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2 inci sahifede : 

-
ııılan 1eftlş ne neticeler 
veriyor? 1- -rarlhr tefrlkaınız : Abdili· ~ 

bamit2- Harici ve ıon haberler,. 
3 Uncıı sahifed! -

4 Spor Alenılııde bir hAdlse 
~ • Şehir ve lktl'>11t haberler! 

1- SergldC--Üİış yapılmasını 
istemiyorlar 

1- Halil Bey geldi 
3- Polis n1erkezlerinde ya-

' ' ' ~ 
•Uncu sahifede 
t'el~lıl 
.'\'\ektcpliler müsabakası 

Sıvas nutku -Fethi-B. ızmirde ismet Pş. 
l-Jaftalurd,,..\ıl:w:r · Halk Fırhacının 

Politikası ismet Pş. hüklımetinin ic· 
raatı etrafında acı acı tenkitler yapı .. 

z. ne cevap verec 
lıyordu. 

B . "N'rin cevap ver 
aşvek<I paşaya: 1~- .. 

. ı· 'kanız• muda· lniyorsunuz niçin po ıtı 
f . ' __,, d' e soranlara: aa ebnıyorıunuz ' ıy 
"Yeni Fırkanın inkişafına imkin ve· 

··elim. Arkadaılarımız fikirler~ni ~a· 
h . . k 'zah tmek ımkanı-.a ıyı, daha açı ı e . . 
tı.ı bulsunlar. Demiryollarının ıbraz-
1 1 Cevaplarmıı
arını ortaya koyıun ar. 
:ıa da sıra gelir. Kendi politikamıza 

"'k ek b' 'nannnız var. Sıra11 gel-yu s ır ı .... 

d'"' onu müdafaa etmegı de 
ıgı zaman 

bileceği2.u cevabını veriyordu. 

Sıvas nutku ıüpheıiz endiıe ve İ?• 
tizar içinde bulunan herkeıi tatmın 
etmiştir. Muhterem ismet Pı. 30 a
ğustos nutku ile yalnız timendifer po

litikıuını izah etmedi, Halk Fırkası
nın canlı bir programım: da umumi 

hatlan ıl" '"tay• koymv.f ı>ldu. Bat
,.ekil Pt. programının eaaılarını mÜ• 
ceıret na:;-3riye]er ~en1 ::'11\Za"i'"i etaıı~ar• 

dan değil memleketin hakiki ~.tiya~
larmdan, ha1kın samimi temayullerın 
den hüliisa asıl hayattan alnııttır. • 

. iıvaı nutkunun büyük manaıı ga· 
zete sütunlarından ziyade realist bir 
devlet adamınn orada dinliyen 40 
bin vatandaşın yüzünde daha iyi o
kunuyor, daha derin anlatılıyordu. 

Aukar" - .Sr1a3 ey;th~tı yaluız bu 

memlekette şimendifer politikaamm 
ınilli bir siyaıet olarak, milletin yüre
ğinde yer bulduğu değil, ismet. P.t· i
iİn hfklcnen sevginin kudretim de 

göstermiştir. 
(Milliyet) 

r ,.b i vesıkaları 

Rumlara vesika veril
meye devam ediliyor 

Muhtelit mübadele komisyo":u e
tabli Rumlera zararlarına mukabil ve· 
rilecek tazminat için tahsis ole -~ 
300.000 !sterlini aliikadarlara tevzı 
etn:ıek üzre hazırlıklara başlamışbr. 

Jsmıt Paşa Hz. nln nur ve iman dolu s/J:ılerl Sıvastan dof1an bir güneş gibi bütün 
memleketi ve bir an olsun :zulmet içinde kalan dımaf11arı hep 'bfrdt'n aydınlattı ... 

ismet Ps. Hz. dUn aksam 
Ankaraya avdet ettiler 

Bütün gençlik göğsünü dolduran ateşli 
bir iıeyecanla her yerde ayni sözü söyl "iyor: 

. komisyon üç aya kadar. b~tün is
~ihzaratını bitirerek ht>rkesın ıstibka
kını teebit ed• cek V· •onra ttvziata "Damarlarımızda dolaşan kan senin kalbindeki ateşin kırmızı alevidir. 
başlayacaktır Bir gün vatan işlerinde bunalırsan hiç düşünmeden bizi çağır: Parma-

Diğer taraftan etabli vesikaları 1 • • • kı d b J t 
tevziatı devam ediyor.1200 Rum son ğının gösterdiği yere gÖz erımızı rpma an 8Ş arımızı uza ırız.,, 
on beş günde etabli vesikası almı§lar . •) 
dır. Tevziatta bazı Rumların bur~da Blltlln tUrklüğün kalp ve gönllinU bir defa daha teshir eden Baıvekilimiz demır ag arın 
bulunmıyan aileleri efradına vesıka üzerinde hızlanıp yürüyen bir aydınlık oldu Te nuruna peyk olan insan kümelerinin 
tenıin etmek için yolsuzluklar yaptık hudutsuz tezahürleri ar111ında Ankaraya girdi 
lan ıayl olmuştu. . . ı ı d' 

Tevziab yapan komısyondakı ANKARA, 31 (Milliyet) - reis vekili Hasan Beyi ve Milll yolu meydaıu bÖY e ııen .e~ ır-
'I'Urk delegesi Server Cemal B._ bu İsmet Paşanın iCrefine SivasWa müdafaa Vekilini ııağma alınış- dikten sonra İsmet Pş. vılayet 
hususta maJUmatı olmadıfıru söyleye verdiği şükran ziyafeti pek !ardır. Recep Bf. yerini hattın konağında Malatyadan. gelen 
rek demiştir ki: . d'I · n~ 1 oldu Srvaslılar tam dört inşasına senelerini veren miihen hemşerilerini kabul ettı. Malat-

- Bir yolsuz vukuu tubıt e ı mıg guze • • . . . . 1 B di V k di b"yu"'k b 
d ğildir M flh bu hususta bir ıvUz davetliyı bıhakkin ızaz et- dıs ıı:ı:et • e ver . e en - yaWarm Sıvasın u ayra -
fubar v~kı 0~::: bittabı liylk olduğu tiler. Şehrin mlinevverleri, a- si onun Hol una geçmek sureti le ınııu aynca Malatyada da şenlen 
ehemmiyetle nazarı itibara alın~k vukatlar hepsi hizmet ettiler. mühendis arkada§lnnı takdis i- dinnek, biraz sonra ~alatyaya 
yolsuzluk iddialan tahkik ye takip e- İsmet ~ Hz. ve B. M. Meclisi çin yeni bir vesile buldu. Demir (Devamı 4 uncü oahıfode) 
dilecektir. ,, , , ;,,,,, t ' ''''',,,, "'', '''",,,, ••ııt ""'"',, , , , , , '"'' t.;: t; t.ıı",,,, ,,,,..., ................ ......., p""tili .. B ... i·s·Öıet Pş. Hz. nin nut- Yunan h!!Jl'eti 

e 1 k 1 d ? Hiikümetlmizle llca-kun u nası arşı a 1 ret mu11hedelerl ak
tedecek heg'et geldi 

YALOVA, 31 (Hu. Mu.) -
Başvekil İsmet Pş. nın Sıvas 

ta . d 1 ıra ettıklcri mı•kt neşıe en 
_.___&_ta:::nbuı ""7'"~,; hnrava ırel-

ismet Pş. H:ı. ne cevap 
hazırlıy•n fethi Bey 

yordu. Filhakika İstar.bul posta 
sı gelince gazeteler kapışıldı, 
hastalar banyolarını, keyif sa
hipleri sabah tene'.ızühlerini, 
tiryakiler çınaraltı sohbetlerini 
feda ettiler. Herkes eliru:le bir 

(Devamı dördüncü sahifede) 

Heg'et reisi f::ahat uerigor 
Hükfunctimizle ticaret, konsolos

luk ve ikamet mukaveleleri yapmak 
üzre Ankaraya gidecek olan Yunan 
heyeti murahbasası dün akşam Stella 
d'Italya vapurule A tinada.n Ş~.hrimize 
gelmit ve Yunan sefaretı musteıarı 
M. Jean Yannea tarafından kaqılan 
mıştır. Heyet Yunan Maliye nezareti 
erkanından M. Petro• Zalokoıta ve 
Hariciye nezareti direktorler~nden M. 
Diyamandopuloı ile Atına Tıcaret ve 
ıanayi odaaı rüesasındam M. Hrini
dioten mürekkeptir. 

Heyetin relıi M. Petroı Zalokoıta 
(Türk-Yunan) mUnasebatından bü
yük bir memnuniyetle bahsederek 
Ankarada yapılacak mii.zakerat hak
kında atideki beyanatta bulunmuş
tur: 

- Ticarot, konsolosluk ve ikamet 
mukaveleleri mUzakeratını yapmak 
üzre hükftmetimizin taJimatınr hami· 
len geldik. Burada üç gün kalacağız 
ve perşembe günü Ankaraya giderek 
müzakerata başlayacağız. Bu Uç işten 
evveli ticaret muahedesini, sonra di· 
ğer mukaveleleri yapacağız. Yuna
ni&tarun Türkiyeye ihracatı mamul 
mevaddan ibarettir ki bunun kıyme
ti bir senede 19 milyon drahmiyi bu
luyor. 

Buna mukabil Türkiyenin Yuna. 
nistana ihracatı senede (300) milyon 
drahmi kıymetinde hububat ve me
vaddı iptidaiyedir. Biz Türkiyenin ih 
racatı 'hracatımızdan çok fazla olma 
sına, arada on beş mi!dl derecesinde 
fark bulunmasına itiraz edecek dcği· 
liz. ÇUnkü hu tirari münasebatı11 ve 

( De,·amı dördüncü sahifede) 

Belediye 
· in.tihabı 

••••• 
Halk Fırkası namzet 

lerini tesbit etti 

};'ırka namzetlerinin 
kazanması tabii ve 

muhakkak görülüyor 
İntihap cedvelleri hazırlanmış olup 

bugün belediye daireleri kapılarına 
ve icap eden yerlere asılacaktır. Ced
veller bir hafta müddetle asılı kala· 
cak ve bu müddet zarfında her mm· 
taka ahalisi cedvelleri tetkik ede •• , 
kendi isminin bulunup bulunmadıgı
na bakacaktır. Şayet noksan isim ııö
rülürse esbabı tarafından itiraz edile 
cek ve bu itirazlar üzerine icap eden 
yerlerde askı müddeti üç g-ün daha 
temdit edilecektir. Binaenaleyh nih~
yet ey!Olün onunda cedveller indiril 
miş olacak ve sandıklar çıkarılarak 
reyler toplanmağa başlanacaktır . 

Halk Fırkası namzet,. listesini kat'i 
şekilde tesbit etmiş olup intihaptan 
bir gün evvel ilan edecektir. Bir taraf 
tan da intihaba nezaret edecek olan 
heyetlerin tesbitine başlanmıştır. Ka 
dm namzet adedi hakkında fırka mü
fettişi Hakkı Şinasi paşa bir nıuharrl 
rimize: 

- "Kadınlardan da lüzumu kadar 
namzet gösterilecektir." Dcmit adet 
tasrih etmemi§tir. 

Sabık kıra/ Jslsnbulda 

Amanullah Hz. ge1di ----·-
Sabık kıral, Gazi 

Hz.ne arzı tazimata 
gidecek •. 

S'bık Algan kıralı Amanullah 
Han Hz. dün akşam saat on yedide 
Stella d'İtalya vapurile şehrimize gel 
miştir. 

Afgan sefirı Gulam Nebi Han ile 
şehrimizde bulunan Afganlılar tara
fından karşılanan Amanullah Han 
Hz. bir muharririmi.ıc demiftİr ki: 

- İki ay kalmak üzre geldim. Bu 
iki aylık müddeti Tarabyada geçirdik 
ten sonra ltalyaya avdet edeceğim. 

Geçenlerde ani olarak Türkiyeden 
ayrılıp Avrupaya gitmeldiğim husu
si bazı işlerimden ve çocuklarımı gör 

.Her. şey değişti •• 
' . ..... ...... 
Bu günden itibaren Js .. 

tanbul yeni 
teşkilat ile idare edilecek 

Bug·ün Istanbuldaidare siste
mi temamen değişecektir • 

Vali ve belediye reisi Muhf ddir. 
Bey yeni teşklUltı izah ediyor. 

d"eğişlkllk nedir? .• 
Bugünden itibaren Vil8yetle Şeh· 

remanctinin tevhidi hakkındaki ka
nun tatbik edilmeye batlanıyor ve 
Şehremaneti ilga edilerek İstanbul be 
lediye dairoaine tahvil ediliyor. Tov· I 
bit dolayısile millld ve beledi, inziba
ti teıkllat ehemmiyetli surette tobed 
dül etmektedir. 

Bu yeni teşkilatı, vezifesini, hal
kimızın işlerini ne surct1c takıp et
meai Jazımgeldiğini açık bir llsanla 
yazıyoruz: 

Yeni teşkilatta esas balkın itleri
nin her hususta kolay görillmealdir. 
Bu sebeple belediye hududu dahilin
de, aşağıdan yukarı nahiye ve kayma 
kamlık teşkilatı vücuda getirilml9tlr. 

Kaymakamlıklar ve 
nahiyeler 

Mevcut olan Çatalca; Kartal; Be
ykoz; §ile; Silivri; Üsküdar ı Beyoğ
lu; Yalova; Bakırköy; Çekmece kay
makamlıklarına !livoton ıehlr hudu
du dahilinde yeniden tqkil olunan 
beş kayma kamlık ile on be§e ibliii' e· 
dilmiştir. 

Nahiyelerde 35 şe lb!Ağ olunmuş
tur. Vail Muhiddin Bey 

Yeni teşkilatta• kaza ve nahiyeler Betikta§ kazaaına merbut nahiyeı 
ıunlardır 1 Arnavutköy. Adalar kazasına merbut 

Fatih kazasına merbut nahiyele•: nahiyeler: Heybeli; Burgu. Eminö
Şebremini Eyıp; Fener; Samatya nü kaı:asına merbut nahiyeler; Kil· 

Çatalca kazasına mrrbut nahiyef('r. ~ukpazar; Sirkeci; Kumkapı: Beya· 
Büyük Çekmece: Karaca köy; Boya- 1 zıt. Kadıköy kuasına merbut nabiyo 
!ık. Beyoğlu kazasına merbut nahiye- lor: Kızıltoprak; Erenköy. Bakırköy 
ter: Hasköy, Dolapdere; Galata. Us-1 kazasına merbut nah_lyeler: Ye1ilköy1 
küdar kazasına merbut nahiyeler: Be. Mabmutbey. Şile kazasına merbut na 
yjerbeyi; Kısıklı. Sarıyer kazasına biyeler: Ağvaı Alaçalı; Teke. Yalo· 
merbut nahiyeler: Kcmerburgaz; Bil-1 va kazasına merbut nahiyeler: Çınar
yükdere. Beykoz kazasına mtrbut na f cık; Kılıç. 
hiyeler: Hisar; Mahmut Şevket Paşa 1 (Devamı beşinci sahifede) 

Harekat bugün 
başlıyor 

Ağrı harekatına kıtaatımız 
bugünden itibaren başladı 

ERZURUM, 31 (Huıuıi muhabirimizden) - Yanndan itibaren Aln
dağında tenkil harekatına başlanacaktır. Bütün huırlıklar ikmal edilmlf 
oldulu cihetle aoiler çok yakın bir :ı:amıuı içinde imha olunacaktır. 

ERZURUM, 31 (Huauıi muhabirimi~den) - Birkaç güne kadar lt
dırda Türk - lran tahdidi hudut komiıyonq lçtimalarına baılıyacaktır. Ko 
miıyon tenkili müteakip hudut taahihini yapacaktır. 

mek arzusundan ileri gelmiştir. Tilr- !!!!!!.._"!.."!..~-~!'9,_ ____ ~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! 
kiyeye daha evvel g-elmek istiyor· 
dum. Fakat İsviçreye uğramak mec
buriyetinde kaldığım için seyahatim 
uzadı. Afgana avdetim mevzuu babs 
deitildlr. Afgan ahvali hakkında, son 
zamanlarda seyahatta bulunmaklı

ğım dolayıBile, hiç mal6mat alamadı
ğım için vaziyetin ne olduğunu bilmi
yorum. Bittabi bllmedilim bir vazi
yet hakkında mutalea beyan ede· 
menı." 

Amanullah Han Ha. birkaç gün ev 
vel şehrimize gelmit olan sabık kıra
lıça Sllreyya Hanım De birlikte Tara· 
byadaki köşklerinde teşrinievvel nil:a 
yetine kadar ikamet edeceklerdir. 

Amanullah Han Hz. birkaç güne 
kadar Yalovaya giderek Gazi Hz. ni 
ziyaret etmek arzusundadır. 

Mektepliler 
milsabakası 

69uncu hafta başladı 
6~ inci hafta haşlamıştır • 

Gazetemizde çıken haberler . 
den en milblmmlnl aeçlp cu
martesi akşmına kadar mu
aabalı.a mcmıtrlutuna rönde· 
ılnlz. Neticeler paJ.&r rtınll 

nefredllecclı.tlr , 

Söz ve iş farklarından •. 

--

ismet Pş - Hiç Diyarıbekirden, Yandan bir insan 
lesinin veya bir öküz arabasının Akşehire kaç günde geldigin 
Jıesap ettim'. mi? 

Aiaoilu Haı . o, ada ise ar ın burada Pa am! ... 
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HARİCi H BERLER •• Sulta 
Tahsin . Paşanın 

No: 22 (TercUme ve lktlb•• 
h•kkı m•hfuzdur. ) 

Kurslar açılıyor Cenubi Aınerikada ihtilal ! 
ile Prevda hapsedilen sabık reisicümhur 

Sait Paşa lngiliz sefaretine 
niçin iltica etti? 

taraftarları 

intikam 
aleyhinde ağır ithamlar var .. 

,,ı\da na ve 
111eınurları 

lzıı1irdeki ıniicade l e 
l<ursa g·elcc~kler 

ANKARA, 31 (MiUiyet) - su açılacaktır. İzmirde açı:::, 
İzmir ve Adana mücadele me- _ kursun 15 Eyt(llde, Adana ıil! 

çılacak olan kursun da 3 t~.., 
murlarının mücarie1e . usullerini evvelde açılması düşüni.ilınev 

IJ Ecnebi matbuatı JI Birlik Sultan hiddetinden köpiirüyor, 
• fiıkat paşayı sefaretten 

alnıağa i111kan yok .. 

T~thiş siyaseti Filistin tetkika- l l ukukşinaslar öğren:e~i içi!l ) r mücadele kur dir. -

tı ve lngillzler . . . h ı d Başveki:imiz Ankarada büyük i Başvekilimiz bir k'' başladı.. • . _ . . pro.ıeyı HZlf a l tezahüratla karşılandı lgün Ankarada kalıfO: 
Cenubi Amerikadaki Cüm- - «Timc.s» .gazetesı Cemıyetı PARİS, 30 (A. A.) _Tan ANKARA, 31 (Telefonla) - · ANKARA, 31 (Telefoıılıl 

huriyetlerde sık sık ihtilaller o- A.k:-'~ komısyonu ta~afından gazetesi, grevler hakkında yaz Başvekil İsmet Pş. Hz. 20.20 Başvekilimiz birkaç gün ıııı 
lur, askeri isyanlar çıkar. O- Fılıs.tınde geçen seneki vu~uat dığı bir makalede sınıf mücade- de Sıvastan avdet buyurmuşlar- rada kalacaktır 
nun için bu s«ıfer de Peru'da üzerıne yapılan son t~~:~ ıe~ini mc~ı .. ı;; mahiyette ihtilaf- dır. İstasyonda Büyük E.rkani · , 
bir ihtilal çıkarak senelerdenbe dair verilen. rapora tahsıs ettıgı · lar makamına Harbiye Reisi Fevzi Pş. Hz. Ha Adliye Vekilfoin teftit ıeyııh 
ri mekamından ayrılmıyan Re- b~şm~kalesınde bu raporu ten- ikame etmeğe ça riciye ve İktısat Vekilleri tara- KONYIA, 31 (A. A. ) .-ı 
isicümhur M. Leguia'nın dev- kit edıy~r. . . . ı Jışan siyasi talı- fından karşılanmı~lardır. liye Vekili Mahmut Esat Sf: 
let riyasetinden alınarak hapisa .. Tetkı_k~t komısyonu 1r;;;.lız rikll.tçıları tak - İstikbal çok hararetli ve samimi refakatinde başmilddeiuıiluı; 
neye götürüldüğünü telgraflar- hükfunetını ~-t e~ekt ti 1~· 1 blh ve müahaza olmuı;ıtur. Nihat ve müfettiş Raşit :Be., 
dan öğrenildiği zaman bunda ~una karşı İngıliz hü~Uıne h e etmekte ve ya- Irak Başvekili Nuri Paşa da olduğu halde Konya adliy~ 
pek o kadar şaşılacak sey gör- ~ır fuhtıran neşrı:tmişd ve d eıe kında işlerin tek istasyonda Başvekili istikbal et- ve hapisaneyi teftit etınit?;~ 
miyenler yanılmamışlardır. tın ngiltere aleyhinde ufu ~ - rar başlryarak miş ve Hariciye Vekili tarafın gün saat 15 te otomobı 

P~ru?an gelen. h~berl.er .i~- lanru "':pora der~erek t:J1z 1 ihtiliilcilerln he- dan müşarünileyh Hz. ne tak- - Cu?1;a;B_ozkı_r;9eyditehir a~ 
tilalcılenn artık bıldıklen gıbı hkfimetme kı:n~nl mil aa 1 saplarını altüst dim olunmuştur. l 1erınıteftıli ıçın yola çıkın1~el' 
icraata geçtikl<:rini gösteri:!'.'~~: fı~~atı verllmedtğinl !~eri sür- ı edeceği ümidini S•vas istasyonunun acan Baş 1 er~anı memurin, halk müıı1 eti 
Eski idareye aıt hesaplar goru- ~u~t~r. Evv~lce İngiliz hl1~ J ızhar etmektedir vekil fevkalade memnun ve len ve halk tarafından hars 

tı Fılliıtine bir heyet göndS e~'- Ayni gazete, Fevzi Pa•a ile otomobile bine - teşyi edilmiştir. Vekil Beyşe 

.. 
ı -- . .._ ... 

'o 
1 

-- ti "Tlmes" Sir Walter haw m ~ · · Af f18 
· . d gi · lan lA M. Alvaras, M. rek istasyondan uzaklasmıstır. den Akşehire, oradan yo ıct: siyasetın e tmıt o par - De Labara, M. • Uşak tarikile fzmire gidec~ iti 

mento heyetinin tahkikatınd~ M. Millerand Hanotaux, M. Gazeteciler geliyorlar Mahmut Esat Beye, 111!ilJ!1 
ayl~rca evvel çı~ olan netı- Millerand, M. Politis ve M. İs- katnnızı teftişte vali İzzet 
ceyı hatırlatara~ dıyor ki: 1 'k . "bi devlet adamla- ANKARA, 31 (Telefonla) - de refakat etmiştir. 

«Shaw konusyonunun rapo- pa aı _ovıç gı . Gazetecilerle sair davetlileri hi 
1 

. 
Pa anın sefarthane kapısın- dir irade buyrulan şekilde de ar ru Filistin vekaletinin idaresinı- n • diplomatlar ve ~uku1ı;:ı:s- mil olan trenler öğleden son- İ t zmırde ~tı9la)r f 

b·ıdi An ak •-- d k" ·r ktal d ki ma lar tarafından tanzırn e ış ra beşte İstanbula muvasalat e- ZM R; 31 ( · A. -:~f. dan girip iltica ettiğini Sefire zı hizmet ka 
1 

r. c ma,... e 1 kzaı nol . arkiı'.forat3: li"' olan Avrupa Federal Birliği pro d.ecektı.'r. gUn 16kuruştan 48 buçuk ıw 
söylediten sonra İngiltere hükU mı saltanat ile makamı Sadaret h~llt uvvet enn ay_e ~ız gı- jesini neşretrtıektedir. MezkUr şa kadar altı bin çuval uzii111 
meti namına kendine şu tebligat arasında bir memuriyet ihdası nı ve bunlar arasında ıs~~h~~3:- projede Briaııd =htırasına tev 12 kuruştan 36 kuruşa kadsf ı 
yapılmış olduğunu da biliyor- demek olan bu şekil münasip o- tın no~flaanikl olduğunub lgo.sd e ı. 'fikan bir teşriki mesai yapılma- Ankarada intihap hazırlıklan bin yedi yüz iki çuval incir ,s duk ·."Sadrı sabık Saı·t Pş. İngil- lamaz. Tiirlü tiirlü tefısiratı da- ' Bu zaı ere çare u un u ve- .. k" ld - k ANKARA, 31 (Milliyet) -

1 k d S · J hn sr ve buna. mum un o ugu a mrştrr. tere Sefarethanesini ayak bastı- vet edebilir.,, dedim. İzzet Paşa ~f bu u~a ta ır, ve b ır ra~or dar fazla miktarda Avrupa dev Yeni intihap hazırlıkları Anka-
gı dakikadan itibaren Kraliçe gitti biraz sonra tekrar geldi ay J milpıı~n uUnUral nporueknunkab~i mü- !etinin iştirak eyleme~i .iltiz~ rada tamamen ikmal edilmiş ve Hariciye nazırı '{fi 
Viktorya Hz. nin misafirleri- - ni sözleri tekrar etti. Bu sefer da k en s r .f t te edilmekte ve bu teşnkı mesaı- defterler Şehremanetine veril- - BERL1N, A. A. _ r.f. ~ t 

dider. Arzu ettikleri kadar otu- son söz olarak bana: Paşa Haz- n3: aşad m~~bı eki ar_şı ce~ptala; nin hic bir devlet veya devlet- miştir. Curtius, Baden - Baden'~e r:I 
ra bilirler. Konaklarına avdet et retleri aramızdaki hukuka bina- mm e eceı;ı e eruyor. a · · l h' ··t Evkafta teftişat tuk söylerken fevkalade şıd.t 

• 1 d · · a ıldığı ve buna çare buiuııaca l~r zümresı ~ ey 'ne mu evec- C" 
meyiptc !ngiltereye veıya Avru- en arzediyorum. ra eı senıyeye Y P . . cıh olmıyacagı bevan olunmak- ANKARA, 31 (Milliyet) - le hiiküm sürmekte olan s~H\ • 
•'an ın her hangi bir memleketi- inkiyat etmemeniz hakkınızda fı re~m~n kka'blulledıldkıkte.n son- tadır. Birlik, hukuk miisavatı Evkaf umum müdürü Niyazi B. !ardan rahatsız olarak sÖZ"'s· iıe <>itmek isterlerse İngiltere hayırlı olmaz dedi. Filhakika İz ra daımı ~e a et er S omısyonuıve her devletin hukuku hüküm 1zmı'r teftişinden döndü. İzmir- k • b im tur 

b d'l · · t P daha Şu yı devlette evvelce Sır Walter haw ve ar- . .. . esmege mec ur 0 uş 'Ffl 
Sefiri ken 

1 erını yanına ve ara- ze aşa ra kadaşları tarafında geçilmiş o- ranisine nayet esasına musterut deki tütün binası inşaatı bitmek hl "~ziyeti vahim değildir. bas na alıp rrhtnna indirmek ve aza iken ara sıra ziyaretime ge- l k .. di nkforta gitmi~tir 
sefaret istimbotu ile İngiliz bay lirdi meyanede bir hukuk tees- L•gvla lan zemin Ü?erinde bir daha yü- 0 aca tır. uzre r. · 
rağını hamil bir vapura bindir- süs e~iş idi. !ra?~i seniycıye rümek ve onlann tenkitlerinden Am~rlkada 
mek icin emir almıştır.,, Bu va- adenu ıtaat benim ıçın hayırlı ol h k bir çoğunuı:tekrıı etmek mi la-
ziyet ~rşısında Sait Paşayı Sefa mıyacağını söylemesile bir tchli !ürken pek şiddetli are et e- znndı? İşte" hakikatte Filistinde Petrol şirketleri 
rethaneden cebren çıkarmak ve keyi ihsas etmiş oluyordu. Vak- dileceği anlaşılıyor_ Sab~k re- ki mesaimizf dair gerek tenkit, TUSLA (Oklahoma), 30 .-
ya yolda giderken çevirmek gay tile KAmil Paşanın hasta yata- ~ic~u~ -~ef1ia_ 1~~h de :d~1°8 gerek vesaya olarak yapılan her (A. A.) _La Rillips Petrol- -
ri mümkündü, diğer taraftan gından nasıl kaldırılıp va- e . eısıcum. u~ ın 1 

ap : - şey bundan ib~ettir. Rapor eski um kompani ile Endepandan 
Hünkar behemehal Sait Pş. run purla İstanbuldan teb'it miştır. 912 ıntıhabınd~ maf- siyaseti·. ciddi tenkitte bulun- Oil gaz kompani namındaki i-

d - d" .. d"' b lup olmuş, 9l9 da te rar u fakat bunun yerine ya- ı · k ti' sefaretten çıktığını istiyordu.Bi olun ugunu uşun um e• k geçmiştir. Fakat bu muyor, ~ ki bilyük kuvvetli petro şır e 
naenaleyh Pş. yı kandırmak lll- nhn de böyle . bi_r .felii- :~h=ta ordu da karışmakta- pılab!lecek veya yapılması ~~- nin tevhidi hakkındaki müzake
zrmdı Sait Paşa benden evvel gi kete uğramaklı~rm ı~tımali bu- dır Le uia'nin intihabında da zrmgelen şey.~er. hak~?1da mu!>- reler devam etmektedir. Her 
denlere s~yledikle~ . bana d_a lunduğ~u de.rpış ettırn .. Böyle bo;ıe o~muştur. Şimdiye kadar hem şe:ler soylilyo~; • ,, ikisinin müşterek sermayesi 316 
tekrar ettı ve kendısının tedavı- na ~?ş hır vazıye~e se_bebıyet ver Reisicümhur kalan Leguia ge- Yenı fırka ve Tımes milyon dolan miltecavizdir. 
si ve oğlunun tahsili için Avru- megı arzu etmedırn bınaen aleyh çen sene yapılması l~znnge- "Times,. in ~ehrimiz muhabiri 2S Y'eni kumpanya he~~ .hemen 
paya azimetine müsaade istihsa- oğlumu yanın:a alarak se~aret- len intihabatı yaptırmamış ve tarihile gazetesine yolladığı telgraf- iki . ~~yon akr genışhğınd~ a -
li zımnında deialetimi rica eyle- hane:re gelmege .~ara'. v~r~_ırn.. mevkiini muhafaza etmiştir. Bu ta diyor ki: "Halk fırkası kendini ten razı ı~tıcar. e~e~ek v: takriben 
di.Ben cevaben şu sözleri söyle- ~aıt Paşa bu sozl~n ~uyuk bı.'. nun üzerine reisin alyehinde sik vı İamet Paşaya karşı Fethi B. 125 bın vanl ıstıhııalat yapacak 
1ım: telaş ve helecanla söylıyordu bu rt'b t b şlamış nihayet ve v• arkada•ları tarafından yapılan ten tır 

· .. h-1· d "dd' b' d' te 1 a a ' ' ' .-;!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!~~!!!!!!!!~9,!!!!~~ · - Paşa Hazretleri böyle bır tun a ın e cı . 
1 ır en ışe ve bermutat ordu da buna karrşa- kitlere cevap vermek için çok gayret ;;'şağı olduğu münakasa ~a~ul ~~eı. li>if.;~ft 

ihtiyacınız olduğu kabul olunsa korku emareieı:ı ~ardı her halde rak ihtilal patlak vermiştir. sarfetmektedr. Halk fırkasının bil - bir ~eydir Bizim fıatlerımız du~ya 
bile bunu doğrudan doğruya hu sefarethane:l'.'~. ıltıcası ~zze~ Pa- tün azasından vaziyetlerini tayin et- fiatlerl ile iktısadi münasebet te11s ot 

h . d 'f h şanın o teblıgınden munbaıs ve A mesile ancak ticaretimizin idame edl zuru umayun a şı a en veya . . . .. NEVYORK, 30 A. . - meleri istenmiştir. Eğer hükumete d'l 
1 h · l b uhafazaı nefse aıt bır mulaha lebileceüi de münakaşa • ı emez. ı bir ariza i e ta nren ta ep uyur m - Lırn' andan bıldirildiğine göre, muhalif iseler fırkayı bırakmaları, hü b 

· · ld ğ " h k Dünya flati ile dahildeki fiat arasın-• mayıp bu sefarethaneden bildir- za netıcesı 0 
u u~a liU~ ~ yo yeni hükfunet, M. Leguia'nın i- kfımetle beraber iseler fırkanın dai- daki müsavatsızlık birçok ııenelerdeıı 

, meniz nasıl tecviz olunabilir? tu İzzet Paşanın böyle bır ırade daresi zamanındaki memurları mi azası olarak kalmaları beklenmek- beri himaye edilen ve edllmiyen tica-
Siz zatı şahanenin en eski emek Y_i kendili_ğinde u;ydurmaııma ih- tecziye edebilmek için Kanunu tedir. rette zıt bir hayat mikyasına sebep ol ~~:';;)~~~~~~ 

' tarlarındansınrz mizaci hilmayu tımal venlemezdı demek oluyor Esasinin hukuku umumiyeye Serbest Cümburiyet Fırkasının va muştur. Yalnız bu sebeple mllll bir ll"J;ır;ı~ 
nu herkesten iyi biıırsiniz.Bina- ki zatı şahane Sait Paşayı sıkı mu"'teallı'k bulunan maddelerini ziyetidaha az parlak görünmektedir. siyaset tetkik edilirken hayat mlkya 

' 1 d ~ sının bırakılmaaı gibi nbit fildrlerlıı ennalevh devlethaneye avdet bu hır tarassut a tm a tutmaı;a ve muvakkaten tadil etınilftİr. Hii- İstanbul matbuatı, bir iki istisna sebebi budur. Fakat mütehavvil ha-
vururs~ maruzatnnızm hilı;- Kendisi hakkmda hasıl ettiği kOmetı başlıca gayelerinin u- ile, İsmet Paşaya muzahirdir ve şim- yat mikyasları ihmal edilemes. Bu 
~Ü telakki buyurulacağına şüp- şüpheler zeval bulunciya kadar mumi idareyi islah etmek ve diye kadar yalnız 13 meb'us yeni frr mikyaalar ve onlarla tevem olan iic-

1 he yoktur. onun hariçle münasebetini kes- M L . 'nm · daresi zamanın- kaya geçmiıtir. Ekalliyetlerin parti . ret derecatı iıtihoal flatinde son dere 
Sait PaŞanın sefarethaneye il-. meğe karar vermişti. Sait Paşa da. nue~:s se~ayeyı· suiistimal mento ve beİedlye intihabatına işti- ce mühim bir amildir. Diğer memle- .&ırNaci d b d k km kta k h kl ketlerdeki a§&fı ücretler bizim derc-i ticası Hünkar?an Avrupaya azı . a ~ ~n or . a p_e a ı etmiş olmaktan mes'ul bulu- - rak halrlarına dair Fethi Beyin beya- ceniz de. lıııllllİiill-.ı•ıiııı--mıııi 

met müsaadesıni koparmak mak ıdi. Mıshne nadır tesadiif oluna b. .. h k" 'd natına İsmet Papnın bazı taraftarla- ___,...- - --- - -- - --; 
. k d ed hh 1 Sai nan ütun eş ası ta il} ve ~I - Sanayi için bizim derecemizde iyi Elif ~ T i B i e 'nlsı sadına müstenit olmadığı aşı- ca erec e ve am o an t . ı d - b rinca bilhassa ıtıra, edilmiştir. techiz ve tensik edilmiş diğer hir 1 ~ a c ey n s r 11 

kardır; ne Sait Paşa Avrupaya Pa?" bu. suretle ~Unkinn kendi detle teczıye. 0 un ugunu e- Yeni fırkanın her çeşit gayri mem - memleketteki atağı ücretler sanayi 
gitmek istedi, ne de Hünkar ~ru. ha?ı~ ve be~ı ?e telef edece yan etmektedir. . nunlar ve hoşnutsuzluk getiren poli- usullerinin git gide daha ziyade ma- bugün açılıyor .. 
buna müsaade ederdi. Bunun el ğını dUşune b!lirdı. Şayet itaat M. Leguia'run idaresı zama· tikact!arı toplamak için bir zemin ha kineleştiği daha ve daha büyük ne-

d. imi ec k !ursa k ticeler tevlit eder." lıette ba~ka lıir sebebi olacaktı. e ıp ~araya ge Y e 0 nında iska ameliyatının idaresi- zırladığı ve böyle bir leşe külün ha-
Sait Paşa nihayet iltica sebeblaj Kamıl Paşanın haııta _ya~ağın- ne memur edilmiş -0lan .Ameri- kikaten kuvvetli bir tarakki fırkası " . . 

· k' · J ·1 · h · d k ld tlıp b d rll . . · d' · b'r esas teşkil ede Teıı:ıs,, gazetesı Lehıstanda fıtıde ı ~oz en e ıza ettı: an a ır vapura ın ı me k lı bir milhendisin tayyare ıçın tatmın e ıcı ı - . . kil' 
1 

. 
- Bir sabah İz. ze_t. Paşa tara- si gibi kendisinin de bir kaç me ı"lae kaçaJ<a teJ:1-bb''- eyledig" i sı- miyeceği de ileri sürülmektedir. yeni kabınerun teş 1 mese es~n 

f ah d b ğ 1 ıs ,,- ua Muhabir bundan sonra Adliye veki c.ıen .bahsed. erken baş makalesın ı ş ane en em gorme e ge - mur marifetile konağından alı- d kif dil · ld • sö d k 
d . Z h b 1 ki· ra a tev e mış 0 ugu Y u Mahmut Esat Beyin ahiren vaki o- de ıyor 1 : ı. atışa ane uyurmuş ar · rup Yıldızanakloluna bileceği ih d' M ·ı h k 
Babı aliden bu aralık pek mil- . . . . . ·ı i . lenmekte ır. umaı ey • en lan beyanatından ve Fethi Beyi Sıvas "Leh vatanperverliği bugün-
him evrakı siyasiye geliyor.Bun tımaını. derpı! e~esı _tabi eli. dislne tevdi edilmiş olan para- hattmmküşat merasimi için vaki dave kü müşkilata karşı müttehit bir 
lar hakkında Sait Paşanın müta Mamafih ben vazıfem ıcabı onu lan suiistimal eylemiş olmakla ti kabul etmediğinden bahsediyor, ve cephe teşkil etmek için bütün 
leasını almağa lüzum görüyo- kandırmağa çalışacaktnn.Dcdlm ittiham edilmektedr. İsmet Paşanın orada söyliyeceği nu- hüsnü niyet sahiplerinin birleş-
"Um. Bunun için ya o evraki Pş. ki: tukla Fethi Beye cevap vereceğini mesini emrediyor. Hudutların 
nın konağına göndermek icap e- - Paşa Hazretleri bir defa betleri bizzat arııetmekte ne ilave etmektedir. tashihi için Almanyada yapılan 
'.liyor bu suretle vakit kaybolu- İzzet Paşanın iradeyi tebliğde mahzur vardı? Halbuki İngltere mücadelenin Varşovada uyandır 

P "k"d b' lnailiz sanayiinin d' 1 · • d' ı yor yahut aşayı 1 1 
e ır sara- eksik veya fazla söylemiş olma- sefarethanes!ne iltica etmenizin ~· dıgı en ışe er, sıyası ve ıp 

0
-

ya çağırtmak lüzumu hasıl ola- sı muhtemeldir.Mamafih hiç ek dahilde ve hariçteki tesiratı na- vaziyeti ması sahalarda memleketin ida-
cak bu da kendisi icin rahatsız- "Timeı" gazetesı İngiliz sanayii- resini deruhte eden hiikUnıette Jıaı 'mucip olacağını. düşündüm. sik te olmasa siz Padişaha ta bi zarnnızdan kaçmaz.Zatı şahane nin vaziyetini tetkik eden başmakale- .. . . . 

"' b'da tı' "!"' nd beri · u· hakk da bı'rtakım so··zlere mey sı'nde mrvsırru· ·n ı'•ler üzerindeki tesi- kuvvet ve nufuz verılmesı ıcap S'inaen aleyh mesaili hazıra zail ı ye cu usu an ın sap ın - . , 
etml·ş b' T klif b da · k uht 1 1 rini anlatarak ağustosun pek iyi bir ettg" ini göstermiştir. Mareşal ılııncıya kadar Paşanın sarayda ır zatsınız. e u- n vennesı pe m eme o an 

Ressam Elif Naci B. bucUn Gü
zel san'atler birliği salonlarında bir 
resim sergisi açıyor. 

Bu suretle, memleketimizde, kena 
di eoerlerinden müteşekkil bir sergi 
teşhir eden reosam Elif Naci B. ol
maktadır. Bugün saat 14 te bu milna 
sebetle Gülhane parkındaki Alay köı 
künde bir küşat resmi yapılacaktır. 

Sergiye şehrimizin tanımış zevatı da
vet olunmuştur. 

Elif N ar,i B. sergisinde irili ufaklı, 
kırka . yakın tablosunu teşhir etmek
tedir. Elit Nori B. in gördüğiimilz 
bazı tabloI1rrnda memnuniyetle mü
şahede ediyoruz ki genç sanat~ 
kl5.sik tarzın dar çer ivcsindcn kendı 
ni kurtarmıştır. Vücude getırdiği o
rijinal eserl -- ri yeni tarzın müvaffakı
yctli niımuneleridir. Burada resmini 
gördüğünüz "Sabahlıyan adam" tab
losu. genç ressamın müvaffakiyetli · · dak ay olmadığını, önümüz~eki kış me".- Pilsı: lski'nin ba~vekiilete ge)me ı<endisine tahsis ettireceğim bir yurulan hizmetin ihda- bu vaziyetin ıdamesıne se at siminde ise kömür sarfıyatı do-ayısı- · ~ 

fairede ikaın<:tini tensip ettim. sını muvafık bulmuyor- ve rilyetiniz manidir.Size kemali le bu sanayide inkişaf görülse de si bu şartı ihmal etmekte olup Sergide bundan başka şayanı di
!zzet Paqanın bu tebligatına ce- sanız yahut bunu bir vesayat hulfis ile konağıruza avdeti tav- mesela inşaat işlerinin duracağından bu milli kahraman. fırkalarm kat bir tablo daha vardır. "Melodi" 

,, bahsediyor ve diyor ki: . ,ı I .. .. ·ıı .: 'tım' k 

eserlerinden birisidir. 

· el 1" Sall'atkıir Elif N• 
1 

mesinden vücude gelm1' ycP 
. d' ( 

resım ır. .. tcıôl 

Sergi eyliılün dördun~ ı~• 
, . aret kaldcak ve h~rkeıın zıy •aben "her nerede bulunsam Pa talakki ederek aleyhinize yürüye siye ederim. "Dünyadaki istihsal fiatleri vasi fevkın -.e ~utun mı eun ı a- isıniaitaşıyan bu tablo. ayrı ayrı ren 

dişaha hizmet etmek vazifem- ceklerini zannediyorsallJ~ bu <'.i- (Bitmedi) bir sahada İngiliz i•tihsal fiatler;nde:ı mı <:ıızcır.,, d h 1 !erin gelişi güzel, i'kilsiz birleşinr best 'ulunacaktır. 

!~: 



llc ar 
:rgide satış 
ccar sergide satış 
)tlınası aleyhinde ----
!liret odası bugün 
~planıp bir karar 

verecek 

sergide 
Maarl/t~ 

Tasfiye 
Ecnebi hocalardan 
kimler çıkarılacak? 

Komisyon mesaisini 
bir hafta temdit 

ılatasaray lisesinde açılmış. etmiştir 
İkinci yerli mallar ~r~~t Ecnebi ve ekalliyet mekteple-

a günü akşamı saat Y1nnı ı- rindcki Türkçe muallimlerinin 
kapanacaktır. . . ı 

:u sene sergi, eskisinden ıkı vaziyetini tetkik etmekte o an 
i fazla rağbet görmüş ve komisyon mesaisini bir hafta da 
llıniyctli miktarda satış ya- ha temdit etmiştir. 
llştlr. • Yapılan tetkikata göre şeh 
~ergideki eşyanuı ucuzlu.gu rimizde bu kabil hocaların a· 
~nden mutazarrır olan bır dedi 600 e baliğ olmaktadır. 

T . t Orlası Bunların içinde simdiye ka-tacirler dün ıcare · , 
nüracaat ederek fabrika sa- dar tasfiyeye tabi tııtulmala-
erinin şehirde fabrika top - rına karar verilenlerin adedi H 

fiatine, hatta maliyet fia- dur. 
ve perakende eşya sattrkla- Bunlar meslekler·, de ehliı; • 

, bu vaziyet dolayısile piya siz görülmüşlerdi. 
a işlerin durduğunu hildir- - Bu mualim1:rin kim oldtı'.;11 
ıler ve ticarete imkan bırak bir hafta sonra belli olacaktır 
ran sergi satışlarının menedil Bazı kadın muallimler aras•nda 
si için teşebbüsatta bulun· ahvali şüpheli görülcnl~r bu çı-
şlardır. karılanlar meyanındadır. 
Ticaret Odası heyeti bugün Vazife ve mesleklerinde dü-
ılanarak bu meseleyi görüşe- rüstlüklerile taninmış olan ko
c ve sergide perakende satı- misyon azaları hiç bir haksız 

menolunmaııı için İktisat lığa meydan vermiyecekler, 
·kaleti nezdinde teşebblisatta kimsenin hakkı müktesebi zayi 
lunacaktır. edilmiyecektir . 
Ticaret Odası erkanından sa Komisyon gayet müdekkika-

1iyettar bir zat demiştir ki: ne ve bitaraf olarak mesaisini 
- Sergide yapılan perakcn yapmaktadır. 
satışlar hakkmda vaki olan Darülfünunda 

!<Ayetler e™:mmiyetle tetkik Darülfünunda eyh11 devresi 
!ilmektedir. imtihanlarına henüz başlanmıs-

Y erli mallan tanıtmak mak tır. İmtihanlar bir ay devam e 
ıdile açılan bir sergide t~pta~ 4ecek ve tedrisata teşrinievvel 
atine satış yaparak tacırlen lin birinci haftası sonunda baş 
utazarnr etmek doğru değil • !anacaktır. 
r. Hilkumet bunu menetmek Kaııketle kahvede 
ılahiyetini haizd\r. Bittabi Ti- oturanlar 
ret Odası, şikayetleri nazarı Lise talebelerinden bazıları-
kkate alarak tacirlerin huku • nın mektep kasketlerile kahve
unu muhafaza için lizrmgelen terde oturdukları ve tavla oyna
•şebbüsatta bu.lunacaktı~,,. dıklan görülmektedir. Bu gibi 
Müşteki tacırler, ıergı satış- talebenin isimleri tesbit edilmiş 

rı dolayıaile ~u~~ _oldukl~n tir. Mektep müdürlükleri tara 
r~ıann tazmını ıçın, fabrı~a fmdan talebeye bu hususta bir 
hıpleri aleyhine dava açma~ı tebliğ yapılmıştır. Badema kah 
uvafık görmektedir. . velerde kasketle görülen talebe 
Diğer taraftan ~rigye iştt- şiddetle tecziye edilecek, teker

k eden milli fabrıkalarm sa- rürü halinde mektepten çıkarıla 
İpleri ise bu şikayet ve teşeb- caklardır. 
"sleri tamamen gayri varit g.l- Mektepler ne günü 
rek diyorlar ki : açılıyor? 
- Milli müessesat, yerli ma- Lise ve ortamekteplerde ik-

•ılatını halka tanıtmak için hat mal imtihanlarına hugün başlan 
rnaliyet fiatinden bile noksa_:- mıstır. İmtihanlar onbeş gün 

a rnal vermişlerdir. Halkın rag sü;ecek ve bu sene liselerden me 
tini temin için zararı göze al- zun olacak talebe adedi kat'i o
ışlardır. Fabrikaların çıkard-k !arak belli olacaktır. 
rı mallan serbestçe satmak Liselere kaydü kabul 6 ey
bii haklarıdır. Ticare.~in ser- l(l.lde başlıyacak ve teşrinievve
stisi aleyhine takayyuda• va- le kadar devam edecektir. 
dilemez. Tedrisata 1 teşrinievvelde 

Hen!iz yeni doğan mitt1 .s~- başlanacaktır. 
yii muhitine tanıtmak ıçın llk mekteplerde 
rgide yalnız yirmi gün çalrş~n İlkmekteplerde dersler 15 ey 
birkaları, kendi. m~nfeat~erı- !filde başlryacak ikmal imtihan
n bozulduğu iddıastle satışta.n lan 0 vakte kadar bitmiş ola
enetmeğe kalkışmak haklı bır caktır. 

areket sayılamaz. Nitekim Pa- Ecnebi mektepler 
s sanayi sergisi de böyle satış 
dır Biz geçen sene nümune 
ıi teşhir ettik; bu sene satışla 
nı yapıyoruz. Satış yapılan 
eıin ismi sergi olması mahiye
_ni değiştirmez. Kanunen se~
ıde perakende satışın menedı
rni yeceği kanaatindeyiz .... 

Şehrimizdeki ecnebi mektep
ler 8 r;yliilde tedrisata başlıya
caklardır. Bu mekteplerde de ik 
mal imtihanları bugün başlamış 

tır. . 'lk ı 
Ekalliyet mekteplerı ı mt>.< 

teplerle beraber_ açılacaktır 

Sergide simdiye kadar 30 bin vaz geçmişlerdir. . 
ralık satış. yapılmıştır. Fabrikalar, serg~cfe~ alın~n 

Emanet ve defterdarlık sı-r- neticelerin memnunıyetı mucıp 
; "Wasından vergi almaktan oldui!;unu sövlüyorlar. 
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atıs 
Müzeler 

Halil B. A vrupadan 
avdet etti .. 

Teftiş .. 
Hapisane ansızın 

teftiş edildi 

Poliste 

iki tevkif 
Bir muavin, bir polis 

Avrupada bir çok Tevkifane ve hapisa- neler yapıyorlarmış'? 
müze mütehassıslarile ne hakkındaki rapor- 8 1 .k .. d t k.f 

1 k aı .. ·ıd· un arın ı ısı e ev 1 
temaslar oldu ar ve a ete gonderı ı d·ı k hk e ı ere ma emeye 

Bundan iki ay kadar evvel Evvelki gece saat 22 de, müd 
. h . . A d, eiumumi muavı'nlen'nden MLıh verildiler tedavi ve istıra at ıçın vrupa 

ya giden müze müdürü Halil B. lis, Necmettin ve Hayrettin B Son zamanlarda polis mü 
dünkü semplon ekspresile şehri ter tarafından hapisane ve tev- dürlüğilnde yapılan t~ftişat ne 

mize dönmüştür kifane teftiş edilmiştir. ticesinde evvelki gün bir kom· 
Halil B., Mar Teftiş saat 24 ~ kadar sür- ser muavini ile bir taharri me 

.1 
w....: j 

ese 

;ilya tarikile müştür. Mu~ittin ve Hayret~n muru tevkif edilerek Adliyere 
Fransadan geç- B, · le~ tevkı~aneyi, N ecmettın teslim edilmişlerdir. Tevkif e
miş ve İsviçre- B. hapı~aneyı dolaş~ıştır. . dilen muavin Galata merkezine 
'lin Rayfelden Teftışte ehemmıyet venlen tabi Bankalar mevkii muavini 
ıehrinde birmüd nokt_a, :_nahpusların kendileri- Osman Ef. ve taharri memuru 
İet kalarak ken- ne aıt koguşlarda yatıp kalkma- da ayni merkeze mensup İbra -
:lisini teda~ et- d_ıklan, nizam ve intizamın ye him Ef. dir. Yapılan ihbara 

Anadoluyu iki it{/ IJl,\/kll'lu dıJllJ}lp ııııı V<'tı. I , f!.,()ı O· 
nıı te.,ıs edec~k olan Necmi Ati kliihii bhlklet 

ş11lıe"1nd~n diJrl bl.~fk/e/11 

Spor 
irmlştir. rınde olup olmadığıdır. 1 ve müfettişlerce tesbit edilen 

H 1
.
1 

B f Teftişlerde müsbet netice el 
1

1 şekle nazaran bu Ef. !er mın-
a 1 • sır d dilm' h' b" l • 

d 
. . . e e tş, ıç ır yolsuz uga \takaları dahilindeki banka han 

te aVl ve ısttra- d"f d'l . . • . . 'h . tesa u e ı memıştır. apartrman gibi müesseseleri in 
ıat. !~ın :ıntı~ar Tanzim olunan rapor Veka·jhisar altına alar~k bunların ka-
e1ttıfgı sey abt_ıl~- lete gönderilmiştir. pıcılarını para vermeg-e icbar et 

Bisikletle Trabzon
dan stanbula 

e ırsattan ı ıs - ----- -
Halıl B. tifade Fransa- Ticaret odasında tikleri gib_i _yakaladıkları h!rsız 

nın, lsviçrcnin belli başlı müze- ve ıan~e~t~tler~n ı~f ~~ra ~i-
lerini, meşhur abidatını dolaş- Ceze alınacak 1 ı;; ~a ~mış er.. ~~- 1 

1e ~ e~ u 
mış, müze mütehassıslarile hu 3 000 k • • t . ennMr~sdmdı. e ıse _el;kı ah ınk-
susi temaslarda bulunmuştur. • ışı utuyor mıştır. u eıumumı ı a -

Bu maksatla Almanyanın ba Tic•r.t odasına sen .ik taahhüda· larında tahkikat yapmaktadır. 
tını vermiyen tacirlerin mühleti dün Maşlak yolundaki cerh 

rrrH bzon un Nccı1ıi Ati kliillt
0

ıııden 

dôrt g<'ll\ tahıniııe11 -t.5CG 
kilonıetreyi bisikletle kat<'ttiler .. 

zı şehirlerinde de bir cevelan dolmuştur. Verilen malumata göre . .. . . . 
yapmıştır. , oda meclisi bu halta içinde toplana· Evvelkı gun Zıncırlıkuyuda 
· Halil B., iki ay süren tedavi cak taahhüdatını vermiyen tacirler Maslak yolunda Hasanefendi

ve istirahatinden mütevellit hakkında ne yapılacağını kararlaştı- nin gazinosunda işret etmekte 
memnuniyetini izhar etmekte- racaktır. . ... .. olan Tepebaşında oturan şoför 
dı·r. Halı'! B., kendisinin seyahat _Soyl_enıl~ıgıne gorc ecza alınacak Hüsametin ve ayni gazinoda bu 

tacırlerın mıktarı 3000 kişiyi tecavüz · 1 
te bulunduğu esnada, tekaüt- ediyor. Tekrar mühletin temdidi için lunanAsabık ploAlıs_ mce~urEafrınb~ -
lüğünü istiyecegi hakkındaki şa oda meclisinin bir karar vermesi do dan ksaray ı lı antp · tr 
yiaların doğru olmadığını söyle muhtemeldir. meseleden kavga etmişler Hüsa 
mektedir. Tecrübeler yapılıyor mettin Ef. tabanca ile Ali Ca -

Bursada bir ipek fabrikasını idare nip Ef. yi başından yaralamış
eden Japon heyeti Bursada senede t Ev hafta - -

ZeytinHkler _ ...... -
ır. 

iki misli koz,_ istihsali için tetkik~ta Yaptığımız tahkikata göre 
başlamıştır. Heyetçe dut babçelerın· . . . · 
de tecrübeler yapılmaktadır. Alt Canıp Ef. pohs m~mur~ i

ken Hüsamettin Ef. nın cvınde 

Trabzonun Necmi Ati spor klübü
ne mensup Mes'ut, A:.tm, Mehmet, 
İsmail isminde dört kıymetli sporcu 
bisikletle Trabzondan şehrimize gel
mek ve takriben (4500) kilometre 
katetmek surctitc takdire şayan bir 
•por seyahatı yapmışlardır. Resimle
rini dercettiğimiz ve kendilerile gö
rüttüğümüz bu gençler 4 temmuzda 
Trabzondan hareket etmişler ve 29 
ığuıtosta 1stanbula muvasalat eyle· 
mitlerdir. Seyahat esnasında Ankara· 
dl kaldıkları bir hafta hariç tutulur
sa seyahatları elli gün sürmüştür. 
Bu gençlerin lstanbula gelmek için 
intihap ettikleri yol anlaşılırsa, yap· 
tıkları spor hareketinin kıymeti bir 

Avrupadan bir müte
hassıs getirilecek 

L d 1 gizli vesikasız bazı uygunsuz kat daha tezahur eyler. Bunun için bu y ur lJ yor ar kadınlar bulunduğunu mildiriye yolu karilerimize bildiriyoruz: 
----- te ihbar etmesinden muğber ol- Trabzon-Gümüşhane - Erzincan-

Evk:\f zeytinliklerinin bu seneki K • . . k •• . d Al. Sıvas ... Kayseri - Kır chri - Ankara .. 
mahsulleri çok şayanı me~nuniyet- I aySefl V 8lıSI Of muş ve nihay~t gazıno a 

1 Eskişehir - Kütahya - Afyon • Uşak 
tir. Evk•f bu s•ne zeytınlıklerden H .. . • ğl Canip Ef. ye tesadüf edince ta- - İzmir - Balıkesir • Bursa - İzmit -
yarım milyon lira kadar hasılat yapa useyının o u bancasmı çekerek başından ha- t.tanbul. 
cağını ümit ctm•ktedir. h fif surette yaralamıştır. Maksatlarının memlekette bisiklet 

Zeytinliklerin ıslahı içın Avrupa- akkındakf OeŞ Hüsamettin Ef. zabıtaca der le uzun seyahat rekoru tesis etmek 
dan getirilecek mütehassısa ayda k . dest edilmiş olup tahkikat de- olduğunu &öyliycn bu gençlerin av· 
1000 lira vnilm ,; tekarrür etnüşt'.r· rfyatl t~ ZI p dette takip edecekleri yol başka oıa-
Mütehass!s yalnız movrut z ytınlı.c- vam etmektedir. caktır. Bu yol da: 

Viner Spor Klüp geliyor 
Son seyahatında Galataaaray ta

kımını Viyanada 6-1 mağlup eden 
Viner Spor KHıp futbolcularının 19 
ve 21 eylul tarihlerinde Galatasaray 
ve Fenerbabçc klüplerimizle kar,ıl"I 
rnak üzre şehrimize gelmeleri sureti 
kat'lyede takarrür etmiştir. 
Küçük Kemal Hazırlanıyor 

Yunan şampiyonu Angelidiı'le 5 
eylıllde Stadyomda bir boks maçı J'll· 
pacak olan Galatasaraylı Küçük Ke· 
mal muntazaman idmanlarına devam 
etmektedir. Kemal her akşam saat ~n 
yedi buçukta Stadyomda muhtelif 
boksörlerle idm•n etmektedir. Sevim· 
h boksörümüzün antrf'nm1nları ser .. 
be•t olduğundan her akşam beş altı 
yilz kişi bu idmanları merakla takip 
etmektedir. 

Bu hal Kemal - An~elidis maçının 
nasıl bir alaka ve merakla beklendiı;ı· 
ni göstermeğe kafidir. Dört ay evvel 
Romanya şampiyonu Karpeni par1'k 
b}r şekilde mağlup eden Kemal, 5 ey
l~lde Yunan şampiyonunu da ayni a
kıbet ugratabilirse galibiyetlerle 
dolu boks hayatına dört gozle be!tk
nen bır zaftr daha ilave etmiş olacak 
tır. !erimizin ıslohı ile m:şgul olmıyacak, ediyor Mutfakta tutuştu! İzmit - Adapazarı - Bolu Çerke • 

Türkiyede yenı zeytın cıns ve nevılc- ı Samatyada Alifakih mahalle .k.oçhiaar - Tosya - Gümü hacıköy -
ri yetiştirecektir. -- Merzifon - Samsun - Ünye - Fatsa· S. GAI iP · 5 • sı'nde oturan Belgrat sefareti i- Tenı"s bı"rı' ·ı· ~ · TPSis edilecek zeytin fidanlığında Y ,arın gazetesinın agustos Ordu - Gireson - Trabzon yolu ola- nc1 lgı 
yetiştirilecek olan bu yeni cins ve 1930 tarihli nüshasında (nasıl.., kinci katibi Nusret B. İn ahçı- caktır. lıtanbul Mıntakası Teniı Hey'•· 
nevi fidınlar zeytincilik havalisinde- kaçmış) semamesi ile kör Hüse sı Nedime dün mutfakta yemek Sporcu gençler Orta Anadoluda tinden: 
ki köyiıilere d• bedava dagıtılacaktır. . pişirmekte iken mangaldan üze· kendilerine yapılan istikballerden ve 1930 sen,.si ht•nbul T<nis birın 

Mütehassısla berab•r ralışacak O· yın oğlu İbrahim Paş. am_n tam b' k 1 l gösterilen arnkadan memnuniyetle ciligi müsabakaları 12 e~lıil 1930 Cll· ' k' d k rine sıçnyan ır ıvı cım a yan , lan Evk•f zeytincileri mütehassıst•nı se iZ ay evel Kayserı e 1 en va f d bahsetmekte ve yolların umumiyetle ma günü Kadıköyiindeki Fenerbah~e 
öğrendikleri ıslah ve aşıloma usulle- li ve müddei umuminin de dahil mağa başlamış ve erya ına ı,ok bozuk olmasından şikayet etmek! kordlarında yapılacak ve mi.ısabaka-
rini zcytincil!k y~pan köylülere ögre- bulundukları bir heyet tarafın- yetişen Nusret B. söndürmeğe tcdirler. lar sabahleyin sBt 10 da başlıyacak-
teccklerdır. Zeytın fıdanlıklarıncl~n d . t h . . d'ldiği ve küp- çalışmış ise de Nedime vücudü Kendilerinden aldığımız malumata tır. 
en büyügü Antalyada tesis edilecek- an evt a aın e 1 b 

1 
d • nün muhtelif yerlerinden ağırca göre bu gençlerin mensup oldukları Birin<ilik müsabakalarına iştirak 

tir !er dolusu altınlar u un ugu ve Nusret B. de ellerinden hafif Necmi ati klübü 923 sen~sinde tessüs. tdecek 1:.e~iscilerin 10 eylıil 930 çar-
• Bu ._ne Evkof bütçe>ıne bu işl.!r ve birkaç gün sc;;ıra valiye ba- etmıştır. Futboldan gayrı bütün sporl samba gunu akşamına kadar kayıtla-

için •O bin lira konulmuştur. Gelecek ist!da müracaat eder ek polisin çe yanmışlard·r. !arla ve ictimaiyatla meşgul olmakta rını yaptırmaları rica olunur. 
sene _bu miktar. b~r misli arttırılma:.: : mütaleası üzerine bir kaç ada- Yüzme bilmeyince! dır. Bilhassa ehemmiyet verdikleri M --·--
suretıle zcytıncılıge daha fazla ehem- mile beraber Talasa naklolun- Kommerc.iyala bankasında şubeler avctlık, bisiklet, denizcilik, IStrJı prensesler 
miyct verilecektir. . . atletizm ve musiki şubeleridir. Kiti-

--·-· duğu vP oradan firar eyledıkkn katip İtalyan tebaasından 25 bün 250 azası vardır. Musiki şubesin Dün Abbas Halim 
Elektirik işi ve 15 ağustos 1930 tarihli ~üs - yaşlarında Hanrika dün yüzmek de 20 kişiden mürekkep bir alaturka p ·ı 

Kartalda yapılan elektrik fabrika· hasında (soruyoruz, cevap ıste- üzre Caddebostanında denize ve on kitilik bir alafranga heyeti ça- llŞa 81 esi geldi 
sı için Vaniköyden bir kalılo ile elek 1 riz) serlavhası altında bu yazı- girmiş ve fakat yüzme!· bilme- lışmaktadır. M 
trik cereyanı verilmiştir.. Fakat bu laruı mavekaa mutabık olduğu diğind~n boğulmuştur. Bilhasaa Ankara, İzmir, Balıkesir ·sır Kıra! aile~ine mensup 
cereyandan honuz h.,Jk ıstıfade ede- b h d bir tahki- ve BurS1 mıntakalarile spor klüpleri- prens Mehmet Ali, prens Aı.,. 
me'."ektedır .. Bunun s•b•bi şirketle 1 ve ~ ~s~sta su ~~- "n . İkiııi de nin ~e?dilerint .gösterdikleri alaka vc

1 
bas Halim Paşalarla prens~s 

nafıa vekaletı arasında henüz muka- kat ıle ıktıfa edıldıgı mu denç Unkap.nında oturan Ay•e hanımı s<mımıyetten şukranla bahseden gü.I Hatice Abbas N 1 ı · "'tun! d ' ı T b b d' ı , prenses eıı ~ 
velenin im<" edilmemi< olma.ıd<r. ı bulundug" u VP aynı su ar a d S 1 Ef ze ra zonun u ört sporcusu sa-ı Z Abb M ,. aynr ev c otur~n ü cyman . ve cynep as crzuka Ahi 

Heyeti v•kil• !st,nbul elektirik: hu hikaveleri temsil yolunda r~ lı günü şehrimizi terkedeceklerdir. • · ıas, . k . . . J zevcesi Gill1;:.en H. dövnlii•lcr ve yara B · k. 1 · prenses İffet Hasan "e p Ih şır etı ımtıya• mmtakasını Pendiğe simler de konuldugu ahiren gö- ' ' u azım ar genç crı ve Trabzon-ı • reııs 
kadar uzatmıştır. Fıkat bu havaliyej "ld" lami1lardır. o: sporda. meşkur _bir va_rlık gös_ıeren san Ha~an dü.n akşam St~lla d'İ 
cereyan vermek içın. nafia vek5letilc ru u. . Karı koco yakalanmıştır. Necmı Atı klilbunu tebrık eylcrız. talya vapuru ıle Venedikten r.eh 
anlaşmak lazımdır. \ Kör Hüseyin oğlu. İ~rahım 1) l dı l k . 7 Dalma ve atlama rimize gelmişlerdir. 

Y_ akında muk.•veltnin imza edıl- , Pa•a namıtlda Kaysende ıkamet • . o an rıcı ı mı •. " t · l Evvelce Türkiyede Nafia na-
mesı v• b. u ha_va .. lıye de .e.l•ktrik ecre- etm'ı• ]J"ır şahıs "oktur.Kayseri Aksorayda ot•Jr>n sk•nd-r ısmın- o.ampıyon arı 1 • , ı "' zır ıgı yapmıs. olan prens Ab 
yanı Vf"rtlnıc."sı umıt cdıhyor. de bulunmus olan bizzat kör Hü dt. l·ıri kendine icıa mcmurusüsü vo- 1 stanbul dalma ve atlama şampi- bas Paşa Sait Halim Paşa mer 

Piyanko sevin olup bundan iki s~ne ev- ı rerek dol•ndırıcılıl< y~ptıgı idda olun yonlukları 30 ağustos günü Bebekte hıımun birader'd'. 
Esirgeme Derneği meııfaatınc bir ve! firara muvaffak olabilmiş duğur.dan polıııc;e yakalanark hakkın- Galatasaray denizcilik lokalinde mu· ı Abb p . 

1 11 

• . · d t hk'k t b ı t vaHakiyetlc icra edilmiştir. Fakat as aşa_, bu s.eyahatıı1 ta-
pıyango tertip edilmiştir. Piyango . ı'se de bir mu"ddet sonra ve •ark • a 1 a" aş anmış ır. h ~ -·- maalesef bu müaabakalara yalnız Ga· mamen ususı ır.ahıyctt: old•ı-
5 eylill cuma günü saat onda Türk- taki sckavet hadisesinden çok latasaray denizcileri i•tirak etmi•ler- / gunu, beyanatta bul•111amıya-
oca~• merkez bınasında kesıde edile· • . . .. rlİmayei Etfal cemiye- ' ' • cektir. · evvel mi11i hudut harı ınde ol - kk dir. Netic.ede Suat as puanla İsta~- ı cağını, hatta İstanbulda ne ka-

K
• . .. .. M k 1 armak · · tinin teşe ürü bul şampıyonu, Ahmet 33 puanla •· dar kalacakla b'l .. 1. . 
ımse tayın edilmiyecek muştur. er ·umun «' . ıçın kincı·, Ka· zım 31 puanla u"çu· ncu· ol- . . rını 1 e soy ıyemı 

f b
'ld' · da s• ·Eminönünde icrayi ticaret eden 1 kl be 

Cemiyeti belediyece verilen yenı ır~at b:ıla 1 ıı;ı ~ ~~- 1 B n;er "Güneş" veresiye satı~ şirketi tara- muşlardır. İstanbul kürok birncilikj yece erını yan etmi~tir. Bu 
lıir karara göre badema miidiriyetler kezi vilayette de~ıl ı ıın. enım fından Adaların r1 kir çocuklarına rnüsabakaları 12 cylulde icra edilecek prenses ve ptensler kafilesi bir 
le, h_izmetleri~e ihtiyaç göster.len me ve müddei umuminin haLI; bu • tevzi edilm•k üzr. Şubemiz emrine tir, ~müddet şehrimizde kalarak k s 
ı'.'.urıyetler mustrona olm•k ~zre, biı· Jundugumuz bir heyet marıfetile 18 takım •ibis• hediye edilmiş oldu· Fransız atletleri geliyor: men Heybeli adada ve l:ısmen de 
tun munhallf'.r tas:ırrura t~bı tutula· ı.e l<Ör H tisevinin ve ne de adam 1 gundan muht,..rt"m mütcberria Cemi· T k · d ·k 
cak ve yerlerıne kımse tayın olunmı 

1 111 
ler"ı h"ıc b'ır zaman ara-j vetimizin sükranını al•nen taktim e- Geçenlorde geleceklerini haber veı a sım e ı amet edeceklerdir. 

yacaktır an il ev 
0

. diğimiz Fransız atletlerinin gelmeleri - -- - . 
Ha~ır işlerine yardım nılmamış ve tarafımdan bunla- !!1!.ı"!!0!.ı''!!",;,·!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!l!!!l!!!!!!l!!ll-B!!I• kafiye! kesbetmiştir. Filhakika ken- Ekmek ve Francala fıat!erı 

ra hiç bir yer için müsaade edil-ı ması ve neticede lüzumu muha d~lerinden Galatasaray klübüııe gelen İstanbul Şehrem netind.,n: 
Emanet tarafından Daruhafaka, l d bır mektuba nazaran (P.U.C.) klübü E 1• 1.. İk' . .. .. I 

Himayeı Etfal, Kadınları çalıştırma memiştir. Sekiz ay evve . ün ya 1 kemlerine karar vrilmesi ile de ne mensup Fransız atletleri, 17 ey- . 'b Y u un ıncı salı gunun en 
yurdu, Topkapı fukaraperver cemi- yüzünde vücudü olmıyan hır şah sabittir ki, bu tahkikat sudan de lülde şehrimizde atletlerimizle karşı- ıtı aren ekmek on kuruş ot• z 
yeti, Verem cemiyeti ve Tlirkocağına sın muvacehesinde evinin tahar- ğil layikile yapılmıştır. !aşacaklardır. Bu müsabakalar ayni para ve francala on altı bu uk 
yapılmakta olan muavenet faılına bu risinden ve küpler dolusu alt•n- Ağır isnadatı da ihtiva eden tar.füte ba hyacak olan Galatasaray kuruştur. 
send~ b1.2·5

1
°0 ve kons

1
'<vatuvara da lar bulunduğundan bahsedilme-

1 
bu yazılardan dolayı iktiza eden klubunlin yırmi ~eşinci aenci devri- Emanette barem 

ye ı ın ıra ı:ammo unmuştur d l . ... · ycaı bayramının ılk numaraı t . 

K k 
· si bu neşriyatın ne ka ar lılafı ıler haklarında mahkemeye ika- kil edecekt' G 1 mı '1· Sebremanctı m•murl rı i in tan 

ır çeşme suyu hakikat oldug-unu arıkra göste- meı· dava edı'lmek u"'zredı'r. Ha- . ır. e ecek olanlar on dort zim cdil<n bHem c-tv•'ı hen il , , atlettir ve bunların içinde son Fran..a yeti Vckilece tasdik ed '1 1.uz 
Şehremaneti Kırk çeşme yolların· rir. kikatın tezahürü zrmn,nda bu Japonya atlet' ·· b k ı 

1 
m,, ıgı ıçın •. ızm muaa a a arına 1f bir eyluldcn itibaren d t tl 'k ı • 

. dan.maa~a Halka~ı suyu yollarını da Kör Hüseyinin firarı Üzerine mektubumun muhter m gazete- tırak eden Jatk•on. Flouret gibi ma· • e a ıı o uı & 
b 1 . . d" Jarül . tamır ettırm ktedır. d h 1 t k'b t tahk'kat . 1 d . . . <l • f ruf atletler Thtard ve KrotoH ibi mıyacaktı_r. Umumı blıtçe tanzım v 

~ d'tordaıl.k memurları ao-aıında t~rfi etmek i&tiyen er ıçın un - Yolun bir kısmı tamir edilmiş, Şeh _er .a a ·ı .a :'e .. ı . a. ~~- ! n~ze t e ercınt rıca e enm e en 928 olimpiyadına i tirak etmi sü~'at tasdık .cdılmış olmakla berahcr bu se 
l:.ın konferans salonunda müsabaka imtihanı yapılmı ltr. ~uıab.akaya renini. Yenifıahçe, Topkapı cihetin- çılmış ve '.'ful~ıye nıufettı~lıgın dım. ko~uculan vardır. llk fınatta bu at· ~e~ı bu.tçcnın ~tbıkı sırasında tasdık 

adın 'ıt erk ı.. "'"- ··'·· istirak etmiıleniir. lmtihan evrakı tetkık cdılmek·ı de kurumuş çeşmekrc su i>ale edil- ce de tahkıkat ıcra oluııı~u~tıır. 1 Kayseri valisi !etler hakkında daha fazla malumat 1 ıhtımalı du•unul~uş v•. y " butçeye 
-- miştir. İcan edenlerin tahtı tevkıfe alın M. Fuat wereçc~iz. ayrıca bunun ı,ın tahsısat J.onnl•J-,,. .. 



lll.illiyct ismet paşa Ankara- 1111ıım;0~•U1ııı fethi B. Basvekilimizin Yo~k_la_fl?a 
d t tt• soz.. nutkunu nasıl karşıladı? Eytam, eramil ''t n.srın umdesi "Mi!Iiyet" tir ya av e e 1 68 inci haftanın 2 incilitini 

Ü 930 Darüııafaka lisesinden 14 Na- (Batı Birinci sahifede) - Hayır . . . Yarın gazetesi Il1Ütekaitlerİ0 
1 E'i L L 1 (Baıı birinc:i sahifede) ldular. Onları tenvir ettiler. Bu znn B. kazanmıııtır. Yazısı şu- gazete harıl harıl okuyordu.Ben fırkamızın hiç bir vakit organı maaş voklaı11ası .. 

iDAREHANE - Ankara caddHi · · b .. 1 dur: de okudum. Ve banyoları bli değildir.Bu gazetedeki yazıla- J 
No ·. 100 Telııraf adrui: Milliyet, ı .. da varacak olan demiryolunun temas gazeteciler ıçın u guze f k · ık· · Id -e 

deti ti' d kika "Bu hııftarun en mühim ha- yük otele bağlııyan yokuşlu yol rın ır am rzın eserı te mı o u- 1 _ Bilumum maaş tcdı~ıı 
ıanbuL 

Telefon numaralı: 
1.tanbul 3911, 391Z, 3918 

ııimdiden bayramını yapmakd·i- ~da~~~ ~:;re d~h: teşkil beri şark hadisesi münasebe- dan çıkarak doğruca Fethi B. in ğu hakkındaki rivayetleri sureti !erinden takaüt, yetim ve du rl 
çin Başvekilden te§rifini iste ı- etti. tile lrana verdiğimiz notaya ve o<lasına gittim. Fethi B. de ya katiyede tekzip edebilirsiniz... ylill 930 yoklama ilmüh•~ iil' 
ler. Şı'mdı' hava karardı. Sekiz bu rilen cevaptır. tağında idi. O da benim gibi o- Serbest Cümhuriyet Fırkası idare alınmasına 2 eylfıl 930 sal~ ~~.ı 

ABONE ÜCRETLERi 
t al 1 h k d heyeti diln gene Nazlı handa meşgul itibaren baılanılıcaktır. 1 dil" 
sm. et .P.ş. Malaty 1.ara,.e -. çuğa dog- ru Ankaradayu:. Tre- Günün en mühim meselesini uyor u. • 1 1 çarş_amba günü aks.am ikm•l' 

1 d 1 1 di İçerı'ye gı"rer girmez benim 
0 mKuişttibuır· ·umumı· Nurı· Beyle Ag-aoalu 

G Türkiye iç.in Harİ!I igin 
400 kurUf 800 kuru§ 

emmı)'.etlı ış er .. 0 ~yısı e ş~m nin tiz sesi hiç susmuyor. Ay- teşkil eden şark kıyamını tama b tir. k• 
gelemıyeceklenru ızah ettıler. dmlıklar içinde Ankara görün - men hakiki bir neticeye sürük aüalime hacet bırakmadan: Ahmet B. dün akşam Yalovaya git- 2 - Kadın günlerinde " 

g aylılt 

6 " HO .. 1400 .. 
Heyet bunu~!~ t~se.lli. bul~~yor- dli. Çankaya görlindü. lerMk için İran Hükumetine - Nutuk hakkındaki fikri- mişlerdir. Gece Yalovada Fethi Be- ve erkek günlerinde kadınların 
du. . .Baş:-ıekilımız ıkı ay ıçın. de. Başvekil Hz. büyük bir neşe gönderdi);.;miz notada kıyamın mi sormağa geldiniz, değil mi, yin riyasetinde mühim bir içtima ya- lama11 yapılamaz. . ıııiil' 

12 M 
bi k~ k h 1 &• d' pılmıştır. 3 - Yoklama mu•meleıı cıf 

1400 .. 2700 " .r . ım an. ar~yara eı:nşerı ~." içinde devlet işlerile uğraşmağa sür'atle nihayete ermesi için ha- de 1· İsmet Pş. Hazretlerinin Sıvasta at itibarile sıra No. sile y~pı~•ııı>' 
---- nı ~ıyaret ~ıkrmd.e old~gunu soy geliyor. Sıvas hattının açılına- rekatın İran toprağ . nda da ic- Ve giyindikten sonra görüş- irat buyurdukları nutka cevabı nu- dan sırası gelmeden hiç bır ki 

Gelen evralı: rerl verilın z leyınce bıraz mili;tenh oldular. sı ve Sıvas nutku büyük idea- raı;ı hususunda viki olan tekli mek üzere otelin salonunda ran- tuk dün gece Yalovada hazırlanmış- yoklaması yapılamaz. . ,ı 
Ve bütün bir vilayet halkının listlerin vatan hislerindeki me- fimiz kabul ed·ımemiş ve eski devu verdi. Muay:· ~n saatte sa tır. s . C. Fırkos ı erkiını bugün şehri- 4 - Mütekaidindtn devaırı 

- ·ı 1 t' - · ld k · · 1 mize döneceklerdir. Teşkitat yapmak de üçretle müstahdem oJan1•
1
r, Müddeti ıı-- nuıhalar 10 lnınıt tu. tu. gu ve ı er et ıg_ı yo an en saileri için yepyeni bir kudret cevapta ısrar edilmıştır. ran !ona gittim: 

0
" 

-y-• - üzre çarşamba günü İzmirc gidecek ma ilmühabcrinj mensup . e' 
tur. Gazete ve 111&tkaya ait iti• iii• dtsıne candan baglı olduğunu halesi ve pek derin bir neşe kay Hlikilmeti gerçi teşriki mesaiyi - İsmet Pasa Hazretleri, nu olan Fethi Beye, Nuri. Ağaoğlu Ah- devairden ayrıca tastik etııreC 
müdüriyete müracaat edilir. teyitten sonra ayrıldılar. nağı oldu. k~~ul. ~tmiş hatta asileri~ ten 1 tuklarm~a bir Çok mesaile te - met, Tahsin Beyler r~fakat edecekler dir. . et~ 

Ga•etemiz illnlann mea'ullyetini Başvekil Hz. nin · Sıvastan Naıit Hakkı kılı ıçın hudut boyundakı kuv- mas etmışler. Bu meyanda zatı- dir. Bugün Fırkada Fetbi Beyin riya 5 - Yoklamasını icra etil~ 
ayrılışı pek samimi oldu. Sıvas Sıvas belediye reisinin vetlerini takviye ederek kısmen , alinizin ismi sık sık zikrediliyor. seti altında bir içtima yapılacak v• sahibi maasın yedinde bulu dit 

kabul etmes. f I F k t · . . vilayet merkez ocağı idare heyeti a- cap ed•n ves•İk berveçhi zır 

1
, istasyonu Anadolunun göbeğine nutku de muvaf ak o muştur. 'a ~. Buna karşı Milliyet karılerıne zası t•sbit '" ' ilim edilecektir. A _ Maaş cüzdanı 
r---.r----~~-------ı nazaran medeniyet yolunun me- İsmet Pş . Hz. inin Sıva1ta irat hükumetimizin mükerrer teklıfı söyliyeceğiniz bir şey yok mu?. B - Nüfus tezkeresı el 

ugünkÜ hava şalesi gibi nııı· icindeydi. Bü - buyllrdukle-· nutku mütraki.P Bele- 1
1 
ni kabı~l etmiyerek bi.r nokta- Fethi B. gu"'lümsiyerek şu be- Şehrimizde faaliyet C. Resmi senet (Rtsmı s<P, 

· ~ B · d b t k · · • b 1 n t Fırk-.nrn umumi mt:rkt:zi tcşrinic ·o1 muamele dol sil · nmı§ ıs Dün haram en çok 'l3 ın ., yük parkın üzr.r:C n~ki şu kelime diye R~'.5! '.'a~·rı. e~"~ " ır ~u u da ısrar edışı umuını . ır ıoş u yanatta bulundu: ayı e a.ı la~ 
15 derice idi. Bugu·n ha\a açık l "İ · L S ırat ettıgını bıld_ ırmıştık. H_ay. rı . B . . stızluk husule getirmış ve mese . vele k•cl>r şehrimizde faaliyette bu- mizden verilen num;ıra pu>u 

er: zmır, ozan, ıvas, ve.. l d k 1 \ E l d muhterem lunacaktır . 6 G" t ·ı . 'd t •• k · bu nutkund" bı hassa emıştır ı . 1 .. k. h'"k ' t d ti au ile ka -- vve emır e - os erı en muo c tJ1 alacık rll%~lr poıraı esen tır. daima ileri . . " Ey bütün bir cihan karşısında var- ~:>'.' ı ı . t•. ume os .u ,, fha a 1 Basvekil Paşan' n nutkunu be- Bir iki güne kadar Fırka merkezi yoklamasını yaptırmayanlarıP 

1 ~ 
İsmet Pa~a istasyona geldi. lıgını yokluklar içinde koruyan ve bılı telıf olmıy~n bır sa Y li - · si,·asi edebiyat noktasın- Taksimdeki Kalmis apartımanına nak !arı maaş tediratının hitamın6!' 

1 ık h' ·· ·ı kurtaran eşsiz Cümhuriyct, il sene sokmuştur. Agrıdan gelen son
1
dg, . '_ d'kk ti h z rlan !edilecektir Fırka senevi 3200 lira ra kabul ve maaşı ıta edile<'• .. - • li Sıv.as ha ı ve şe ır m.u.messı - b d b .. T .. k 1 .. . l nda an zengın ve ı a e a ı vertcektir . her sahibi maaş mutlak sureti~, -=- d d 1 H b 1 evvel 8'n um e u oz ur meme- haberlere gere ası er arası , . . f d . ,.. 

1 len or~ .a~. ı ar. er . ırı e ayr; ketinde bu Sıv•sın kucağında doğa_r-: bir intizamsızl•k ve açlık hü- mış buldugumu ıtıra. ~ erım. Başvekilimizin nutku sekiz giin •arfında yoklamaları 
ayrı goruşup veda ettı. Trene k•n yıldızlar v~ güne~ler bıze bugu- k" .. kt ldıı <Yundan ken J Ancak d~rhal şunu da ılave ede- 'tırmaları içın istical gösterınell Yarış b. d' M k t · h · · h b · · B" um surme e o ~ · p · · b. İsmet P•. Hz. nin nutukları fırkd 7 _ Maaş cu··zdanlarında h~r_._ 

1 ın ı. ızı a zmır avasım ça niin geleceğını . a e: v.e~'."ıştı. . " j . . h 1 • kları bel- yim ki, ismet aşa ıyı ır sev- ' llP".. 
. . . Jıyor, Sıvaslılar kendilerine saa- dogan murızcnın buyuyııp bankalar dı kendıne ma vo aca 1 . k• •lc ey·ı~ç·ı sıfati l e kendisine ga- mahafilindc gayet samimi ve nezih bi maa,,ın fotografı mevcut o 

sı.; dtf hlki · d h' · l' l F k t mese enın ~ ~ bir hareket olorak karşılanmıştır. dan naşi ilmühaberde foto""'f ' .,..men er ycıı, şımen- det ve refah uolunu açan İsmet yaratacağını o giln en ıssetmı~ ve l ı o uyor. a a , 
1
_ 

1
. b' k' ·ntihap et •· 

dif "'f ı:::· i ' ona en sağlam i'Tlen ilr baglanm" hallini zaman? bırakmadansa ye_, . Lıvvet ı ır ınev 11 .. d f Tahsin B. deıni~tir ki : mecburi değildir. 
er "' 

1 
• 

1 e~y P ı:ıe .
2

a Paşanın arkasından haykırıyor tık b' 1 . 1 . . b;t'rmek her mıs bana da zayıf ve mu a aası - İamet Pş. Hz. ne yaraı;an da bu- 8 _ Şubelerine gelemiyectk 
man _ .. •c ııı?. Tam mevsımı. lardı·. . . . \ ır evve 1$ erını . ' 1 .. . . . . p d s·· 1 . d b .... k bı"r nezahat ve d h a ı 

""- • Yurdunu kanıle. canıle koruy•n h ld d h .. · 1 caktır Yeni guç bır yer tahsıs etmış. aşa ur .. oz erın • ~.yu et c rn atsız olanlar yoklam ,şl_ 
lanlaSise "'!. mlinkiasebetle bkir vakun· a 1 "- İsmet Paşa var ol. . Ya ve muzaffer olmak yolunu bilen yuce ı a e ,. a .a kıyı o a k .. zer~ ı Hazretleri bu tabiyeyi yaptıktan samımıyet vardır. berlennc lıeyoti ihtır~rıyecr 

taca6mı aşagı yu arış c·· h . Tü rk kuvv•tinin ili~ ve fe.nnile: yük ve k.at ı bır arar verme. u . ! sonra da benim bulunduğumu • İstanbul teşkilatı hat verdirilmekle beraber a~ 
tilki mlinakaşaları pek yakın- - şasın um unyet .. ,,. sek kabiliyetile kendı kendıne bır me Vekıller Yalovaya gelmı!)lenlır. ) · -· f ·k· b"tün lis merkezince tastik cttirrcek 
dan tehzil edebilir: Orta Anadolu halkı İsmet deniyet dünyası kurabilmek kudre- İrana verilecek cevap ve alına- zannettıgL zay~ ı:nev ıe u fstanbul vilayet azası 9 zattan te· 9 - Mahalle heyeti ihtiyarıY 

Paşa dönerken bir kere daha se tinde olduğ.unu biz< ve._bu.·_tün dün.ya. - c~k veni tedbirlerin bu işe ya- ! bataryaları çevırmtş, ve kara?~n şekkül edecektir. Bundan başka şehri nazarı dikkatine : e'I Vak.,le Man t «İmendi b k f - h d l d t hrıp ıcın mizdeki şubeleri te~kil eden zeva.t. A _ İlmühab<rlrr mutlaka 1:.8 ... as ıra " laAmlamak ı'çı·n ı'sta&yonlara top- ya gösterdı. Sakarya uyu z .. a erındın kın b'ır zamanda nihayet vere- ava an yera tın .an al . • P Y ı ,.. f ıl-''*" u - h meyanınd~ Süreyya ş., .. ozgat·va ıı\ heyet tarafından mühürlenmı~ er yap ........ zaman ora~ın ye~- )anmışlardır. Kalfah'dan itiba- ~arşısında ve ~~a l'.u~.k~? ğ0tsun de r ~ ;.. ; ;m l;ı s ı lıvor. hiç bir vasıtayı 1 ma etmıye- sabıhı Azız B._ vardır._ Smeyya ~ş. nacaktır. Şayet azasından birİl'...ı 
Hainden Tevfik Aia ismınde bı- ren her istasyondaki candan te- u munzam a ı eyı ı ı. a arya a rek nihayetsiz bir ateş açmıştır. fırkava evvelkı gun gırmış ve ÜBK~ lunmazsa esbabı ayrıca yazrlacl .. 
ri trenin aflr &ittiğinden hah- . k k toplara kurşu~_lara ateşlere karşı mu- eanu •en benden daha eyi bilirsin. t. Ancak şurasın• haber vereyim da_r .. Kadıköy teşkıliitına. m. emu. r edıl B _ Babosmdan maaş alan ııJI . ah zahürler gözlen yaşartaca a zaffer olan Turk. Ankara-Sıvas yo- ı .. .. d la da Sakarya kenar- B kT k 

1 
A B 

aetmlş ve hatta keııdı r van dar samimi, coşkun, ve ateşlidi. !unda tabiatın çetinliklerine galebe ~~nud mey a~ r!n sensin. Parma- ı ki ben muhterem aşve ı ın mıştı~. Yozga.t .sabı va ısı zı~ . . oğlanların rloğum tarihleri Y'~ 
hayvanile treni geçecetini iddi- etti. Taşlara demirlere karşı muza{- ' :_rın a .0 n

1
u d.~':'ıyyee;e gözle;imizi kır- \ b:ına tahsis etmek istediği me:- ~eyogl~ teşlrılatına menrnr edılm_ış- deki nüfus tezkeresine giirt r 

· B 'ddi k Yerköy istasyonunda Kırşe- f ld v · b' b ·· y l ·· g.nın ıı:os er ıgı 1 tır. Beşıktaşa bınbaşı mutekaıtlerın· arabi olmek üzrr mutlak olarak 
a eylemı;ı.. . u l a arşısın h. y t rı . o vila er/b u. e ~-te d ıze .. ug~n 1 'ı ı u -t "modan ba•lo.rımızı U7atan biz değil kide hiç bir zaman y~r eşmemı- den Kütahyalı zade Sabri B. :nemu~ haberlerde ayrıca derc.dikc<Jıtil 
da ciddi bir mukabele buhnuş ır ve. oz.ga v~lıl eı; ve 1 - Y~ kayradmı. ~ra adg o~:ne' ve es 

1 m'vi~? onun için sözlerim~ innn ve sim. Bina'.!naleyh lsmet Paşa edilmiştir. A_ dala.ra d_ a_ avukat Sa~ı 
10 

_Yoklama gu .. nleri, 
ve Teflk Ağanın kendi beygiri yetlerın mtimessı en top anmış e mEe f sadal etınTı -~~r .. ı. 1 d h. . : bil ki biz Gazinin, ıenin ve CU..ıhu- iı z yanlıs yere cephane israf et Rıza B. tayın edılmıştır. Sabık Darül Eyliilün ikinci, dordimcü. • 

· k !ardı. İsmet Paşa indi. Kendisi .. en_ 1 er __ • urırnn u u a ısı en 'rı·ybtı"n ne<lindeniz. Yüreg"imizde ı:cç . 't ' · b. ··d · · 1 
üstünde trenle yarış etmesı a- h b d s l k • ş r fünun emini ve ter ıye mu .. errısı ~ sekizinci günler Erkd·ler. nı. kucaklamak ı"stı'yen ı'nsaııla - tbarı 1 ırd gu.n .ek k:.vastan ayrı rr en m.·· e ··ıt bı'r damla çürük kan yoktur. , mı ı · .

1
. . . k nu ·ı lI kk B k d h bi O parlaştırılmış. ız ona emıştı ı: D ' n l el dola•an ıenin kal· 1 Başvekı ımızın pc uzun - maı a . ı mer ez e mu ım _r Eylılliln çüncü. ycc!;.ccı. 

ra karıştı. Herkes orada. s ··~ ·· k lb' · · · amar arımız 8 
' va. zile a.lac.aktı.r. D_u_·n fırkaya k.ayıt ı- zuncu, ve onuncu günl~r kadıııl• . ıvasın gcıbsu ve ~ ı scnın ıçın bindeki ote~in k !rnnzı alevidir. Adlı 1 tuk1anna fıkra fıkra cevap ver- ki 1 Yarış günü gelıniş, Tefik A- S h l daıma açıktır .. .. 'Jk .. d . . k. .. .t d _.

1 
çın yem hıç bır muracaat va oma- racaat edeceklerdir. 

, 'b 1 . ıvasa uzanan attın açı ma- 0 .. d ·b . . . k k ve s•nlı Paşa, yuıunc .' gun en vur- mege şimdı va tım musaı egı mıştır Fırkada dün içtima yapılma- -····· ğa rahvanma rakı en ge mış, m•mlekette dog"urdu2:u gun en en sevgı ve aş ay- B·r au··n vatan islerinde buna- ı .. 1· . k" ba k .. . d t tk'k t 5 1-!d 
A sının, ~ ~ - 1 s . ·-- ·· ·· b ·· gunuz. ı ~ d"r Ancak şunu soy ıyeyım ı mış zı evra uzenn e e ı a ya- ey u e istasyonda harekete amade olan b .. ilk . . a ayrı so··yle nagı o an ıvesın gogsunu o ugun l rsan hiç düşıinm•de •ı bizi çağır par· ı . A . 1 t 

trenin lokomotifi hizasında dur uy sevıncı yprı il . - mukabil ~evgisinin eser! ile süskdi. ~~ g ının göstcrcı;i; yne gözlerimi•i lbu cevabı efkar~ umumıyke)'.e ar- pı mış ır. Yaz münaseL•tilr t•tı ' r• 
A k d 1 meı< ıstıyorlardı. ş. sua erme Buna _emın olm_,lıdı~ kı .. k~lplerımız kırpmadan ba}ları~ızr uzatırız . Kut· ;,etmek çok gecıkmıyece tır. . Ağaoğlu ne diyor? kcmeler. eyluliin beşindeı · faJ 

muş. · · r a k
8
!.:'il" ve mbuanzı memnuniyetbahs cevaplar aldı. ?nun ıçımıze_ sıgm~yan buyük s~vgısı lu P .. "· Ank;•raya döndüğün zama . ı B b nutkun bazı yerlen- Ağaoğlu Ahmet B. dün bir mu- b;ışlıyacaklardır. 

da furguna, UIU r ara asına M h 1 . 'd' ı· . b' f' tle t ıle dolu v~ yınc daıma açıktır. Bl<d<n uı Gş . . k' ' en, u . . harririmize şu beyanatta bulunmuş- ti' 
fi ~ d 1 1 Dlidilk ö .. a su ıyı ır. yı ır ıa sa a S . . u azı ye ' p ı : ' . d tt bazı yerlennı de ne B . H lk Zı"ya B ı'n muhakeJ11 ıI .. n o muı ar.. tmuş, kl d .. . d 1 H lk ıvasın samimı kalbınden yuce dahi- "l . d.. b'" .. k nı sa e en, tur· - Cevdet Kerim eyın a • 

h k d k T fk ca arın an umıtvar rr ar. a ye binlerce selam ve hürmet. Cümh.ı- çınde ~~~anın en uyu. saklıyayım. ciddiyetten uzak Fırkasındaki mevkiini ve ne dereceye Geçenlerde işten el çcktirilt 
tren a~e. et e er en e 

1 ~- kurak senelerin ıstıraplarını riyet idaresinin sevimli başı, demir- kararını veroıgm S ·,·astan geh-, buldum. İsmet Ps. Hz. üzerime kadar Halk Fırkası namına söz söyle kifane müdürü Ziya B. hak1' 
fa beygın kamçılamış ve dö~~ unutmuştur. Bu iki vilayetin de yolu sil;'ase_tinin ulu ~ahra~anı l_sme_t yorum. Onun ovasında çoluk ! a . dırdıO-ı yıldırı~lardan bazı- mek salahiyetini hai• olduğunu hilmi tahkikat bitmiş, evrak agırct••1 nala .kaçmıya başlamış.. Tabu iskelesi olan Yerköy istasyonu Paşa, hız bılıyoruz kı, bugun senııı yu çocuk kadın erkek toplandık. ı Y g "'k d"l · de farkna var yorum. Maamafih işittiğime göre kemesine verilmiştir. Eyliılün tr n ık hareket esnasında ağır '" d h d · d b" · ·1 ' 5 d !arının en 1 erı k f k k·ı· d · b. d h k •~ır ~ .. ı .. - .. . . . • nun inkişafını muhakkak şimdi re.,.ın a a rrın en ır <evınç ı e çar bir ucu Ankuada olan ıvas e . .. ·l . - d• ' ı Hal ır ası teş ı atın a resmı ır e mu a emesine başla naca~· 
yliru?u.gu ?çın 1:efık ~g~ın , den iki vÜayet aralarında payla P.ıJ:'or. Eserinin karşısı~da sevgının miryolu açılma şenliğini yaptık. mad.~ kendkı ukzeb: 1erı~d~ ~a1g g vazife ile mükellef imiş, binaenaleyh • • uu •~ .--
atı ıyıce ılerlemış. lakın bıraz 1 d onunde muvaffak olan ınsanlar el- . . nı germeme a ı mı ır. · ·· böyle bir zatın ağzından çıkan sözler , I 

. . akl şamıyor ar ı. bette dünyanın en mes'ut adamları- Sıvuhlar senı sevgı, s~ygı ve Buna misal isterseniz işte Çes mensup olduı:u fırkayı da aliıkadat Yunan hey et vakıt geçınce tren ata Y aş· . · · ed r R dır. Yuce Paşa , s•nin muvaffakiyet göıeşle andılar. 30 Aguatos ı · · hakkındaki beyanatı. eder zannındayım. Cevdet Kerim B. mağa başlamış ve nihayet ardı- . ~ır nahıye _teşkıl e ım .. e- ve saad•tinin ilelebet devamını iste- senin Dumlupınarında, benim ter proı.esı .. k d'ldig- i za _ in vaziyetini bu cihetini nazarı dik
na gelmiş. Bu esnada Tefik A- yı am.m~y; m?raca~t edelım. riz. Çünkü o devam ettikçe millet k Sıvasta kazar.dığım zaferi ç: lgın Bu rroıe. muza .e~e eVı kT ia kata almıyor gibi davranarak ciddi-
ğanın trende bulunan arkadaş- Hangı vılayetı tercıh ederl~rse seninle ber>ber me•'ut ve mm·affak lk I d l man benım Dahılıye e 1 1 O U yctle alaka ve münasrbrti olmıyan 
Jarı bağırmağa başlamışlar: o vilayete baglıyalım. Demıryo olacaktır. Sana Sıvasın en büyük hür ca a 15 8

• 
1 ar.,,.I I 1 ğumu unutmnslar, bu projenin sözler söylemekte beis görmiyor. 

Iunun bir durağının bile kendi metlerini en derin sevgilerini sunu- Tebrık te graf arı bir an f'vvel Meclise sevkedilip Mesda beyanatında s. C. Fırkasının 
_ - Kaaaç 1'.efk~ (Teftk A- hududu alınası için halkın gös- yorum." SiV AS. 30 A.A. - - "Sıvas hattı · 1-- ., et kesbetm•si için has- programının bir gaz<tc makalesini 
ga) zerem tuttı (zır~ tuttu).. terdig" i kıskançlık ve takdirkar Hayrı Beyin nutkunu Memclo:h nın küşad ı mün,- srhrtilr vatanın her .anunı y · f .1• k d·le inin doldurmıyacak kadar kısa olduğun-

T f k ğ d t hemen Beyin bir nutku takip etmiştir. M. ın H -.sinden her sını' h' lktan yi.ızlcr- murahhas sı atı ~ e~ 1 
• r .. dan bu fırkenın güya kaldırım siya-

e 
1 

a a a renın lık gözden kaçınmaması lanın duh B. Holk namına ira t etti g- i bu nu ' ce vA yu·' zl<· ı ·co teorik t e l grafı al d ım . Lozandan Heyetı Vekıle.yı mu- d b h ·k 
lhemen kendini ezmek üzre oldu b'ır nokta deg" ı'l mı·dı'r? . . İstas- · fi l t k t seti yaptıgın an a settı ten son-

h 1 tuk:a de miştir ki : · 1 Cok müt•h• ssis v• mi ıı_~•tt•r oldu:". teacl<lit t elgra ara azyı e - ra Drrviş Vardt tileri, İtilafçıları, 
gunu görünce emen ~tı':'.ı ta~ a yanlarda tren arkasmdan koşan Ano dolu ı çmde kıvrıla kıvrıla ~- Cevaplarımı alıncıya~.aaar .~nado.' ıı 1 tiklerini hen unutmadım . Lozan Mevlan zadelerı. Refl Cavatları hatır 
!ara sapıtnuş ve tren onunden yüzlerce Türk çocuğunun hay- kıp. gıden şu demıyolu Cum~urıyetın Ajansı v"sıtASılr t•k< ım ettıgını nıın- <ulhünü tehlikeye koyan böyle lıyarak G•zi Hz. nin tasvip ve teşvik 
geçerken meydan okumuş: k 1 d b h etm' çclık knludur. Artık Sıv .. hıçbır r e- net ve siıkraıı ı,, slerırnı kabul buyıı•- ~ . A • • •• b 1 da be- ettiği s. layik c. fırkasını bulaştır-

ırış arın an ayrı ayrı a s ı rı uzak değildıı Şimdi Ankara bize '· · ·r , ederim·· · bır amılın vucct tı masın mak istemiştir. 
- Ha gelsene ya, ha gel~enc yeceğim. Milletin büyüğli onlar bir günlük yold~r. Vatandaşlar. bu ma .arını rı . Başvekil ı nim dahlim ne derece o.labilece- Programımızın k,sa oldugu:ıun 

y:ı ! . . dan daha co~kun hıslerle onlara 

1 

demirleri toprağın pasını silmek içi:ı ismet ö-ini artık efkarı umumıye tak- bir kabahat teşkil edece~i zannında 
Ahvalimizde buna benzer ta- mukabele ediyordu. Saadetleri bu yere döşed.ik. Sarı _başaklı ekini.:- SIVAS. 30 A.A. - Sı:rasta Basvc- ·ı dir etsin. değilim. Mesele programın kısa ve U· 

vurlar yok değildir. uğruna hayatını baglamış, saç- drınk •Altınka ç csvırmek ıçın uc
1
u
0

ca __ ekdle- kil İsmet pa~a Ha1 uet.ltrın1e_k·. b. b' Halbuki sulh tehlikeye gir- zun olmasında değil icrasındadır. Hiç 

Ne var ne yok?!. 

Şu sual üzerine iki arkadaşın 
biribirile bozuştuklarını söyler -
sem ne dersiniz?.!. 

Bakınız nasıl olmuıı: 

İki ahbap biri birine 
rasgelmişler, birisi ötekine sor 
mus: 

- Ne var ne yok! 

Öteki de cevap vermiş: 

- Sağlık. . Bu cevabı alın
~ ca ilk suali soran somurtmuş ve 

- Öyle ise AIJahasmarladık. 
Ben sol fırkadanrm. Sağdakiler
le alış verişim yok! diyerek u-
raklaşmış !. . • 

- 1 b.. ..k d · ı n artı- ıvas arasını gun en Azim V"' ıradr <'rtnın ç:e 1 ır a ı - - M şüphe yoktur ki Halk Fırkası progra. !arını aga~tmış .0 a~ uyu e~ 1 
bir güne indiren işte bu demirlerdir. d•si mill•timizin emniyet ve saodeti-

1 
memiş ve bozulmam,ştır. aa- mıııı icra etmiş olsaydı ve bu program 

!et.adamı ıle m~lletı ara~ındakı l Kurak t_ar~alara .kıraç ovalara boUuk nin kud,.tli bir unsu.ru olan Ankara- mafih bu eski hesapları ka.rış~.ır da halka vadedilen söz. kalem hür
bag ç?k ~uv~e~lı, çok saglam- -

1 

ve zengın!ık _&etıren ışte bu demırkr Sıva~ demiry'.'lunun .•~l.etmey~ a~ılm~ mağa ne lüzum var?. Buguı:' ~ - riyeti ve hükfımeti murakaba gibi e
dır. Şımdı Çurukkale orta ~na- dır. Şımdı bır !ıra eden bır Rupla rı mıina~ebetııe •.amımı tebrıklcrımı nümüzde halli lazımgelen bır ık saslara riayet edilmiş bulunsaydı 
dolunun en büyük bir sanayı seh tahılı yarından sonra btş !ıraya çıka arzeylerım rfendım. . d' b h e uttur Bu zannetmem ki memlekette ikinci bir 
'd' U kt t .. t bacal~r ıacak: f,te bu demirlerdir. Artık ekin Büyük Erkanı harbiye tısa ı u ran m vcl k 1. d fırkanın teıisine lüzum kalmış olsun 

". ır,. za. anh ~ en k 1 - vatand.şlar, şu ovanın yüzünü türlü Rei•i müşü.r buhran başka mem e et er e Cevdet Kerim B. hiç şüphe yoktur ki 
btlyilk sanayı Ş~ nne ya a ştrgı türlü, renklı r-nkli çiçeklerle sü•le- Fevzi mevcut olan buhranlardan büs- Gazi Hz. il• Fethi B. ara&ında teati 
mızı ha?er verdı. ~ıra~ sonra yirüz. Sıvos yazlarının ekinleri rüz- SIVAS. 30 A.A. - Başvekil İs- bütün başka mahiyette ve çok olunan mektuplan okumu.tur. Ve an-
yolun bır tarafında guzel ıkamet ı;iir ••tikı e nazlı nazlı salıntılar bu met Paşa Hozretle~i tarafından Rei- likkati calip bir şekildedir. lamıştır ki ikinci fırkanın lüzumu iş-
gahlar öbür tarafında munta- yolun iki yanını uzun boylu yeşillik sicümhur H•zretlerınr yazılan telgra c . . . h te yukarıdaki zikrettiğim esaslara ri-
. f 'b 'k 1 .. ··1·· ler k;ıpfaıın. Şu makine bu yolda ko- fın suretidir. Bu buhranın hallı ıçın mu - ayet edilmemiş bulunduğundan te-zam a rı a ar goru uyor. 1 d · · · d'" ·· d .. ki · ıup sıcak an ıkça •teşın içindeki su Büyük Reisicümhur Gaıi Musta- terem Başvekılın ne uşun u e vellüt etmiştir. 

İstasyona girdik. Halk alkış ile değil. etrafındaki ekinlerin rüzga- fa Ktmitl Hazretlerine_: .. . nnı birçok aradım; fakat nu- Kıaa vt icra olunan program hiç 
lıyor, seHimlıyor, genç sanayici rile sogusun, Arkadaşlar, yol yerin . _922 s1•n•sındr bhu.gunL:durkk. mı~le- tuklarmda buna dair bir fıkra- şüphe yoktur ki icra olunmıyan ve 
1 d b . k J:J k" . t' M'l damandır. Nabzı çarpmıyan toprak • ının var ığının tarı ın e""' ı OJe•ıne d d" çok uoun olan proırama muraccahtır. 
~r e~ 1ır açı ıa ımıy~ 1 1 

kangren olmuş demektir. Topragın demir pençenizle hakketmittiniz. 930 ya tesadüf e eme ım. Dtrvi9 Vahdeti ile ve onu temsil 

b .. 1 · t · ı topraklarda yaşıyanlırdan 700 sene milletinin başına on sene evvel gelen hır er sor U unu an ıy · bile bulunmayız. Cevdet Kerim Beye 

liyen·ı;ı s~e~ Paşanın ıı•J,ku o- yaşıya bilmtsi için vücudumuzu sa- da ayni &ün Tiirk milletine muazzam Yalnız hayat pahalıhjtı hak- eden cereyanlarla fırlramı2ı bulattır· 
lan dlinku nushasını go~tererek ran k"n damarları &ibi onun vücudu bir hediye ettiniz ki bu yeni eserin k d 1 t Paşanın bizden ted mak cihetine gelince biz bu gibi adi 
bağırıyorlardı: "Paşam, her za- nu d~ yol damarları sarmalıdır. Bu bin faydaaının başındaki manası Türk 

1 

~nl a s~e ğ 
1 

orum De- tahrikita cevap vermek tenezzülünde 

man oy e ıs erız .. ,. · · d b ı kik · · l k l k' ! et Paşa bu ıçın e u ıa atı en eyı anlıyan •- beJaların ati idn dermanının yarı ya- me o uyor ı, sm - de bu gibi tahrikita dökülmemeıini 
Tren uzaklaşırken genç kud- met Paşadır. Yolsuz toprağı damar- rıya kırmış olmaktır. Hükfımetin nun için bize bir vazife tavsiye memleket namına tıv•iye ederiz. Bu 

Mektubunuzu aJd,m .. Biraz retli bir kalaba~ığın hep bir a- sız in•and"n farksız gördüğü içindir minnet ve tebriklerilli kabul buyur- buyuruyorlar, teşekkür ederim, gibi isnadattan memleketin pek ya· 
ğızdan Cümhurıyet şarkısını ki büyiik bir vatanperver sevıııi ve ma'.''.z'.. dılerım. Buyuk .ve muzaffer f kat bu tedbirleri düşünmek ve kın ma•ide pek çok zarar çekmiş ol-

Buraada Etref Beye 

daha sabrederseniz, umduğunuz 
uğursuzluğa nail olmanız eltafı 
İliıhiyeden memuldür Efendim. 

.. 1 d'kl · d 1 f t duygusu ile senelerdenberi ömrüııii Reısıcumhur Hazretlerı. a . . -· duğunu hiç bir zaman nazarımızdan 
soy e 

1 erı uyu uyor. sme bu uğurda harcadı. Ftliket günleri- Başvekil tatbik etmek hızım degıl, Heye- uzak tutmamalıyız. S. C. Fırkasının 
Pş. şapkalarile seJamlamakta de mizde bizimle beraber olan İsmet Pa- lamet ti Vekilenin vazifesidir. hedefini bir daha enzarı ammeye va-
vam ediyorlardı, Başvekil Hz. şa sevinç günlerimizde de bizimledir. Büyük Erkanı harbiye Reisi mü- Bizim vazifemiz bunları kon zediyoruz. Memlekette Cümkuriydin 
trende gazetecilerı kabul buyur İnönünde bizimle, Sakaryada bizim- şiir F•vzi pa~a Hazretlerine yazılan istilzam ettili 1Art:an fili sahada ta-

le. Sıvasta hizimledir. Ünlü Paşa, telgrafın sureti: trol etmektir.,. hakkuk ettirmek ve bu şartların ba· 

FELEK 

....................... ~·~· 
TAksim Bahçesi i 

BU .\KŞAM 

MISS SJMONS ve MAUD 
Talimli kuçUk atları v~ köpeklerile ,. büınn nni proıınmile 

••••••••••••••••••••••••• 

Nedir bu demirler, bu uzunuzun uza Büyük Erkanı Harbiye Reisi pek Fethi B. in beyanatı burada şında bulunan murakaba usulünü 
nan bu çapra. çapraz yatan demirler\ muhterem Fevzi paşa Hazretleri: hitam buldu. Kendisine bir su- vakar, temkin vt hakikat daireainde 
nedir? onları buraya bizi kendine da- Zatı Si'mi1erin(" ve kudretli sevgili efendice tesis etmektir. Bunu da ila-
h · ba ı k · al daha irat ettim: a eyı ğ ama İçın mi ıetirdin? idarenizle miiJahi oJan muzaffer ve ve edelim ki hiç bir tehlike biai bu 
eğer öyle ise b.lki bizi sana bağiıyan büyük orduya Başkumandan zaferi- - Beyefendi, Yarın gazete- yoldan ayıramaa. Bazı mahafilde be-
aevgi şu yerde yatan demirlerden da- nin yıldönümünü ve pek memnun .,_ si fırkanızın naşiri efkarı, daha nim beyanatım ile muhterem lideri
ba kuvvetlidir. Biz sana çelikten bir lacagını•a emin bulunduğum Sıvaı doğrusu organı olduğu rivayet min ~yanatı araoında tezat olduğu 
a,k ile perçinliyiz. Bu sözlerimi hah- şimendiferin in işlemeğ açılmasını hü· ediliyor. Bu doğru mu?!. zannı hasıl olmuştur. Ben demiştim 
rınd~. eyi tut pa1an1. Türlı: gencini, k\ımet namına ttbrik ederim efendim. ce- ki biz ekıerlyet pecıindc ko,mayeca-
T .. ı ·ı· · · b ı Fethi B. bilatereddüt şu • • ur t l~H ıetınt -:en ~n·. e.'! dn.h:ı eyi Başvekil ğız. Eaaı cayemi:z kontroJu temin t-. 
tan.l-st.1. So ... ünii!l - ... ~ad k cr.i oldu... 1&.1n .. • vahı verdi: n1ektir. Bu iıe ..... m. iki dlüiiııe: tıır .. 

( B~ı Birinci s;,,;reJl 
ihtiyac:ıı icabatıdır Y nlnız. t C 
mevat ihracatımız ıç ttşkıla ı1' 
rilmesini is1iyoruz. Hız <le pıı 
kabil Türkiyeni" ihracatı için 
gelen kolaylıktan göstere«.&'"i 

TarafcV'ıin hüsnu ni;•etılt 
~ı rin çabucak hal ve i.,t at,: c · 

ümit ediyoru 
Zaten esaslarda 'ı:- ihtilaf 0 

ğına göre. müzakeratın uzaınrf 
nı tahmin edi}oruz 

Türkiye ile Yunanistan a~ 
ticaret i leri normal bir haldtd% 
memleketin münasebatı çok ti" 
ve samimidir. Ve yeni ticaret 
desile ikamet ve konsolosluk:~ 
lelerinin aktı bu müna~eb tt rt 
yade takviye edecektir. Bu ·~'11' 
ki memleket arasında halled1•

1 

Jlıı mesele kalmamış olacaktır ~~ 
cc tirarrt muahtdes!Je diğer ı1I 
1elerini hazırtamağa ;nemurut 11~ B~nl~r te_şr~nitvve l ortala~aıı 
ru Turkıyeyı zıyaret cdecd< ~ rı·ı1 
vekilimiz M. Vrnizt"lns ilr 1 3 tıı":i 
nazırı M. Mihalakopulos ıar_ı a 
imzalanacaktır. Türkiyc}' İ zı)ıı'1 
miz<len dol.ıyı son derea. ı:neP1 bl 
Ankara müzakeratının buyu~ ıJt 
mimiyet ve dostluk hava.o _içıf~ 
reyan edececi kanaatindey~-... ~~ 
ve konsolosluk mukavrlelrrı ıll 
bilir,et e•aıına müstrniden yaP .ıl 
nr. o~ 

Yunan heyeti Tokatl•Y•P ~ 
yerleşmi,tir. Heyet, Yunan f." 
müateşarile birliki'e perşrrt}'oe ,,,,.,1 
Ankaraya hareket edecektır· ~ 

kadaş ile de olur. Liderim d ;ırt' 
ki: Ekseriyet teminine ve t 

mevkiine ıııeçmeğe çalışacag• ~ı #. 
iki beyanat arasında guya ıe:di,•:,, m,.. Halbuki tezat değil ye cıerl"'~ 
tamamlryan fikirlerdir. Ben ıciiı'';ıı 
istedim ki biz hükumet mev ııeri':J 
mek hıraile muhteris olarak uf 
tabat mevkii dde etmelı .•re~ 
değiliz Bizim asıl gayeınıı ıııt 
riyetin istilzam ettiği ınur•~;erı"' 
len tahakkuk ettirn•ektir J,\ 
bu fikri tamamhyarak den'' 
mişti ki: t~ ı/. 

Bu fırkanın aldıgt yol vtd'~~ .1 
usul halkça makbul ve umu et Jıl;Mı 
vibine mazhar olarak ekaer•Y ~ 
tanfı iltizam edene tabiat!le 
mevkiine ıııeçece&iz vr f~ 
Bunda tezat ~ramalr bty1"1 



MiLLiYET EYLÜL 0&61 

Her şey değişti 1 Şehremaneti lllnları 1 
r . hidam bir binanın yıkılması it

( Başr Birınci sahifede ) ,',~~etseydi belediye müdürü E~ne 
Kaz~ ve nahiyelerin isimleri tc, Emanet Viliyete ya~ar,. Vıl~Y'.et 
K•ym~km·'"'r yem te!kil oJ~r·•; belediye ıube te~kilitı bır bına ıçıne 

Sarıyer kaymakamlığına V ay~ toplanacak ve halk, nilfua, topo, mal 
mektt·p-l'SU H;iciai B. Mektupçuluga milrilrlüğü ve sıhhati umumiye iflerl 
-ıa OskUdar kaymakamı FuatB. ta- için şu daireden bu daireye gidip ııal 
)'in olunmu~tur. Beşikt~ş• .. FoçaE!:: mekten kurtulacaktır. Herke• kazası 
-ym-kamı Şevket Emınonune dahilinde mülki, beledi, inıibatl itler 
net "mlifettişi Haiük Fatihe Biga ka- den sahibi selihlyet kimaeler bulacak 

lstınbul Belodlycıinıleo: 1 l!:y!UI 930 tlrihlndın hibazen mevkii mer"iyet• 
konulmuş olın memuru bılıdfyıyc mUtealllk alıklmı eeıalye kanunu mu· 
addol! mucıbince bedeli buı tenblh n yasaklardan dolayı zabıtai belediye 
mımurlan tazıfından iıtlfa olunacak hıllf pırı cesa11 mlkdanaı hnt cedvel 
mllndırecıtı a!Akadıranın malumu olmak Uzoro zirde muharrer llııede göı
terlldiği vochllı !!An olunur. 

K d k .. e Ayvalık ka- tır. Bu kanlar ııene halkln kendi ihyrnakamı Veli, a 1 oy k h" ,.. 
ymakamı İbrahim. Üsküdara A ;: ır tiyaçları için bir kademe daha aya •• -
k ıynıakamı izzettin, Beyoğluna B:y- na yaklatınak ıuretlle !Uzumu kadar 
rcbolu kaymakamı Sedat Azız y- tam teackkilllü nahiyelere ayrıJmıt-
ler tayin edilmişlerdir. . ko:a: tır. 

Adalar kaymakamı Hayrı, Ber 
.. S•fı"k Beyler ıbka 

Reşat, Bakırko)' • 
Nahiyeler 

Nahiye müdürleri de kaymakam
lar e-ibi daireleri dahillnde bütün be
ledi, müllıf ve inslbatt itlere bakacak 
!ardır. Polislerin ubrtai belediye va
zifcıini ifa etmelerini temin için po
liatc yeni bir Hbıtai belediye ıubeıl 
ihdae edllmi9tir. Zabıta ku_vvcti kay
makamları • daha yakından 11kı milra 
kabe ve teıtiıi altındı bulunacak ve 
o suretle bir çok şikAyetlerln de ISnll 
alınmış olacaktır. Bu suretle Vll!yet 
ınakamı teferrüatı umur ile vo arzu
hal kabulü gibi basit işlerle ittigal et
meyfrek belediyenin, vi!Ayetinumuml 
ve mühim itlerini daha yilkaek ve da
ha şamil bir noktadan miltılea ve tct 
kik imkanını bulacaktır. 

edilmişlerdir chrimizde 
Bu kaymakamlardan § 

b. h ftaya kadar ge-
bulunmıyaıılar ır a d"l · 

. O ktr kadar ken ı erı
Jcceklcrdır. va .- . kfilct ede-
ne belediye başkUıp~erı v~atih bele
cektir. Fatıh kayma amı E ... il 
d . d . "nde ot··-.. r:ııktır. mınon 
ıye aır,..51 . b. 

. . M'"I !-I.ariı... ,ıazaretı ınası 
ıçın u ga - . d .. b 

h . lun ..... u~tur. Şımdı ora a mu a 
ta SiS O "' > · • kk 
d 1 h eti oturdugı..:. ırın muva a-

t e eReey~•<rt tl:\ir"f:indc, çalışac:aktır. 
0

" B -ı d . Beyoğlu kaymakam!Lgı eyog u aı 
rt' .. :nc latınacaktır, .. 

Yeni kazalar 

. e•iktaş kaym~kamlıgı ıçın saraya 
c;ı.;ttuıl ~ski ğalar dairesi hazırlana 
cakt r Şim<1ı ik Beşiktaş merkezinde 
çalışar.aktır . .oarıycr, Sarıyerde ~zar 
olunacak dairede olacaktır- Gskudar 
knmakam!ıP,r Üsküdar belediye dai-
ı e .. ine ta; naca1 tır. Elhisıl yepyeni ve ihtiyaca uyğun 

Kadıköy ka;makamı oranın bele- muntazam bic teşkilit ile yalnız bele
diye d~iresind• çalışacaktır. Bakır- diye hududu 10 kaza ve 22 nahiyeye 
~öy yeni i timJ.ik olunan belediye ayrılmıştır. Kazalar Beyoflu, Fatih.' 
daıresindedir. Beykoz, Adalar eski Kadıköy, Üsküdar ~cledıy~ daır~l~rı-
yer: ri .ıde kalıyorlar. ni Eminönü Babıahdc eakı Hancıye 

N hiye müdürleri dairesinde, Bakırköy satı~ alınmak 
. a .. d .. r·kı inr Mlllkiye üzre olan binada, Sarıyer ııkelehaşın-

•• hıy- mu •ır u er da Adalar mevcut HUkOmet dairesin 
meı~ ıları?ın. t,:ıyını esas. tutulmuş de' Be ikta sarayın eski baltacılar 
v• muhtelıf vılayctler n:•~yet ~emur- d : 1' d : ılacaktır. Halk iJlcri i-
1.ırı tayı. ı olunmuştur; ısımlerı: ~ırc~ n e ç . Ud' N 

Büyükdcrcye Nurettin, Arnavut- çın gıdcrek müracaat ctz:ııc ~r .. ~
kö>"Une Sait, Pangaltıya Ahmet De- hiy~lerin de yerleri tMbıt ed_ılm~~tır. 
m.r, Hasköy. Mehmet Fikret, Gala- Yarınden ıtlbaren herkes_ ~azıfesı ba
taya Halil Mümtaz. Beylerbeyine So-ı tında_ bulun:ıcak v~ tcşkılatın munta 

tt . Kısıklı~ .. Emin, Yeşilkö•·e zam ı9ler bır makıne halıne gelmesi 
ıacc ın4 ,,. " . . .. d'kk f · ı k 
Sal:ilıattın, Hı:ıara Hüseyin Emin, ıçın azamı ı at ve te tış yapı aca -
~amıtyaya Nurettin (Konyadan) tır. 

Be azıda E•at Erenköy< Kamı!, Kı- Sabık belediye müdürleri 
z toprağa Bedii Beyler tayin olun-

Vilayetle Emanetin tevhidi ve be
lediyelerin liğvile ve•aifinin kayma
kamlara devri üzerine bugünden iti
baren mevcut dokuz dairei belediye 
müdürünün vazifeleri nihayet bul
muştur. Mevcut belediye müdürleri 
kanunen kaymakamlığa tayin edile
cek evsaf ve 9eraiti haiz olmadıkla
rından yeni ibdas olunan kaymakam 
!ar hariçten tayin olunmuştur. Bun
lara Emanette yeni bir vazife göste
rilinceye kadar iki ay tam maaş ve 
tam tahsisat ondan BOnra da nısıf 
maa.Jj ve nısıf tahsisat verilecektir. 
Yalınız Beyazıt belediye müdürü İh
san B. açıkta kalmamış, zabıtai bele
diye umuru için poliste ihdas olunan 
altıncı şube müdürlüğüne tayin edil
mittir. 

mu tardır. . • 
'-lcniiz tayin edilmiyen na?ıyclen 

muvakkaten ııolis komıserlerı ıdare e
rl ceklerdir. 

Nahiye müdürleri şimdilik men
sup o!rlııkl•r: mcntaka polis merkezle 
rinde ca 1 ır- _aklardı. 

Halkin vaziyeti 
llugunde ı itıLıartn ha!k işlerini 

takıp i ·in mmtakalarındaki nahiye ve 
kaymakamlıklara doğrudan doğruya 
m · acaat ederek işlerini gördllrecelı:
lm'. • llJahiyeler tam teşekküllü ol
duk arı için bakimi de dahil olmak 
üzr m rk•zdc mevcut ::tubeleri muh 
ev, olacaktır. Şimdiki halde adliye 

t •kıliit k~drosu gelmemiştir. Nüfus 
ve" Maliye teşkilatı tamam . denecek 
d rrc.de vardır. Tapu tcşkılatı nok
sa ~ r 

Yeni .;aıiyettt idarei hu.susiye. ile 
be diye uirleşmı~ ve za bıtaı belediye 
teşkilatı polıse rlevrolunmuştur. Valf 
v~ 'J,cbrcmit>i Muhiddin B. bu husus 
tc1ı cJ.;ıf"! bir 1uubarririmize ~u beyanat
ta hı 1 Jnmuştur: 

Vali Bey diyor ki 
· - Eylfıl iptidasından iti~ren !s

tanbulda başlayacak olan yenı ı?are
nin h3ssai mümcyizesi şudur: _Şı!°dı
ye kadar 1stanbulun belcdi_yeaı, ıdari 
ve inzibati ~!eri btanbul ıçınd_e ~~ 
n· faidesiz bir merkeziyete tAbı ıdı. 
Bun~:ı n•tir••i olarak 208 kllometr~ 
ya dağılan !stanl.ıul t:'lki nihayet_ Vı
ı~vet merkezi. Beyoglu ve Oakudar 
gibi mahdut Uç yere .m.ürac_aat .. cdcr~k 
izdiham içinde ışlcrını gordurmege 
çalışıyord~. Şimdi ise. teşkilatı bele
diye ve mülkiye halkın_ ayağına ~a
dar gitmektedir. Bir mıaal: Beledıye 
r ı kanun, niz~m ve talimatına muha 
lif lıırnket d•:ıln hakkında tutulan 
zab t varaka:arı daireden daireye do· 
!asarak İst•.rıbulun hrr tarafından E
'Tl;net f"nf'.limenine kadar gelir, en· 
cümende hir karara raptolunurdu. En 
cümenin verdiği kararlara kanaat et
meyenler Vilayete kadar gelcr~~ yal
nız idare bt~yetinc itiraz edcbilırlcr
di. 700 bin nüfu .. olan bir şehrin bü

En son vaziyet 
Dün geceki içtima 

Dün gece Vali muavini Fazh Be
yin riyaseti altında yeni teıkilai:a da
hil kaymakam ne nahiye müdürlerin
den lstanbulda bulunanlar bir içtima 
akdctmi9lcrdir. Vali muavini Fazlı 
B. bu husuıta şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

- Yeoi tcşkilllı. göre Eminönü 
kaymakamlığına Haluk B. tayin edil 
mlıtir. Fatib kaymakamı gelinceye 
kadar kendiaine Fatih belediye mü
dürü velrAlet edecektir. Beyoğlu be
lediye müdürü Beyoğlu kaymakamı 
tayin edilinceye kadar muvakkatan 
belediye müdUrü vekilet edecektir. 

tün beledi suçlarını bir merkeze top
lamak ve bunlara kar9ı vaki itirazla- tir. 
~I esasen i~i çok olan idare heyetine Şehrimizde mevcut bütün merkez 

Beşiktaı kazası kaymakamlığına 
Sedat B. tayin edilecektir. Sarıyer 
kazasına mektupçu Hüdai B. getiril
miıtir. Mumaileylı ayni zamanda Ye
niköy bcltdiyc itlerine de bakacak
tır. Beykoz ve Adalar kaymakaınları 
yerlerinde ibka cdilmitlcrdir. Üskü
dar kaymakamı tayin edilinceye ka
dar, Üsküdar ve Kadıköy ciheti ve
kAletle Üsküdar kaymakamı tar.afm
dan idare edilecektir. Bakırköy kay
makamı hasta bulunmaktadır. Vazi
fesine avdrt edinceye kadar Yeşilköy 
nahiye müdürlüğüne tayin edilen Sa
llhattin B. tarafından tedvir edilecek 

ihh b tile memurları vekilet emrine verilmişler nasretmek halkin s at ve aya . 
f dir. Bunlar bir vazifeye tayın edilin-oynayan IJazr muhtekir es~a ın uz~n d 

1 t Ç ed ı ceye kadt\r vek-il .. t em. rin e __ b_u. luna. -müddet cezasiz ka masını ın a -
yor. yahut verilen kararların t~s~ihi- caldardır. Bütün nahıyc mudurlerı 
ne imkan bulabilmek için halkı ı~ ve tayin edilmittir. Yaln_ız _bir kaç kişi 
güçlerinden günlerce alıkoymağa .•e- henüz tayin edilmemııtır. 
bcp oluyordu. Yarindan itibaren ıııe Bugünden itibaren herkes i~ini 
muhtekirlerc ve yenilecek, içilecek kendi mensup oldutu kaymakamlığa 
şeyleri ta!:şişe kalkışacak esnafa kar- müracaat ederek yaptıracaktır. 
§ı müc:ıdele daha kolaylaşmı' olacak Vilıiyetc ancak vilayete müteallik 
tır. B•drma her belediye şubesinde umumi işler için müracaat e<lılecek
kaymakanı belediye suçlarından do- ti 
layr kuar verecek ve bu karara itiraz ;.;r~. !!!!-.!'"-~!!!"-"!!!!!!!'!"" ..... ~ 

Ura 
1- Mıkti!Ac n mıırub.11& etiket koymamık !I 
lil- Kiri! va yahut mültımel veya kaba klğıt v6yabut bu ılbl 

klğıtlırd111 nııınul lı.c<e ldğıdı lı:ullanmılı: 3 
3-Plııned .. ve soyulmadan yenilucek foylerin 0Etrlnl ıçık bulundurmılı.3 
+- içilecek şevltrin uıorlırlol ·~1k bulundurmak 3 
3- Narhtan fazlıya ekmek ve francala Htmık (Fırıncılar) 10 
6- Narbtın fazlıya ekmek uıruılı: (Balılı:al ve saire) 5 
7- Ruhuuız ekmek utmak S 
8- Muayyen sıhhıye cüzdanı ılmımılı: veyıbuı vaktinde mnı1ene 

yapun:ııamık 8 
9 - Damgasız terni, dirhem. kantar, arşın v .. aıre ltull ınıııak 8 

10 Mal suurmak için çoouklıra lfporta vo saire verırek caddeleri 
iflal ettirmek (Seyyar uncılar) 3 

·il- Mıl satmılı: için Hyyahları inç etmek 8eyvar ·ıucılar, 2 
12- Ebliyetname•iz tarcDmtnlık yapmak lO 
13- Stııema maklnı dairesinde sigara içmek 10 
14 Sinemada, vapurda, trımvıyda 'igara içmek 
111- YUrürlı:en trımvıy, otöbus ve sıireyc binmek veyahut iıımck 

veıı asılmak 

16 Tramvay, tünel, vapur ve saire içinde tiıkUrmek 2 
l Y Sokağa tükürmek v• sUmkUrmık 
18 Sokağı klrll su dökmek ve çöp ıtmak 1 

19 Sokağa kUllıyetl i miktarda çop ve moloz d<ıkmtlt 5 
20- ,\]arka ız bımmıllık, sandılcıiık etmek 3 
21 Ahçı, mahalleblci gibi dükklnlarda cnmakAnı açık !ıırıkmak 2 
~2 fley11. iş gömlep;i giymemek Btrbcr, bakkal gihi •snaF) 2 
23 Berber, bakkal gıbı e, ıaf iş gömleıı;t ile sokaktı, tramvayda 

ve ulr unıL1ml verl<rde gezmek 2 
24- Vakıtsiz sokağa halı silkmek !Sabahlan <••t yedıı e, c•vel sllkilrbilir 1 
25 Sokaklara kiışelere ijemek I! 
20 Ehliyetnamesiz arabıcılık etmek li 
27 l!:hllyetnııne•iz şoförlük etm<k ve ettirmek 25 
28 Şoförler yanınd~ muıvin bulundurmak 5 
29 Tarifeden zh d: ücret ıalcp ve ahzi hamallar arab.1cılar S 
30- Tıksiden iazla ilcret talep ve ahzi !'i 
31 - llad•ll muay)enden fazla siır"atle gitme~ Ot ımohll, Kımyon v. s.) 10 
Si! umarı Jtvba<ız otomobil, kamvon ve saıre kullao,nık ,{ 
,)3 (:eceleri fcn~r:;iz ntoaıobi! k'lmvon ve saire ,;ev'ketmek 5 
34 Bozuk takıl vr firen kullanmak 1 'i 
35 Müıterr almamak ' araba, otomabii , .ı 
30 - lşartt ve ubıtı memurlarının emrine riayet ~tmemek 5 
87 Duraklardı boru çılmak gürilltU ctınek ba~crmak ( ~oıorler ) il 
38- Beyanname vermemek ( şofor oto >ıhlhi ~ S 
i19- Oroınobilln içinde şoföru ı fotoğrafını havi mu,.ddık karnı 

b"lul'durmamak 5 
4-0- f:hllvetnımesi olduğu halde yanında ta~ıınamak 10 
41 Kı:ıketsiz numar• . ..;ı z O[Omılbil sevketmek / şoförler ) 
42 TRk<lslz ki" otomohilt kullsnın&k 10 
43 Yanı etmek ( otnmobil araba ) 5 
44- ltfaiveye durup yol ı ermemek ~ 
4.'i- KUçillt isltole verilmezden evd vapurlardan atlamak çıkınık 

ve~nm* 2 
46- Türkçeden batk• bir lısania <eslenerek mıl ,atm•k 2 
47- 1 lıılı giderken hallun ilzerlne su ve çamur .i'J!oı ) rçratmak 

( otomobil. otobUı, kamyon ŞL)ftırlerlylo aralııcılor arasında 
totbik edilece~tir. 2 

48- • 'fram,·ay dl!rıklarında )Olculann ınıp bm ekleri '-ırada 
traınvıtyJn o!tÜne _geçmek S 

49- Ceceleri ark• fenerini ynkmımık ( oıomobıl, oırıbuı ve "ircı 2 
50 Oıomobillere haddi i<tlabisinden fazla yolcu olm•k S 
Si Grçilnıe;i ıneııınu olın 1\lıballerden geçmek otomobil, 

anıb:t ve saire S 
52- ,,uma ;ısız bisiklet ve motoniklct kullınm•k 2 
53- Dükklnların dışarısına mri~terlye gtı•termek ıçln et asm•k 8 

( kuıpl•ra ait ) 
54 Kur;un mı'ıhür ur. fıçılar veyahut damacanalarla ve etlket>fı ,q 

küçUk şiş•lerle menba suıu >atmık 

• • • 
l<tanbul l!dediyeslnden' Sebze 

halinde 4 hu U>f numarılı bıraka 
kiraya verilmek için açık nıuzayede
ye konmu~tıır. Taliplerin ;azınarneyi 
görmık için hor giln milzıyedeye 
girmek içln ihale gilnli olın 22 ey 
IUJ 930 pazar gtinil levazım mUdUr
IUJilne gelm<leri. 

• • • 
l1tınbul Belediyesinden, lıranbul 

temizlik işlerine olt bir tay eyıühJn 
3 Uncil Ç&rfımbı gilnU sur !I,. () 
miluyrde ile sanlıcıjt< ilAn olunur 
L 

lstanbul Beledlve inden: (;alıta· 

da ••iri bor•• d:runundı l.l numa· 

ralı oda, sebze hali derununda :i ,3 

numaralı barAkılar kiraya verilmek 

için a~,k mQıayrdeyı 1 onmuştur. 

Taliplerin şsrınameyl gbrmelı. için 

hor ırtın p1iır.1yeJeye girmek için 

ihale gUnU :;l2 eylill 9.10 puar gUnU 

levuLm müdurltitıfne gelmeleri 

\ ' üksek Baytar nıektebi ıııu -
dii ı-liiğ·iiı1den: 

razarlı~la ~aryola tamir ve telYini ve 
ınuz~Je~e ile yun ve pamu~ salıf ı 

Yuksek Haytar nıektehinln karyolal·ırı pazaıhklıı boyattırılacıı.k 
ve tamir ettirilecektir 

llurd .. yiın ve pamuklar da satılacakttr. Talip oiıınların 4 ~yliil 
9JO Per~embe günu :a1t 10 da Sdimiyede mektebe milracaatları. 

edenler bulundukları mahalli sulh -- -
ır.ahkemesinc m~rac~at edeceklerdir. Evlerini ıallyorlar mı 
Ş ;beı ıdarıye mudırlıkleri vadfesini Ü k b"" 
mrktebi mülkiye mezunu veyahut lk- !stanbulda k~l~n ve Tı/ ad~~~:r:~ 
ma'J _tahsil etmiş ve idari vadf•lerde tinde oldukları ıçın Etab . tik 

1 t rulJesi sebketmiı ehliyet ve iıtika- ortodoks Rumlar ferai v~ ım'n1 ~ sahi" i kaymakamlar ifa edecek- muamelatında serbest bıra :ı.,. ış ~r d~ 
Bu serbeıti üzerin~ tapu ırcsın . 
cml&k alım satımı hararet k~~etınış 
tir. Rumlardan ekterisi evlerını sat· 

ln~ara ınertez ınettepleri mü~ayaa koıni
SJonu riyasetin~en: 

Polis teşkilatı 
H r 1a dahilindeki polia teşki-
da ymakami rın emri altında-

• la' •tu belediye vazifesi kayma
k.Jmtn mri altında bulunan polis ta· 
'. '•1'1an tedvir edilecektir. Bu sayc
a kırt;>s ,_,uamele de azalacak, işler 
!'tur..:ı""l rı..ilecektir 

Bir misal 
Size bunun i in d bir misal &öyie 

1 Yiın. Dün hı!• rz tehlikeli ve ına · 

maktadırlar. ___ _ 

Nevyork sergisi 

Nevyorkta açılacak i~h~lat eş 
yası sergisine htikfunetımız ~e 
davet olunmuş ve İstanbul Tıca 
ret Odasının nazarı dikkati cel

bedilmiştir. 

.\Ierkl'z mekteplerinin 9J l sene•lnln fhzıranına kadar olan 

bllömıım mekıilAt, mahrukat ve 'air ihtiyacı ile ot, saman ve 

arpa ihti1acı k.pıılı zarf usuli ile ve yirmi gıın müddeti~ nııina 
kasaya \8Zedilm4 btılunduğundıuı taliplerin şarcrıanıeleri görmek 

ü~n: maarıf cnıınllğinue mektepler mubayaa koıııbyonıı kttab tine 

ve yeymı ihale olan i 5 cylıll pazatt·:,j gıınu :;ııat on lıe~te temi· 

nat ve teklif mekuıplsrı ile bırlikte mezkur komi yona muraca
atlıu:ı. 

BİLCÜMLE 

FoRo N-AMULAT 

1 " \ 1( 
·ı • .; 1 1. \ 

~·İATLARINDA 
• "' 'lEN ZILAT 

F ord • abnkasının ıstanbul' da ~i; ·,';'{;~ ~;;,-;ı:r;.;.r:1. nn:ı • .,.
netice bugün hasıl olmustur. lmalltta husule cetlril- taaarruf 

..yeıinde Forcl araba ve kamyonları timdi daha ucıae mal oluyor. 

Maliyyet fietlenoda huıule getirdiği ucuzlutu derhe1 aatıt 

fiat!annı tenzil etmek aur .. ti ile umumun istifadeaine arzetmek 

prenıipine daima sadık kalan F ord kumpanyası lstanbul tabrika• 

mamulabnda elde ettiği tasarrufu otomobil ve kamyon fiatlannda 

tenzilat yapmak sureti ile derhal umumun iıtifadeaioi an:etmİftİr. 

Roadster 

Phaeton 

Tudor 

Coupe 

YENf F'IATLAR 

T. L. • 

19"70 

2000 

2330 

----- • 

Standard ~edan 

De Luxe Sedan 

Town Sedan 

2410 Otomobil Şasisi 

Kamyon Şasisi 1700 T. L 

Tophanede Fabrika haricinde 

gumruklenmi, teılim fiatı. 

T.L 

2675 

2700 

2800 

1170 

PARANIZI TASARl<UF ETMEK VE 5AN.\fl 

TESVIK ETMEK İÇİN MUTLAKA FORD ALiNiZ 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS JNC. 
roııo FREEPORT IST AN BUL TURK.E y 

t \ \ lll L 'Mı 

.\lupt<di ıc nıu,c· 
nıkkl rnlehe Jı·iıı 

n:Nl Kl RSI. \it 
. ı _:F z ';:;.;~::~;~ 

mcktcpııc. Tec
rııtıe dersleri 

\I~:CCA 'l'..NDIR 

.\Çil .1\'0R 
H~R LİSANI ÖCRETIR 

lzınir Ziraat ı\lckteJJi wliidiirliiğiinden: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
t - Mektebe Orta n1ektebi ınezunları biJa müsabaka alınır. 

Talipler mektebe alınacak ıniktarı tecavüz ettiği takdirde müsa
bakaya ttıhi tutuluı·_ 

2 - 1\lektep levli ve mecl.·anidir. Birinci maddedeki evsaftan 
başka, mektebe girınek İstiyen efendiler aşağıdaki şartları da haiz 
olacaklardır: 

A 1~ürkiye tebaasından olnıak, 
B Yaşı 19 dan yukarı oln1anutk, 
C Vücutlü ziraate ınütehaınn1il oln1ak • 
D - Sari hastalıklardan saliın olduğunu ınusaddak tabip rapo

rile tevsik etnıek, 
E - Aşı şehadetnanıesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak, 
3 - Bizzat ziraatle İştigal eden çiftlik ve arazi sahibi evli\Jı ol

duğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı Tc~rinievvcl bidayetine kadardır. 
Taliplerin ya doğruca veya Ziı-aat nıüdürÜ ve ınenıurları ve 

mahalli nıülkiye n1eınuru vasıtasile nıcktep ınfıdürivetine üçer 
kıt'a fotoQ-raf ve vesaikle ha istida n1iiı-.1caat etıneleri 

0

]tl.z ın1dır. 



ö 
,, 

.\1!LL.IYET t'ıı.lAR1 ~1 I L u.L L 

Şeker hastalarına müjde TAZE HASAN GLUTEN EK 
yerli mamulatı halis ve 

25 Kuru 
HASAN ECZA 

deposunda 
~~~~~~~~~~~ 

.... ~:rcnb.öy ..... 

~~NVER PAŞA İLK MEKTEBİ 
KIZ - ERKEK - LEYLi - NEllARl 

Tedrisat :\laarlf VekAleıi resmi ille mektepler proğramına te.flkan 
icra od!l!r. FRANSIZCA YA çok ehemmiveı verilir. 

Kayıt muamelesi: Cumartesl, pazartesi, çar~amba 

lktısat \T ekaleıinden: 

Tavuluuk~k enstitüsü in~~ab 
Ankara'daBi izaytar raat ve emtiıüleri iltisakındaki arıızide inşa 

edilecek olup 25165 lira bedeli ke~fl bulunan Tııvukçuluk ensti
ıü.sti bir talibe ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile miinakasaya 
pkarılmışur. ~lüdded münakasa 28·8-930 tarihinden 17-9-930 
tarihine kadar 'l 1 gündilr. Evrakı fennlyesi ve projesi lktısat 

Veklleti muhasebesine verilecek 11! Ura mukabilinde telsiz telgraf 
cıvannda en!tltüler lnfllatındakl heyeti fenniye tarafından veril
mektedir- Zarfların l 7-0-980 çarşambıı günü ~aat 5 te lktı•at Ve

k&leti ziraat Müsteşarlığı kHmında komlayon tarafından küşat olu
nacağı ilin olunur. 

Mar ara ~sın Babrl lomaodaolı~mdao: 
Kilo 
5000 Klitu faıulyı 10 / Eylill / 980 ıuı 14 ıe açılı: münak11a 
7IOO • Pirinç ıo / Eyl61 / 980 • 14 ıe • • 

1 - Yııkarda yuılı iki kalem erzak yanlanndı götıcrilen tarih Ye 
tetlllerde mllnU.uyı konulmaşıar. 

ll - MUıııılı11ıJ1 ı.ruık edecek talipler kumanclınlık satın alma komıl

yonuna müracaatla tartnameloriai görmeleri ve muvakkat teminatlarını 

Kocaeli amvallno eeıllmle ılacıkluı makbuslula tüccar! v"lkılannı yevmi 
muayyenlnde lcomllyona ibraz etmeleri lltn olunur. 

Istanbul zat maaşları muha
sebeciliğieden 

idaremiz için lüzu111u olan 1 iQ ill 180 çeki odun aleni mü

nakasa ile alınacaktır, Vermek lstlyenlcr 8 eylôl 930 çarşamba 
günü saat il! te Zıt maatları mubaııebedllginde müt~ekkll lı:o
ınLiyona yüıde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile birlıkte müra

caat eylemeleri, 
~..-~----~-~----~~~-..,.~~~-....~~~ 

lstaa~ul ~imanı sa~il sı~~iJe merkezi ~aı 
ta~i~li~in~en 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 1800 ill 2000 teneke benzin ka

palı zarf u~ulile münakasaya konulmu~r. 
Milnakasa -gönü 1 l eylül 930 tarihlnıı milsıı.dif pazartasl saat 14 

ou dört olarak teıblt edilmiş olduğundan taliplerin mezkOr benzine 

alt şartnameyi görmelı: üzre her gün Galatada Kara Mustafapa,a~ 
sokağında ktin m.rkeztınlz levazım ve mübayııa memurluğuna 

ve mtinaka-aya İljtİralı: edebilmek için de miinakasa ve ihalaı ka· 

nunu mucibince llıaır edecekleri teklif mektuplarını münakasa 
vaktinden evvel komiayona makbw: mukabilinde tevdi eylemeleri 

i!An olunur, 

~.~!S[t~~-~~w,~t~1~1ı!~!!: T•'"'~ ··~ 
•inin icrayı tamiri muka1Tor bulunmasını binaen yirmi gün mllddcıle ve 
kapalı zarf uaullle münak11ıya nzedilml~ılr. 

Mezktır binaların !hilesi il Eylül 9jj0 oummeal günü aut 14 te icra 
lulınıcagından ıaUplutn bu baptaki k<fllıııme ve t•rald ftnalye luıelerini 
örmek U••rtl Galaıada Rıhnm caddoslndelı:I idare! merteılyıye mUracuılan. 

~ ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San'at 
Leyn Uoretl 280 lira - Nehari Ucretl 40 llra 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. <1111111-
~stanbul ~ünırukleri nıubataza nıu~urluğun~en 

ı - Gümrük muhafa/.a memurları için 9 milimetre çapında 
münasip mıkdar barabellom tabanca~ı paıarlıkla mLibayaa edile
cektir. 

2 - Satmak isteyenlerin 8 eylül 930 tarihine mli~adif çarşam _ 
ba glinu saat 16 ya kadar her gün mesai saatları dahilinde lstan
bul muhafaza müdürlüğüne müracaatları. 

Har~iJe nıekte~i nın~~rıo~un~en: 
A~keri Tıbbiye mektebine talebe kayıt ve kabulüne başlanmı,

tır. Şeraiti görmek isteyenlerin Haydarpaşada AS. Tıbbiye l\lektebi 

DaJııliye mudürluğüne şifahi veya tahriri müracaatları ilAn olunur. 
-- ------

12~ Ton nıa~en tönıoro nıona~asası 
Ali Ticaret mektel)i mtibavaat 

koıı1İS)TOilUil(lan: . 
:\lektep kaloriferi içıcı alınacak 120 ton kriple maden kömürü 

!$ eylül <ıJO pazartesi günü saat on beşte ihalesi icra olunmak 
Liıre kapalı zarf ıı<ulilc munak:ı,aya vazolunmuştur. Tıılip olanla

rın şartnameyi görmek üzre her gün mektep idaresıne 'e müna

kasaya i~tirak edeceklerin de şartnamede yazılı oltlugu üae temi
nat akçclerini mLcssc, .. tı ıku,adiyc muhasebeciliği "zncsine tevdi 

ettikten sonra ye\ mi h ılcde mektepte mütcjckkll komiiyonumuLa 

ınüracaatları. 

ETABLisMAN Orozdi-
ISTAN&UL • BAHÇEKAPI 

SENELİK EYLÜL REKLAM SATIŞI 
Bütün şarkın en büyük mağazalarında en müntehap eşya çeşitleri 

1 ila 15 Eylül 1930 
Mallar üzerindeki fıatıardan 

Y-ilzcle 1.0 Te:r"J.zilat: 
ipekliler, Yünıüler, P•muklular Çamatırlar, ayakkaplar, çantalar 

Erkek, kadın ve çocuklara mahsus elblseler V. s .... V. S •••• 

ren~ik ~erom ~aruUstibzarı nıu~urlu~uo~en : 
Lira Adet Fiyau Eb"adı Nevi 

Göknar tahtası 540 900 60 13 x 28 x 400 

260 500 52 13X22X400 " " 
450 600 i'5 2X22X400 

" " 
1250 2JOO YckOn 

Pendik Scroııı darülistihzarına lüzumu olup aleni münakasa ile 3-9-930 tarihine müsadlf çaramba 
günü ihalesi icra kılınacak olan cinsi ve eb'adı ile miktarı yukarıda gösterilen tahtanın ş.ırtnamesini 
görmek istiyenlerln her gün Defterdarlık binasında Müessesatı iktisadiye muhase becilip;ine ve 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerln yevmi ihale olan 3·9-930 çarğamba günü saat 14 tc mezkôr 

muhasebede müteşekkil mübayaat komsiyonıına mür:ıca:tt eyl=em=e=le:-:r~I· _____________ ~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Eskişebir deposu kömür tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla m!inakuaya 
konmuştur. 

Münakasa 17-9-930 çarşamba günü ıaaı 15,30 da Ankara~a Devlet 
dtmiryollırı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin t,lclif mektuplarını ye muvakkat ıemi

naılarını aynı günde saat 15,şe kadar mtinakasa kttipliğlne vermeleri 
IAıımdır. 

Talipler mtinakua fartnamelerlnl iki Ura mulcablllnde Ankarada ve 
Haydarpafada idare veznelerinden ve Eııklşehlr lstasyonn gitclerinden 
tedarik edebilirler. 

* * * 
400 ton rezidü yagı kapalı zarfla mUnakuıya konmuştur. 
Münakasa 17-9-930 çarşamba gUnti saat 16 da Ankarada Devlet demlr

ycllan idartsinde yıpılıcaknr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi· 

naılarını aynı gUndo uıt 15,80 a kadar münakasa Htlplığine vermekre 
IAzımdır 

Tahpler münakasa prtnamelerini on Ura mulcıbiltnde Ankarada ve 
Haydırpa ada idare veznelerindefı tedarik edebilirler. 

• • • 
Şarkışla Sıyas k11mının l EylUI tarihinden lılbaren ltlıtmeye kılşadl 

mUnucbetlyle Ankara - kayıeri ve dolayısile Ankara - Cebeci ve Ankara 
Kayaş • Etmeı'ut katarlarının vakd hareketleri tepdll edilmiştir. 

Yeni tarifelerimiz mucibince Haydarpışadan pazar •e ç•rtanba günleri 
saat 20,00 de ve sıvastan Salı, Cuma günleri saat 14,~5 de hareket eıınek 

Uzero Haydarpaşa - Sıvas - Haydarpaşa arasında hafııdı iki d<ıla bir yolcu 
katarı lflıyecek vebu katarda bir varaklı vagon bulunacaknr. 

Bu doğru katarın i'1emediği gllnler Ankara - Kayseri - Ankara vo Kayseri 
Sıvas - Kq.er! aruındı muhtetiı yolcu katarları işleyecektir. 

Daha !ula lzahııı hni hareket cetvellerinin iıt11yonlınmıa beldend 
mahallerine talik edildiği lltıı olunur. 

• • • 
40 adet mtihendls ve 100 adet amele ~adın kapalı nrlla münakasaya 

konmuştur. 

Münakasa 13 10 - 930 pa7artesi gtlııü 1111 16,80 da Aukarıda Devlet 
Demiryol!arı idaresinde yapılacaktır. 

Münakuaya iştirak edeceklerin teklif mekıup]uını ve muvakkat teminat
larını aynı gnnde saat 16 yı kadar münıkua kAtipUğlne vermeleri ltzımdır. 

Talipler ı •. ınalcasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara ve Haydar
paşad• idare veınolerınden tedarik edebilirler. 

l 

BU YÜK 

Tl1118E PlllNGOSO 
9 uncu tertip 
2İNC1 KEŞİDE 

11 Eylül 1930 da 
Keşide1er: Vilayet, Şehre

Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osınanlı Bankaları 

murakıpları ve halk 
· huzuruı1da yapılır 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konmaz 

İngiliz mamuHtı 

"NJ~YONAL,, M~T~R~ 
Mazot ve mangal kömüril ile 
müteharrik gayet sade, iktis~dl 
ve fiaıı her türlü rekabetten 
aridir. Tediyatta teshll;l,t Her 
zaman teslime amadedir. Tafsilılt 
için Galatada Perşembe pazarında 
Arslan Hanında 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
miiessescsine müracaat olunması. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mezuniyet imtihanlarına ve ka
ylılorin ıecwdine 1 Eylulde terfii 

sınıf imtihanlarına Eyi ülün Ylrmi

ıın_de batlanılacaıı ve tedrisata baş

lanmaıının l Tefrinlevvele kaldığı. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rlldyo labratııvan. KarakOy 
Topçıılar cadde~! S4 

MUHASİP 
Fran11zca lngiliıce k&fl mertebe 

Almancı bilir ticari Ye malt malO
mın çok geniş bUyük işler idare 
etmiş bir muhasip ie aramaktadır. 

Mütevazidir. Uyuşur. Adres: lmn· 
bul Posta korusu .i56. 

Sayfiyelerdeki tenezziıhkı 
için kafi miktarda 

CAPPELLI 
Fitim veya plAk 

almafı unutmayınız. Ezber 
cihet makemmeldlrler.:.Je 
kat'lyyen bozııl!llazlar. 

Her yerde satılır. 

1- Şitll'de izzet Pata so~ııında 
Validı aparıım n.nın 9 l\o. dairesi. 
2- Aksaray'da Alem Bey maholle
sinde Vezir Çttme ıokığında 8 No. 
hanı, 3 - Sarıyerdo Dere boyunda 
149 ·151 vı 153 No bo.ıanlar. 4-
Sarıyerde Orıa Çefme mubterik 
mektep tahtında 3 bap dUkkAn arsa-
lan. 

Pertevnlyal Vaktınd•n 
Baltda muhatter eml&k kiraya veril

mek üzre açık arttırma ıuretlle ve 
20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. Talip olanların yevmi mü
zayede olan 6 eylüle müsadif cu
marte&i günü l111nbul Evkaf müdU
rlyetlnde Penıvnlyal vaklı ldart1ine 
veya idare encümenine müracaat 
eylemeleri. 

lstanbul rehber ve ter
cümanlar cemiyetinden 

Umum tercüman H: ve B: \erin, 
mıslelcl hasbıhalde bulunmak üre, 
1-9-1180 pazarttal gUnU ıuıt 17 de 
C: H: V. Bıyoflu kıza merkezi sa
lonunda hasır bulunmaları illn olu
nar. idare lıoed rolll 

SEYRİSEF AIN 
.\Jer:ıcı Ac. nta; Galata köprü 

Başında; lleyoğiu 2J62 Şube 

acentesi; Sirkeci'de Mühürdar 
zade h•nı ı<iııııda. Telefon Jsı. 
2~40 

Mersin sür'at f 
postası 

( KONYA ) vapmu 

8 Eylül çarşamba J 1 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale lı:mir Külliik Fet

hiye Finike Antalya Alalye 

Mersin gidecek ve dönüşte 

Taşucu Anamor AIAiye Anısı.

ya Finike Fethiye Küllük 

İT.mir'e uJtra yarak gelecektir. 

Çanakkale'de yalnız yolcu 

yolcu verilir, yolcu alınır. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Menin) vapuru 26 .Ağustos 

salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

Küçükkuyu, Edremit, Burhani

ye, A yvalığ'a gidecek ve dö-
nilşte meı:kOr iskelelerle birlikte 

Altunolup;'a uğrayarak gele
cektir. 

Havuzlar dahilindeki lo

kanta kiraya verilecektir. Son 
ihalesi 8 Eylül 930 tarihinde 

yapılacaktır. isteyenler o gtin 

Levazım müdürlügüne gel

meleri. 

.. 
SADIKZADE BIRADERL~:R 

VAPURLARI 
KARAD~:NİZ :V!UNTAZAM 

VE LÜKS POSfASI 

İnönü ;a~~~ı Salı 
akfamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak' lnebo 
lu, Ayancık, Samsun, ordn, 
Glresoo, Trabzon, SUrmene, 
ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Talılllt için Sirkecide Mey
menet hanı altında acentalıtıaa 
maracaat. Telefon:lstaabul 2134 

ı·---=------11 Zayi makpuz - lstanbul lıhallt 
GUmrüğünden; C. A. B. markı ve 
9!153/54 numerolu iki sandık pamuk 
mensucat için :!7438 numero!u be~ 

yannaıne ile 19 veya 20 şubat 929 
tarihinde reslın gümrüğü verilip mu
kabilinde alınan 161 lira 75 kuruş· 
luk makpuı zayi olmuıtur. Yenisi 
alınacafından hükmü yoktur. 

Baruh Levl 

8 inci icra dairesinden: 
Bir borcun temini için mıhcilz 

ve unşına karar verilen bir ad<ıı 

piyano eylülUıı 4 GncU perşembe 
gUnü aut 15 ı. açık artırma sure
tile unda! bedostanında saıılaca~ı 

iltn olunur. 

ÜakQdar kız 5an·ac mckıdıi oıil• 

dlirlillünden: 
1- E5ki ve yeni talebe kaydına 

başlanmıştır. 

2- Kayıt ıallddeıi 1 Eylülden 
15 eylttle kadar cu marteıi, pazartesi. 
çar,amb• ııUnlerı 9 dan l ~ye kadardır. 

3- Akeam ıalcbeslnin kayıtları 

da aynı zam•ndadır. 

ALEJ\\DAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, luks karııden[.ı: p ııt 

B ··ı İıauıl u eı1 r,yıı ı 

PAZARTESi 
ı:fınıi ak~'\~11 fa::ı'. 11! 

Sirkeci rıhtımır.dan hareke 

[Zonguldak, lnebolu, Aı"an 
Sam;un, Ordu, Girtsu~. Trab 

Rizeye azimet ve avdet edece 
l\!ııracaa: ınılnlt:: l~t ın 

Meymenet hanı altındaki 1 
hane. TPlcfoıı lsı:ı.n'ı• 1 J I 

--~~:nıli~aıı:lll5?:ı!fll'I 
Yelkenci vapurla 
Karadeniz posta5 

Vatan va ılJru 
3 ~vlül 

Çarşaı11}ja 
akşamı Sirkecir rıhtımınd 
hareketle ( Zonguldak _I 
bolu, Samsun, Ordu GlresO 

Trabzon, Surmenı; ve Rize) 
azimet ve avdet edecektir. 

Talsll!t için Sirkecide ytl 

.cı hanında kain acentuına 

rıcaat. Tel lstanbul J 51 S 

Bartın-lnebolu Post 
HILAL 

vapuru l 
Eylôl Pazarte 

günü akşamı Sirkeci nhtırıtl 

lıareltetlı Ereği! , Zongu\dt 

Bartın, Cide, lnebolu, Evren 

lıişı iskelelerine azimet ve ' 
edecektir. YUk ve yoku i 
Slrlceclde yeni banda 1 n~ 
rolıı acentımnı 111Urac11t 'f 
defnu lstanbul 31 05 

BARTIN hattı Lıi 
Ekspres postası 

AJ~ın va~~-~~ıl' Pazar!~ 
Slrkeci'den hare~eıle Ereğli. Z 
guldak, Bartın. Kurucıı~ik \' 
deye azimet ve avdet edece 

TafsilAt için Sirkeci <ulO 
' kar~ısında Mizan e>ğlu han 

Telefon lstanlıul 354 

Zan 41Jö 'idi mıınerol~ 
ba ehliveı.ıam<mi zayi dtırD· hÖ 

,ini alacıtımdan e•kwnın r 
yoktur. '3ehremininde Oefc<rd• 
oıeı çelebi mahall.,i~den • 

Zayi: 928/929 -enesinde Kandllll 
Orıa mektebinden ald11tm usdlkna
meyi gaip ettim. Hükmü yoktur. 

510 Niııet Edip Mustafa oP;lu Hasan r.ısri. 1 

aıdarpa~a ~nırazı isti aiJe ~astaod 
~~, taba~etin~en: . y 

ı Haydarpaşa Emrazı isıiltlyı haetaneılyle memurin dıiresuı~ıııu 
nlacak olan kalorifer tesisatı kapalı sarf usulile m~vlc!i mün1kasaya ıcon" 'fi 

il - Kalorifer ıesisan 17 eylül 1900 tarlbinde ihale edllıcektır· e ı 
!erin tırtname ve pltalınnı almak üzere her gün mezkU.. hs•1':c1 
memurlujtuna müracaat etmeleri ve şartnamenin maddei mab5uoası 111 

,dil 

k . · ce' ihzar edocoklori teklll mektuplarının ve temin•! • çu.,nın •Jj 

17 eylül 1930 tarihine müsadlf çartımba günü saat 14 te Gal•'." ıııtılı' 
Musıala pa" sokağında lstanbul llmını sahtı sıhhiye mcrkeıindekı 

'"'''S~~;·ü~"'B~lediyesi~ 
den: . 0,Jı~ 

Samsun Belediyesi Elektlrik ve ıu fabrikalarının hır sc rto' 
tiyacı olan 400- 4.~0 ton mazot fenni vl' muııakasa şa ıe 
daireainde alımı 2 l Eylül . 930 pazar gunü saat on :~:: ı1I 
edilmek üzre vırmi glın nıLddctlc ve kapalı ıarf usu ı gııre 
kasaya konul~u~cur. Tal:plerin ,eraiti anlamak ve una 
llfatını yapmak üzre Belediyeye muracaatları ilan olunıır· 

- su·.·rh Mes'ul Müdür: 


