre,im .., " ,, ,, 
Delikli bez " ,, _, 

Bal<icla nev'i ve mıktan muharrer yerli bezin kapalı zarf usulile 
mLinaka~ası 1 6 te~rinicncl 930 perşenılıc gtinlı <aat on dörtte 
icra edilecektir. Talipl~rin teminat akçclcriyle m ıiracaatları. 

* * * 
Kıye 

250 Kalın 

50 ince 
kö~ele beher kat 5 ila 6 kıyelik 

,, .. " 3 
20 Parça ,, 

Ayak 
800 Vidala iyi cinsten 
Adet 

100 J\le~in Karaman 
Paker 

1 O Keten yumak 
Düzine 

8 Siyah makara zincirli S0-40 numara 
Kıye • 

10 Ökçe çivfai 
Balada nev'i ve müfredau muharrer kö-ele, me~in ve malzemei 

sairesinin 15 teşrinicv\'CI 930 çar~amha güııli saat on dörtte kapalı 
ımrl usulilc münalrnsası icra edilecektir. Taliplerin teminan akçele-
riyle müracaatları. 

* •• 1 

metro 
Gömlek 1800 Amerikan kAn yerli be( 
Don 1800 " " ,, .. 
Entarilik 600 

" .. .. .. 
1 lasta ıı;ömleği 400 

1 

" " " .. 
Takke 40 " " " " Çocuk donu 200 . 

" 
,, 

" .. 
Zıbın ve çocuk entarilijti 1400 .. ,, 

" "· Çocuk ara bezi 800 ,, .. 11 
500 Yerli patiska 

Ra!Ada nev'i ve mıktan muharrer yerli ~. ve paıbkanın ka
palı zarf usulile münakasası l 6 tqrinievvel 930 pcr~emhc gün ti 
saat <'n dörtte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelcriylc 
miiracaatları. 

* * * 
Darulkczcp: muktazı uç yu:t tonilato kilimli 226 numaralı 

ocak istilı-alatıntlan kalori'i 7500 den noksan olm \aıı TllYenan 
maden konıurunıır kapalı zar[ usı.ılilc munaka'11'1 fı te~rinıcv,·cl 

Q30 pazartesi nu icra celi' 'Clk ve saat on cıörtıı· tekli!r.ımeler 

açılac:ıktır Taliplerin yuzdc yedi buçuk teminat akçL;criylc 
m uracaatlarL .... 

Metro 
ı;rı-nlık \2400 \erli duz bez 

Entarilik LJOO \erli renkli bc:r. 
Eteklık :200 \" crlı ınce kuma~ 

ı a at ı nev·i ve mıktan m.ıharrer yerli bez ve kumaşı .... apaıı 
zarf uwlile muı ık.ı,ası 1 s tc~rini evvel çar~amba günii saat on 
diirtte icra etli u:cktir. Talipk•rin teminat akçeleriyle müracaatları. 

~rrınıız htıkUmetı menbatarından ıhrac tdllm•t tuzları hav' 

• VICHY·ETAT lnlalllrabe 
foilıtlırıniu ıdının11 - VICHf. [ flT .arkaııll •u11rrtı ııteıı~ll. 

VICHY-ETAT TUZU ~~~~~'!~:~.~~~~~-~:~~·~': 
ıt& iM> ve tOO ararnul& t•t•l•cle ••tılır • 

VICHY-ETAT PASTİ LLERI ·~:~li~~~~;/~:·· 
VICHY·ETATKOMPRİMELERİ =~rff~~~~t~~ 

. .FRANSI Z HUKUMETİNIN me nbaları 

VICHY CELESTINS Oamı:;~~~~:ı~:~alıkları,., 
VICHY GRAllDE·GRILLEKaraoı~~~talıkları. 
VICHY•HOPITAL Mide ve Ban1ak llatalıkı.rı. 

Ticareti ~alıriJe nıe~te~i alisi i~in la~rita 
alah ınunatasası 

Adet Cinsi 
1 Fireze tcr.gıihı 

1 Dik pi!Artya tczgAbı 

1 Makas ve ıı:ım ba tezgAhı 
1 Ağaç pılAnya ,. 
ı Ağaç daire bıçkısı 
1 ARaç ,erit . ., 
l Elektirikle mllteharrlk vantll&tör. (1/l! Beygir. K.) 
y " " ,, ( 1 ,, K.) 

Bervechl ba!A ı.ıskiz kalem alAt 18/9/980 perşembe günü saat 
on dörtte ihalesi icra edilmek üzre bpalı zarf ııaulile miinelı.a

saya vazolunmuştur. Taliplerin ,eraitini anlamak Uzre Ortaköyde 
Çırağım sarıyı ittisalinde ıntıktep müdllrlüRUno ve münakuayıı 

4t1rak edeceklerin kanunu mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ve lstanbul iktıiiadl mUeaeseler muha· 
ıebeclllğine tevdi edecekleri teminatı muvakkıte ınakbuzıınu ha
milen yevm ve ıaatl mezkCırda mekteote müte,ekkil hom.isyona 
mtiracaı tlar1 

A sa Kull~İ ınız. Her 
eczanede ~atılır 

1 Ziraat mühendisi mak ·st 
ı yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mel< 
tehi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisB 
ta başlıyacak ve bu sene staj için talebe ab 
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendi le 

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

]erde staj göreceklerdir. Bu efendilerin ik8 
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı 
ca staj müddetince kendilerine ayda <50• li 
ücret verilecektir. 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devre 
iiç senedir. Mezun olanlar ziraat mühendi 
sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından ola 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarıolınl 
yan ve vücudu ziraate mütehammil buluna 
lise mezunu efen dil erin 4 adet f otograf ra 
tederek bir istida ile eylül nihayetine k8' 
dar Ziraat Umun1 Müdiirliiğüne ve ya vilS' 
yet Ziraat müdürlüklerine müracaatlatl 
ilan olunur. 

.. 
··ı .... : ~:.r-' • ORTA DERECEDE A 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 
~ 
~. 

~ 
~ Lisan Ticaret San' at 
·~ 
~ Leyli ücreti 250 Ura - Nehari Ucretl 40 llra 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. '~ 
' 
~ Yalnız erkek talebe kabul olunur. 
·-~ 

t!:,;; ·':·'· ' ~- " Talebe kaydına başlanmıştır. ~
~======::...:.:.~~~~ 

Ta~lisiJe ~mum Mu~urlu~un~en: 
Anadolu tahlisiye mmtalı:ası- vazedilmiştir. Mezkftr binaların 

nın Alacalı ve havalisindeki tah ihalesi 22 eyJ(U 930 pazartesi gü 
lisiye binalarının bazılanrun ta nüı·salat_14bte ibcra loklı;ıakca~fmdan 

. · · d'd ta ıp enn u apta ı eşı nııme 
mırı ve bazılarınn dahı tec ı en .1 itı' f · ll t 1 · · "-

1 

ı e şera eruuye s e ennı guı 
inşası mukarrer bulunmasına mek üzere Galata da Rıhtım cad 
binaen yirmi gün müddetle ve desindeki idarei merkeziyeye 
kapalı zari usulile münakasaya müracaatları. 

OC~SC•O..,_ Arnavutköyünde <11119CDeM.-a 

AMERİKAN KIZ KOLEJİ 
Kayıt muame!Att 17 ve 18 l<:ylul ıaat 9-16 ya kıdar 

dUhul ve ikmal l111tlhanlan: 
• 17 Eyhll Çorşambı !11t 9 l /'l da Rlyuiy• 

ı 7 • • • 14 • Fransızca 
ı 8 • Perşembe • 9 1/2 • lngllbce 
18 • • • 14 • TUrkve 
18 • • • 14 • Tarih, CoATdya ve !Unun ............... ~ .. ~-·-·· 

lstan~ul limanı sahil sıh~iJe ınertezi ~a~-
ta~a~etin~ en: 

Mülhakat ihtiyacı için lüzumu olan yirmi ton kUkilrt kapalı 

zarf usulile mlinakasaya konulmuştur. 
Yevmi münakasa 18 Eylül 980 tarihine müsadif perşembe 

olarak tesbit edilmiştir. 
Taliplerin mezkCır kUkürte ait şartnameyi görmek Uzre her gUn 

Gtlatadıı Kara Mustafa pa~a sokağında ktin merkezimlJ levazım 
memurluğuna müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak edebil· 
ıntk: için tanzim edecekleri teklif mektuplarını münakau günü saat 
14 ten evvel komisyona te"1i eylraıeleri ilin olunur. 

lstan~nl ~usta, tel~ral lıa~ mO~OriJetin~en: 
Vesaiti nakliyede kullanılmak Uzere 10,00 lı:llo benzin. ile 450 

kilo makine yağı alııı1 olarak münakasaya vazolun1J1uştur. Müna· 
kaH eyl~lUn yirmi yedinci cumart~sl günü saat 15 te icra kılına

caRından talipler 0/o 1,5 nlsbetinde tıınlnau muvakkatelerlnl hamı
len baş müdüriyette müte~kkil komslyona gelmeleri. 

k&~;1~ .. BİÇKİ YURDU Müdürlüğünden: 
18 inci ders seııet1I için Üİ '/ ANYOLU 'feL İst 

talebe kaydına baflanmıttJr. 2083 

BAKTERIVOLOK I 
r. IHSAN SAM 
eriyoloji laboratu'' 

Umum kin t1hli !.ıu, Frengi n~ 
tal nazarından (\' 09erman t~•tııu1 

kan kürcyvaa SA yılmuı, tifo 'c ıııt 
mı hıstalıkları teşhisi, idrar, tı!lf 

cerahat , kuuratve su ıabltll , 
Ültra mlkroıkobi ile frengı ırll' 
mai4 hu!•ı•t aşılar istıhzuı. Ol 

Dlvanyolunda Sultan :·;lalı 
1 t!irbesi No. 189 Telefon Is. 98 

1 
Eren köy kız lise
müdürlilğündefl1 

&ylüliln yirmisine kadar ;~J 
veya tahriri ımiracaatta bııl 
mayan ücretli leyU taıeııeı' 
yerine diğerleri kavdoluna~ 

DrHORHORO~ 
Beyoğlu Mektep •okak '.'lO 

muayene sebıhtan akşama aka~ 


