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CUMARTESİ 
20 EYLÜL 1930 -
5 inci uae, Jlo 16~6 

l\'USHASI 1i KURU.TOR 

''Yaşasın hürriyeti,, 
Mustafa Kemal Reisicümhur, hangi hürriyet yapsın? Efen

Millet Mecliai yerinde, İsmet dinı, her şeyi bir tarafa bırakı
Paşa Başvelril idi. ruz, zafeı\lıerin hepsini ve inlu

y eni Türkiye demokrat bir lipların hepsini yapan Muatafa 
Cürnhuriyet idi. Kemalin Reisicümhur ve mil~! 
İki büyük iş yapıyorduk~ Cüm reiıı olduğu m~le~e ?~

huri yet ve demokrasiyi esaslan yet ve demokraı;ı_~n ezıl~ıgı ve 
dınnak milli müdafaa ve mil- bunu kurt:ırmak ıçın Mesıh bek 
il inkiş~f için ana tedbirleri al- lendiği gibi bir manzara göııtcr-
ınak. mek ayıptır. 

Büyük ideal uğruna küçük ve Ağıza aJ.dığımız bütün büyük 
binlerce şahsi menfaati kırdık; kelimelerin mefhumlarına b~ 
iınparator.Juk müesseselerini vatanda canlı müesseseler ıeklı 
Yıktık; son derebeylik eserleri- ni veren, yeni Türkiyenin temel 
ni kaldırdık. Buna tahammül e- !erini onlarla kuran milli şı::i'in 
deıniyenler ayaklandıJ.ar: Mil- frrkasmın ve hilkumetinin birer 
let Meclisi şiddetli kararlar ver birer bu müesseseleri yıkmak
di: Bu kararlan yalnız yeni mü ta olduğunu ve bu inkıraz man
esseselerin düşmanlarına karşı zarasma Reisicümhurluk .sıfatı 
kullandık. yüzünden Mustafa Kemalın ka-

Bu tedbirlere lüzum kalmadı- yi•sız kaldığını gösterir sözle~, 
ğı zaman Cümhuriyetçi ve de- düşünceler, hüküm:ler, anca~ bır 
rııokrat İsmet Pş. Millet Mecli- taknn hasis hırsları m86kelıyen 
•ine geldi: t.ahte şeylerdir. . . 

- Takriri ıükfuı kanununu Cümhuriyet ve demokr&11yı 
iste~: d ,.., kurarken irticaa kartı alman 

.... yorum, eu:ı. hüküm SÜ 
Hir bir turulmıyan tedbirler, mutlak . . r-

" .zaman suı k . . b. li arşının ta.ı 
&enç ve yeni fikir, ufak tefek ka ~e ıstıb~",~- .ır 0.bi~ .. t rl'-: 
Yi tı old yık ted ır .ıcın 1f1 gos e '"' 

A erdken de kurtUlmuş k u. . mez. Bu tedbirler başkadır ve 
"'rtı muhalefet etıne , yem . . · d 

fırk . be ·d· ne olduklarını: bılınıı. Bu w -a Yapmak heJ>81 ser atı ı. . . . ·1m 

Jftıu- - • ..,. • ..,...,. .... nw-. uso.r e ....... ._, n n na:n u ._. 

BUGÜN 
z ncl sahifede : ' 

l • Tarihi tefrikamı., AbdUI· ~ 
hamlt 2- Harici ve aoıı haberler,. 

3 Unca sahifede ' 
1- Llıelerden bu tene kaç \ 

efaadl ••-•d•tnam• aldı. ~ 
2- Harici tlcare1 azaıı khn- 1ııı.. 

l•r olacak? ~ 

3- Hayvanların neıll lı1Ah 
edllecek 

•~ Bir hır~ız flcl klfh i 
vurdu. 

4 ünctı sahifede 
t Hattıoın yazısı: felek 
2- Hlklye, 
3- Roman. 

Gazi Ilz. Ankaraya hareket buyur dula 
Yeni fırka mazlum 

rolünü oynuyor 
Bursada dön belediye intihabatına 
başlandı, mücadele pek hararetlidir 
Serbest fırka vergileri indireceği vadile haJkı 

iğfal ehneğe çalışıyor 
Ankara, 19 ( Telefon ) - cereyan eden muamelenin huli 

Bizde politikada Mazlum rolü aaııı şudur: Eski Bolu meb'usla 
oynamak ötedenberi adet olmuş rmdan Nuhzade Hafız Mehmet 
tur. Yeni fırkada ayni sistemi ta Vasfi Efendi S. C. Ctimhuriyet 
kip ediyor. Olur olmaz sebep - Fırkası teşkilib için Düzçeye 
leıi, hatta ba.ı:en asıl esastan ari gitmiş, fırkanın teşki!Atmı yap
habe-'eri vesile edinerek tazal - mak için hükumete müracaat 
liıme kalkıyor. Serbest Cümhu- etmiş, halbuki mumaileyh Ha -
riyet Fırkası erkinından Erzu - fız Beyin aleyhinde ikame edil
rum meb'usu Tahsin B. bir ga:ıe miş ve o günlerde rüyet edile -
teye yaptığı beyanatında : Düz cek binlerce liralık bir borç ve 
çede fırkalan azasına hükfimet iflas davuı V&rnl1f •• Bunun üze 
ve jandarma tarafından mü.kil- rine fırka teşkili için icap eden 
lat ~ıkanldığmı ve bunun için merasimi kanmüyenin bitmeaini 

Oa:ıl B••rellerlne H•11d•rpafll tıt•ıl11on1111d• ll•t1ılan l•flll aıer11ıl11dnden bir intiba Dahiliye vekaletine şikayet 8 - bile beklemeden oradan aynlrrn 

G • H d •• k • A h •• d'Jdiğini söylüyor. Bizim en sa- ya medıur kalmq .. 
azı Z. un pe samımı teza u .. lahiyetta~ makamdan yap.tığı - Hakikatbumerkezdeikenmı 

rr z tahkikata nazaran Dfuıçe~ (Devamı ! inci sayfada) 

ratla Ankaraya hareket ettiler 
Bir tek şart} ' K Cümhu- birler gctinlıp gen ven ez. 

tiyctçi olrnıy: f::~:ereyanla- İktidar adamlarının elinden zor Binlerce halk Haydarpaşada ve güzergahta pek samimi 
n Uydurulmasına ve bu cereyan la alınır. h •• l B .. .. k G • • • b 'l tti' 
ları temsil eden fırkalar yaprl- Cümhuriyet'. ~alk ~ük.~m~tl~ Ve COŞgUn İeza UYaİ a UYU azıyı teşyı Ve İe Cı e 
l'lıasına el "di rinin idare ettı~ yenı Turkiye -

ı:ı· en~ .1 
• d orla alınıp zorla verilmiş Üç aydanberi İııtanbulun pek deri Fethi, Katibi ılJilumisi Nu-,cü kolordu kumandanı Şükrü 

Cii ız kendımııı Halk fırkasının ~ 2 
• kt aziz ve muhterem mieafiri olan ri, Heyeti idare azasından Talı Naili, ikinci kolordu kumanda-

tlj llıhuriyet ve demokrasi. ıçın hiç bır ıe~ yo ~r. . Retsicümhur Gazi Hazretleri sin, milstakil meb'us Reşit Ga-' nı Ali Hikmet Paşalarla diğer 
d ilden geldiği ve mümkun ol- Hem Cumhurıyetçı ve ~e'?1ok dün Ankaraya hareket ettiler !ip Beylerin ve Kahire sefirimiz' zevatın ellerini sıkmışlar, reı-
U~u kadar çalıştıgına inanıyor rat ve Türk olmak, hem fikırle- ve gü.aergahlarmda toplanan Muhiddin Paşanın ziyaretl~rini mi 6elamı ifa eden zabitana :ve 

duıt. rin suııturulmu§ olduğunu söy- binlerce haJkın çok candan te- kabul etmişlerdir. polis memurlarına ıapka_ları~el 
. :S11ııa inanmıyanlar, Cümhu- !emek mümkün değildir. zahüratr ile te yi olundular. . Saat oo altıyı •yrek gl'<,;: re- mukabele ederek nhtıma ınmışl 

llYetçi ve layı'k kalarak, 1 ir B"r takım hırslar boğulmllj- Gazi Hazretleri Dolınabahçe fakatlerinde bu x.:vatla şehri- !erdir. 
rııuhaı 1 sarayından hareketlıerinden ev- mizde bul~man meb'uslar oldu- Sıg~ ırtma .. Muatafaya iltifat 
B" .. if fırka yapmak istediler. tur. . .. . . vel Meclis Reiıti Kiizım Paşa, ğu halde sarayın deniz tarafın- . T • • . 

ıı Utun sıfatlarının üstünde mil- Cümhunyet dvgmanr fıkirler Hariciye Vekili Tevfik Ril§tÜ, daki methalinden çıkan Gazi Licıvert bır elbıse ve gn renk 
ıc;cia Vaı;fını taşıyan ~~~fa ıusturulmuştur. Serbest Cümhuriyet fırkası 11- Hazııctleri orada bekliyen Üçün (Devamı 5 inci sayfada) DIJn intihabatın başladığı fll!fll Burıanın 1nantu1rası 

tnaJ bu harck«i taıvıp ettı. B turulan fikirlerinı --··----···-·-··-·-.. ···-··--··••H· .. --·-- --·---
:: olürii~~?. _u;:;asınhü~riyetl.diye~y Amerika sefaretı.nde ziya Gazi evi 

-·•-•••M••••••••••nııınıı--••M11 ... 1Hıı ______ , ____ _ 

Dünkü Futbol maçların
dan alınan neticeler 

ıı ınsan ı kıraca kılan devrı bu mıllet gör-

:: ~~!~:~ndi~~:!!~~~=r. m~: .:t~=:~~:~~:; ve bo- fet pek mükellef oldu 
şladıı.r. Tıpkı eski 10 Tem- ğulan hırslan kurcalıyarak, u
~~ oldufu gibi ötede beride yandırarak, bilmeksi:ıin onun 
~lb-riyeı; kahramanları türedi- kara dalgaları içine gömülerek, 

yahut onlann gayız ve irin hay-

Gazi Hz.Mithat B.in 
köşkünde oturacak 

l.tuanıele vergisini tenkit et- kırışlarmı milli istrrabm sesi 
~le, iktıaat itleri iç~ .fiki~: yü- zannederek gaflete ~ütcmeyiz. 
ti lnıek, vergi ll8ullerının duzel- Bu memlekette hürriyet, etim 
it ~~sil)j istemek, liman ücret- huriyet, demokrasi vardır. ~~
b rın;, münakaşa etmek, bunlar halefet ihtiyacı hissedenler ıçın 

11 llıernJekette hiç bir zaman, bütün imkinlar vardır. 
~~ri siikfin kanunu zamanın- Fakat kannsındaki cer~y~~a

~'.le Yasak değildi. ra teşhis koymasını en ıyı oğ
C11rtıhuriyet Halk fırkasının renmiş bir cümhuriyetci frrka-

d
ill!:eteleri bu çeşit tenkitlerle nın hükfimeti ve reisleri de var
oJu .d. 

le _, ı. Kacşı fırka ancak bu drr. . RIFKI 
nJtitleri tekrar etti: O halde Falıh 

lzmir Türk ocağında 

Eski idare heyeti, Serbestçilere 
yerinde kaldı 

~ 

ragmen 

Bu son vaziyet Yeni Fırka taraftarJannı~ 
düşündürmeğe başlamışbr 

as:~lr, 19 (Milliyet) _ Yeni idarenin istif~s~ kabul et~e: 
. ın ıhdas edip s be il . k"" mek suretle kökunden halledildi, 

rtikled. , . . er tç enn o eti . 
g·· ıgı Tiırkocağı meselesi bu ittifaka yakın rey alan h~ ~-
1 ıın toplanan demekte serbestçi dare sürekli alkı§larla takdir edıl 
~nn dört muhalif üç müsten - di. Ocakta tezahür eden bu va 
f f reylerine karşı 191 reyle halk ziyet serbestçileri şaşırtmış dü
ıtkasının te kil ettiği heyeti i- sündürmeğe başl<!mııtır. 

Sovyet tayyareleri çok iyi kabul edildiler 
Moskova, 19 (A.A) - Tay- l:,ahs etmiclerdir. Tayyare cemi 

are k .h da Y 

1iı1t•d ararkga ın h ~adpılan .. mi yeti Türk, İran Efgan sefaretle 
" e şar seya atın en do - . . .. · ·· 

en tayyareciler Ankara, Talı _ nne tayyarecıle ·e gostenlen hus 
~n ve Kabilde gördükleri fevka ı nü kabulden dolayı teşekkür ede 
de dostane kabulden hararetle cektir. 

Amerika sefiri ziyafette Türkiye 
hakkında hararetli bir nutuk söyledi 

Don Amerike bahriyelileri Cumhuriyet abidesine 
merasimle bir çelenk koydlJar 

Ankara, 19 ( Telefon ) -
Gazi Haııretlerinln Çankayadaki 
köşklerinin yanında ye"li bir 
köşkün yapılması için cruinin 
tesviyesine batlanrnı,tır. Bu in 
şaat dolayısile :Rciaicümhur Haz 
retleri Çan kayada Maraş 
meb'usu Mithat Beyin evinde 
ikamet edeceklerdir. 

M.Meclisi 
Devre nihayetine 
kadar içtima edecek 

Ankara, 19 ( Telefon ) -
Pazartesi günü toplanacak o

lan Meclisin kaç gün çahşacaiı 
belli değildir. Meclis kendi ruz 

Yukarda Amerika Sefiri M. Gruv, aşağıda Cünıhurlyel namesine hakimdir. Fakat An -
abidesine konu/1111 çelenk kara mahafilinde hakim olan fık. 

Evvelki gece Amerikan sefa- smda da kıymetli dostugun ye- re nazaran B. M. Meclisi tekrar 
rethaneııinde Çeater kruvazörü ni ve güzel bir tezahiırünü teş- tatil yapacak değilpir, dördnücü 
kumandanı ve zabitıınilc şehri - kil ettiğini söylemi§ ve gemide içtima senesi nihayetine kadar 
mizdeki erkAnı hükumet ve kol bulunan vatandaşlarına İstan - mesaisine devam edecektir. 

•II Ker: 3 - Galatasaray : 1 Viner 
Spor Klüp: 4 - F enerbahçeı 2 

Galatasaray bütün yanşlan kazanarak 
denizcilik şampiyonu oldu. 

• 

İstanbu.J 

111 Ker talumı ile G11l11ta111ra11 maçından 
lre11e~11nlı bir intiba 

ordu kumandant şerefine sefir bulda gösterilen parlak ve sa - G. S. kulübü yirmi beşinci ııe ammer. 
M. Gruv tarafından verilen .Ti- mimi hüsnil kabülden dolayı - Fevzi Paşanın nei devriye programının üçün - Muhacimler: Mehmet Ve • 
yafet gayet samimi olmuştur. Tevfik Rüıtü ve Muhiddin Bey cü günü Beynelmilel atletizm dat (Rasih), Nihat, Rebii, Ke-

Ziyafette Hariciye vekilimiz !erle Şükrü Naili Papya hararet teftişatı m~sabakalanndan sonra beynel mal Şefik. 
Tevfik Rüştü, Vali Muhiddin le teşekkür ederek sofralarında mı.el futbol maçları. Stadyom- O Gala h"' . 
Beylerle kolordu kumandanı hazır bulunan zevattan Reisi . . da 6000 kadar se irci E ı· yun taaaraym ucumı· 

Erzurum, 17 ( Mılhyet ) - p . 
111 

Y · vve a le başladı Bidayette san- kırmı 
Şükrü Naili ve Pertev Paşalar, cümhur Gazi Hz. nin şereflerine Dokuzuncu kolordu kıtaat ve eştenın ker takimile Gala- zılar sol ~çıklan vasrtasile yap-
deniz kurılar müdürü Yusuf Zi kadehlerinin yükseltmelerini ri müessesatmı teftiş için şarka ha j

1
tasaMray futbolcul~n sahaya çıktı tıklan hücumlarla oldukça teh· 

ya B. İstanbul meb'usu Edip ca etmi9tir. Bunun üzerine da - reket eden :3üyük Erkanı Har- ar. utat merasım. likeli olabilecek vaziyetler ya
Servet B., kolordu ve Çester kru vetliler tarafından hürmetlerle biye Reisi J;'evzi Paşa Hazl'f'tleri Mac~r futbolcular arasında ta rattılar. Hatta Nihat şahsi bir 
vazörü kumandanlarının maiyet kadehler kaldırılarak Gazi Hz nin Qerınm· 1••1• teşrı"fı"ne ı"ntı"zdr e- nıdık sıma olarak bir vakit F. T. h" ı ·k· ··d r·· ·k · · d · ı ı dı · h fi · . . · , ~ ucum a ı ı mu a ıı geçtı ten 
len zabıtanı . il ı.>U .unmuş ar r. nın sı hat ve şe'.e enne ıçılmiş dilmektedir. Milli ve askeri ma- C. ile şehrimize gelmiş olan 'lla- sonra kaleciy1: ayağına kapa _ 

. M. Gru~ zıyafetın so~unda ve Tevfik Rilştiı B. sefir cenap kamat bu hususta icap eden istih. ruf müdafi Hunkler vardı. Gaıa nıp topu almasına fırnt verecek 
bır n~tuk ırfi.t ede~k. Tü.r~ ve larm nutuklar.ı.na ce~a~ vererek zaratı yapmışlardır. Büyük Er_ tasaray takımı şöyle teşekkül et kaı)ar geçikmeseydi ilk golü Ga 
Amenkan mılletlenrun munase beyanı teşekkur etmıştır. Sefa- kanı Harbiye Reisi kolordu ka mişti; latasaray kaydetmiş olacaktı. 
batı daima inkişaf etmekte oldu retteki bu güzel toplantı geç vak rargahında misafir edil k K ı ·. A · (O" ·) B d ~ . ç k .. ·· .. · t k d d . . ece ve a ecı. vnı mer, avnı un an sonra hakimiyet lllker, 
gunu, ester ruvazorunun zı- e a ar evam etmıştır. bilahara teftişatına ba 1 k- M""d f'l . B . l · 
yareti bu iki büyük millet a·ra - (Devamı S inci savfada) ş ıyaca Mu a. ı ler. Surh~ ~ahı oyuncu arma geçti. Maamafih 

- tır. uavın er: u ı M 
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Mlf.LIY~:T 20 EYLCL 1930 

A HA LER •• S lta"""amitl __ 
Tahsin Paşanı11 Hatıratı .. -.... ,., Cemiyeti Akvamda ekalliyetler 

.. o : 41 (TercUm• ve lktlb•• 
hekkı mehfuzdur.) 

Almanya tarafından ortaya atılan bu mesele tetkik ediliyor 

Bulgar kapı kahyası ne diyordu? 

(eşofun davet edilmediği meşhur ziyafet 

1 1 

Yıldız sar-'1111ıda mer.ıuı., kllfkü _, 

içtima 
Alakadarlar 
toplandı 

Umumi harpten sonra Avru
pa haritaaı hayli değişti. Eski 
bazı imparatorlukların enkazın
dan yeni bazı devletler ortaya 
çıktı. Galiplerin hesap ve menfa 
atine göre dünyaya verilen ye
Ri nizamdan iıte memnun olmı -
yanlar u değilıdir. Onun için şi 
kayetlerln türlü türlüsü var. Bu 
cümleden olarak ekaliyet\.er me 
selesi de vardır. Avrupanın ye
ni haritası tanzim edilirken bir 
takan yerler filan mağlup dev
letlerden alınarak filan galip dev 
!ete verilmiştir.Bu suretle başka 
ırktan bir kısnn halk başka bir 
hükfunetin idaresine geçmiş -

Pa~anın bu jurnalı bir fikri zati netıcel tabllyC1SI olarak mesaili hariri-' iir. 
mahsulü müdür. Bu bir eseri telkin yt ve siyasiye dahi, tıpkı mesaili da- Mesela Almanyadan alınarak 
ve teşvik midır burasını bilemem .• biliye gibi, Yıldız sarayına müntehi Lehistana verilen erazide bir kı 
Hulasa Makedonyada mevkiimizi mu olurdu. Babıllinin salahiyetini ve kuv srm Alman nüfusu vardır. Bu 
hafaza için siyaset yolllarına müraca- vei icraiyenin nüfuz ve kudretini hiç bittabi umumi Lehistan ünfusu 

Ecnebi matbuab J Hindistartda 
Alman intihaba 

tı ve Avrupa 
Almanyada 14 Eyliıl intihabatının 

neticesinde sağ ve sol müfrit fırkala~ 

Ahaliye ateş 
ediliyor 

rın kazandığı görüldü. Bu netice Av- Bombay, 18 (A.A) - Polis, 
rupa matbuatını çok meşgul ediyor. dağılmak istemiyen ve tehdit -

"Times., gazetesi Alman intihatı-, kar bir şekil alan ahali üzeri -
nın neticesine dair yazdığı başmaka- ne ateş açmağa mecbur olmut
lcde ezcümle diyor ki: tur. Takriben :lSO kişi tevkif e

"Bu intihabatın neticesi olarak bir dilmiştir. Nümayişçilerdcn 100 
çok Avrupa memleketlerinde, bilhas- Kadarı yaralanm:stır. Mevkuflaı; 
aa Fransada şuphesiz bir surtte hasıl meyanında buluı;an bütün ka -
olan heyecanı saklamağa çalııma1< dınlar gece serbest bırakılmış -
beyhudedir. Zaten pek o kadar kuv- !ardır. Yalnız 30 gönüllü henüz 
vetli olmıyan bir parlamento usulün- mevkufiyet halinde bulunmakta 

Arjantin hükumeti 

cit infilak edici bir parlamento usulun dır. 
kuvvetlenmesi Avrupa sulhunün me
nafiini kalplerinde tutan büyük bir 
ekseriyet için dikkatle takip edilecek 
· A · d Al · · . Paris 18 (A A) - ArJ'anti -tıı-. ynı zaman a man sıyasctının . .' .. · . 

nihayet yalnız hakiki bir intikal saf. nın pa~'!S sefın M. Toledo ıstifa 
h .. t b' 1.. d etmıştır 
asını gos eren ır şeye uzumun an · 

fazla şeamet atfetmek yanlış olur. B_uenos Ayres_, 18 (A.A) -

Sovyet Rusyanın protestosu 

Çarın askeri kıyafetile Pariste geçit 

yapanlar kimlerdir? 

resnıı 

Moskova, 19 (A.A) - Sovi
yet Paris sefiri Dovgalevski 
Fransız hariciye nezaretine b'.r 
nota tevdi ederek eylfüde Rus 
muhacirlerinin Çarlık uni forma 
sile muse!Uih olarak meçhul as
kerin mezarı önünde yapmış ol 
dukları geçit resmini şiddetle 

protesto etmıştır. Hraicıye 
teşarı Berfhclot bu geçit re 
ne nasıl müsaade edilrııiş o 
ğunu tahkik edeceğ':ıc ve 1 

de mümasil vak'aların teke 
etmemesi için kat'i talimat 

rileceğini temin etmiştir. 

intihar eden Bulgar miralayı 
Belgrat, 19 (A.A - Yugos -

lavya aja'1SI intihar eden Bul -
gar miralayı Marinpovskİ:lin ca 
susluk meselesind..: Yugo3lavya 

nın alakadar olduğuna dair 
gar matbuatının neşriyatııt_ 
kat'i bir tarzda tekzibe sala~• 
tar olduğunu bildirmekte 

Mevkuf gazeteciler hak 
kındaki tahkikat bitti 

İzmir müddeiumumisi esasi mütaleaf 
aserdederek evrakı istintaka verdi 

Keyfiyet şudur iri eskisinden daha İngıltere, Amenka, Felemenk 
a" olmıyarak yeni Reichstag da da ve Bel~i ka sefirleri Hariciye na 
nı uta z a m demokrasi hü- zırını zıyaret ederek hükumet -
kümeti unsurları şimdi de vasi suret l~rinin yeni Arjantin hükumeti 
te mevcuttur. Sağdaki ve merkezdeki nı tanıınakta olduklarmı bildir -
kanunu esasi fırkaları sosyalistlerle mişlerdir. 
beraber fili bir ekseriyeti haiz olup Romanya - Yunanistan Hizmet, Yeni Asır, Halkın Sesi ağ1rcezada, Arı 

ıufckkrinin ve bunlara muktazi fi- tetkik etmekte lazımdır. Rus harbin- b~~u müoesir bir t,ale geti'."°'ek içi'.' Atina, 18 (A.A) - Cenevre- dolu ceza mahkemesinde muhakeme edilecekle 

a, edildigi gibi te<;hizatı aakeriyenin menzilesine indiren bu tarzı idareden 
ikmali lüzumu da göz önünde tutuldu dolayı Sultan Hamidin hissei meı·u~ 

gundan miktarı mertebei kifayede bu liyeti araştırılırk<n hükümetin başın 
lımmıyan küçük kıt'adaki mavzer da bulunanların bundaki methallerini 

şoklerin yeniden sipariş ve miibayaa- de esbabı mağlilhiyetimizi pek dogru k~f.ı baderecde ahenk tösterebıkceklerı- de M. Mihalokopulos ile M. Mi •• 
s. suretı'le mu' hı.mmatla noksanımı•. 1 k d ka a S 't P "' 11 t e er . ., rone k d · ' 1 ı·ı~ o ara mey oına çı r n aı aşa, " . • s o arasın a cıcaret mua - İzmirde tevkif edilen A'lado- hince mahkemeye sevkec ı 
ikmJI olunmuştur. mevcudiyeti aiyasiyesini Rus orduları Temıes,. bundan sonra parla~en- hedesi hakkında bir itiliif hasıl 1 

C · toda 107 nı•busluk kazanan Hıtler olm ld • b .. A . lu gazetesi müdürü mes'ulü İb !eri talep olunmu~tur. ümhunyet gazetesinin yakın za- nın zaferine medyun olan Bulgarista . uş o ugunu ugun tma - 1 T"' k k 159 
manlara ait bir nüshasında Bulgaria- nın İngiltere tarafından elde edilme- t;,raftarlarmın harici oiyaaette ıcra e- da kk t b' . . rahim B. in tevkif kararına vuku ur ceza anununun , 

decekleri tesirin harirte dikkatletakip n· mkuvbal- a . ır surd~tlı tes.vıye - bulan ı"tı'raz u··zen·ne, tahk'ıkat cu maddesi mucibince hii tanın eski İstanbul müme11illerindrn ğe çalışıldı~ı zamanlarda Bulııaristan . . . . . ' ı -ı a u ve ımza e ı me31 muh '·" 
Mösyö Keşof ile vuku bulan bir mü- ahvaline dikkat etmek ve Bulgarla odılece~ını, Hıtlerın Young !'~anı hak temeldir. evrakı ve istida ağırceza mah - tin manevi şahsiyetini tahıı.v 

k f ·ı• h · b. ku · kındaki beyanatının ıat.n kifı derece 1 d 1 •. d - 0ıııı' ı atın ta sı dtını avı ır yuı o • rın ba,ka taraflara temayüllenne mey kemesi riyasetine verilmiş ve a-, en er uç sene en aşagı 
dum. Bunda ilanı meırutiyoti mütea- dan verilmiyerek devleti aliyyeye ısın a•abiyot uyandırdığını kaydederek da T k k ·· • h ah 

hili siyeıtte de bunların muvaffakıye- u''r ç_: •ilı'cı'lı'gv ı' .ığırceza mahkemesi reisi tarafın ma uzere agır apse rıı kıp Kamil Paşanın aadareti zamanın dmlmalarını temin eylemek lizime- • · d T ı 
d h ti Alman tarihinde yeni ve mü•kül __ • dan tahliyesi muvafık görülme ı " 1 ır er. . a ta addüs eden bir ziyafet moe'ıle- den iken bu hususta hiç bir şey yap- ' - 1 · cı 
· d bah ı d ..,.__ • bi - . . bir devre açacağını ilave ile diyor ki: Vı'yanadaki Yunan se- miştir. Hizmet gazetesi sahibi 16. 1 inci m. adde_nin ikın · J sın en so unu yor u. ,,...,.. mes e- mamış ve r çok ahvalde Babıalının /J/. Zaleskl Jll" 

ıo ~u imiş: o vakit İatanbuld?ki sil- hata1ı Yıldız sarayında tamir olun- .. b" k ili . F k "Bu sebeple Almanyanın refahının fi . d . ? Zeynel Bes:m ve mes'ul müdürü irası, bu neşrıyattan _dola}:ııı' 
krayı ecnebiye şerefine bir ziyafet muıtur. Mösyö Ketofun sık ilk sara- dn~ gore ır ~ a. y~ttır. a akt istikbalde daha bir çok sene tabi ola- n ne emış. .. Abidia Beyle~in de ayni şekilde, lekctt~ umumı asayış boZ IJ 

·ı · Bul · rih b' . . . . .. .. . 1 . • unyaya yenı bır nızam verme cng"ı ı·ı,·mada vilout vermek v•ya bunu vı·yanada ı y· d it d "k· ,,.. verım!f. garıatan o ta te ır c- ya gelıp lflerıru gordurmeıı dev et ı-·. . . . . h k · n yazı ıyor:- ıyana a . ld ki t k'f kar:ırı ısa a ı ay anı ı seneye .... 
f t b" ·d· 1 t b ld ki ·· · ·b· · " ıstıyenler her ınılletın kendı a • mahvetmek yedi iktidarlarındadır... açılacağı cvvelse deleatile mevzubahs vermış 0 u arı ev 1 

- ı lir' mare ı a ıa ı ı ve san u a mu- çın ne gı ı zararları mucıp oldu,.unu k lik ld • .1 . na ı'tı"raz ı'stidaları ag· ırceza mah hapis ve elli liradan yüz .• l 
mcssilinin unvanı (Kapı kihyası) i- bilemezsem de Yunan harbi gibi müş .~nad··7:t .. 0 . ugu esba_sını ki en Fransızlara göre olan beynelmilel panayır ayın yedi- dd d"lm"ş- kadar agır cezayı :-ıalı:tiye or· 
dı. Bundan dolayı Bulgar kapı kihya kül zamanlarda bu siyasetin Bulgar- sur u . en ıçın ayrı ır ır ta~ sinden beri açıktır. Panayıra iştirak kemesi riyasetince re e ı ı d" 
sı ~ösyö (Ke of) ziyafete davet olun !arı bize mütemayil ve te•vikatt ha olan bır kısrm halkm başka bır "Tepms,, gazetesi de Almanyadaki eden memleketler cpice çoktur. Yuna tir. ır._ ı· ce" 

• · · k k d" vaziyete tahsis ettigi ba•makale•inde 6 ~ uncu maddeye ge ı!l ' mamıttı. Bunu hükümeti matbuası 1 -riciyeye kapılmaktan muhteriz tut- ,aareye geç er en en ı mcvcu • nistan da panayıra iştirak "tmiştir. Kararda asayişin muhafazası b 
· b. h L ı·klri d M.. ö dı'yetlerı"nı· kaybetmemlerı· la" intihaptan sonra görülen vaziyetin, Vı'yanadaki Yunan e·fı'rı· M. Saktorı·s . madde cürmün tekerrürü h~ çın ır a&&ret te a e en oıy makta büyu .. k faidesi oldug·unu iddia •. . - .... kta d aznunlarm 

1 d k b l k meclisin dagılmal!rndan evvelki vazi- no 1 nazarın an m ' d ttıfl 
(Keşof) protesto makamında İatanhu edebilirim. zım ge ecegını e a U etme tarafından söylenen nutuk pek şaya- k 

1 1 
f k e cezanın yan varıya ar 

b · · d ı ld ı İ b yetten daha karı§ık olduğunu söylü- serbest b:ra ı ma arı muva ı . . . · 
hı terk ile Sofyaya gitmif, müteakı- Tarihini pek iyi tahattur edemiv. 0 _ mec_ unyetın e ca . I ar. şte u nı dikkattir. Bu nutukta Yunan sefi- . . cagına daırdır 

k yor ve iktid'f mevkiine nasıl bir hü- görülmedigi zikredilmıştır. ı . . · . . . 1 ben de Bulgariatinın istiklali ilin o- rum: Bulgaristan Prensi Ferdinandm allıyetler meselesı çıkmıştır . ri Türk çiniciliğinin, ipekciliğinin at- Esa dd ı d d ldı ·IJ 
kumetin geleceği meselesini tetkik c- Haikın Sesi gazetesi sahibi 1 s 1 1 ar __ se_r e_ '. _

1 lunmuştu. Cümhuriyet gazetesi mu- yevmi mahsusu münasebetile Serezc Ekalliyetlerin hukuku. kendi tık Yunanistana ge tiğini iddia et- b l b .. 
harriri tarafından vuku bulan ıuale merbut Menlik kazasındaki Bul garı milliyet ve mezheplerini ve dil - nerek diyor ki : miştir. Mehmet Sırrı B. ve mes·uı mü- 1 un arm te ytzı ıle ıştıg~ 
cevaben Möıyö (Keşof): acentasının ikametgahına hıyrak ke-1 !erini muhafaza için tam bir ser "Alm~nyada int_ih~batın neticesi Halbuki Yunan sefirinin bilmesi dürü Ömer Fuat Beyler hakkın 1 m~ktc<li~. Tah~ikat . do•~; 

- Öyle bir vesile verilmeseydi şide olunmuştu. Menlikte bir Bulg.ır he~tiye m'11ik oJduk!arı ilna e- boşka bır şey ve huku".'et etmek mı- laum değil miydi ki Türkiyede çini- daki ta;lkikat dosyaları Müddei mu:.t_antıkl~re gondenirııı~ ~ 
Bu garistan ilinı istiklıili bir müd- acentalığı teskıline dair hükümctçe rlildi ve aktedileu !111.tJhedelerle k•nı da baş~a bır _şeydır. Demokrat 1 cilik san'atının Yunanista>la ge tiği· umumilikte bulunmaktadır. E _ Muı;tantıkler tarafında'\ ı 
det daha teahhur ederdi. bir malumat· olmadıgm<Ltn kaza kay dt tespit olundu. Fakat bu me- wemleketlerın efkarı bundan mem- ııi söylemeden evvel Kütahya çini .. 

1 1 
I kt s nra e rarnamelerin derhal tanzııtl 

Demiş. Prens Ferdinandın lur•İ- makamı bu hususta Bulgar accntası-'sele r.ıktı çıkalı şikayet de eksik nun olmıyabilir, fakat bu bir hakikat fabrikasının her vakıtkinden ziyade sas muta .:!a .. a ınc 1. ~~ 0
. . ~ dilmesi ve evrakın mahkerı1' 

1 l tır ki hesaba katmak lazımdır. Hitle- faalı'yetı·ne d'·vam ett"ıg· ı· gı'bı' 1.u·· rk 1._ rak gene must:ıntıklı ge zonden t d .. b ki . l:k .tacı_na_ pek heveska_· r olduğu hele I nm nazarı dikkatini celbederek b1y-
1 
o marn. ıştır.. ~kalliyetler na.mı -. c ~ 

.. tin kazandığı fevk~lade muvaffakıye- p<'kçiliği ve halıcılıgı da bı'r kat <laha lecektir. 1 ev. ıı e enıyor \alıdesının bu sevda ıle yanıp tutu~ 1 rağın kaldmlıruısını talep etmi5. Rıı na edılen ıııkayetler Cemıyetı 
t · "k- d P F d' d h • d Al d b h 1 tc• 928 d•kind·n fazla olarak 5 milyon ilerilemektedir. Hizmet ve Yeni asır gazete, • Jı.1' ugu aşı ar r. rens er ınan ep 1 talep is' af olunmadrgın an poiis ma cvam. a mevzu '1 so uyor . İ 

b ·· 1 · · 1 d 1 "f ·ı b k d · k c·· ı ·· C ·· · k rey ve 95 mrb·ushı!. almasına rağmen Acaba Vı'yanadaki Yunan sefı·n· san· ı'p, mııha-.rı·ı- ve mes'ul mu·· - ta.ı'ya tayyareleri u gayeye vusu ıçın ça ışıyor u. rı etı e ayra in irılmış. hayra di· . un_;u enevre muessesesı e a 
bu fırkanın Almanyanın mesul siya· b ı 1 kl h k Avusturya mahafili de buna müte j reğı kaıdırılmı, ve Bulgarların iddial.l lliye•1erin hukukunu icabında un an söy eme e a ikat karşısın- dürleri hakkındaki takibata ait }d·ı 

·ı "d" H tt- F d' d l'd . b d. . d .. el f . f . . .. . 1 setinde bir rol oynaması hiç bir suret da ne kazanmı•tır>. ge 1 er mayı ı ı. a a er ınan ın va ı esı rına göre u ıreg· ın üstün e pre•.,e m:ı :ı aa vazı esını uzerıne a - • k b" · · ·· 'kl"kt 
1 ı k ıawn gelmez. ._... evra ta ırıncı mustantı ı en 

Avusturya imparatorunun sarayında ait arma polis tarafından yere atılıp m·ştır. Lakin burada vaizh bir ıı 
Milli sosyalist fırkasmın muvaffakı İzmirde alı• veris. müddeiumumiliğe verilmiş ve e ı .:el•rimize gelme ~i beki '.J bır gün: "Oğlumun başında Bulgar, çiğnenmiş. Bunun üzerine Screzdt·kı me~ele çıkıyor: Ekalliyetler be • ltY,_, 

k il • 1 yeti onu te•vik etmis olanları hayrete İzmı·r, 18 (A.A) Bugu··n sas mu··talea sorulmuştur İtalyan tayyar,.len· du··n ıı ıra ıo;ı ' tacını görmeden allah canı Bulgar müm•ssili bayrağa hakaret o- ha-:esile hic bir devlet kendi da ' - · • <J 
im d · · v la' d d .•. 1 düşürdüaü gibi canlarını sıkmakta- 19 ı"le 45 kuruş arasında 2,105 T hk'k t r ı b" k gun·· jsaat 17 de Yeşı'lko··ye mu"'· mı a asın., emıştı. • a e :gı o 'lunduğunu iddia ve S•rez mutasarrıf hili işlerinin ikide bir mevzu " a -ı <: ev a u ır aç . . 

du, ancak Allah evvela kadının canını lığına müracaatla tarziye talep etmi~. bahsolmas· nı istemez. dır . ., çuval üzüm ve 8 kuruş ile 7 ku zarfında mahkemeye verilecek ı etmışlerdır. 1 
ld d F d. dm ba "Temps .. gazetesi makalesinin so- ruş arasında 3,277 çuval incir sa 1 Gelen tayyareler 9 avel• ·_.1 I " ı, on an sonra er ınan şına müsebbiplerinin tecziyesini istemiş; Onun için Cemiyeti Akvam ve mahkemeye derhal başlana - "d" y 

1 
••'/Yt 

t · d' di , nunda şu cümle ile nihayet buluyor: tılmıştır. cu tayyaresı ır. 0 cu ..... 
aç gıy ır. · _ 1 mutasarrıf ta bu talebe kar~ı Iakap ,ekalliyetler bahsi tazelendikçe .. 14 Eylül intihabatınm bir hamle- caktır. krinin içerisinde 

4 
İta\yaıı 

. Bunu hıkaye etm~kten maksadım,_ durmus. td?ima mü~kül bir vaziyette ka- Haşaratla mu··cadele · · · 
bır zamanlar D•vletı aliyeye merbu-ı Bir akşam Sadıraz:ı.:n Sait Paşadan lıyor. de kaybettirdiğini beynelmilel efkiir "Anadolu., gazetesının neşn - ı tecisi de vardır. / 
· · · · .. b' hhü d' il de Almanyanın tekrar kazanabilmesi k ld yatından dolayı yap-lmakta o j T 1 y ·ık·· ta.fi. tıye.tını ta. nrı ır taa . t sene ı _e ı' hususi bir tezkere geldi. Sait Paşa bu Şimdi ae'le bu meselenin ta- ursu açı 1 · ' • ay yare er eşı oy . · 

1 B 1 B b .. 1 ,.., ir_ in zaman ve hüsnü niyetini ve hulil 1 1 k' k k A l' d d T · ıerı(lll tey_ıt .•tınış .o a_ n.. u g_arıs.tanın a ıa- 1 tezkerede vukuu hali hikaye ettikten zelendig;ini anlıv. oruz. Lehistan ' Zerı"·yata anz· olan haşera•.la an ta~ ı at evra ın n s ıye ce , mey anın a ayyarecı 
1 d 1 h 1 d sunu gösterecek bir çok delil lazım · ı ı İt ı k ı · · f ııdall ının .' aresız ıgı ve sıyası ata arı o sonra kapı kahyasının Babıaliye mü- d.an b:ı~ka daha bir kaç devlet mücadele usullerini ve emra.ı:ı za mahkemesine verilmesı mah- e a y<ı o onısı tara ı ·ıe' 

, layısıle elden ~açırılmış olduğun_u an racaatla armayı çiğniyen polisin azli-; vardır ki, umumi harpte· muh- gelmekt_e_d_ir_._ .. ______ nebatiyenin tedavisini öğretmek kemenin orada icrası muhtemel- şılanmıslardır. Tayyarec;1' 
~~tma~t~. Fılhaki~a . Bulgarıs~n ni ve arma ile bayragın yerine :Conu1 1 telif ekalliyet!eri almışlardır . Amerika ile Çin için ziraat müdür ve memurla- di; fazetecilerTarabyada İt~ilıı1 
. ',~~dsı ırdarkalık hTud~kiy_ed.51ki~abs~h-~e masını ve mutasarrıfın Serezdeki Bul Şimdi bunlar Lehi3tan ile r ıüş- Vashington, 18 (A.A) Hari- rına mahsus Bumova ziraat mek Anadolu meı<'ul müdürü İbra <>rethane~inde misafir eı 

o "-" ar sa 1 ve a ım ı ı utun gar tüccar vekiline tarziye vermesini t k b" h tt h k t k b 1 f l hl' !erdir. < 
Bulgar ordusunun led~lhace devleti- 1 ·-· . b b hk"k ere ır a 1 are e a u e- ciye nezareti haricen memleket tebinde bir kurs açılmıştır. Kur him Beyin nakdi ke alete ta ı Bu tayyareler BükreştC ~ 

1 ta ep ettıgını ve u apta ta ı atı deceklerdir. Görülüyor ki, bir hakkı kazasınrn tedricen terki sa İzmir iktrsat mıntaka müdiir d · 'd ıı• 
mızin kumandasında bulundurulması l.iizimeye teves.sül ol.undugu.gibi ledil ' tarafta" Alman, dı"g"er taraftan yesi için vermiş ol ıığu ıstı a lan tayyare müsabakaları,, 

· • maksadile Çin hükumeti ile ye !erile memur ve mücadele me - d •e,. e!asatını ihtiva eden bir taahhütname ıcap Sofyadaki komısere talımat vere Leh mu··rahhasları ntıtuklar so·· da müstantikliküçe redde il - rak etmis ola:-ı ve mer!l' fi 
· k d. · ·ı İ ı Y niden müzakerata gı"rişilecegı""ni murları kamilen gdmiştir. İz - d · 1 atı 

yı en ı ımzası e ve o zaman stan- rek metalibi vakıasının bertaraf edi- ı Jı'yeceklerdı'r. Bıı her vakı"t bo··y miş ve tahliyesi muvafık görül- ne av et etmekte bu un .t' 
b "J k. ka k" bildirmektedir. Müzakerata e - mire gitmiş olan İktısat vekale y'f• 
'" a ı pı ahyası Mösyö Markof 1cce~ini yazıyordu. Filhakika bir le oluyor. Cemiyeti Akvam ken memiştir. ya avcı tayyareleridir. Tııı•C~ 

va,.tasile hünkara takdim etmi•ti. ..dd t k d t s f 1 .,. sas teşkil edecek olan teklifler ti sabık müsteşarı ve devlet şu-
1 

ı.3 • 
• r.ıu e sonra ma •mı sa are o ya dı' azası ola "k" t f d .. d S G 1 hakk daki · t er şehrimizde iki gün ". 

1 n ı ı ara ı a guçen şı"mdı"den tanzı·m ve tesbı't e-'ı"l- rası azasın an üreyya B. kursu azete er ın neşnya 11 Cümhuriyet muharririnin görüştü- dairi komiserliğe o yolda talimat ve-
1 

dı'rmem k · · · · t ti b • 1 '.J pazartesi günü sabahle}" fi 
. . ·-· . e ıçın ışı a ıya ag ı- mis olup müzakerat T. evvel a- küşat etmiştir. Süreyya B. kurs tan mütevellit tahkikat bitmiş ·ı..eıı gu Mösyö (Ke~ofl hakikaten dıra- rıldıgı saraya takdım olunan evrak yor. den Atinaya müteveccıı• 

yında hariciye neza,.~tile Çinin ta emrazı nebatiyeyi tedris ede oldugu· ndan müddei umumilik -yet'i. mümtuz ve itilafperver bir dev-
1 
suretlerinden anlaşılmıştı. Fakat me-1 Cenevre, 18 (A.A) _Alman İ ket edeceklerdir. 

l.t adamı idi. Hasbelmaslaha sık sık 1 sele bir türlü kapanmıyor, Bulgarlar .he t . rt tm ld • Vaşhington sefiri arasında bas ce~tir. ktısat vekaleti haşerat çe esas iddia serdedilmiştir. 
l. ml 1 1 ·' d . d' d 1 d ye nın o aya a ış o ugu e lıyacaktır. mutehassısı Recep B. haşerath H' y . H !kın s raya ge ır, vasıta a zatı şahaneye ta ep erın e ısrar e ıp uruyor ar ı. k ll" tl 1 . . .. k A .. d 

1 
l1 . . cd . cd ızmet, enıasır ve a 

müracaat ederdi. Babrali dururkenl Bir gün Mösyö Ke•of dairei kitabe a. •ye er mbese1esınınkmuzaBe- Londnı., 18 ( .A) - Amoy muca e e usu ennı t rıs e - · 1 · d ki · tt 
. . . . ' resme yarın aş anaca :ır u · d ed'l Şek cektir sesı gazete enn e neşnya an 

ecnebı dıplomatlann saraya gıdıp iş 1 te geldi. Meseleyi bidayetinden itiba .. beti k ili 
1 

l un geçen sene ıa e 1 en • .. . .. .. • . 
. . . . . munase e e a yet er mese e yangın iadesine müteallik aun; İ mutevellit curum agır hap.s~ 

lerını orada haJiettırmelennı Sultan ren hikaye ederek Sofya hükümeti- ·ı l"k d d 1 l ah J·- k d • t l · · 1 ·· h 1 . sı e a a a ar ev et er mur - şeraitle Çine iadesi hususunda S en enye pos a an müstelzim görülmekte olduğun-Hamıdın umuru dev ete muda a esı- nin kendisini tatbik etmekte olduğu- h 1 M z 1 k' · d• d 
"" bir d~lil olmak üzere ortaya atan- n_u ve _kendisi işin bir an e;~e: biti· t:;ı:mısİar~ı;~ ının nez ın e bir itila~ hasıl o~uş olduğu ha- Pireye de uğrayacak dan Ağırceza mahkemesinde 
!ar yok değldir. Hatırat sahifelerinde rılmesı taraftarı ısc de Babıalinın mıı · • ber venlmektedır. Seyrisefain, İskenderiye se _ muhakeme edilmeleri talep edil 
tıı.:~• dair kayitler görülmüştür. Su!- h•bere ile vakit geçirdiğini söyledi. pek tabii olarak, Sait Paşa~ kulağı- yinci Arif Bey vasıtasile "bu işten cJo 1 İerlerini yapan vapurlarını şim- miş ve her iki gazetenin de sa -
t<en Hamidin gerek fitreten müstebit Buigarlarla aramızda mesele çıkar- na gitmişti. Yıldrzda nıerkeziyctcilik layı komiserlikle muhaberatta bulw1 diye kadar vakit kaybetmemele hip, muharrir ve mes'ul müdür-
ve ıll'ıtlak bir hükümdar olması ge- mak ve Bulgar efkarı ucnı•miyesini sisteminin müeasisi olan Sait Paşa, duğunu vr. kapı kahyasının celp ve ri için Pireye uğramıyordu. lerinin hükfunetin şahsiyeti Iltli-
rek S"it Paşanın ta bidayeti cülüstan lehimize imale etmek Hünk•rm ar- Babı.iliye geçince bu sistemin kendi davet ederek meseleyi bitireceğinden İdare badema bazı postalan- . . . t hki halk h k 
beri t~sir ve telkinı altında kalması zu ve siyasetine muvafık olduğunu nüfuz ve salahiyeti aleyhine devam ru "1yet Möıyö Keşof dairei kitabete nın Pire limanına da uğraması- nevısını a ~ve 1 ta n 
dolayısile sarayda tesisi merkeziyet bildiğim için Mösyö Keşofun beyana istemiyeceği ve binaenaleyh Mö;;yö müracaat edecek olursa iş Babıaliye na karar vermiştir. Bundan bı:ış edici neşriyattan dolayı Türk ce 
etmiş olduğuna şüphe yoktur. Dahil t.nı Sultan Hamide arzettim. Bulgar Ke~ofun sarayla görüşmesini menet- havale olunduğu söylenmesini., ar- ka Seyrisefainc, İskenderiye ı;os za kanununun 159 uncu madde 
de ve hariçte olup biten şeyleri sıla kapı kahyasının ııaraya geldiği ve be- mcğe çalışacağı aıikir idi. Bu sebeple zetti. talaı:ının Beruta da uğraması i- si, 161 inci maddesinin ikinci 
bir kontrola tabi tutmak sivasetinin ı nim vasıtamla maruzatta bulundul' • bv &:iJ." m;ıbeyine geldi.tinden '"tlahe- in bir teklif · 

Eski emniyet sarıdır 
binası .. .ı 

• 11111" ' 
Emniyet sandığı es~1• ili 1'1 

nm belediye fen heyetı 1~ı~ 
!anacağı yazılmıştı. Sa!l ıesİ 
resile belediye kira mese 
henüz uyuşamamıştır. del' 

Emniyet sandığı kir~,dl cı 
nin ;;eneliğini istiyor.. 11iıı' 
ileride düyunu umurıı~Y:ye 
sının vilayet ve belediY 11 
sisini düşünerek kirald~· 6' 
aya vermek arzusundıı i$~ 

· ıı1efl1 
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bu sene allı iselerden •• uz a ebe çı lı 
Maarifte J Harici ticaret Hayvanlar [ Mahkemelerde 1 1 Jstanb11l cuma gilnleri nasıl eğleniyor? 

1 - Ofis Meclisinde Ana katili Ah, şu yağmur, yok mu ? Liseler 
. 

Cins ve nevileri kaç aza bulunacak? 
nasıl ıslah edilecek? -• 

Yağmur ve ıslak hava bütün gezinti programlarımı Raportörlüğe kimler ldam cezasına ~u sene 600 talebe 
Sekiz azalı bir komisyon nıahkftm edildi ldı tayin olunacak ? şahadetname a . . 

teşkil edıldı yeni teşkil edilen Ticareti ha 
~U miktar ali mekteple- riciye ofisi teşkilatı tamamlan - Islahı hayvanat kanununun 

k f. d 1."l ak "- dir dokuzuncu maddesinin tadili rin ihtiyacına a 1 el!iı m .... ere . 
Aldığımız malilmata nazaran hakkındaki kanun vilayet maka

Bu sene huswıl: ve resmi 11 ofis meclisi idaresinde İstanbul mına tebliğ edilmiştir. Muad -
!erden 600 efendi şahadetna - Ankara ve hmir Ticaret odala- ı del kanunun bir suretini aşağı
e almıştır. Bu 600 mezunu~ . rmdan birer aza bulunacaktır · •ya yazıyoruz: 
nsı İstanbul liselerinden neş Ticaret odası namına Furtun za Hara, inekhane, nümune a -

t etmiştir. de Murat Bey iştirak edecektir. ğıllan, tecrübe i stasyonları ve 
Yalnız İstanbul erkek lisesin Ticareti hariciye ofisi r;:_- ~'.~;.· aygır depolarının mahalli tesisi 
n 130 talebe mezun olmuş - lüklerine hangi zevatın getırıle ve bunlarda teksir edilecek da -
r. Bu suretle İstanbul lisesi ceği düşilnülmektf'dir. Rapoı;ör mrz lık hayvanatın ve aygır depo 
ezun adedi itibarile rekoru kır lüklerden hirine İktısat vekale- lar·nda bulundurulacak aygırla
ıstır. ti sigorta komiserlerinden Fuat rın adedi ile nevi. ırk ve ecnı: -
Lise mezunları diger senelere B. tayin edilmiştir. sının ve ıslah ve t eksir usulü -

i betle çoğaldığı halde yüksek B nün tayi-ıi ve kavanin ve tali -
ekteplerin ihtiyacını temıne Con Ahmet eye matnamelerin ve bütçesinin ih -
. fi değildir. b • kip çıktı 1 zarına salahiyettar olmak üzere 

- Hııkuk, Tıp, Mülkiye yük ek ır ra . • İktısat vekilinin veya tevkil ede 

Zavallı anasını uyurken 

bıçaklamış 
Kuşadasında validesi Fatma \ 

Hanımı uyku esnasında b:çakla · 
paralamak suretile öldüren İh -
san Efendinin uzun müddetten 
beri İzmir ağırceza mahkeme -
sinde devam etmekte olan mu
hakemesi bi tmış ve karar tef -
him edilmistir. 

altüst etmi tir ! ş 

• 

1Uallim mektepleri istisna e • Ankara dahilinde . Ayaş. Zıraat. ban ceği zatı riyaseti altında İk !ı-
ılnıek şartile diğer yüksek kası memuru Fevzi ımzasıle İ ımır ga sat vekaletince intihap edilecek 

ı. l · d b" · bir mektup gonde e'<tep'erin talebe kadro arı zetelerın en ırıne . sekiz azadan mürekkep ( ıslahı 
Oksanl arı ikmal etmek için Tür rilmiştir. Bu mektupta Fevu Be~ hayvanat komisyonu) teskil edi 

Karara göre, İhsan Efendi h · 
dise gecesi eve erkenden gel -
miş ya tağına yattıktan sonra an 
nesinin uyumasını bcklemişti ı . 
Fatma Han:m. yatağına bir pa 
ça t"eç yatmış ve derhal uyumu 
t ur. İhsan Efc·1di yatağın<l· 
kalkarak bıçağını, annesinin ar- ı 

kasma iki d.efa sapl amı , soı:ra · B b h evden çıkarken sor J Bu i şe iz de sa · ın, ben de şa !Koca cadde, emsiyesi koltugu. 
k~lk~rak hadiseyi bizzat bildır - dula~:sa a şayın1 .. da gamlı gamlı dolasan adamla! 
mıştır. . _ Nereye gidiyorsun yağ - Ney e, bereket versin vatma- la dolu.. . . 

iy ı· h 2000 meıhur zatülhareke devri daım maki 
1
. e ıselerinden er sene ır 

1 "h . neıı· muhterii Con Ahmet Beyin ad- • ebenin mezun olmasına ı tı-
Mahkeme heyetı, İhsan E - 1 e · e benziyor. Şemsi - na .. Yolıla kaybettigimiz zama- Herkeste belit ki, havanın sılı 

f d . . h -d· . b' k ko mur ge ec g . . . k 
en ının a ıseyı ı zz at ara . .. t k dedim ki. nı sür'atile telafi etti de sızıltı- letınden bır ıç sı ıntısı var. 

aç vardır. re•ini aramaktadır. Con A~.met Beyin Şehir stadyumu 
" l" · d t · akineyı· darülfünun fen hey . 0

u sene Kabatas ısesın en yap ıgı m d . 
1 

di"i malum- Belediye bir stadyom inşası ı-

1 . hb d .. h 1 k ü yeyı gos erere . • b b 
a ı arın an şup e enere m • . .. . •. 1 nın arkasını aldı. Beyoğluna böy Hasılı ıslak, er at, manasız 
şahede altına aldırmışsa da bu- - Gelecegı varsa gore<:egı le doludizgin bir geliş geldik. bir cuma geçiriyoruz. 

g 1 t r Son et'. huzurun a ı~ eteme ı; • ) 1. h 
ene mezun o muş u · . B d b u merak edi- çin bütçesıne ( 40,000 ıra ta -tlııf • d '" 50 balı'g" ol dur Fevzı ey e un D' • f 
mevcu u ye - · d' . t" ,. akinenin ya si~at koymuştu. ıger tara tan 

nu,cürmünü gizlemek icin yaptı de var. . k di d'" .. İyi, güzel . Fakat doğrusu nere- Zaten bundan sonra iyi gün-
- b ' 1 Sonra kendı en me l un -

1 
· 

1 
- b 1 gı <>a ıt o muştur. .. de oturmalı. Yer mi yok, ciıye- en muma aramga aş ıyaca -

asın ıfta ı"pka e yor ve ken ı ıcat et ıgı m 
1
. k' l . d h" . 

. a nazaran sın - ! . tb 1 ndan birinde Ma ıye ve a etı a ı ınşaat mas dilenıe . ded' 10 k d dır kında zmır ma aa arı f . . ak d k . 
nn a ı a ar · b 1 . . ag' ını söylüyor rafının nıs ına ıştır e ece tı. 

Mahkeme reisi Hasan Saffed dum. 1 • bana ne? ceksiniz?. Evet .. var var amma ğız. Ve bu beklediğimiz günler 
din B. maznunun ceza kanunu- - Ya yagmurda~ · . • . . • o kadar nadir olacak ki, aramız 

"u · t "mtı"han tccni e erını yapac · . b . 
L " sene mezunıye ı - . B Con Ahmet Beyin ma- Beledıye uzun zamandan en --ı-1 k . tt yapılmıQ Fevzı ey, . ' k k 

Ço sıkı bır sure e " k' .. 1 k di makinesini kartı kar- bu vadıde tetkı at yapma ta -

nun 450 inci maddesi mucibince Şeker değilim ya enyecek. bıze eglencelı bır yer lazım .. Me d k d t1 k ,_ 
A ld rıktı sela şurda bir tulilatçı olsa ne a su ay ı mu a a .oyaca -idama mahkum edildiğini tef - Evet mma, yan yo a ~ 10 b' k" d"? ğız: 

it. Bazı mekteplerde yan yan ınesı 1 e en B .. k d .. · h" 
•ıya koyup "'tılar, tıkır,. işleteceğin- dı.r . ugune a ar musaıt u; 

k • b . pı'şman e a" ır va ıt geçer ı .. him eyle<niştir. ğıma çı acagıma em - - Eğer hava yağmurlu ol -
İhsan, hüyük bir metanetle decek bir sağnakla karsılaştım. Hadi tulilatçı olmadı hiç ol- mazsa .. a dönen talebe vardır. Keza • b b 1 t 

den ve han~isinin daha asri esaslara ır yer u ~~am~ış ır. lriişşefakada 35 kadar tutan .. t ' t olduğunu halkın takdirinebı Spor kuluplen anla arak be -
n sınıftan 12 Ef. ipka edilmiş muks eng_' ndan bahsetmektedir. Bir za lediyeye stadyom inşasına mü-

karan dinledikterı soıtra: Vakıa biraz sonra 0 sağnak mazsa sokak ortasında bir hok Ah, şu yağmur. ah şu ıslak 
- Ben Allaha güveniyorum, geçti. Havada açılma alametle- kabaza rasgelseydim. Yahut, şu son bahar günleri .. Bütün gezin 

t. ra aca ı . . ah l .. d"kl . k ö ıar tatlı ümitlere düşen meşhur saıt bır m a goster ı en ta 
ğrendiğimize göre bu sene ~a~ Ahmet Beye bir rakip çıktı de- dirde belediye tarafından azami 

demiştir. ri baş gösterdi. Fakat sen gel rada biri ortalığı velveleye ve - ti programlannı altüst eden siz 
Üyey oğlunu öldüren de bu ;slak sokaklarda otomo - rip, kanlı olmamak şartile t•ir değil misiniz? 

d~'1'~de çok talebe sınıflarını "kt. teshilat gösterilecek ve derhal utltnu . me ır. 
S Ştur. . . · inşaata başlanacaktır. 

· b' k ı vak'a filan çıkarsa .. Ne gezer? .. imamın evrakı billerin zifosundan emın ır a M. S. 

ba cncı dersiye iptidasından ıtı Avrupayagid~cek_orman Kadın çalıştıran meyha-
lışten talebenin daha ziyade ça mühendıslerı "l ki d"l k 
ık:llıasına dikkat edilecek, sık k'l . 0 mü _ necı er ta p e ı ece 

ti llıektepler teftiş edilecek - İktısat ve a etı rman . . .. . . 
t S ı d" · t' umumi vesi orman mü- Miılkıye mufettışlen; Sultan-
• 

0 n zamanlarda talebe ale unye 1 • ahm l B d ki 
nıu h d' terinden on efendiyi tah- et e ayazıt arasın a mey Lı:ı zayıf görülmektedir. en ıs k da r .. d ... 

ıs eler mıntakalara sil ve staj için Avrupaya gönde ha~e~er ha kınd'kpok ~s ?1u l~nt -
k · B efendiler Avrupada yetının nazarı ı atını ce -t f "k d"ld" rece tır. u . d" 

e rı e 1 ı ü sene tahsil ve sitaj gö - mışler ır. . 
. Maarif k•l · h · ·. deki ç ki bı'la'hare orman mü Bu meyhanelerde fuhuş talı-s ve a etı şe nmız rece er ve . · 

1 
k 

e ve Orta mektepleri mmtaka hendisi ol.arak istihdam edile- matnamesıne ~ugayııkr o arda 
a ayırm k1 d' bir takım hadıseler c; ması a 
llu ıştır. ce er ır.ld Akd · · · muhtemel olduğundan polis mü 
,_ seneden itibaren her tale- Istanbu an enız ıçın .. . . b ed b' . tih 
"ena· k" kt d 1 dunyetınce azı t a ır ıt az gitnı. ı .mıntakasında ı me e hareket e en vapur ar edilecektir. Fuhuş talimatname 

tır, llu ege mecbur tutulacak - Akdeni%e çıkmak ü.ı:ere İstanbul- sine muhalif olarak bir takım 
lcre nı··&uretl~ talebe mek~ep - dan hareket eden vapurlardan Çanak kadınlar bulunduran meyhane -
diJnıi Utesavı surett~ taksım ~-ı kale ile ihtilat etmek istiyenleri~ ge- !erin sahipleri hakkında takibat 
a...._t,ş olacak ve şehnn uzak bır oalatleri takdirinde dahı sıh-

1 
kt 

~-•ıı ına he h . b" ce muva P yapı aca ır. 
lehe e oturan r angı ır h' . ti taklarının icrasile serbeıt ra - .................. _ 
ra lll.ektebe gitmek için yol- .'k

18 
.tn sının mezkur Merkez nalcil 18 giinde 64 kaza a Uzu 1 . . k tı a ' " . . 

r. n saat er geçırmıyecv v•sıtalarile ve deni• üzerı.nde ıcra c- Elylül ayı zarfında şehrimizde 
'i al . . dilmesi usul ittihaz edilmıştır. Şu_ k;ı vuku bulan kazaların yekunu 64 
.'tıtab_z Gal_atasaray lı~esı bu dar ki, mezkilr Boğazdan Akdenıze ii bulmuştur. 
tlqjr taksımatına dahıl de - çıkan vapurların kısmı azamı Çanak- Bu kazaların en mühi=i oto 

· kalede ihtilat etmediklerinden, Mer- mobil vakalarıdır. Bu ay içinde 
Valide lisesi kez emrindeki nakıl vasıtalarının bey ki tomoboli kazalan otuzu geç-

e 1::sa:ayda veni açılan Vali - hude yere meşgul olmamal~r'.nı temı- miştir. 
a tse~ı müdürlüğünü muvak - nen, şehirle ihtilat etmek ıstıyen bu Otomobıl kazasına uğraı•ıp 
nılan !fa etmekte olan maarif gibi merakip Acentaı_arının , vapu~l~- hastanelere nakledilen yaralılar 
nıUnıı müfettişlerinden Ekrem rın gece muhtemel vurut saatlekarınl 1 dan dördü ölmüş yedisi sakat 

· ek: · · 1 · ÇanaK e tnı· . tebın navakısını ıkma gündüzden ve tahrıre~ . kalmıştır. Kazalara sebebiyet ve 
es~Stır. Asil olacak müdür der Sahil Sıhhiye Merkezıne ~hbar ;~~- renlerden üç şoför mevkuf bulu-

linı k: tayindir. Mektebin mual- t ıeri ve gemilerin de Pratıka ita~ 1 ı- nmaktadır. 

Üvey oğlu Behçeti zehirliyen dınm b ı :l bakalım .. Her tarafı 
ve kayın validesi Haceri katle berbat bir çamur deryası .. 
teşebbüs eden: Üsküdar Ayaz - Bizim kapının önünde ta".11 -
ma mahallesi imamı Tevfik E- dıklardan birile karşılaşt ık. ve 
fendi 28 sene 2 ay hapse mah - derhal soruştuk: 
kum olmuştu. -Nereye böyle? 

Ka:ıunu cf'zanın altmış beş - Sen nereye .. 
yaşını geç:enlerin idamdan kur- Dedi ki: 
tulacakları: ·.,,hakkındaki mad - - Azi:tim ben b.1takhaneden 
<lesinden istifade eden katil i- geliyorum. 
mamın mahkumiyet evrakı tem - Aksarayda otursaycl•n an
yiz mahkemesine gönderilmis - lardm. Bizim evden caddeye ~ık 
tir. mak icin, mutlaka caminin av-

Katil Sabri hakkındaki lusundan geçmeli .. 
Halbuki, avlu olmu · bir ba -

idam kararı takhane .. İster is temez, paçaları 
Meyvahoşta kabzımal ~ıza v~ sıvayıp daldık . Halime baksan 

Selami isminde 2 kardeşı eskı a .. 
bir kin yüzünd-e:ı katleden Ama Karşımda hakikaten çamura 
vut Sabri· ag"ırceza mahkeme - bulanm·ş bir adam vardı: 

' k' si tarafından idama mah um e- h h h d d " - Va va va .. e 1!11 .. 

dilmişti. Bu söz O'lU teselli edeceğine 
Ağırcezanın bu kararı tem - kızdırdı: 

yiz mahkemesi tarafından tas - -Ördek gibi vak vak edeceği 
tik edilmiştir. İdarı: ~ararları~ın nize, biraz şu belediyeye doku
usulen B. M. Meclı~ı~den geç - nun .. Eli kalem tutar adamlar -
mesi lazım olduğu ıçın Arnavut 

1
. .. d sınız .. 

Sabrinin evrakı mec ıse gon e - Burnundan soluyarak daha 
rilmistir. . 1 böyle bir çok şeyler söyledikten 

Ağır ceza ve temyız mahke- sonra veda bile etmeden tramva 
1 · · k eli- tarafın- · me erının aran me ". yın birine atladı. Ben de yeai bir 

d · d'ld" • · takdırde Sab an tasvıp e ı ıgı . . zifos salgınına tutulmamak için 
ri İstanb~lda _idam ~dıle.cektır. koşarak öteki kaldırma geçtim. 

Rızelı şakılerı.n İlk işim, şöyle rahatçe yerleşebi ti hadrosunda da henüz bir iki çin çekecekleri kırmızı fener <rın u: yangın başlangıcı 
n al bulunmaktadır. ktan görünecek bir mahal~~. ve ~·- . . 
eyJı • J b • za b 1 ması tazım geldıgı, ala- Beşıktasta Cıhannuma ma- Rize vilayeti h~valisinde uz~n rneccanı ta e enın yadar u un • ımak üzre tebliğ hallesinde 7 nuıııarah hanede zaman icrayı şekavet eden Rı-. "h k darlarca malum o . . 

muhakemesı lecek bir köşe aramak oldu. Bu
rda bir çak ısmarlayıp beş on da 

• ımtı anları a üst katta av fışenklernıe ateş zeli Muhiddin ve arkadaşlarının J:l olunur · d k İ A -U SP.ne lise! 1 k leyli . lm sıçramasın an yangın çı mış- muhakemesine zmir g ·rceza e- ere a ınaca d • · ·n lıse açı ası d .. d" .. 
1 

.. ·· d'l · --arıi talebe · · t'han»n Bina olma ıgı ıçı .... 1 sa a son uru muştur. mahkemesinde devam e ı mıı; -ug· nın ım 1 -~ • d . kansız goru p ı· h k h r . 
i .un her tal@benin gi...,....k iste bu sene içın ~ ım b" . şası O ıse a aret tir. Mamunların Rize ava •s.ın 
!:ı nıe'- ..... k d' Yemden ına ın t d · 'ki · kavete daır B· ı<tepte _·apılacaktır. me te ır. ' avakkıf oldu Hasköyde skole caddesinde e ıcra ~ttı . er~ şe . . . . 

ır beden terbiyesi ise çok paraya m~: esi bu cihe tütüncü İranlı Abi>ı>sla kavR"a e- bazı şahıtlerın ıfadelerını ıhtıva 
ğundan ve~al~t ?utc; k"'d r ve den Davut ayırmak istiyen po- eden ve Rize Ağırceza .mahke

Al salonu daha • te gayri mu~a~t~ır.. ~:v~e a de- !is memuru Safa Efendiye haka mesi riyasetinde giındenlen ta-. 
ks"dıgımız ma!Umata nazran havalisindeki ıkincı U::ts _ ret etmiştir. Jimat okunmuş ve maznunlar cı 

i or. ve Üsküdar orta mekte- vam edecek talebe her g b - Bir alufte ölmek istemiş nayetle alakadar olmadıkları~ı 
e lerbıyeyi bedeniye muallimi tanbul tarafına geçmek mec u . • söylemişlerdir. Muhakeme talık 
~neı B. Bey - ı 'h . d h etinde kalmaktadır. Galatada Şeftalı sokagmda edilmiştir 
Sı bir beden og u. cı ~tın e u ryİ "h nl ra bugün de <Jturan umumhaneci Ranya bor -·------

ç_'.bak üzere r.ierbı.~esı ~~l~nu :ntı a a d"l k çlu olmasından müteessiren t.:n Mezarlıklar müdürlüğü 
uracaat etrni ~an ve etıne devam e_ ı e~e k l" tirdiyot içmişse de kurtulmuş- kadrosu tanzim edildi 
iit" h Ştır. Avrupaya tahsıle gıdece ıse tur. 

kika istirahat ettikten sonra boş 
bir tramvay bulup atladım. Böy 
le ıslı>!< havalarda insnlara da bir 
sululuk arız oluyor.Biletci, guya 
sırası imiş gibi vatmana sırnaş 
tı: 

- Suratla az dur. Şimdi geli
rim. Pek lüzumlu birini gör • 
düm. İndi. Fakat bir türlü g.:?l -
mez. 

Tramvay da bekler durur. Ga 
yet haklı olarak sızıltılar başla
dı: 

- Müşteri dur diyecek olsa 
arkalarından sapan taşı yetiş -
mez. Up aneler birleşecek mezunlarının imtihanlarına ~u-

Maarif ı.· İ "lf.. nda devam edile-ak:i k" .. ve.._aletince stanbul - gıin Daru unu . .. .. son imti 
Miras kavgası Yeni belediye kanunu muci - - Ne rezalet bu canım. sür 

.. .. hince teşekkül eden .mezarl_ık - şu arabayı .. 
c · Utuphanelerin birleştiril- cektir. Pazartesı gunu 
Gn~\ve adedinin azaltılması dü han yapılacaktır. kt b" 
"rı ~ llıektedir. Okuyucusu dZ o Gazı Osman Pş. me e 1 

le azı kıitüphanelere nakle - Aldığımız maiUmata göre. Ga 
c cektır. B nun içi~ inhiial zi Osman Paşa orta mekte~ı .bu 

"tı ~ k~tupha ı e:e kimse ta - senci dersiye iptidasm?an ıtı__ba 
V sk~· mcm~ktedır. • ren muhtelif olması içın veka -

udar orta mektebı !etten emr gelmiştir. 
ı ÜskıirJar orta mektebinin lise Mektebe kız talebenin kay'!-1-
llıası i in bir tıirlü müsait bir na başlamıst,r. Beşiktaşta hıç 
n;:ı b •l " amamaktadır. Üskü- bir kı7. orta mektebi olmadığın
. _c ·bc ı de • ;ı Bo ~a•içiııe ka da:ı, mektep bu civarda bü~k 

' 
1 ıc bi •,,.k li~e~i yolct ur.. lıir ihtiyaca tekabül edecektır. 

Kuç~kpazarda oturan İshak lar şubesi müdüriyetme tayın o- Birisi atıldı: 
Efendı gece Kantarcılardan gı lunan Süleyman B. şubenin kad - Çc:k arabayı .. demenin tam 
çerken akrabasından Ahmede rosunu tanzim ile meşğuldiir. zamanı .. 
tesadüf etmiş :'e aralarında b;r Müdürden başka daha altı me Hele kan ter içinde yetişti: 
miras meselesınden kav~a_çık- murdan ibaret bulunan bu şube- Vatman, biraz asık çehre ile ku 
mış Ah.met İsh~k Efendıyı ba- nin memurları, tevhit dolayısi- !ağına bir şeyler söylemişti. O 
şından ısk~.m~~ 11

'" .~aralamıştır. le açıkta kalan belediye memur da cevap olarak: 
Doğüşmuşler !arından alınacaktır. Şube işe - Uzun etme .. diye yılıştı .. 

Kurtuluşta Fatin Efendi . . başladıktan sonra meşahirin ne Kaçınlacak mal değildi ... sonra 
kağında ayni evde oturan H·ı- relerde metfun bulunduğu, anlatırım. 
san ai!"a ile Madam Elizani kıv hangi mezarların tarihi kıy - Anlıyorsunuz ya.. Beyimiz, 
ga ederek yekdiğerini döğnı ş ~etleri olduğu tesbit edilecek - işirıi b·rakıp kadın avcılığ:na çık 
ıerdir. tır ..,,s .-ne- er~e 

1 poliste f 

Bir. hırsız iki kişiyi 
ağır surette yaraladı 

Mecruhlardan Rüstem göbeğinden, 
balıkçı Rıza da beyninden vuruldu -
Carih hırsız Ömer şiddetli bir takipten 

yakayı ele verdi 

sonra 

Bundan bir miıddet evvel Mıaır Hi 1 b•şlıyorlar, Rı•ayr yakalıyorlar. ö. 
divinin d>ire müdurü Ali Şerif Beyin 1 mer kaçmağa devam ederken polli; 
~vinden, İskeçeli Rın ve İzmirli Ô· ı memurlarının kendiıini yakalıyacağı
mer ismindeki sabıkalılar eşyaçalıy"r n anlayınca tabancaoıru çıkararak &· 

!ar fakat o zaman tutulmuyorlar. teş etmeğe ba:ılıyor. Kurtunlardu, 
Yakanın birinci kısmı budur. Şim biri arkadan kojan lcalabalılc araarnda 

di gelelim ikinci safhasına: Ahmediye belcç.iainin karde'i Rllate 
Dün saat bir raddelerinde AliŞril min göbeğine tesadüf ediyor. Ömer 

Beyin ailesi Aksaray tranvayında ı;i silah atmakta devam ediyor ve arkı
derlerken teaadiıfen Rıza ve Ömere don kopnlardan balıkçı Rıza da bey· 
rastgeliyorlar. Ve bu adamların bir ninden bir kurıun yiyerek yere dü~ü 
kaç ay evvel evlerinden eşya çalan- yor. HAdise mahallinde telif, bağrış
lar olduğunu teşhis ediyorlar ve "hır malar artıyor. 

sız var,. diye bağırıyorlar. Ömer ile Nihayet epeyce mücadeleden sonra 
Rıza derhal tramvaydan atlıyarak kaç Ömer de yakalanıyor. 
mağa başlıyorlar. Tramvayda bir te- Mecruhlar derhal Cerrahpap ba&
Iaş başıyor. Gurültüyc yetişen polis- tanesine kaldırlmıılardrr. Yarıları a
ler hırsızhrın :ırkasından kosmağa ğırdır. Hayatlarından ümit yoktur. 

• • • 
Tavuk hırsızı 

Kerestecilerde Alinin dükka
nından 2 horoz ile 5 tavuk çalın 
mıştır. Hırsız aranmaktadır. 

Kıvılcımlar eşyayı 
tutuşturmuş 

Galatada kule sokağında 12 
NoN: evde oturan Emine Hanı 
mm odasında mangaldan sıçrı -
yan kıvılcımlarla eşya ateş al -
mış ise de söndürülmüştür. 

:arı koca kavgası 
Dün Galatada oturan Sami, 

kansı İspira ile aralarında çı -
kan kavga neticesinde bıçakla 
başından yaralanmıştır. 

Yakalanan hırsızlar 
Dün saat 7 ,5 ta Erzurum ha

nında sabıkalı Arnavut Şükrü 
oda başı Mehmet Alinin odası
na girip eşyaı çalarken yakalan
mıştır. 

Dün Bakrrköyünde Tanaş is 
minde birisi Bakırköyünde İl -
yas Beyin bahçesinden asılı ço 
rapları çalarken görülmiiş ve 

Hırsız çocuk 

Fatihte Hacı Hamza mahalle 
sinde oturan Zeliha H.ın oğlu 
Emin annesinin 5 lirası ile 2 ta 
ne onluk Mahmudiye altınını ça 
!arak kaçmıştır. 

Düğün evinde silah 

Osküdarda Valdebağında biı 
düğünde kasap çırağı Sabri di. 
ğün evinde silah attığından ya 
kalanmıştrı. 

İntihara teşebbüs 
Eminönünde Karademir ma 

hanesinde oturan Halis Beyiı 
karısı Naciye Hanım dün ten· 
türdiyot içmek suretile intihar. 
teşebbüs etmiştir. 

Emine H. Haseki hastanesi 
ne kaldırılmıştır. 

Silah atmış 
Fatih tramvay tevakuf ma 

hallinde Siirtli Haydar ile Ke 
Şerif bir sergi meselesinde, 
gavga etmi !er ve Haydar ta 
bancasını Şerifi öldürmek kar 
tile ate~ etmişse de isabet etti 

• 
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Fikir, 1\11.l.2:1 th, 

Alntl umdesi "MWiyet" tir 

19 EYLÜL 1930 
lDAREHANI!. - Ankr..ra caddeıi 

No: 100 Telırnf aclreci: Milliy.t, f., 
lanı...L 

Telalon n.._.ı.ı 
Iıtanbul 391l, 391!, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

ket etti yarım aaat sonra Sıraybur- Zl banyodan aonra kotarak avdet e
nuna vardığının: zaman aklıma Evli- diyorlar . 
ya Çelebi merbumun Bursa oeyahati Büyük otelin hatıra defterine de 
ııeldi. . . . Neyıe efendim her yudıtım ııibi ' ... bereket versin ki 
ne kad ... o uaattisa da biz onun lcu- 40 banyo almıyorlar. Yokta hemen 
suruna bakmayıp uNtmıyahın. tiç çember oynaııuıta kntacakları mu
dört gazeteyi batmakalelorine ka- hakkak,. 
dar okuduktan ve yarım saat kadar Y alovanın bu 9ifa kuvveti artık 

da kestirdflrten ıonra Büyükadaya dillere düşmil§tür. Onun içindir ki 
varclık. Halkta bir sevinç . Sanki orada bu sene yer bulmak biraz ııüç ! 
Bahr!muhiti &OÇmif tayyare ı:ibi .. Gelecek sene muhal olacak ... 
.Orada bir mllddet mekıedip beı OR Eter seyriıefain idareainin da&ıt 

Biribirini mes'ut ettikten sonra!. .. 
-Fransızcadan-

diyordu ki genç kız da ona bakıyor-

4 

' Sı t:ıo ı'c:ı. 

~············· ........ .ı 
İTTiHADI MİL 

rı~iirk sigorta şirketi 
Harlk Ye hayat lizerine sigorta muamelesi icra e 

Sigortaları halk için mllaait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Han 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranma 

••• ····~ Telefon: Boyoglu- 2003 ~64~ 
G 
1 aylılz 

6 " 

Ttlrldye isin Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
710 H 1400 H 

yolcu daha aldıktan aonra ..,ı Ya- tıfı ufak riaalclere bakarsanız Yalo- Yağmur ağı or, ortalık güxl ge
lova yoluna renn oldıak Artık bun va size fukara bir yer ıı:örünür bole çen bir gü..':ıon :onra kararmı§, yağ
dan ıonra yol bir uzadı ki oorma- ıuy.u~ ter~ı~ini a;öateren Hiç .. ve. ec-ı murlu bir akşam olmuştu. Yolunu 
yın ... Yarabbi! Vakit ııeçıin diye :sa ıaımlerını okuyunct yüzilnuzu bu 'J'lfıran yolcu §iddetli yağmuru:• altın 
ntler yapmadım. Vapurun "patpat, ru9turununwı... Bırakın onu efen- da ıalındıkça cosaret ve kuvveti kı
patpat 1,, eden pervanelerini, rr...ıkina- dim. yemeyip içmeyip Di.r kere orayı I rıh yordu. 

du. Bu nazarlarda sade, temiz bir his !!111••••••••••••••••••••••11'1 
okunuyordu. 

1 
u N 1400 n 2700 N Ayrılmaktan ikisi de mahzun ul- JSTANBUL VİLAYETİ 

Gelen evrak geri veribooıı 

Mô4ddeti ıee-ı auabalar 10 ....... 
lur. Gazete •• ıınıdlıaaya ait itl•r ~· 
ınüdiiriyete müracaat ecliliı. 

oını dile ıetirdim.: &örün! Ama bendeft siz• nasihat! E•aser. yolunu kaybetmek onun 

:;~ıa!~~ı: Keşki bu yol daha uzun ol DEFTERDARLIK iLANLA 
- Bıktım, bıktım! diyor &ibime Hiç olmazaa bir gece kalın! O orma- için ümit ve cesaretini kırmaia kiti 

ıedi. Ve uyumuşum. Bir aralık ö- nın ateı böceti aibi elektrikle nastl ı bir sebep değil miydi? .. 

O geceden sonra iki sene geçti. iıı••••••••••••••••••••••• .. 

r 

Caa--.iz ilinlarm -·utiyetiıııl 
kabul em-. 

Bugünkü hava 
Otın horıreı en çok ~~ tn u 

19 derece ıdL Bu,ün hıvı hııluılu 
olacak roıgtr lndos <1ecrktır. 

Haftanın Yaz.ısı 

Yalova saf ası 

nümden ccçen kahveci aya&ıma ba- pmldadıiını, Mbah erken su çağla- Nereye ı:ittiğini bilmiyerek etrafı 
sınca uyandım. bir de ne (Öreyim? maeile. bölbül şaklamaeının naarl ya- ormanhk bir yoldan yürüyordu. Kim 
Gclmitiz, ben de uykumu almışım. rı§ ettii!ini görün! Tekrar ediyorum! •eye raat gelmemi ti. 
Vapurumuz Yalova iskelesine bir Yalova bir harikadır. Tabiatin zen
dritnavt haşmetile yanaştı. Hiç fÜp- ıinlili, tabiatin mükemmelligi. ılıca
he yok ki Yalova ıakeleai İstanbul-ı' nın sinirlere, sıhhat ve karihaya ver
daki emsalinden daha mükemmel. . diği, kuvvet ve küzayiş itibarile. 
Karaya çıktık. Çıkar çıkmaz bir a-- FELEK 

lay toför insanın üstüne atılıyor.Ben -------------
hemen bir Amerikalı seyyah tavrı 

aldım. Bilmecemiz 
Yalova ya gidenler, hava müS<ıit ol- f \1 3 4 .~ 6 7 8 Q 1 O ! ! 

Nihayet görüne pek uzakta, ş:ddtt 
li yağmurun arasında sönük bir hayal 
ııibi görünen bir ışık ilişti. Oraya dog 
rtı yürümekten başka t:;are yoktu. I

şığın 'örün<ltiğü yer ufak bir evdi. 
Bu evin bir pencere&inden bir lamba 
m~ı görünüyordu. Yolunu kaybeden 
adam rvin kapısını çaldı. İçeriden bir 

kadın sesi duyuldu: 
sun olmasın mutlaka plfıjı ve plij 

Yalova hakkında yazı yuaeagı- cozinosunu görmelidirler. Florya. Kil 11 ı s s A' Al s - Kimsiniz, ne iıtiyoriunuz? .. 

Genç adamın Paristeki <ioıtları on-

dan bahsederkm 'öyle diyorlardı; 
- Ne zarif bir çocuktu, yazık kay

bettik. 
- Evet, kaybettik. . . Fakat son 

derece me•ut imiş ... Bir de çocuğu 
varmış ... 

- Tuhaf şey ... Kırda, 
arasında yetişmiş bir kızı 

m•k!.. 

ormanlar 

sevip al-

- Niçin? ... Biribirlerini mes'ut et-

tikten sonra? ... 
ıınıullNHltfhlllllMlt .... WHIUUlll_Wll_lıllftlllUllllllllntUIM -AŞK VALSi 

Satılık arsa - No. 1 eski Kurbağalıder 
o .. ıııci Muradiye sokağı Hasan paşa ma 
Kadıköy bir tarafı üç harıta numaralı ar 

tarafı 26 numaralı arsa bir tarafı Muradiye 

ve bir tarafı Kurbağalıdere caddesi, 1600 
bedeli peşin verilmek üzre 600 lira satış paı 
22 eylül 930 Pazartesi 15 Defterdarlık ( 

* * * 
Satılık kargir un fabrikası depoh 

v ve magaza 
mı size vadetmiştim. 1ıte bu hafta Y"" bilmem ne yanında oyuncak &i- J T · ı L A ; K f IBjA R 
oııu yeri. e gniriyorum. bi ka~r. Resimlerinı gördüğümüz · S İ • Q İ ;il A K~, K A 

Evv bir itiraf ile söze başla- Avrupa plajları gibi • L O S TjU .R A;~ 
mak ıstcrım: Bızim gazeteci arka- Yayları maalesef pek e&kimiş sabık S A j T. C MıA z 
oışlarm Yalova hakkındaki yazılan bir FU.t arabası bizi Yalovaya yarım •• uıcıu B E ' 

- Yolunu kaybeden bir adam. V I !. !. Y F il. l T S C it 

Güzel bir kız kapıyı açtı. \ e 
Bu kız güzel, fakat vahşi bir gü·' L 1 L 1 \ N 'I 1 A il. \ ' E \' 

zellikle g\izeldi. Yabancıya karşı te- 1 tarafından 

reddüt göstermeöi. Yolunu Ş•şıran •••••ıammm•••••ıııi 
Lir yolcuya karşı pek eski devirler- Üıküdaı· 6 ncı icra memurluj'un

dt.:.n kct.lmış bir an"aneye riayet etti- dan: 

Şark değirn1enleri Türk Anonim şirketi 

1 
Hasköyde kiremitci mahallesinde Hasköy 

sinde 160, 167, 168, 169, 169-1, 169-2,169-3, 

bırakmıştı. Halbukı aşalı yukarı köy otoh:.isleri kadar iyi olan oto -
bende ganp ve namüsait hır teıir ••atte ı:öturdü .. Lakin İ>en ıizt Kadı-' 7 A K. _A _R_ll a· . Tı·~A ş 
hep11 oNyı methetmişle. Fakat bu lJlisleri tav•iye ederim. 13 kiloınet İ K A M E 'f G AHU 
Pltdi.hte ıarip bir çe~ni, önü ilikli redon fazla ve iyi halde olan yolu SO 1 A B B C A İiii R A . 

1 

A f 
r·r kıyafet vardı. Hani skiden Cü- kuruşa keeiyor . En ufak •ma}t bile, ı Ş A K 1 Z ~ A Hj~ J,_ J 
his donanmalarını ya<arken yazılan hiııaedecek kadar çöp•tlatma< ol;m bu ı ı A R A f L 

&,ini gösteriyordu. j A.çık arur~a ile para:a çevriJccek 
- Nereye &idecctiniz?.. gayrı mrnkulun ne oldugu: maa bah 

Genç adam anlattı. Eski bir aeilza' Ç<" bir bap hanenin yalnız Abdülbakı 1 

de ailenin büytlk malikanesine gide- Efendi vakfından olan mahallin dört 

ce kti. Genç kız: te iki hissesi. yazılar gibi.. Onun içindir ki Ya- e&ki Fiat ile silkine silL'.ıe kaplıca 
bllmt!et!mizln hallt!dilmlş - Orası uzaktır. Hiç olman• daha Gayri menkulün bulunduğu mu-lovaya "lunu da &örelim,. diyebil- !ara vardık. Derhai söyıiyeyim ki O 

~l'kll Uri saat yiitii-nia lkım... iri, mahallesi, sokağı, numarası: s-roek için gitmek istedim. V ı: bu mü- bu.raıı mükemm~l bir Avrup• ılJıCaıı 
- liri aa.t mı? .. Ne kadar u•ak! .. küdar Hace Hasna Hatun mahallesi l«'tnmel yeri &ördükten sonra o ka- olm119tur. Şu farkla ki Yalovada ta-

Bana vtteoek bir pargıı ekmtjinia oorvilik caddesi 44, 46 yeni 48 No. <!ar hayran oldum ki arKadatların biat çok daha fazla zencin ve muh-
1. y vardır dea;il rniP.. Takdir olunan kıymet: tamamına 663 pzdıtı çc9nidcn ayrı bir ya•ı yaz- tcşem< ır. Tasavvur edin: em ye-

t Çok acıkmııw. Bir dilim ekmek i•· lira 55 kuruş. ..-.• ğa ahdettim. Yalnız bu yuı ça- J le ve körpe bir meıe ormanının or-
remekte tercddlit edemiyeock kadar Artnmanın yapılacajtı, yer. gCn, r~•iz bır mizah yazısı olacalrtır. tumda bır vadi. Küçük küsük tepe 

Çımkü bizim kalem ve karihamM cikler ve arızalar .. Bunların ara•m- açtı. ı.aat; Üsküdar icrnı 25 101930 cu-
t""r ist~rncz bu usulün tirH~iaıdır. da temiz ve yepyenı oteller, kô~kler. Genç kız ıitti YMine ihtiyır bir marttsi ıünü sôat 15 tc. 

kadın "•l<ti. Çok geçmeden genç lns 1 - 19bu cayri menkullin arttır· Efendim, YalOVil s<ıfa&ına ıit- Bunu cörmeden tahmin &Üçtür. .. d .. 
l ene ıeldi. YGlcuya yiyecek hazırla· ına '8rtnamesi 22-9-930 tarihin en ıtı 

meğe karar verdi&im zaman bı.aiııı Ben bütün bu güzrllllderin ve hek O d 
m .. tı. Yumurta, sucıık ve ekmekten, ba~en 918·9653 No. ile skii •r 6 cı 

Styrııtf6-lin tarifesini tetkik et!tim. Sa tarlar tutan muazı:am parkan eeç~n ,. 
mare...,_p ~'r yem-"' .. llarn-· doyur icra dairtsinin muayyen numarasın-

bableyın 8 i bilmem kaç ıı;eçe biT va- kıttan beri yapıldığını dU.lindükçe " -~ .. ... "- d h k · .. b'J · . . kt 
dul<- likll'dı tıöyloınek afauau da ar- • or eeın gore ı . oesı ıçm açı ır. 

~·Jr olduiunu gördimı. Bu vapur,.._ hayrnten kendimi alamadllft. Xıoaca 1-4--1 y- İlanda yazılı olanlardan fazla m,.;.i -
tırorciu. 1btlrar kadın' ona ıideceti atlerı de her yerde böyle <ehlikelidir. aöyliycyim mi?. Yalova görülecek bir - _ - - - - mat almak istiyenler işbu ,.artn• ne 

8.23, 9,41, 10, 37 gibi, A miılııırekler, yedir. il.._.._...___ -~.ı...~-llyer hakkıs><la sualler ııoruyer, ,. da ye Ye 928-9653 do•}« numaras>le ıne· 
h . · ··ı ·· > ş ' 'irin bir e'--'c· ı· var G-·" .. ve il ,._ &..aı ı.ıı l oevaplannı vedyer.ıu. muriyetimize mür..r>•f etmelidir. ı z , ır mı o çuyorsunuz unu saat, ..- - ~ .,,__ " JltfM»., .Z 

yarım saat veya çeyrek ,..at hizalarn ne,·e ... Koca kaplıcalarda tofört.,, Yatınur dinıııitti. Genç adam lutr- 2 - Artırmıya ;stir~k için yukar-, 
S.W... aaia ve r b·4aa ....,., nını doyurMl\f, biraz dlRl..,mlttl. da ye•ılı kıym. etin vlızde l O teminat dan kessenize! . Ha, unuttum. Gtt- ,.,..on ve çalgıcılardan baflta ı•aç. 1 

. . ' . b jd • f 1 _ <>w-L (4) ~· ' ·4) lta)lm, )iV K8d- elli aaJllcblt bil: &ÖtlttriJCetktlT. tıgım gun .ı.dı ır gun · i. Adiyı ma aramayın · · ........ < H •-• · ·1;· • ı 
lııtfıt verdi, ~okkiir edtrek yola 9111 3 - aınarı tapu sıeı .c ••~" o -

1 ! 3 ~ s 6 7 8 9 10 11 

No kargir un fabrikası depohane ve mağaza 

930 tarihinden itibaren 21 gtin müddetle ınö 
deye konulmuştur. Talip olanların İstanbul V 
idare heyetine müracaatları. 

* * * 
Satılık hane: Haydarpaşada Rasim paŞ' 

hallesinin Çeşme sokağında 36 No. hane 14-
tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzay 

konuln1uştur. Talip olanların İstanbul vilayeti İ 
heyetine müracaatları. (f) 

* "' * 
Satılık arsa: Boyacı köyünde Reşit paşa 

hallesinde 10 No. arsa 14-9-930 tarihinden İ 
ren 21 gün müddetle müzayedeye konuhn 11 

Talip olaniarın İstanbul vilayeti idare heye 
müracaatları. (1') 

• • • 
Satılık odalı d • kkan: ~ No. 4-8, eski seb 

yeni kilise sokağı Aı'navutköyü, Boğaziçi 
~erilmek suretile 1000 liradır. Satış pazarlıkla kamı hakarette kullanmıyorum hal Canım, Graya 1it11ıek için -tla- 2 -lilı. 9<>*'1 (1) ltiııtb .. ı mev- lllılia h ..... ı.-.ı. 111ayan ipot~kli ahcakhlarla diğer alô 

Cuma olmıyan, ııün demek istiyo- ka haata ve y;ışlı olmata lücuın yok. ve (5) kadarlM'ın ve irtifak lı•kk• sal ;ı:ıeri- eylül 930 pazartesi 15 Defterdarlıkta. 
yorum. Bu tavzihi yapmaya ihtiyaç Halbuki şimd;I-;; h.lde Yalovada 3 -Hilıt be,.Mri (4) SM!enen (4) Fakat hayretle ıörclU ki ıı•nç kıı nin bu halıların• ve hususile hız ve 

(H-6 
varcur Be kı rasadı _,e: bır haıtahane havası e•iyor. Jlir t•- 4 _ Lilıin (I) Dl§ (i) ri~i~. yola çıkmAğa hazırlanm•ş- ~r&fa dair olaoı idditlarını İşbu,-

- .... ~,... ka-'- · ilin tarihinden itib"rrn yir"i ~iin Gunı0rı tahkı ' ~a·'de ınd~ kım ya•lı hanım ve madamlar. 6 - •---'mH mı·zah -·lııa-"-'-ı·t: u ""' _,, Tale~e ta~ ve ka~ult - ' • • • · ... u -· • ~ ·- ,,_.,.. i91nde evrakı mii•bitelerile birlikte 
d 1 1 h . d v · k · B 1 n hepaı' nı·n bellorı·n-'e ( ") - Size, dedi, )"Ol gö&ttronege ha-0 ayı a ey ımt: ava açar . _ a ıa urı arı • aın, o memuriyetim.ize bildirilmeleri icap 
•uıniyetle soylemedigırni i•p•t ederek ellerinde baaton. ayaklarında roma- g - Yaş (3) YapMak (1) &m111elı Mflan<lı. Beraber gidecek.· eder, akei halde hakları tapu sieilile 
b<raet eLerim amma, ne !uzumu var tiım;A. böbreklerinde kum, (plaj ola- (S) - :L;Uıunu yok . Beyhucie ?af.- ııablt olmr\rtnlar satı~ bedelinin pay- Yüksek baytar mektebi rekto~ 

Ben rlişçi. sunnet i, polis. «dliye cak kadar) midelerınde feeat, başla- g _ Ruo haudunda bir Mhir (4) Jlltıl, .• ıtır ele ııenç Nr kız Hn a\•dlt la9ınaaoıa41' haris kalıılar. 
me-uru cı'bı" arkad••l·r mla go·rı·ı< · rında dönme kul•klarmda tima.a kü °'men~ı'f- (4) tı t<ılalilıe olamaz mı?. 4 - Oösteril~n fihde artırmaya i9 ğundan: 

• • • ., n ' ,ur ... .. - tirak edenler artırma tartnaıne•ini 
k '•I ble helecana ug·.aıım. pe, parmaklarında zümrüt yl1zitk var. 10 - ....,_ (") • ..-.. (1) - Bililı:iı .. Kıcım hiç bİT şeyden o•-·-u• V" lu'"•umlu ma!Omotı almı• 1· .k ' 1 kt 1 · t 1 \ k t k b 1· 

' • ......-• " ..... - "~' Y • • , u sc~ ıaıtar nıc · e nne ~ e ıc ay ve a u ıne 
Cuı:ıadan maada ı;ıinlerde Yalova Lokantada yemek yerken bü- 11 - Mliaaade (4) •···~a itle (T) kerkmu. E•a- bir tehlike de yok- buıılıırı tımıamen kab:ıl etmiş ad ve 

....,.... 0 e\\ d Q.Hı tari 'İne kadar de\ am edilmekte olduğundan 
ya aabat. bir tek vapur var, o da de- , tün pencereler kapalı olacak. Cere- g<lirse s~sleni< (4) tı>r. itibar O•unurillr. stünde bırakılar. 

Y-•--·• k d ~ı· -nkultin bedeıı· zamanınu'" ve !arın '>e!iıni\_-e de mdnep rcktöriıı"une ınıirneaatları. d.ğım g,bı 11aat 8.20 de ç. amlıca civa yan yapar diye yeipaze bil yaaak ! '""""" lenf a amm unutamıya- -· n " 

ı:=====::ııc:======tt j rl ezte ıayrimcnkül ikinci bir artır- 1 lll!IB-:!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!1-l!!ll!l!l!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!B-!!!!!!!!I•••••-~ rı aa oturdugum içm daha gece ya- Her ktste ciddi bir tavır. Hasta ol- 11'1 •atı tatlı bir hatıra oldu. Yarım saat mq ile aatıhr ve bedel farkı ve malı-, .. . . . . t•~ 
nsı kalkma•a mecbur oldum .. Ü'•t- manrn, hasta cörünmenin de bir ada Dr. 1 H SAN SAM 1 ytlrüdük1en sonra genç kız bir İ•tika- k 1 .. d b f . a·- kıl:p alıcı ta rıhutltrındtn kurtulur ve gundan ılk peyın ışbu ıpo 

ıtı ... • rum. a ınan yuz e e, aız vl! ıger . 
1 

jk 
mıy~Jım. Vapura bindik. Vay eks- bı, bir usufü var! Az it!. az yemek, 1 Gonokok aşısı met &Ö•tererek; .. urlar aynca hükme hacet kalmak· !cır.mat t ta ar. . . . . . · I sile şamil olmak üzre. iı' 

ı . . . . 5 - Artırmanın hır neı veya ıkıneı y 1 h. k da ' 
Pres vay! . Yar.darı rarhl. bir dılber. hiç gıilmemtk, okumak yahut okur f - İşte, deını~ti, bu yoltlan doğru sızın meaurıyettımızce alıcıdan tah- ı 

1 
. k 1 !!Ok azı an ıaıe yu ırı ,., 

' B la & ki * lbt'JAtl . . ı o masına ve gayrı men u e tea . . O kÜV"' 
llagdat mı !laıep C'i! Bu memleket- ııörünmek .. Ben bir iki tanıdıkla bi- ' o o.,u ıı,.u ve ı .. arıaa ı oraya ıideceksiniz !. . aıl olunur. Beş numaralı fıkradaki d k ı1I h kk· t tarzına 1· 25 10 930 tarıbınde 9 . JıII 

kar~ı pek tesirH ve ta:ıe &RUhr. tart tahakkuk etmek kaydile üç defa e .. en da.;ıu atl " ve •a ı§ın lera mımurlu~u odaaınd• ıt !er elımizd•n çıktı bu 'Padıl,. i[e- - raı ııülümaiyeyim dedilll .. Hepsi dik T T Ayrrlmadı<n evvel biribirilerine na- ba" Jd k k 1 gore ııoer şar ar . 1 " r! 
Dlnayolu S•ltn Ma~mut ı&rbeal G "rı ı tan sonra gayrı men u en • . 1. k b" ö .1 şı 

ınilcr hala başımızda. Vapur iki üç dik baktılar .. Bu yaslı hanım ve efen No. l89 -ı::===::lıl sıl bakı9tılar?... enç adam göderi- k tt ü t ' ' d b' k 1 " rt Mezkur hısse (200) ıra mu a ı- ve g sterı en arttırma ~~ _ • ço ar ıranın s un e ıra J ır. !ıı'a J . . . . . . . . 
1 0ııı 

ciakikalık hr temkinden sonra hare- diler. koltuk değne~ile geliyorlar ve l ni ondan ayırmıyordu. Çele iyi farke- tahakkuk etmezse arttırma geri bira- imde bırıneı dercre<lc ıpotek olundu- da,:resınde satılaaa~ı ıl n 

'lrltiliyte,, üı edebi romanı: 74 yordu. tı. BüyUk bir kiırıkadim plast- sızlama gö~etlfyor ve nazarı dik mıştı: yor, meraretle anlı~o~~~ 
Hürrem Hakkı, bir artist ru- ron kravat üzerine iJ.iı;tirikliş kati celbetımek te istemiyor, yel - Nevres Vacit Bevefendi- yatlarının mesken~tını ,y 

hu taşıdığını, d11ima hür, m\ia- inci iğne, sahte sahte parhyo1·- ni gelecek treni bekliyormuş gi- nin mahtmnları ·ile mi 
0

teşerrüf zanneden ve bu vs,hi1111~1 
takil, serazat bir hayat ıeçirdi- du. bi saatle, tariflerle meşgul gö- ediyorum? Cidden memnun ol- ınış v~hala ;'"aşıyan erv' 
ğini iddta etmeııılne rağmen bir Rasih Nevres, bu adamın, se- rünüyor<lu. dum. için, kuvvet ve hareket 
Snob borjuva idi. Her gün bir nolerce Avrupada 9\irtmüı;, ni- İki ihtiyarın gevezeliği uza- Rasih Nevres, kendi şahsına bir hastalıktı. ı:ıı' 
defişiklik arıyor, fakat yine iti lıayet züeürtleyip İatanbulda dıkça, Rasih Nevres'in sinirleri karşı oynanan ve gösterilen alA Fe~yaz Bey ile Hürres. el 
yatlarının ana çizgilerinden dı- burnu sürtülmüş bir eski :.üppe geriliyordu. Birden istasyonun kanın ne yüzden, ve ne müna- !iurlarken Rasih Ncvre8~ı şarı çıkamıyor, kendi tabirince; mirasyedilerden olduğunu keş- kampanası çaldı, uzaktan tren sebetle olduğunu yeni görüyor nüyordu. Feyyaıı Be~? ,.O~ 
aklının estiği, gözünün kestiti fetmekte güçlük çekmem. düdüğünün uzun müselsil ıslığı değildi ki ... Mahviyetle gülüm ona hiç yabancı gelıt11Y0 
yerler, hep mutat kö~eler, bu- lki eski tip hovarda, kirnbi- havayı titretti. sedi. rede duymuştu? ,·ııı 

M•hmul ı fltJBrı e6 caklar oluyordu. lir, nasıl kalpleri kanıya kanıya, Rasih Nevres, geniş bir nefes Feyyaz Bey, Rasih Nevres'i Birden amcasının 5 
- Bey babamın adeti de~il- ni, ıhklığmı soğutuvenniıti; Rasih Nevres, çok aıamadı, kanları içine aka aka, biribirle- aldı. Ne olursa olsun, netice ya baştan ayağa süzdükten sonra du: Jll• 

dir. Hatta, bana soracağı bile boynunu bükerek, ç:ıy tepsisini amcasını, istasiyonda, 1;.•r saç- rine dert yanıyorlardı? Bu, on- kınlaşmıJtı. Hürrem Hakkı, kol Hürrem Hakkıya döndü: - Kaç gün kalacak5 

şüpheli. Kapıyı açık bırakması; aldı, dıtıın çıktı. lı, düıtük omuzlu birile ku1uşu- lar için, acı da olsa, bir zevk, tutuna sıkışurdığı bastonunu - Tebrik ederim, Hürrem ... yaz? 
bize hatırlatmaktır, anlıyor mu Rasih Nevres, bir şey unut- yor buldu. Hürrem Hakı .mn bir te~elli idi. . . .. elile d~z~l~iyord_u. Bu, harek,et Gürbüz, demir gibi bir yeğenin - Azami bi'. haft~I giJt' 
sun? Yalnz, sen, boş bulunup tum mu? Diye dti~ündtt, cepleri hararetli tavurlarından mubaha Rasıh Nevres, bu tıpı koyde alfimetı ıdı. Rasıh Nevres, ağır var. - Derhal Vıyana) 11 

agzmdaıı bir şey k•c:ırına. Bey- ni yokladı, sonra, masanın ün- urun gayet ınühim oldugunu hiç görmemişti. Sabahleyin is- ağır ve emin adımlarla yakla~- Hürrem Hakkı, sanki R:ıııih sin? )<lig 
babam, sen farkında olmadan, rinde duran btiyilk müsvedde ki anlıyordu. tasyonda bı.tlunmasına nazaran tı. H!irrem Hakkı, arkadaşının Ncvres'i yeni görüyor, yeni ta- - Belgrada ugraıtl3 
soracagını sorar. tıtlarını topladı, gardırobun or- Ruih Nevres, gayri ihtiyari fCOC yatıı;rna misafir gelrniı, dö elini sıkarken Rasih Nevres'i nışıyordu ! Tek gözlüğünü çıka- timali de var. . 

11
g 

-Dikkat ederim, küçük Bey. ta küçük çekmesine k>:Jydu ve ki için içUı güldü. Amcasının mü- nüyor, demekti. Yahut yeni görmüştü, neşe ile bağırdı: rıp taktı, uzun uzun tetkik et- Rasih Nevres'in dıJ11;~ıı 
- Daha kalkmadı, defi! mi? litlecli. him müb:ıhasalarının, mühim, trenden çıkmış, eski arkadqı- - Bonjur Rasih! Gözierime ti: karanlıklar yıru!ıve_rnı va 
- Hayır!... Bu hareketinde hissolunur bir hararetilıi rııüna.kalJlllarınm ne ol na tesadüf edince likırdıya dal- inanamıyorum, sen, bu saatte - Tam sportmendir. yaz Beyin çehres~nı~rıif ~ 
- İşte. bu da zanlarımı kuv- cürüm kokusu, bir günah koku dutunu biliyordu. KIT saçlı, dü- mıştı. kalkar mısın? Feyyaz Beyin omuzları büs- Belmanın hayalını ı:0 . 0,g 

vetlendiriyor. su vardı. Çckrneıün anahtarını şük omuzlu adam, vaktinden ve Rasih Nevres, ihtiyarların Derhal arkada~ına takdim et biltün düşmüştü: du, bu hayalin Eıek~ 111_.e l 
- Sen, burada çok durma. duvarda asılı büyük resmin ar- miadından evvel ihtiyarlamışa, zevkini bozmamak için, iırtaıi- ti~ - Asrın hastalığı! di, bir fotoğraf ol udI· r 
- Peki, küçük bey. kasına •akladı ve aşağıya indi. çökmüşe benziyordu. Fakat ru- yonun arka tarafında dolafltla- - Yeğenim, Rasih! ... Eski, Rallih Nevres, kuvvet ve hare giilümsemeğe başla r:ıfe 
Emine, sokulmak, yaltaklan- Rasih Nevre&, amcaaıru ieta- gan iskarpin üzerine beyaz ge-ı ğa başladı. Fakat amcasını ka- aziz arkadaşım Feyyaz! ltetin, yorgun vücutleri, bilhas-

1 
Nevres, amcasınm ha şiıı1 

ı ,ak istedi, lakin Rasih Nevre- siyonda bulamazsa nerelerde a tir giymiş, ceketinin yakasına , ırmktan da korkuyordu; araaı- Feyyaz &y, elini uzatırken sa yorgun ruhları nasıl korku-, raretli konuşmasına 
s:n cicldiveti, onun bütün ateşi- ramak 1'.zımııolecetlni düşünü- da hir gonca kasımpatı tal<mıs-' r;:. o."1ların bulunduğu tarafı hır- takdir ve alaka ile gözlerini aç- tup ürküttüğünü hüzünle ı;örü-J veriyordu. Bitıı1 



Dünkü futbol maçları 
(Başı ı inci sarfada) 1 ray , Macar~arm karşıs~nda da 

ı · t k d Macar ı Fener ne netıceler alabılecek -
.evrenın or asına a ar 
ar da sayı yapmağa muvaffak ler? 
ılamadılar. Bir aralık bir çar - Denizcilik ıampiyonu 
ıışma neticesinde Avnini yeri- İstanbul denizcilik birincilik 
ıe kaleye Ömer geçti. Bir müd - müsabakaları dün Beykozda ya
let sonra Macarlar kombine bir pılmıştır. O. S. bili istisna 
ıücum esnasında hafif fakat kö- bütün yarışları kazanarak İstan 
;eden bir vuruşla ilk sayılarını bul ~ampiyonu oldu. Tebrik e
~aptılar. İlk: devre 1-0 misafir - deriz. 
er lehine bitti. Amerikalıılarla bok& 
İ A · ne ka Galatasaray yirmi beşinci se-kinci devrede vnı ge 

eye, Rasihte Vedadın yerine nei devriyesi m!inasebetile pa -
~eçtiler. Bu devrede yorgunlu~ zar aksamı saat 21 de, limanı -

h f tabı mızda ·bulunan Çester Ameri -:esirile G. S. da a ena ve 
ıtile Macarlar daha iyi oynadı- ka 1 zırhlısı boksörlerile :Lıtan -
ar Bunun neticesi olarak miııa bul boksörleri arasında Mulen 
:· l. et güzel iki gol yapa - Rujda mühim boks maçları ya 
cif er gay 1 D"". .. k bok .. l 
·ak sayılarını üçe çıkardılar.Ma lpılacaktır. og~ş~ce . ~?~.er 
. ı kt ve seri oyunu kar- arasında en mühımlen kuçuk 
.ar arın sı 1 M lih h k vtcı 
;ısında san kırmızılılar gittikcc Kema , e , meş ur na a 
füzensiz bir oyun tarzına ka ~ranki Marten, Saranga, Yor-
nakla beraber Macarların yap- gosvar_d_ır_. __ , __ _ 
~ıkları bir penaltıdan yegane sa 
ıılarını yaptılar. Oyun 3-1 Ma
~arlar lehine bitti. 

G. S. takmıında en iyi oynı -
yanlar Avni Kemal Şefik ve 
Burhandı. Nihat sinirli!ndiği i
çin fena oynadı ve mütemadiyen 
oağırmuile arkadaşlarınıda hay 
i şaşırttı. Bir takım kaptanının 
cok daha sakin olması lazımdır. 
- Macarların oyunu İngiliz sis
temi sıkı ve seridir. Sağ açıkla 
rı, m'erkez muavinleri, sol müda 
fileri bilhassa iyidir. 

V. S. K. - F . 8. 
Fenerbahçe- Viner Spor ku -

'üp maçı haklı bir ümit verecek 
>ekilde başladı. Zira Fener ta
'<ımı karşı müdafaa üzerinde da 
ma müessir bulunan maruf mu
.ıacimlerile şöyle çıkmıştı: 

Kaleci: Rıza .. 
Müdafiler: Kadri, Ziya (Furu 

r.an, Ziya) . 
Muavinler: Cevat, Şekıp Re -

'jat. 
Muhacimler: Niyazi, Ala. Ze 

:Ci (Sedat, Zeki) Muzaffer• Fık 
ret. 

Oyun Fenerin sıkı ve güz.el 
1ücumile başladı. Beşinci dakı_
'{ada mükemmel bir fırsattan ıs 
tifade eden Zeki sağ bir şutle Fe 
'\erin alkışlara karışan ilk sayı
ı~nı kaydetti. Bu gol Fenerli~e
rın tazyikini arttıran bir keyfı -
Yet oldu. Bu tazyik bir müddet 
icvanı etti. Fakat biraz sonra 
Viyanalılar (8Chli mümteni) ta 
:ıir edilebilecek kadar güzel oy
'\ıyan sol açıklan vaııtasile Fe
rıere mukabil hücumlara başla

Yeni Fırka 
(Başı ı iııci sayfada) 

seleyi " hükumet işleri"':i.ze ve 
teşkilatımıza müdahale ecııyor.,, 
şeklinde efkarı umuıniyeye ar.
zetmeyi hiç te dürüst bıılmadıı<. 
B.ırsada dün intihabata batlandı 

Bursa, 19 (Milliyet) - Bu -
gün beş mahallede belediye inti 
habatına başlandı. C. H. Fırka 
sile S. C. Fırkası namzetlerinin 
isimlerhi ilan ve talik ettiler, 
Halk, C. H. Fırkasının namzet
lerine akın akın rey vermege baş 
!adılar. S. C. Fırka miintchiple 
rin Halk Fırkası namzetlerine 
gösterdiği bu rağbeti görünce 
muhtelif propagandalara ve ka 
dm mü;ıtehiplere: "Halk Fırk:\ 
sına rey verirseniz kocalarınız 
hepsedilecek,, ve erkek mün te
hiplere de: 

" S. C. Fırkası namzetlerini 
intihap ederseniz,. kazanç vergi 
!eriniz ve yol paran;z iki liraya 
indirilecek,. demeğe ba11laddar . 
İki fırkanın hatipleri de halka 
konferanslar nutuklar vermekte 
dir. S. C. Fırkası bilhassa amele 
yi celbetmeğe çalışmakta ve ken 
di namzetlerine rey veren kadın 
ve erkek ameleye yirmi beşer ku 
ruş vermektedir Münevverler ta 
cirler esnaf hep C. H. fırkasına 
reyl~rini veriyorlar. Yar n Çe
kirgede intihabata başlar.acak -
tır. 

fethi Bey Ankaraya 
gidiyor 

iılar. Bunun neticesi olarak, u- S. C. Fırkası lideri Fethi B. 
'-aktan bir atışla biraz da kaleci pazartesi günü Ankar:ıya hare -
:ıin güneşten görememesi yü - ket edecı:;k ve carşamba günü 
'Ünden beraberliği temin etti - Günıüshane nıeb'usu sıfati!c 
er. Meclis. içtimaI'lda hazır buluna 

Bu beraberlik her iki tarafa caktır. 
d.a bir gayret verdi. İki taraf_ ta Fırkanın katibi umumisi N u
Ctdden güzel oynuyorlardı.Niha ri Bey bugün, heyeti idare aza
Yet Alaeddin enfes bir atlatışla sından Tahsin ve Ağaoğl'I Ah
Fcr.erin ikinci sayısını yapt•. Bu met Beyle de yarın Ank:ı '" ';İ 
~o; Feneri galibiyete çıkardığı deceklerdir. 
halde Viyıınalılar gittikçe da - Yeni fırka lider ve erkanının 
fı.a teknik ve h~kim oynamağa mecliste tenkidcıtta hıılu'1mağa 
basladılar. E'l tehlikeli hücumla hazırlanmakla meşgul oldukları 
rını daima soldan yapıyorlardı. anlaşılmıştır. Bu hususta ke -
Nihayet onlar da ikinci sayıları tumiyet muhafaza o1 unm::ıkta -
nıyaparak ge.ne beraberliği te: dır. ·--
~ın ettiler. Devre bu şekilde bıt f 
tı. • Amerika se aret-

lkinci devrede Zekinin yerine h • d 
Sedat, Ziyanıiı yerincde Füru - a~~lll e 
:ı::ın g.cçmişti. Viyanalıliır bu dev .. (Başı Birinci sahifede) 
rede çok daha iyi ve daha fazla" · · 
'11İiessir "dil B · t misa- Dün sabah saat on bırde Çes f ı er. u vazıye . .. .. . gemının 
itlerin iic!incü sayısını teshil et ter kruvazoru namrn~ 

1 ti. · kumandanı Kepten Fıe·d tarafın 
Bunu ·· · h 1- · d vet dan merasimi askeriye ile Tak-, • n uzenne a a ının a . . b" "k b"r 

"'ar bağ:rışlarile vaziyeti kurtar sim abıde$ı:ı~ g~y~t uyu 1 

~k Ümidile Zeki gene oyuna çelenk va~edı.~mış_tır. . . 
~trdi. Fakat Fe·ıer müdafaası Çelengın uzennde şu ıbar~yı. 
birinc1· de d k: un karşı·ın muhtevi bir ~erit vardı: vre e ı oy ~ . .. h" H"k" 
da ne da 1 1 tu Viya " Amerıka Mutte ıt u u -.. o.sa yoru muş · · · · T" k" 
nalılar gene soldan bir hücum metleri bahrıyesının ur __ ıye 
etttasında So'l sa ılarını da yap Rei~icümhuru H~. ?e ve Tu~k 
l l<lr. Bund y 1 ar"g~ın milletine karşı hıssı/atı takdır-an sonra so ~· . . k 
Y::ıptı· ı ik" 1 f ld - un kiiranesıne nışane olma ve sa-
dan tab·· ı gol o sdaytSo udg k" - mimı temennilerini ve samimi 
kal ıı sayı ma r. on a ı - . . . 

arda Zek" h kk k b"r sa- dostluğunu ızhar ıçın.,. 
v• kacırd Mı m4u 2a :1 f' ıJ 1 Abidenin önünde muntazam 
h ı. aç - mısa ır ~r e A · 
ıne bitti. iki saf halinde yer alan men -
Fenerliler birinci devrede bilii kaa bahriyclilerile kumandan~ 

st t · · b"t tarafından abı. ısna çok güzel oynadılar. . maıyetı za ı anı 
ıtınci devrede de ayni oyunu ya de selamlanmıştır. . 
' hilse•erdi, belki berabere ka- Merasimde 80 Amcnk~ bah 
'~hlırl r li riyelisi, 12 zabit ve Amenka se 

Viy::n< t k mındaki sol acık fareti erkanı ve geminin bando 
nı· ha' .ak i 44 oyuncunun en su bulunmuştur. Dün akşa~ sa
ıvısi idi. Soli<,, solmiidafi solmu at yediüe gemide bir çay zıyafe 
avir ividır. Sağ taraflar; nisbe ti verilmiştir. 
ten zaif. Fakat takımın umu _ Bu aksam Amerikan sefaret-
nı' tekniği yüksek. hanesind~ kendilerini~ şere~ine 

• Bakalım pazar günü viyana _ bir ziyafet ve balo verılecekt~r. 
~rın karşısında Galat,saray , Çester kruvazörü pazarte~ı sa 
:Jlacarlann karşıs;nda da bahı Pireye hareket rdecektır. 

C'U\l \RTl•'.SI 20 f. \"LC'I. 19.lO 

GaztilHAz. dkiin pekhsamkimti tett,~a1 ~ü- l,.•-Hll~:1~e~~,l~J· ~,:~~~t:.~ı:.~1:~ i,'1~1~~,,~~A'l' ra a n araya are e e 1 er \'cvnı\·ı· •d1 \,•i\.."\I C J \c, .\ (' >.,Ulivan Kl ~ 1 IJ 2 '.I num ·r ılu 

--- ı· 1 Gazimizın geçec..egi yollara a g"' aza a 
halılar örtülmüştü. I 

(Başı 1 İn<:i sayfada) 

te fatr şapka iksa etmiş olan 
Gazi Hazretleri burada kendile Halkın samimi tezahüratı ı 

perd~ler, .:;tıJr 1 a', duv•r kt.atl:tn, halılar. m ı~amlıalar \-.!' sJır bılcuın' .ı t lr... .. ' 111't·L:.tı u1.: ı' 

rini teşyie gelen evladı manevi- ~· 
:°' ka!Ade fırsaılıırdan istif.do etmek ıo;in ı,ıical cJhmlar. 

!eri Sığırtmaç Mustafayı göre- uçüncü ~olorduya mensup kı Kuponlarda Kumaşlardı llalı'srda !\lu;;ıın\ıılır ı, 

rek durmuşlar ve çocuğa iltifat ta:ıtı aske:ıye, çok munt~zam 1 
t · 1 d' saHar halınde iskeleden ıtıba- . 

oıo 30 oıo 20 oıo 10 oıo s 
e mıı er ır. . . 1 avnı 

.. .. . . ren Gazımizın rakip olacak a - 1 · zn.manda ~:ı 1 orı. vemek oda..;ı ve saire ,._in z.:ngin v~ nıun \h -:.l mrı· ;lyelerde d rz ı ' dır. "ı7. 

- rnkit gair Ptm~deıı hıı fır:;attan j,uf;ıd~y, k.ııunu1.. ._ Buyuk Gazı Sıgırtmaç Musta rı hususi trenin bulunduğu yere 
1 

-~ :;: . . 

faya: kadar selam vaziyetın<le yer al 
- Nasılsın, okumağı ögren- mışlardır. SEYRISEf'AİN din mi?,, G · 

1
.. ı., ___________ _ 

azımiz, halkın teza ıuratına 
\l~rkcz /\., nta; \ ;ılata kOprü 

lla1ında: Bcyo.~lıı '.!.l(J2 Şube 
ocente<i; Sirkeci\le Mühürdar 
1.;1dc hını alnnda. ·rl'l 0:1 l'.'<t 
9740 

'.! ı I•:yHıl panır b.mit pos 

Demişler ve müteakiben çocu başlarile mütebessimane muka-
1 ğun yanında duran muallimi Re bt:le ederek yattan çıl<tılar, bin

cep Nuri Beyden onun t_a h~ili !erce halkın yekpare bir kalp gı 
hakkında büyük bir alaka ıle ıza bi harekete gelerek kendilerini\ 
hat almışlar ve: "Çok farket- çoşgun bir halde karşılamaların 
miş '·" diy~ beyanı memnuniyet dan çok mütehassis oln_ıuşlar- 1

1 1 -' d K ı- h ta · ı ı·anı 1 '111)':lc1ktır etmış e.uır. ı. olordu muzikası se am a-
1 

ı· 

Gazimiz, kendilerinin müfare vasını terennüm ediyordu. \ lz,nir sür'at ı)o,tası 
katlerinden çok müteessir oldu Gazi Hazretleri agır ağır as-

1 
ğu anlaşılan ve gözleri yaşla kerlerimizin ve istasiyon polis 

1 dolan küçük Mustafayı okşıya- müfrezesinin önünden geçerek:, 
rak gülümsemiş1er ve: "Merak "Merhaba, nası):;ınız arkadaş 
etme, tekrar geleceğim, görüşü !ar!,, diye iltifat etmişlerdir. 
rüz !., diye iltifat ederek elini Hususi tn:nin son vagonu i:i-
sıkmışlardır. nünde tevakkuf eden Gazi Haz-

Saraydan hareket retlerine ordu müfettişi Ali Sait 
Paşa kendilerine: •·Bugün Balı-. 
kesirden geldim . ., c\eı:-ıiştir. Müteakiben Söğütlü yatına 

rakip olrııu~lardır. 
· .. .. . . Müteakiben Gazi, seryaverlc-

Yat saat dor~u yırmt b«:ş ge- ı rinden trenin hareket zamanını 
çe hareket etm~ş ve Gazı, rıh-ı sornıuşlar ve: Erken geldik.,,I 
tımda ~uran Sıgırtmaç ,Mustafa cıerr.işJerdir. Fethi Bey hareket ı 
nı? sela_mlarına mukaoele et- zamanına beş dakika kaldığını 
mışterdır. j ~oykm:stir. J 

Sonra yatın arka tarafındaki Bundan sonra Gazimiz oradai 
hüyü~ k_ol_tuga _ oturmuşlardı_r. bulunan zevatın ellerin~ sıkarak 1 
Kendılerının saglarında Meclıs vagonlarına binmiş~erdır. 
Reisi Kazım Paşa, Fethi Bey, Meclis Reisi Kazım Paşayıj 
Viyana sefirimiz Hamdi, Fa~ıh yanlarına ıılnıışlaroır. 
Rıfkı Ruşen Eşref Beyler, Şuk· Muhitltl 8 . ehir namına 

.. N ·1· Al" H'k t P lar 111 ey, ş ru aı ı ve ı ı me aşa . ' Ga.:iye İyi seyahatler temenni 
sRolla~.ındSabAkfeMt Ha'.1fımV, k~le~k ve tekrar teşriflerini istirham 

Uttu, a ı aarı e ·ı ı a etmictir 
sıf, Kılıç Ali, Salih, Nur: valı '. · . .. .. 
Muhiddin Be ler yer almışlar- Gazımız ou so~le~e teşekkur-
d y k mukabele etmıştır. 

ı. Kolordu kumandanı Şükrü 
Limanda resmi selam Naili Pş. Mtr.ı<ez kumandam 

Yolda yata tesadüf eden va
purlar düdüklerini çalmak s_ur~ 
tile selamlamışlar ve yat Selımı 
ye açıkarmdan geçerken toplar 
atılarak resmi selam ifa edilm:ş 
tir. 

Yatın yanından geçen motör
lerde bulunan halk ya~a G..a 
diye bağırarak, mendiller sallı
yarak tezahürat yapmış ve Ga
zi hepsine şapkalarile mukabele 
buyurmuşlardır. 

G:ızimizin maiyetlerı Sakar
ya ve Ankara motörlerile yau 
takip edıyorlardı. 

vali Muhiddin Bey fıru müfet
tişi Hakkı Şinasi pata da Gazi 
yi vilayet hududu harici'lle ka
dar teşyi için ayni trene binmiş 
terdir. 

Trenin hareketi 
Treıı saat on yedide ltarft:et 

etmiş ve Oazimi• wıaklaıımcıya 
kadar illta8iyondaki avatı se
lamlımıışlardır. 

Kaz•m Pe~ ik s.t-yever Rü
suhi, Vasıf, S~h Haııan Cavit, 
Recep Zühtli, f{.rkç Ali, Cevat 
Abbaı, Ruşen . Ji'.vrcıf Beyliır ~e 
Gazi Hazretlerınm refakalllenn
de Ankaraya gitmektedir. 

( (,ı.ıccmal) vapuru 2'2 Eylül 
pa1.ıırtcsi 1 -ı- .. ıo rh C:ıld

t:ı rıhtımındııı r:ıık.ır.ı :-:ılı 

>alıahı lzm. ··: \1ırır 'c \·ar 
~amha ı -ı-,:ıo ıh lzıııır\krı kal 
kara~ rcr~eoıılı: 'lhahı !!;dir. 

\"ııpu rda nıükcnnıel :0ir 
orkestra ve c31.hant nıt!YCU~
tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(Rc;itpaşa) \'arı ırn '.!\? eyhil 
Pazartesi 12 dP Galatı rıhtı· 
'nıııdan kalkarak lnebolu, Sam 
sıı~. Giresun, Trabzoı, l'.izey<' 
~idecek Ye di>niıştc 'i;ırıııcne, 

Tralı1.•ın, Tirelıolıı, Glrc•un , 
Ordu, Ünı·e, ~amsun, lnebolu, 
Zcıngııldap;:ı ııp;rayarak gele
cektir. 1 lareket günıı yük ka· 
lıul olıınma1.. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 21 eylül 

pazar 11 de Galata nhtııııından 
kalkarak lzmlr Küllük Bodrum 
RıdoJ Fetkiye Finike Antalyaye 
gidcotk ve dönttıt' mczkQr 
lıkelelerlı blrlltte, Andlfli 
Kallı:an Dalyan Marmaris Kuş· 

adası Çanakliele Gelibolu"ya 
ujtrayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(O«UtlOLUJ v~purıı 20 eylül 
cumıırtesi 17 de idare rıh
tımınd&11 kalkarak Gelibolu 
Laptdl Çanakkale lmroz P.ozcH 
adaya gidecek ve dör.ıı ·te 
Çanakkale LApsıkl GeUbolllya 
uğr~yarKk ı:clecektir Gazi Ha"retleri yatta kahve

lerini içerlcn bir münasebetle 
mecelleden bahseden Nuri Be
ye gülümsiycrek: "Mecelleyi hı 
ra~c!,, Dcmi'l'cr ir. 

Güzergahta tezahürat r~Al)!KZADE lılJRADERLER 1 
Hususi tron, banl\yö iet1M1yon V APURL:\RI 

Yatta muhtc'ıf mevzular üır.e
rind: görü~ü'.nüştür. 

larında toplanan halkın tezahti- KARADff.NİZ .'.\IUNTAZAM 
ratı arasında yoluna devam ede \'E LÜKS PO TASI 

Gazi Hazretlcrı çok zınde ve 
şatırdılar. 

rek Pendikte durmuı ve orada Ü } 
da biltün köy.lülerin i§tirakile Uffi upınar 

Haydarpaşaya ınuvaıalat 
tezahürat yapılmıştır. Gazi Haz varuıu Pazar gıinU 
retlerinin Meclisin fevkalade 21 eylill akşamı 

' k" t kr h · Sirk~~! rılıhmıadan hareketle içtimarru mütea ıp e ar şe rı 
mizi teşrif etmeleri muhtemel- (Zon![uldak, laebolu, Ayan. Saat on yed.ye çeyrek kala 

yat Haydarpa~a iskele8ine ya
naşmış ve iskele meydanını do! 
duran kesif halk Gazimizi göre 
rek şiddetle alkışlanıağa ve: 

dir. Riyaseti cümhur katibi u- cık, Samsun, ordu, Giresun, 
:numisi Tevfik Bey Ankaraya Trabzon, Sürmene, Rize ve 
yarın gidecektir. Hope ) ye azimet ve avdet 

edecektir. 
"Yaşa, vor ol!,, avazclerile teza 
hürata başlamlşlardır. 

Halk anısında erkanı askeri
yemizden Ali Sait, Cevat, Rüş
tü, Galip Paşalar, de\·air erkanı, 
müddei umumi, merkez kuman 
daqİ ve dij!er bir çok ·)Zevat da 
bufunuyorlardı. 

Katip arıyorum 
1 lesabı kuvvetli el vaxı;ı güzel 

hir kttibe ihtivacımız vardır. 
Muş şimdilık 70 llradır. Al· 

mancJ hilen tercih edllccelııtr. 

Haskôy Karaa~aç lıbrlkuındı Ziya 
Bey namına tahrir-,u .. ı:Jracıa\, 

ilave Ja~ı ın~natasası 
Ankara n1erkei: ıııektepleri ınü

bavaa koınisyoııu reisliğiııden: 
Ankara Gazi muaUim nıt-ktebir.dc yartırılıcek olaıı lıöhaelerle 

il ve heJA ve lAvabolar kapalı zxrf usulilc ve li!O gün müddtdt 
münaka. aya konulmu,tur. 

Keşifnamc ve şartnamelerini görmek i&tiyenler her gün Oad 
Mualllnı mektebi .\lüdııtlugiıne muraoaat etmelidirler. 

.'.\lünaka,a ·a iştirak edecekler X 7,11 ıııııvallit tom.inatlan ve 
ııhkhu kanuniye dairöSinde huırlalllll1' . tek:Uf melttupiıtını vt bu 
gibi tııahhiitlere girişmek ehliyetini halı olduklerını ınöbeyyin •Yrtkı 
müsbitelerlnl ihale günü olan S0.&7161-030 salı gijnli 1aat 16 da 
Ankara Maarif F..mhı de t~ekkiil edei:elı: olan Mektepler m{lba. 
yaat koıniı onu retş!J ne tevdl et el!dltler. 

ENGL1SH HıGH SCHOOL FOR BOYS 
NIŞANTAŞ TEL. B. O. 1078 

Mektep EylOlün 22sindc agılaoıkbr. Pu1t1ui, Salı, Pı11e111b! ve Cumarıeol 
günleri saat (10) dan (12) ye kadar kayıt n kabul yapılıbli c ~ gibi diğer 
ımanbfrdı telefonla müracaat c.lunılıi!Jı; 

Tafallat fçla Sirkeci•• •Mey
menet ilanı altında acHtalıtına 
r.!, racfltl. Tclei•,r.:'o!aııtııı! 2134 

lktısat vekaletinden: 
Ballkeslr vlllyıtl dallillnde 

Edremit k-ıaıa Avunya aa
lllyeslnde Sarı Ça,yır karyesinde 
,ımaıen Koca Ahlat ııodltlnden 
Sivri Çal tepeııiH mıııteldm, 

ııarben dlvrl Çal tıpoelndea 

Patlak ÇOfmoalne mıııteldm, oe
nubcn Patlak Ç•f•e&lnden P•t· 
lak tarla aoktal sablteslne ve 
oradan da T8f Yatak b8ft nok· 
tasına llattı mllakoıl r t•rkeu 
Taf Yatak baf1ndan Kuru 
Ardtçlık ve oradan da mebdei 
hlHlut otan l{OH Alılat ııedlSf 
noktHına IHıttı aılnblir ile 
malııl11t ve m-ııaı satlılyoli 

(IO) oertpt.. ibare$ aruld• ı .. 
mail Hakkı Bey ile Otııılle Haaım 
tarafıadlla bktabarrl zahire çı

lı:anı.a alaıll lıurtaa maılHI 

119 H•• •lddetle m11malle7Jıl
l!Hl ıılı...ıtı• IQIHI kıra olaaa
oatındam maldla atıamnaaıe
sl•ln 841 ve 9lf ıa.ı maddtleıt 
muclbleoe bu babta bir ,ılna 
itlru.ı olaalann (a&-7-980) tari-

hinden ltlbaren llı:l ay zarfında 

Anlıarada lktıııt velıllettn e ve 
mallalllade makamı vtllyete ita
arzuhal müracaat oylemelerl 
ilin olunur. 

............ ••i4•1iii~~~~~i 

EıEKTRiK ~~r~RGE~i 
1 lıfzıssıhh.ı ocii sıipurgderl 

ve toz alrnı~a mah..,us tllylL'rl 

mahkum cıınektedır. Cunku bıın · 
lar to7.ları ha\·aya k~ldırmaktan 
b.şka ~ır şey ya 1ımaılar ve 
aile oca~t "117. için lıir ıehllke 
teşkil eden ınikrupbrJan ve 
sıir siravec \·a~ıtıılırındırı hııi 

koruyaın.:ızlır. 

llıın• mukabil ~:ı.ı-:KTRIK 

SÜl'l' RCl·:Sl bu vazlfey t•· 
mımilc ifa ed:r. ·rt)zu ce7p ve 
defeder. Vlalık olduğu bir çok 
teferruatı sayesındc bu sıipllr~e 

hılılırı, perJ,icrı, parkclerı. e;· 

yanın ıltı da d•hil olmak üzere 
mükemmel temizi:r, aynı veç

hile kütupl n rri kıtap:arı kaldır
m3ğ;t luzi.ıın nlmı..dın, elbiseleri, 
kürklı:ri \·c .S3ire\f de temiz!~r. 

·-

Cereyan sorfıvatı hiç mesabesindedir, Talep vukuund• ikamo 
gılhınızda bedava ıecrube-ı vapılır. 

SATJ YE, bedeli 12 ayda tediye ediln1el 
Üz-:!re VERESiYE size takdiın e<ler. Beyoğ 
lu Tünel nıeydaın Metn.; han. 

•••••••••••••••e•••----•; 9 v Karad~.:r, mide, b<;rsak, ta~, kum ha;talıkları İ\'.in~ 

[~~!~.!.~~.~~.~~. 
Bakerde 

BUyUk 
Satısı 

Şayanı Hayret T enzila 
Ancak 10 Güıı ad 

l'tiyilk ••tıılarımız t1na"ndı tıkdıır. oıtlğ.·n•1. ·~vanı 

hayret ve em•al•i7. ıenz.lArit fiatlatıınız lıınk•cc n c-t ıi • 

rimiz tarafındın rap;bet 11·e takdir olunmu~cur 

Hunlar rneyanınd11, yırı fiatına inı.liriln1lş h ı:ıı•n fıs 1n 

!arı l ~ !.rayı Twd kumaılmnJan erkek kcı Jınl rı . "' 
lrurut• Tweed kum>şındın çocuk p1lı >lar, ç ,. ,afi ık ' 
beyaz be7.lcr mallyı:t fiıtınd:ın dah:ı aşağı. iı ı \ !tıl ır ..:ıi."I 

kuruıa, 295 kurutl•n b• lıyaıı erkek :,Jpkal:ı:-ı, t:rkek \C 

liaıl.r• hep ıeııd iradın ıçın 

olunmuşıur. 

yünlü iç \"&maşırlarımn 

Mığazaın>ıda bulunan di~er <F•lırın kd:ı •sını.ı fı.111· 
rındı da gayet büyuk ıenıllAt v;ırdır. 

Vıltiı geçirmeden gelip en iyi eşyah:ı ını1:11,ı c 1 ı ıı ~ 

Yalnız 

BAKER 
gün 

istiklal cadde .... i 
istan u 

10 k 

,_ _____ ._ ................... tıl:!ll':::ımıı:ı&;:5m1~ 

Erzak 
ve letazıını saire ınünatasası 

Yüksek orman me!<tebi rektorlu 
ğundan: 

Mektebınılzin sekiz aylık erzak ve le\•111.ımı .ıire ı kıpah /. ı 
urulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şarınamcl.:rıni ı;•ı-nw 
i.i&re ber giln ve münakuaya,.j~tirak etmek için de ı C\ m· ıha! 
olan 15 t6'rlnievvel 9JO tarihine mıisatlif \·ar}lmba gıını, a 
14,80 da Defterdarlık binası dahilinde mdc;;"satı ikthad·v• nı 

bayaııt koıııisyonuna gclmtleri illn olunur. 

Katip aranıyor 
Solimiye'de yüksek baytar mcktcbıne tlaktiloya vakıf bir k:lt b 

lhtiyıç vardır. Orta mektepten mezun olması , c a,kcrlığini ikma 
ttmlt olmll:iı şarttır. Talip olanla:ın 25 cylul 9.~o ı; r:hinc lrnd 
!'.!.ekte(>_ Rektörlü~Unc müracaat etmeleri. 
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MiLLiYET CUMA~TESI EYLOI. 1930 

asan Limon çlçeklerlnden mOstahzar bir 
harlkal san'at olup 90 derecedir. Kolonyası: -

Jütün mütemeddin memleketlerin ıtrıyat mtıteh-11lan, esanı fabrikalan Haıan kolonyaauun enfe1 ve nıhnuvaıı: kokuau karııaında 111 ve hayran kalmıılardır. FranH, Almanya ve Amerika bu nefis Şark müs• 
hzarından külliyetli ılpariı etmektedirler. Memleketimiıı:ln ve ecnebilerin en kib.r zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup dalma ve daima aahibiai tebrik etmektedirler, Haatalara bayat ve tifa verir. 
ygınlık, ıinir, heyecan, baıağrııı, çarpıntı zamanlarında bl.r bayat arkadaııdır. Fiatlerda mlltiıiı tenzillt yapılmıfbr. 35, 60, 110, 200 kuruşluk ılşelerde ıatıhr. Haun ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yoktur. 

Hiç beklenllmedlOI bir 
zamanda birdenbire. 
zengin otmek ancak 
Tayrare Plyonr.o blletl 
almakla kablld r. Onun 
için: 

TllllBE PIJING~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DA DIR. 
BüyUk ikramiye 

40.000 Liradır 

Ankara Vilayetinden: 
Evvelce de ilin edilmiş olduğu üzere badema Encumeni \'ilA

e ihalesi icra edilecek olan hlll'ımum inşaata rali;ı olacakların 

·uliyeti fenniyeyl der'uhde edeceklerin ehllyeti fenniyelerfoi natıl; 
, kalarının Vi!Ayet Nafia baş mtıbcndisliğince görülup tasdik 

111iş olduğu halde yevmi ihalede Enciimelle tevdi edilecek olan 

ifnamelere merbut olartık getlrilRıesi ve teınin•t akçelerinin de 

eden evvel behemehal Muhuebei Huııuslye veznesine :yatırılıp 

.abillnde alınacak makbu]! senedinin veya bir Banka mektu

un teklilnamelere leffi ltı.aumu tekraren ilan ve bunun hik\

a ha raket edectklerin evrakının F:ncümence kabul edl!emi ye-

beyan olunur. 

l~saraJ'~a ~srtevniJal Erkek tisesi 
ı~urlu~ün~en ; 
Mektebe talebe kayıt ve kabülüne 
ışlanmıştır. 6 - 10 uncu sınıflara 
rmek isteyenlerin her gün mekte
~ müracaatları. 

ekirdağ Vilayetinden: 
uratlıda İnanlı çiftliğinde 1 kur İnekhane müdiriyetile vila 
;ı mukarrer ve 17802 lira 8 yet baytar müdiriyetine müra
i bodell kqifli İnekhane in caat edebilirler. İnşaya talip o 
r kapalı ad usulile yinni !anlar mezkur tarihe kadar mü
gtılı mliddetle mevkii müna nakaııa,müzayede veihalat kamı 
ya konulmuıtur. 5-10-930 nu ve ~aıne ahkamına tevfi 
ır günü saat 15 te ihalesi ic kan hazırlıyacaklan teklif mek 
dilecektir, Pilan ve şeraiti tuplarmı komisyona tevdi etmi~ 
nek istiyenler her gün mc.::- bulurunalıdırlar. 

Te~i~aı vila1etin~en: 
ifuratlı nahiyesi dahilinde inanlı çiftliğinde inşası mukarrer 

l 32 lira 46 kuru> bedeli keşifii ay;pr deposu inşaatı kapalı 

ı usulile yir'lli bet gün müddetle mevkii münakasaya kunuı. 
jtur. ı te~rinievvel 930 Çarşamba günü saat on beşte ihalesi 

edilecektir, 
;.,raitini anlamak p!An ve keşifnameleri görmek isteyenler her 

ı mezktlr depo mlidllrlyetlne ve vi!Ayet Baytar müdüriJetine 

rııcaar edebilirler Mllnakasaya l~tiraK etmek isteyenler kanun 

şartname ahkAmına göre tanzim edcceklerı tcklH mektupların 

ktlr vakimm eYvel miinakasa komisyonuna tevdi etmiş bulu· 
ahdırlar. 

ı••····················••f F eyziye Lisesi 
Kız lst<ınbul - 1'İŞA~TAŞI Leyll 
ve ve 

Erkek <Telefon: Beyoğlu 4u39 ) Nehari 
Tam deneli Lisedir · lilı: kısmı 'le cocuk ~u\'ası vardır 

t:rr Talebe kaydına başlanmıştır 
Her gün saat 10 dın 17 ye kadar. Nişıntışı'nda, Karakol kar,ıMndı 

bulunan mekıebimizde ziyaret kıbu 1 olunur. 
POSTA iLE MVRACAAT 

, ••••• edenlere tahriren izahat Hrilir ••114IMIM~te 

TABii MADEN SUYU 
FRANSIZ HDKÜMETINE 

ait membala• r' cB: rae 3 ! i i i ı: ~ 1 
Tam yarım ve-ceyrek flaelerda 

Damla • Şeker hastalı!Sı • Alamı mafsallye 
' 

llCHY ~~ANDE·ORILLE :::;:::'~t=.::.~·· • • llCHY .. ,PITAL Ml•h~:ı:ı:~·•k __ __.__ 

Wırhy ymne başka marka almayı,q... 
Menlxman tayinind11 dikkal edbrli. ,,, 

Ziraat mühendisi olmak iste
yen Lise mezunlarına 

·---~-"' 

Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa
ta başlıyacak ve bu sene staj için tfıiebe ali
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendiler: 

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

lerde staj görecexlerdir. Bu efendilerin ika
metleri çiftliklerde temirı edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50) lira 
ücret verilecektir. 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 
-0.ç senedir. Mezun olanlar ziraat mühendisi 
sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı
yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet f otograf :rap
tederek bir istida ile eylül nihayetine ka
dar Ziraa-'- Umun1 Müdüı·li.iğüne ve ya vila
yet Ziraat n1üdürlüklerine müracaatları 
i an olunur. 

ız Mua lim mek ebine 
g·rmek istiyenlere: 

lalanbul Kız muallim mektebi mUdUrlUfiUnden& 
l\'•ktebimlzin anı muallim kısmını orta mektep m<zunlarlle lloe ikinci devre birincı sınıf ıılebeslnden 

J 5 llınım ılınaeaktır, 

2 .- Bu k1>ım da leyli ve 111eccıni4lr. 

S - Bu kısımdan mezun olanlar hem ilk lıem de ını mekteplerinde muallimllk yapmak ıellblyed almış 

olacaktır. 

4 - Taliplerin miktın on beşi geçtlli ııluirde müsabıkı Jıpılıcalı:ıır, 

5 - eu kısmına ğirmek iıdyenkr: A) Hüviyet cüzdanı, B) 4 ııae reıl•, G) ona melı:ıep şehadetname nr• 
lise ıasdılı:oımesi ile 20 eylul 1930 aktımına kadar mektebe ınUroouı etme! eri 

Ticareti bahriye mekte
.oi alisi müdürlüğünden 

ı - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
; aptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan taıebenin iaşe, ibate ·ve ilba-' 
,; mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşra- 1 

Jan müracaat edeceklerin yol masraflan temin olunur. 1 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
IJunlar ' için müddeti tahsil iki senedir. j 

4 - !ki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun-
1 

cu ve on birinci smıflanndan naklen ve yahut o derece tahsil 
.;ördüğü ale!Usul tasdik edilmiş talebe alınır. 1 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
ıız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah- \ 
,; ı edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
\·e taliplerin mektebe girerken bir tcahhütname vermeleri mec- 1 

ı,uridir. 1 
6 - Mektebe girmelı: arzusunda bulunanlann hüviyyet cüz · 

rlanını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet· 
naır.elerini, polisce musaddak hüsnühal ilmilhaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvclin bi- 1 

rinci gününe kadaı Ortaköyde Çırafan Sarayı ittisalinde kain 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Ecnebt memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kaınınarciyalı 
ltalyana 

Seımayesi 700,000,000 
(İhtiyat akç&si: 

580,000,000 Liret) 
'fıaveller3 (S8yya'ılıı 

çekleri) satar 
Liı e', frank, İngiliı lira~ı 

rnya ~oları fran'< olarak 
satı'.an bu çekler sayesnde 
nereye ~!tseniz paranızı ke
mali emniyetls ta~ır ve her 
zaman istersani~ dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel· 
!erde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediya\ 
çin nalı.it makamın.is kola
ylıkla istimal edebilirsiniı. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayaca~ bir §ekilde 
let ti ve ilıtas edil rni tir. t, ekmek ve yaŞ sebze 

,ııünakasası: ....... YEN_t_M_oıııııılıııın_A .. 
Nafıa fen mektebi mübayaat komisyonundan: 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

19 kalem yerli ip ve sicimler ka· natlarını ayni günde saat 14,30 a ka· 
palı zarfla münakasaya konmuştur. dar münakasa komisyonu katipliğine 
Münakasa 6, 10/ 930 pazartesi günü vermeJeı; llizrmdrr. 
saat 15 te Ankarada Devlet Demir- Talipler münakasa şartnamelerini 
yollan idaresinde yaprlacaktır. (beş) lira mukabilinde Ankara v• 

Münakasaya iştirak edeceklerin Haydarpal"da idare vez~elerinden 
teklif mektuplan ve muvakkat temi- tedarik edebilirler. 

* * * 
l'muml idare binasile memurin hanel~rl arasındAki parke yolun 

tarafeyniııde yapılacak imlA kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:\1tiııakasa 6 birinci Teşrin 930 pazartesi günü saat f 5,30 da 
Anknrada dcYlet dcmiryolları idaresinde yepılacaktır, 

l\ltınaka,aya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teıninotlarını ayni giinde saat 15 e kadar komisyon kfıtlpliJine 

vermeleri lazımdır, 

Talipler munakasa ~artnamelerini llç lira mukabilinde Anksrada 

idan· Ycznes;ndcn tedarik edebilirler, 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

l ~ Teşrinievvel 930 çarşamba gUnU saat 10 do, tirket merkezi olan 
ş·ker hbrikasındı aşağıda yazılı ılel'ıdı içtinı11 ıit ruznımedelıJ maddeleri 
müzakere ederek bu bapta karar ver,.ek üzre Umnml Hey'eı halinde içtima 

olunacağından e~u niumname mucibince •irket hissedarllftndan alayllz his· 
seye sahip olanların veya bu miktar hisseyi vekAleıen temlll edenlerin içtima 
~ününden on gUn evvel Uşıkt• şirket merkezine, lııınbuldı Sanayi ve 
,\lludin Bankasına, lımirde K&rdtçelf hanında vekllimlı Emin sade Neşet 
Beye mUracıntlı asıleıen veya vekileten tabip oldulı:.lın hisse seııeılırlnl 

te•di ve muklbilinde duhuliy• vırıkılan ılmılın rlcı olunur, 
Ruzname: 
1- Blınçonun idare Mecllel ve Mürıkıpler rap<!rlırıwn kır111 ve ı11d!ld 

idare meclisinin ibra11 
2- Şirket esas mukaveleslnia muıddol 9 uacu maddetl mucibince idare 

m cliılnin yeniden intlhabL 
S- 1930 senesi için iki mUraklp lntlhıbıla Ucretlıriııln tayini 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

15 TeFinie\'vel 9JO çarşımbı günü sut 14 ıe wirket merkezi olan ,eker 
fabrihsındı a~ağıda yazılı fevkıl'&de içtlm11 ılı ruınımedelıJ maddeleri mU• 
zaker _ ederek .ıu bapta karar vermek üzre Umumi Hey' et hıllade lçdmı 
oiunacığından hissedarlann içtima ilinünden on gUn evvıl U,ılı:.ıa firket 
.nerkezine, htanbuldı Sanayi ve Mudln Bonklsın1, lzmirde KardiçeU lıHıada 
vekilimiz Emin zade !\eşet !leye müracuıl• ualeıen nyı vcklleten 11blp 
ıidukim hisse senetlerir.i tevdi ve mukabilinde duh liye vınkalın almalın 
rı~a olunur. 

Ruzname: 
1- Şirket sermıyesl sU!Usten dıhı ış•!•Y• inmiş olduğ'und.n Tioarot 

kanununun 325 inci maddesi mucibince infisah lı:artısında kah•dılı clbetlı 
iJu bapt• karar ittihazı, 

il- Şirket hesabat ve 111u&melaıının tuflyeııl.e lı:aru ver!ldlgl 111ı:dlrd• 

tasfiye memurlorının tayini ve UcreılerlDJn ıubld. 

(Not Bu içılmadı bir hisoeyc ııblp olenlır dahi reye iftiralı:. edeblllr.) 

- ~ 
~ 1 

- • . .. ·ı.r:. .. 
• - ...... "-" iti ....... ""9ft ıı .. ıı _ __,,.' 

! •• netvU nUrnua •nuındlı letlrnaf .cttl9ft vf;.. 
- ..,...... tttr UMVfU ~ıdall Olan ---

P H 0SPHAT111 İ ··-
-, - ~FALltRES 

J[FOSFATIN . FALfl!R 
aayeelnde temin edilir. l'oafatln P'aller 
>'avrularrn yUzlerlne tazelik ve penbellk, 
·acıell\a kuvvet verir, ve onları ıGrblla 
kıla .. 

Yalınız bir 'oeftllttft vardır e 
b da FOSFATIN FALİER dlr. 
1 C A161Mtl -ı<a I 

TlllfTt.llilDU lfTfflAP lolllll -Hll TllDI l,\TIUI 

NİŞANT AŞINDA 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 

Telefon: Beyoğlu 2517 LEYLi 
teşkilltını tevai ederek "YUVA,, NEHAR] 
ve " İLK ,, ıınıfları ile ' KIZ 

LEYLi ,, doireaini · KIZ 
iırl>alindeki ( eski 15 inci mektep ) 

binasını nalcleunlşıir 

Ana - ilk - orta - lise 
ERKEK 

Sınıtl•rrn• talebe k•ydetmektedlr. Her gUn 
10 d•n 16 !!• k•d•r ( Şek•yık caddesinde Halll 
Rltat P•t• konaOınde) mUdUrlUOe mUracaet..C _ 

lı~~at ve i~tinıai muavenet vekaletin~eo: 
Mayıs 931 ıı;eyesine kadar mekcebe lüzumu olan 8500 kil9 

et, 8200 kilo ekmek, rooo adet limon ve 28 kalem yaş sebn 

28 eylül 980 pazar günü saat 14 te ibılelerl icra edilmek üze~ 

kapalı zarf usuliyle mUnakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek 

istlyenlerln her gün Gtimüşsuyunda mektep ldareslnr ve mü

nakasaya iştirak edeceklerin de teminat akçalarını nı~esseaatı !ktl

'adlye muhasebeciliği nzneslne tevdi ettikten sonra yevmi ihalede 

mektepte müteselı:ldt komieyonumuza mürıcaatlan. 

Istanbul Tıp talebe yurduna tale
be kabul ve müraccat müddeti 10 

::::·~.·~.::ı;:.d .. ~:~:uv;:: teşrinievvel 930 tarihine kadar teın-
kalın. Formı ve ıımlr Japılır dit edildig" İ lise mezunlarına malUJll 

Kadın ppka salonu 
HASAN OÖLU SADIK 

gayet elnın flıdar. 

Galata, Vo1voda ceddeıl l:evork olmak Üzere ilan olunur. ..-
Bo Hu lijaçi hı No 9 -------------::-::--:-:-::-:-'.'."":~-=:-::-::-:::~ d~ 

;.•••••••••_. Mes'ul Müdür: Bürhaııed 
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