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Yeni fırka ve vergiler 1 Gazi Hz. coşgun tezahürat arasında Ankaraya vardz 

't'usuf /(nnal Bey 

. . mazbatasının gelmesine 
~nı~ . · 
intizar etmek tazım gelıyor. 
Meclisin kaç gün çalışaca~ı he-

... malfim degildir. Meclıs ken 
~~zruznamesine hakim old~ğ~ 
icin dördüncü içtin:ıa senesı nı
h.ayetine kadar tatıl ya~~adan 
merasime devam edecegıne mu 
hakkak nazarile bakanlar çok-

tur. Pa 1 Halk fırkası grupt•nun -
~:::.:~=---- ı 

k dak. beyan•lın· 1 
lımet Paşanın yu .ar . t • .. • ·na 

Dün intihap cetvelleri Istanbu1 
mahallatına talik edildi 

Cetvellerde isimleri yazılı olmıyanlar, perşembe 
günü akşamına kadar itiraz edebilecekler 

İntihap encümenleri faaliyetlerini 
bitirmiş, tetkik devresi kapanmış. 

dün bütün mahallelerde cedveller a-
sılmıştır. Bu cedveller Pcrsembe gü
nü aaat altıya kadar asılı kalacak, bu 
müddet zarfında herke• kendi mahal 
!esindeki cedveller üzerindt tetkikat 
yaparak mucibi itiraz bir nokta göri.ıl 
düğü takdirde encümenlere şikayet 

rdilecektir. Müddetin hitamında, ya
ni Perşembe günu saat altıdan sonra 
hiç bir şikayet dinlenmeyecektir. i
tiraza maruz kalan cedveller üzerin
de tetkikat yapılacak ve bunlar üç 
gün daha fazla asılı kalacaktır .. Per
t<mbe akşamına kadar itiraza uğra-

mıyan cedveller ise kaldırılacak, bun 
dan sonra da artık intihap işi tama
mile fili sahaya girecefi ıçin bu yol
daki hazırlıklar ba,ıayacaktır. Tcşri
nievvelin be,inc kadar bu yoldaki 
hazırlıklar da bitecek vl o gün ka•:ı 
merkezlerinde sandıklar çıkanlarak 

reyler atılmağa başlanacaktır. 
Tatrada intihap biten bir kııım 

yerlerde C. Halk fırkası namzetleri 
ittifakla kazandıkları gibi peyderpey 
gelen haberler rl< her tarafta Hali< 
frrkaaı namzetlerinin kazanmaktı ol
duğunu göatermektedır. Neticenin 
burada da ayni tekildt ıecelli <d<cc
fi pek tabiidir . 

dan l' cthı Beyin ıddıa ettıgı ma p ı 

V a m' efhum r.•lmrılabilir mi? ismet 8
1 1 

,.-_ - • · ' efC 
•a· teknik sahaya ıntıkal etmıt m 
" ' · ··h· ld g"unu dev· lelerin gayn mu ım o u . . ' 
Jet iıtiga18tının ıahaıı ~arıcıne ~ıktı 1 

ğınr mı iddiA ediyor? Dıkkat edıy_o
ruz: Muhterem Fethi B. daimi\ mute j 
arifelerin basit dc!il1eri üzerinde .du~u 
yor, ve efkirı ~r,1umiyeye yenı hıç 1 

bir tey aöylemıyor. 
Sijrt meh'utu 

MAHMUT 
.f'pf • tfle.·ı'c /s;nıfl'r/11,' ;.rnna .lilr 

T. Rüştü B. Büyük Gazi,Ankarada .. 

hanımefendi-

Yarın Ankaraya 
hareket ediyor 

candan karşıl ndı 
Gazi Hz., ismet Pş. ile bir otc m Jbile 

binerek Çankayaya gitti 

Halk daima beraber görmeğe alışbğı bu iki reisi 
birlikte selamlamadan büyük bir zevk duyuyord 

ANKARA 20 (Milliyet) - -
Gazi Haz.nin Ankaraya her ge 
!işi o günü bir bayram gününe 
çevirir. Ankara Büyük Reise 
karşı muhabbet ve saygısını 
göstermek için vesile arar. 

Gazi Hz nin Ankaraya muh
telif gelişleri vardır. Sakarya 
dönüsü zafer dönüşü, bunların 
en müstesna ve tarihileridir. 
Fakat diğer dönüşler de bir ba
yram gününü andırır.Dün bil
mem neden on binlerce insanin 
Büyük Reisine gösterdiği mu
habbet ve hörmetin bambaşka 
bir heyecani vardı. Gazi on bir 
on geçe gelecekti. Ankaralılar 
dokuz bucuktan itıbaren istas
yona gitmege başladılar. İstas
yonun dışından Med lsin öniln
deki Dörtyol ağzına kadar bin 
!erce halk yer alıyordu. İstasi
yonun içinde Başvekil, vekilleı 
meb'uslar_. Paşalar vekaletler er 
kani beklıyor. Asker ve jandar 
ma kıtalari s aın için duruyor
du. Gazi Haz tlerinin treni on 
bire doğru Etim esuta geldi. E
timesutlular istasyonda ;diler. 
Gazi indi . Köylülerle göriiştü . k fırkası umumi katibı S. -
l<'.a.~ın .. erkek hepsi ayrı ayrı. eli- 1 fct İ ş Bankası umum mudur 
nı optuler. Gazı bunlardan ışle- Celal ve Siirt meh'ı ısu Mahm• t 
ri hakkında izahat aldı ve tre- : Beyler çiftlikten karsıladı lar. 
nine bindi. Ankara valisi, Bele . . . • . 
diye Reisi Nevzat, Cumhuriyet Gazı Hazretlerının tre~ı ma. 
Halk fırkası müfettişi Ali N§z. kasa _Y~klaşırken oradan ı tıba· 
mi Beyler Reisicıimhur Hı:. ni ren bırıken halk tezahurata b~ 
buradan ··e Nafın Vekili Recep . (Devami 6 ıncı uhifede) 

Hf .ler, merak ediyorsanız 
Mulcayesenizi, F. B. ve G. S. ın asıl 

bugün alacakları neticelere 
Fırka erkanı bugün göre yapınız! 

Ankaraya gidecekler Cuma günkü maçlardan son-
S. C. Fırkası Jideri Fethi B. ra, kalabalığın arasına s:kışmış 

yarın Ankaraya harai<et edecek brr vaziyette bile, maçtan çı
tir. Liderin çarşamba günü Mec kanların muhaverelerıne bitta
lise metı'us olarak iştirak ede- bi gazetecrlik saikasıle kulak 
ceği muhakka!< addedilmekte- vermekten kendimi menedeme • 
dir. Dlin Fırkada içtima olma- dim. 
mış, Fethi ~· g~l:-rek bazı miis Mutlaka, bir çok ailelerde oJ 
tacel evrak uzer•nde m.eşgul ol- ! duğu gibi biri fenerlı diğeri 
rı;uştur. ~rzu.rum meb u~u Tah 1 Galatasaraylı şık ve temiz iki 
sın B. dun bır muharrırıınıze genç kız, belki de kardeş, bıri 
şu bey~nat.ta bulunı:n~ştur: birlerine nisbet edıyorlardı: 

- Şımdılık 14 kışı olarak G .. d. . ·· b. d h · · 1 - or un mu ız a a ıyı 
(Devamı 6 ncı sayfada) ne:tıcc aldık. Siz yalnız bir gol ---·-- - yapt ğın z halde. biz iki gol yap-

tık . Mektepliler -
.nıü~abakası 

-···-
- İyi amma. siz dört gol ye

dığınıı halde biz üç golle kur-
tulduk. 1 bik edilen P99te ııistemı ıse 

İi<; . bu mukayesenizde bugün F. B. karıtısmda tatbik 71 inci ha/lanın 
birincilikleri hak:..ızsın z hanımefendiler. Pro edılecektir. Doğrusunu iaterse

fef,ycııel oyunculara karşı, men- nız, bugün alınacak neticeleri 
71 inci hafta birinciliklerini sııbiyetile ıftıhar ettiğmiz her srzin gibi bir mukayese yapabil-

sırasile ya.~ıyoruz: . !iki khibün de aldıkları neticeler mek içın ben de merak ediyo-
1 -.Daruşş~lakı::dan 257 1'eı- 1 fena olmamakla beraber yap- - rum. 

hı Sezayı B. . . t ğınız mukayese yanlıştır. F. Fakat isterseniz, maçtan ev-
2 - Kı~. muallım mektebın- ı B. ve G. S. ın hasımları ayni vel bazı tahmin ve mütalealarda 

den ,Ruşh~n Kenal'! B.. 
1 
takımlar değil ki böyle bır mu bulunayım; 

J - Er:enkoy kı'l. lrsesınden ' kayeseye kalkışıyorsunuz,. Fil- . , . . 
14 Nımet Muhtar H. . hakıka Fenerin hasmı daha tek- Vıner Spor un kuvvetli bır ta 

4.- lsı. IÇrkek muallim mek n·k bir takım, Galatasaraym kım olduğunu gör?~nüz. 1~
tebı talebesınden 732 Selçuk B. hasmı ise daha fazla havadan lermde solaçıkları gıbı çok yuk 

5 - lstanbu/ terzi mektebi . ovnıyan seri ve sıkı bır takım- sek oymyanlar da var. Görerek 
talebesinden 11 No. Melek 1 d;. Hulasa bıri Peşte sistemi, di- ve bilerek or_nuyorlar. Ayakla-
Hamm. o eri Viyana tarzı tatbik ed r nda topu bıraz tutmakla hera 

M bk k 1 " enbe bbkl. ··h· usa a ayı azanan ar mcv oyuncularla karşılaştılar. . r, .. u e etış~n. şup esız .en 
ut mükafatlarını gazetemizden · ıyı hucum vaıdyeını yaratabıl-
aldırahilirler. Mutlaka bir mukayese yap- mek için yapıldığını takdir e-

72 llCİ hafta mak istiyorsanız Hf. !er, aEıl dersmiz. Topu F. B. gibi hep 
mukayesenizi hugiln alınacak ne yerden sevkediyorlar. Bu ~a
ticelere göre yapınız. Ancak bu yede bırinci devrede müsavi 
suretle bir dereceye kadar ha· denilebilecek bir tarzda oynad rk 
kikate yaklaşmış olursunuz. Zi- !arı halde, ikinci devre ıçin Fe 
ra cuma günü F. B. karşısında neri yormuş oldular. Binaena

72 nci hafta ha~1adı. Gazete· 
ni-zde hir hafta zarfında çika · 
cak haberlerin en mühimmini 
seçip cu.nıartesi akşamına ka
dar müsabaka memurluğumuz 
;ırlrr.s:ııe 2'Önderilmesi. 

oynıyan Viyana tarzı bugün G. 
S. öniinıle. G. S. önünde tat- ( I.iitlen sahifeyi çeviriniz) 
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Su a amit 1 
18/ısin P11şa11111 Halır11tı •. ---- -

ll!o : 42 (Terı:Ume ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.~ 

S itan Bulgaristan için 
ne düşünüyordu? 

Padisah, Bulgaristanı kendi tara
fına çevirmek istiyordu 

,, 

Yıiaız .sarayında Mabeyn k•lre11I 

Hünkarı bu mütaleayı tasvip ra Padişahın Bulgar Kapı kih
otti ve bana 0 yolda emir ver- yası nezdinde ve kendi sara- -
di. Ben de kendi hesabıma bu yında teşebbü • ~ ifasına mec
pürlizlü işten kurtulduğuma bur bırakılması elbette iyi bir 
memnundum. Çünkü Mösyö şey değildi. Maamafih z<ı:rureti 
Keşofla müzakereleri~in a- maslahat icabı olarak buna da 
demi muvaffakıyetle neticelen- katlanıldı. Sultan Hamit Mös
mesi Hünkir nazarında becerik yö Kcşofu dairei kita~te ~a
sizlikle itham olunmaklrğınu vet etmekliğimi emretti. Mos
mucip ve belki hakknnda ademi yö Keşof geldi. Esasen Mösyö 
hoşnudiyi müstelzim olabilirdi. Keşof hayırhah ve itilafperver 
Bu tarih ten bir kaç gün sonra bir zat idi. Türk muFıibbi ol
Sait P~şa bir tezkerei hususiye duğunda şüphe :Yoktu. Mem
gchdererek "Komiserlikle mu- leketinde sözü geçer ve hatırı 
haberat ve Kapı kfilıyasile sayılır diplomatlardan oldu~u i
mülakat ve müzakeratm akame- çh onunla anlaşmak halli me
te duçar olduğunu ve Müsyü seleye kafi idi. 

Keşofun Babtiliye müracaat e- Hatıratrrnda bir kaç defalar 
derek şayet hükumetinin me- yazdığım veçhile Bulgarls
talibi kabul edilrniyecek olursa tanı Devleti aliyye tarafına i
ertesi günil akşamı Sofyaya av male etmek Sultan Hamidin 
det için emir aldığını söyledi siyaseti icabından olduğu gibi 
ğihi ve artık Babıalice yapılacak Bulgarların Makedonyadaki va
bires kalmadığını ve Kapıkahya ziyetleri ve askeri kuvvetleri 
sınai da;rei kitabete celbile işin iktizasınca bu siyaset esasen 
orada intacı için iradei seniye- doğru idi. Bulgaristan Tilrkiye
ye ihtiyaç hasıl olduğunu,, bil- ye tabi br Prenslik olduğuna na 
diriyordu. Bu tezkereye Sultan zaran tarafeyn münasebatı 
Hamıdın canı sıkıldı. Sofya hü- m idare ederken tabi ile metbu
himetile Babıali arasında ta- vaziyetlerini nazarı dikkatte bu 
haddüs etmi bir ihtilafın gün- Iundurmak ve Bulgaristana Ber 
!erce m' •ddet hallolunarnıyarak lin ahitnamesinin kabul ettiği 
1
1ad bir devreye girdikten son- dereceden fazlas·m tanımamak 

leyh lıu;ün Galatasaray daha 
faz'a bir tehlikeye maruzdur. 
Fakat, buna mukabil Galata
sarayın cumadan dah kuvvetli 
bır tak·mla cıkması ihtimalini 
de kaydedeyim. 

Macar tak•m"Tia gelince; Vi
ner Spor\ın karşısında 4-2 ne
tıc' alan Fenerin daha az teknik 
olan III Ker önünde daha iyi 
bır netice alacağı akla gelebi
lir. Viyana ve Peştelilerin oyun
ları teknik noktai nazarından 
mukayes~ edilırse bu düşünüş 
pek yanlış değildir. Ancak 
III Ker'in müdafaasının daha 
kuvvetli olduğunu, takımın da 
dalu sıkı ve seri oyunla has
mını Viner Spor'dan daha ça
buk yorab;leceğini unutmamak 
lazımdır. 

S. G. 
Boks maçları 

G. S. m yirmi beşinci senei 
devriye·i münasehetıle Amerika 
zırhlısı Cester boksörlerile İs
tanbul • boksörleri arasında 
mühim ma~lar bu akşam saat 
21 de Beyoğlunda Mulen Ruj' 
da yapılacaktır. Küçük Kemal, 
Melih, Franki Marten, Saran. 
ve Y orgos gibi lstanbuldaki en 
iyı bokı:örlerin iştirak edeceği 
bu maçların çok hararetli ola
cağı muhakkaktır. 

MAÇ SAATLERi 
Beynelmilel futbol müsabaka 

!arı heyeti tertibiyesinden: 

siyaset icabı idise de hiç bir mil
zahereti hariciye temin etmek
sizin giriştiğimiz Rus harbin
den doğan ve hatırı sayılır bir 
kuvvete malik ve bu kuvvetleri 
az zaman içinde hudutlarımıza 
sevketmesi mümkün olan Bul
garları Rusya ve İngiltereye 
temayül etmelerine meyda:ı bı
rakmadan kendi tarafımıza cel
be muktezi tedabirden ve Sofya 
hükumetini okşıyacak bir siya

set takibinden hali durmamak
lığımız; da o derece elzemdi. 
Bu siyaset Yunan harbinde 
Bulgarların bize mütemayil ol 
malannı ve hatta sevkiyatı as
keriyemızı teshil etmelerini 
mucip olduğu gibi hiliif•na tu
tulan yol da Balkan harbini in
taç ettiği malumdur. Esasen 
Bulgaristan prensi Ferdinand 
ve Bulgar eazımı ricalinden İsti 
vilof, N açoviç ve Keşof gibi 
zevatın efkar ve mütaleatı Bul 
garlarla iyi geçinebileceğimizi 
ve bunda iki tarafın menfeati ol 
duğunu göstermişti. Nitekim 
Cümhuriyet gazetesindeki ma
makale de bunu müeyyit idi. 

• 

Cemiyeti Akvam komisyonu layihayı hazırladı isede .. 
1 

Tecavüze uğrayanlara yardım 
• Bursa intihabında C. 

ihtilaf ! 1 Ecnebi matbuatı ıı F rartsada Kemalpaşa kazasında c. H. F. na : 
Karadenizde Rus 931 zetleri kazandı, muhalefetin gayreti 

F. kazanıyor 

İngilizler bunu geri donanması bütçesi her yerde neticesiz kahyor 
bırakmak istiyor "Times,, in İstanbul muha- hazırlanıyor BURSA, 20 (Milliyet) - lara evlere dağılarak ·•rnt.>ıa 
Cemiyeti Akvam içtimaı münase- biri ga~etesiı:ıe verdiği malu- FARİS, ; 9 A.A. _Nazırlar Bugün Çekirgede belediye inti- bitti, 5'.'~dık kapandı!,, sözl~el 

betile Cenevrede cereyan eden müza- matta dıyor kı: meclisi 1931 bütçesinin kat'i habatına başlandı. Halk, "yaşa- le ehaliyı rey vermekten rrıeıs 
i<ereler beynelmilel siyaset aleminin . "Pa'.İst~ya K.ommuna ve Pro şeklini tesbit etmiştir. Bütçe ta srn Cümhuriyet Halk Fırkası!,, mek istemişlerdir. Fakat ~1, 1 j en milhim mesailine temas etmekte- fiı;te~ ı~mındekı Sovyet ha_rp ge mamile mütevazin bir haldedir. diye tezahürat yaparak Halle li bu sözlere kulak ~srna ~! 

•dir. Cemiyeti Akvamın bir komisyo- mılennın devamlı surette Kar:ı- B"'tçen·n yekununda geçen se- Fırkası namzetlerine rey veri- cihetle int hap faalıyetı hara 

1 nu vardır. Bu komisyon tahdidi tes- denizde bulunması Turk Sl- n:kine 'nazaran 300 milyonluk yor. Akşamdan yeni fırka ta- le devam ediyor . . . bB 
Iihat için uzun zamandanberi çareler yasi mahafilinde tefsiratı mu- b" t k .... 1 ektedir Dü rafından dağıtı!ar. beyanname- Türk kadınlarının ıntıhıı 

ı B .1 k" ır ena us goru m · - f l . k k k d"l cine Si' arıyor. Harbin beynelmilel kanun ha- cip o uyor. u gemı er anunu yunu umumiye faslı 20 milyar meler ehali tara .ndan yırtr ıstıra etme ve en ı e ıııır 
/ rid ilan edildiği malümdur. Fakat sanide Boğazlardan geçmis \~ 400 milyon mülki masarif faslı mıştrr. Serbest fırka ehaliyi te- yasi ve medeni haklarını ve r1c1· 
1 bunu bir çok ameli tedbirlerle kuv- tamirleri yapıldıktan sonra tek- 17 m"Jyar 500 milyon emini yet reddüde di.;şiirnıek kastile: savatr bahşe?en C. H. F ııJl 1 

vetlendirmek Iazımgeliyor. Cemiyeti rar Baltık denizine dö·1ecek-
1

1• 'f 1'2 m"lyar "Halk Fırkasına rey veren mü- sına reylerını vermek husus .
51 ı . G il h·ı· ve se amet masanı ı . . . k d .. d"kl . ~ 

1 1 
.. 
1
• ,.e ı ı Akvam misakı istikbalde harbi tah- leri söylenmişti,. em er a a 200 il ondan ve umumi yekun tekaıtlerın maaşları kesı lece ,, a goster ı en ,e ~a u ~ d" 

dit için bazı ahkam vazetmiştir. Me- Sivastopolda bulunmakta olup 50 m7'y~r 100 milyondan ibaret ldi:,·e çırk!n bir propagandaya bet cidden şayanı takd~ )". • .
sela hiç bir tahrik vakı olmadan bir bu sene zarfında Karadeniz! tir Mali e encümeni bütçenin koyulmuştur. BURSA, 20 ( ~- ; ııb't 
devlet diğer bir devlet~ tec_vüz eder terketmeleri de varit görünmü .: k y. b" . . 'T . . Partıyı kaybettıoini anlıv'\11 Kemalpaşa kazasmda ıntıh 

1 
~ 

se mütecavize karşı Cemiyeti Akvam yor.,.. f d b l kt Serbest Cümhur :ıetcıler ıntılıap bıttı, al< ır ası nam muza er esme ırı ncı eşnnm 1 . ". . : . . H 
1 

F k zet e 
bir takım tedbirler alacaktır. Fakat "Times,, muhabıri bundan mevkımı terketmışler ve .ıokak- kazandı. · ... nız ın a aş ıyaca ır. . . ~ 1 · 

şimdi tahdidi teslihat komisı•onu te- sonra geçenlerde Politika refi Kaçan mahkumlar 
kimizde intişar eden başme- . . . ) 
k l d b h l h ··1· tmekte PORT OF Spaın (Tnnıdad a e en a s a u asa e - , 
d . p l"t"k f'k' · mekale 19 A.A. - Frc:nsız Guyan ı da-ır. o ı ı a re ı ımız - h" . d b 

1 
K 

1 
1 ı · k"" 

· d T"' k _ R münasebatın ılın e u unan a yene e;cı u-
sm e ur us k hk"" l d .. kk 
daki dostluk hasebile iki devlet r~ ma um a~ an n;.u~e ep 

d b h • b" el abete ma bır grup Venezuelaya ıltıca et-arasm a a n ır r .< · . . . · k 

S. C. F. mensupları 
müşkül vaziyette 

hal olmadığını kaydetmişti. mek ıçın bır san~:ııa . b_,ner,e 

.. . . .. kaçmrşlar ve bugun Tnnıdat ta ı . r·· k w • t'h b d c H Fırka51 Tımes,, ga:etes• .. m~habı~lki Erinbaya çıkmışlardır. Mah- zmır Ur OCagı lil l a ln a . · 
aldığı bu malumat uzenne bır kumlar karaya çıkar çıkmaz po- namzetlerinin kazanması vaziyeti tasrih etb 
mekale yazmıştır. B.u m~_ka- !isler tarafından tutulmuşlar ve 

lesinde İngiliz gazetesı ezcu~- hapsedilmişlerdir. Bu firariler lZMI> , 19 A.A. - Türkocal 'pıyorlardı. Diinkü dernek !~~ı 
le diyor ki: "İstanbul muhabı- 18 o-ün sandalla de:ıiz üstünde ğı intihabatı ıu şekilde ce.-e~a?' ~aında . <la kendilcr:'lc rrıı~ 
rimizin mektubu Parispaya Ko- kaldıklarını, açbk ve susuzluk etmi§tir. Yani Asır gazetesının hır muhıt bulacaklarını . :ı:ı 
nımüna (Faris kömürü) ve Pro yüzünden pek şiddetli ıztıraplar ihdas ve serbestçilerin tahrik et-1 diyorlardı. İdare heyetını 't1 
fintern Sovyet Rus harp ge- çektiklerini söylemektedirler. tiği İzmir Türkocağı meselesi tifanamesi okunduktan v~ Jıl 
milerinin Karadenizde devamlı F İ l bugün fevkalade içtima eden por . dinlendikten sonra hat:~ 
surette bulunmaları Türk siya- ransa- ta ya dernekte kökünden halledildi. Ocak aleyhine pusu kurrn~ .. 

ı, et mahafilinde, bazı mertebe CENEVRE, 19 A.A. - Sa- Cümhuriyet Halk fırkasının ti yenlere karşı ateıı püskiirdıw 

Jn(/lliz tt•rlClt1ı N•zın 
M. Hendıraon 

endişeyi mucip olduğul\u göste- lahiyettar mahafil, Fransa ile namzetlerinden teşekkül eden Ve tahrikat yapanları ci~~ 
f riyor. Hatırlardadır ki bu !ki İtalya arasında bu yakınlarda hey'eti idare serbestçilerden bir mahçup edecek nutuklar ~!i 
harp gemisi beklenmiyen bır vukubulan mükalemelere müte- kaç müstenkif ve dört muha!He diler. Neticede derneğe i.~t el' 
surette geçen sene Boğazlardan allik haberleri mübalagalr vddet kartı 191 reyle ipka edildi. Bu eden ı 98 ocaklidan, ı 3 rnııs~6' 
Karadenize geçmişti. mektedir. Bununla beraber bu karar, alkışlarla karşılanmıştır. kif, dört temuhalife karŞ\1~· Sovyet hükümctini:-ı hiç bir mükalemeler us~lü dairesinde Ti.' rkocağında tahrikatın ~eyle eski ?ey~t ipka :'?1>3 iJ1 

vakit mümessıl bulundurmadı- devam etmektedır. . Intihap netıcesı beş da"'ı;·Oıf 
ı. B ~ J k m" yonuna bu p h • • yen yok krtasız alk:şlandı. Miisteıı tıt" cavüae oğrayan devlete malt yardım ıs 1 . o~az ar -~ ıs . . . apanın arıcıye t 

da bulunmağı kararlaştırmıştır. Fa- gemılenn mucuru bıldır~lme- İZMİR, l~ (Mil_liyet) r7ye ~üracaat edilmerkn :ılı' 
kat şimdi tahdidi teslihat komiıyonu miş, neticeden _:ı~Iaşıldı kı Lo- nazırı Bir haftadanben Yenıasır baş- yı hıssederek ~a.ctılar.. :M~~e 
t .. oğrayan devlete mali yar- zan muahedesinı ımzalamış o- FARİS 20 A.A. _ Petit Pa- muharriri ~smail H~kkı B~- :l~r ~e salonun ıcınde bır k 
ecavuze t ·ı h""k·~ · K d ' l b d k h 1 fl T· k d 1 dımda bulunmağı kararlaştırmı~tır. lan ngı tere. u um7t~ :ıra e- . . . R d istih e ura a ı mu a ı er, ur sın ı er. t; r. 

Fakat bunun ı"çin iki noktai nazar niz devletlen~deı:ı .bınne men. - rısıen .gazetKesı d.omlaPan ıı· · - Ocağının idare heyeti intihab·n Dernek içtimama mernle ' 
.. _ bar edıyor · ar ına ace mm k b"" .. .. ı · tiarl Vardır. Tecavüze og· rayacak bir dev- sup harp gemıle.r. ının o_raya g.ır- İ . : d • · h da kendi adamlarını çıkarına utun munevver e\' a ı 

• svıcreye ıcra e ecegı seya a- . . .. • • d · k · 
Jete mali yardımda bulunulması ka- mesi mua,_hede~n a~k'.11:'1m.' ı~- t~n bir takrm siyasi gayelere ma •cm mutemadı propagan a ya- tıra ettı. , 
rarını icap ederse tatbik için umumi 1§.J etmıyecegı bıldırılmıştır. tuf bulunduğu hakkında bir şa- Ik F k • d h tJ 
tahdidi teslihatın yapılma11nı bekle- Bu gemilerin mürurundan beş yıa vardır. M_um~De.yh, Berlin- Ha ır ası ı are eye 
meğe lüzum olmadığı fikrinde olan- haftadan az ~ir müddet evvel de ruhanı vazıfesını ıfa etmekte , 
!ar çoktur.Halbukilngiliz noktai naza Türkiye ile bır d~st~uk ve olduğu bir sırada gerek Alma_n - • d' "1 
rı bunun aksidir.İngilizler her şeyden bitaraflık muahede31 ımzala- hükumeti nezdi~?e v_e gere.~ ~ .. r lçtı• niada mühim kararlar verıl ·~ 
evvel umumi tahdidi teslihatın karar mış olan Sovyet Rusya hükü- çok şahsiyetler uzerınde buyuk 
laştırılmasını, ondan sonra eğer bir meti bu gemilerin nisana kadar bir nüfuz ka.~anmış olduğundan anlaşılıyor 
dtvlete tecavüzde bulunmağa cesa- Karadenizde kalacaklarını söy- Isviçrede bazı siyaset adamla-

ret edecek bir devlet çıkarsa o zaman lemisti. Nisan geldi, geçti. Fa rına mülaki olması ihtimal ~a- ANKARA, 20 (Telefonla) _ la devam etti. Bu içtimadJ 
bu yardımm yapılmasına taraftardır. kat 'iki gemi kaldı ve Baltık hilindedir Bilhassa, mumaıley Halk Fırkasıumumt idare heye- him kararlar verildi,:: an' 
Bu iki noktai nazar arasınd_a~i far~ denizinde . .Rus donanmasına hin h:ıli hazıraa yeni siyasi va- ti toplandı. İçtima 3 saatten faz yor. 
ptk açıktır. lngilizler tahdıdı teslı- mensup ı kı dretnot un da Ka- ; zi vete karşı merkez fırkasının 
hat yapılmadıkça emniyet tesis edile- radenizi ır.iyaret :~eceği. söylen ~ al~cağı istikamet üzeri~de tesır 
miyeceğini iddia ediyorlar. Fransız- di. Bun~ar .ge~'.rılmedı .. f~kat 1 İt:ı<' etmesi muhtemeldır. 
!ar ise evvela emniyetin tesisini, on- Karadenıır.dekı muvazeneyı ıh- - .. l t r- _ 
dan sonra tahdidi teslihatın kendili- lal hakk · nı Türkiyenin Cemiye 1 many~nın l~?st.~n~~b< eh>:_ap ı pa 

· • ınak ıotedıgı ussu a rı ıse ğinden olabileceğini söylüyorlar. Gö- ti Akvama gımıesı arz~Eu-ıa ve " • T" ki .· ise 
rülüyor ki İngilizler sulhün takviyesi ya 931 kanunuevvelinde bite- halı_ olacal?ın\ bur yenıdnl 

ı b"Jd' "ld' •· k malı ve sıyası es aptan o ayı yolunda kararlaştırılmak isten_en her c~k ve evv_c ce ı ırı. ıg~ ta - ıle bahri rekabet ısteme 
tb. · u"zakeresinde tahdıdı tes- dırde 932 kanunuevvelıne Kadar Rusya . 

te ırın m . . . d'"' il·v edıyor. lihatın her şeye takaddum etmesını devam edecek olan dostluk ve ıgı1nı . ~ e . k lesine 
- fi k h d - • t d"t et nP"1lız ga:retesı ma a müdafaadan geri durmuyorlar. bıtara ı mua e esını ec ı " . T"" k h""k. 

. . mek istememesine karşı siyasi nıhayet verırken ur ~ ume 
CENEVRE, 19 A.A. - :a~dıdı bir vasrta olarak kullanabilme- tmin Rusyan•n Baltık fılos~ ~ 

teslihat komisyonu, her hangı hır te- . 1 l bTr Meşhur Ya _ nun harekatını kısmen endışe 
cavüze ugrıyacak devletlere yapıla- sı akn aşı ~- ıilı · ki bahri tan"h ile takip ettiğini, Türk efki-

. k d k. k ~ vuz ruvazor - - . . . R . 
cak malı yardım. ha kın. a. ~."'.u ~v. te Alman "Goeben,, isminde rı umumıyesının uhsykaknında-
le layihasının muzakeresını ıtırmış- d ·h . . ft r Rusdn"tnotla mal ve maksatları a ın a 

. . . a a ıyı marıı ıı · . . •. · L 
tir. Bu mukavelenin şımdı~en ~· rından bile daha kuvvetlidir. şüphe ızhar ettıgını ve ozan-
tatbik edilec_eği yok.sa. İngılterenın Türkler böyle bir harp gemisine da Rus murahh~lar~ Bo·.
arzusu veçhıle tahdıdi teslıhat hak- - l'k 1 bu geminin bahri za ğazları Karadenızdeki sahıl 

- · k ı Id k md ı 0 up ' · d b ka di • r kında umumı bır mu avc e yapı .1 
- bitleri ve kıı;,metli Sovyet bahri- devletlerınmkın en aş . ge 

tan sonra mı mer'iyet mevkiine gıre- . nden daha kifayetli olması bütün devletlerm harp sefine-
ceği meselesi hakkında henüz bir ka- yeshı.t ld: r !erine karşı kapamak ıçin yap 

kt h kkı mu eme ı . bb"" t lma rar verilememiştir. Bu no a a n Fakat Rusya ile bah- tıkları teş~ usa tın unu. u .. · -
dairi ihtilaf hala şiddetini muhafaza r1 rekabet ihtimali tabii olarak d~ğ~ı ve _hır asır evve~ki H~
etmektedir. Müzakereye yarın da de- Türkleri endişeye düşürür. kanskelesı muahe~esnın İngıl
vam olunacaktır. "Times bundan sonra Poli- tere tarafından akim brrakıldr-

tika r~fikimizin o baıs ğm~ hatırla~~ktan s~nra maka: 

A A. b' t k 'b' makalesinden bahsettiken son- lesine şu sozlerle nıhayet ven-
Jansının ır e zı 1 ra mütaleasına devamla diyor yor: 

"Türkler, Romanyalılar, ve 

Ankarada belediye intihabatı 

C. H. F. namzetleri pazartesiye 
ilan edilecektir v • •et 

ANKARA, 20 (Telefonla) - vam edecektir. CümhurıY tıl 
Ankarada pazartesi günü be- Fırkası namzetleri pzrte~ 

ledlye intihabatma başlanacak ~~~~~::;.;.;;;.;.:,.ı.;;__. 
ve perşembe akşamına kadar de hı ilıln edilecektir. 

Adliye Vekili Dikilide C. F. H. b:ld 
diye intihabım kaı~~& 

. s~· DiKİLİ, 20 A. ~: ııı.ı~ 
intihabatı bitmiş Cuı!1 " 

Türk olmıyanlann hak- Halk frrkası namzetıerı 

M. Esat B. diyor ki: 

kı köleliktir, demekle mıştır. . ~ııY 
ecnebileri kastetmedim Amerıkada bug:_ 6' 

. VİNNİPEK, 20 A.Jı:;..,aerııl İZMİR, 20 A.A. Adlıye _Ve- day fiyeti 1Ql6 senesı ııf'ı 
kili Mahmut Esat Bey aşagıda görülmem'iş deıecede eıt11aı 1 
ki beyanatta bulunmuştur: seviyeye düşmüştür. lJıl ıcoP' 

-"Ben Ödemiş nutkunda, bu rilerı· yeis ve nevmidİYe.~ıl't' 
· f d. ' T"" k1l ~ b'" "' memleketuı e en ısı ur er- mıştır. Kanadanm ga~ dot~ı 

Taksim stadyumunda Avus
turya ve Macar takımlarile ya
pılacak maç saatleri berveçhi 
ati tesbıt edilmıştır. : 

Mesaili hariciyenin dahi Yıl
dızda rüyet ve temerküzü Sait 
Paşanın eseri olup başkatipken 
meydana, koyduğu bu eserden 
Sadrazam olduğu zaman şikaye 
te kalkışmak doğru olup olma
dığının takdirini efkarı umumi
yeye bırakarak yalnız şunu söy
lemekle iktifa edeceğim ki had
di zatında kuvvei icraiyenin nü 
fuz ve salahiyetini hiçe iİıdir
mek itibarile şayanı müahaze 
olan bu sistem bazı defalar fa
ide temın etmekten hali kal
mamıştır. Netekim beyan etti
ğim bayrak ve arma hadisesinde 
Babıali lüzumu kadar dirayeti 

ANKARA, 20 A. A. 18-9-30 ki: , . . • d ki K d Bulgarlar Karadenizde Rus hah 
tarihli Yarın gazetesinin ikinci ' Şurası. aşikar ır ara e- ri harekatile daha zıyade alaka-
sahifesinde Antalyaya bir mü- nı_::e t.a~e hır takını Rus harp ge- dardırlar, fakat Tilrkiye tle bah
messfil geldi unvanlı bir Anta- mılennın ge~e~ı bu. sularda ri tahdidi teslihatını ümlt eden 
lya telgrafının her nasılsa A.A. milvazeneyı Tur~yenın, Rorı:ıan Yunan hükümeti ve Akdenizin 
işaretile çıktığı görülmüştür. yanın v~ Bulgarıstanın endışe- büyilk devletlen muazzam Bo-

d~r, ~ıı: TW:~ o~ıy~~r~ hak- havalinin nazik vaıiyeııtıci f 
ki hızme~çılı~tır,.k~lelhktir de- k parlamentonun tera fııt&~ 
mekle, mısafırler~mı:ı olan ec~e ver azasından biri tara 11~~ bileri kıast etmedım. Esasen hır gümrük kanun la}!ihas~ dil 
memleketin dahili siyasi müna: da bir tadil teklifi tevdıı~~ 
kaşalarında yabancıların yen tir. Bu tadil teklifinde tıl1 ~ 
yo~tur ve ol3:°1~z. Bu ~ak vatan hada vukubulan inhıta ve~ 
ev.iatlarına aıttı_r. Benım. ~astın çilerin gerek buğd~yın bir (ı 
t•ilatı esasıye muc~~ce sair mahsullerin iyı 6ıı Türk olup hilla başka mıllıyet piyasaya çıkarmağa vetıili~" 
iddia eden.'1.er varsa onlaradır. ğa muvaffak olmak ::ınrıJI~ 

Saat 14. te Galatasaray - Viner 
Spor klüp. 

Saat 16. da Fenerbahçe - 111 
Ker Peste. 

Stadyum kapıları saat 12.30 
da açılacaktır. (Bitmedi) 

Altındaki imzadan da an!laşıla- srnı mucıp_olacak __ su.rette. Rus- "d 
h d b ıı ğazlar meselesmı yenı en taze-cağı üzere bu telgrafın Anadolu yanın le ıne egıştıre ı r,,. lemek tehdidini gösteren Kara-

Ajansı ile hiç bir alakası yok- Timea, bundan son_r~ Bulga- denizde her hangi ani bir mü
tur. Vegazeteye ait hususi bir nstanın ~uahede mucı~ınce ha- vazenr.sizliği ihmal edemezler.,. 
haberdir. Tavzih olunur. ı:_p gemısı yaptıınıadıe;ını, R_~-

Türk harsini samimi kabul den mahrum b~lıı~e}'arı 
edip te Türküm diyene sözüm mütevellit oldugll 

k mektedir. yo tur.,. 
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Mesken kiralarının düıkünlüiün· i yer aörülen umran, karmakarııık ve kezi vaziyettedir. 

ı\çık resimler çog" aldı d~n IOn ayla~. za·rf·~.~~. sık sık ~~·e- ı geliıi güzeldir. Şehir, merkezden zi- Kezalik Ma, ka ve Şişli tarafları 
"'\ dılyor. Bu duşkunlugun ıebebim, ıe yade muhite doğru geniılemektedir. da yük•ek a;ıarbmanlarla dolmakta -

Asık reoiml..-e karı• otedenb...ı ··ağbet vardır. Bu reoimlerin bir kısmı ~irde göze. çar~an büyük ve_ devamlı Fatih semti, Laleli yanııın yerleri bir\ dır. Buralarda ifraz edilen arsalar par 
l'•k ıniistehcen tekilde ve kartpostal halınde .ıizli olarak .ötede beride ~tı- ınıaat faalıyetınde aramak lazımdır. kaç sene ıonra hemen de eski halini ça parça satıhyor ve hemen 
lıyor.Ancak bunlar haricinde yağlı ve sulu boyalı ı-esımlerın de nazarı dikka Şu bir kaç ay içinde Şiıtinin en u- bulacaktrr. Buna mukabil, Sultanab - müıteri buluyor. Şehrin müstakbel 
lt celbdecck kadar açık olanları vllt'dır. zak mahallelerinde bile bir tek bot ar met, kabasakal yangın yerleri bir tür şekli namına bugünkü raogele inıaat, 

sa kalmaınııtrr. lü ıenlenememektedir. her halde hoıa gider bir manzara ar-
lıtanbul cihetinde ve Beyoğlunda, camekanlarını bu resimlerde dolduran Yapılan tetkikata ııörc ıehirde yer Halbuki buralaraı ıchrc daha mer- zetmediği muhakkaktır. 

llük1cin1artn önü hemen daiına kalabalık olur. Ancak bir mesele var: bu açık ____ T _________________ .:..,:::_:.=:..:,. ____ ,;_ __ ..:,: __ ...:....:___:...:.. .... ----
tesiınl..,., gençler için fena bir tahrik levhası değil midir? ve bunlar, biç -~ik Ayet mektupla .. , I l 
ı>lınazsa, bu kadar ısrarla teıhir edilmeoel..- olmaz mı? y a ı 1 

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

... ·-··!..~;~.~~y:. ~~~:~:;:~· '" ~;..- ,, .1 
lltrlcıktı. Kızılcığı ayva takip etti. Bu arada kestane ç "kh Bırkaç gündenberı 

hüvez bo!:.:tjtı. Kıt yemitleri içinde hüvez kadar ueuza satılanı yuktu~. 
l>aha turf · 'k kka 10 k •a du"ıtü Hemen her sok.ol< ı,.ıında bir •- an ... a ı en o ıı urus ·· 
""bla: 

- Be, bupk döngel .. bet buyık dönııel. -

Karımı kaçırdılar 1 
Karısını ararken yedi yerinden yaralanan zavallı 

Geçen ııün matbaamıza bir adam-ı f Hadiseyi zabıtaya haber verdim. Po-
cafız seldi. Her tarafı yara bere için Iis memurları, idarehaneye aeldiJ,.,r. 
de idi, Kızıltoprakta Zilhtü Pata ma-' hmail Hkkıya: 'Aileıini teslim edin!,. 
halleıinde oturduiunu, iıminin Alioğ- J enırini vt'l diler. Fllkat bu emri dinle .. 
lu Hasan olduğunu ıöyliyen bu za .. mediğinden maada, ü zt:rime hücum 
vallı bize batından ııeçenleri şöyle an- ederek bıç•kla yedi yerimden yarala 
latb: dılar • 

Sirl<eeide müotabdcmin idarehane Baygın bir halde Cerrahpaıa hasta 
!erinde çalııan Saime Hanım ve Is _ ha nesne ımkledildlm. Y aralarunı sar 
mail Hakkı Efendi iaminde iki ıahıs, I dılar. Hastahanede yatmağ-ı da t• k • 

ı·elikam Hikmet Hanımı iial edip ka y: yazıhanesinde sördUm, Eve ııötür lif ettilerse de •okakta ulan üç evli 
çırdılar. Her tarafı aradım hulama-! mek istediğim zaman Hakkı ve arka- .dnnı aram•k mecburiyeti ile ben yat
dım. Bir gün kartınla lımail Hakkı.! daılarının hücümuna maruz kaldım. ınadım. Tekrar bir kaç defa idarehane 
- ------........ --'"'!!!!!!ll!!!!ll!!!"_'!_ll!..11!..ll!..ll!..!"_!"" ___________ ""!I y~ gittim. Senin karın burada yok!., 

diyorlar." 
Hasan Efendiye, eğer anlattık l arı 

doğru iıe, bu kadından artık hayır 

bck1ememeıini halisane tavsiye ede .. 
riz . 

Ni!fus çı:ı. ırtmah nıllşhillltı 
KOCL\ıtl asker biri 3 yatında ve di 

geıoi 5 nyhk iki çocuğumla kaldım, 

Bu çocuklarnua nüfus tezkeresi çı -
karmak için 3 y evvel Beyoğlu Kı 
hça1ipaşa nüfu,, memurluğuna müra
caat ct•im. B'n hir müıkilatla karşı
laıtım. EIC. n nÜ:"Us kağıdını alamıyo 
rum. 

. Duba üst_ünde balık avcılığı 
lçı~de lıııl, .uğl:. -'-'"' c ı ', Balıkların yağlandıfı, etlerin!,. leuetl •I 

dekştıif a:rl· r,. ır. Bir çok kimseltt, bu "1e9Sİmde Balık avına merak l 
Köprü dubası üzerine oturup olta ile gelip ge.,en balıkları avlamala-;:;.: 
lar, baktanızQ bu tatlı moıııulıyetten biç le bıkmıı bibi ııörUnmyorlar. 

• 

Ekmek parası için .. 
Herkes bir geçim yolu tuttunnuı gidiyor. Bu adamcatız da kitareıi tliııd 

ıokak ıokak dolatarak ckmelı parası çıkarmağa çalıflla seyyar bir çalırıcı 

• 
• 

Hamallarda işsizlik 
lıs~likleo >< de tuccar tikii):t ,ı :leiU tüccar uıahni taıı, an hammalla~

da bu gunlcrde t~ııyaca.k, pek az yük bula bildik'erindeıı ıikiyot idiyorlar. 
Bat baıa v .- rip kendilerini t•nbclliğ::ı alııtırmağa çalıpn hamallar~ 

br kttsanız, vaziyeti kolayca anlarıınız. 

Bir memurun keyfi yüzünden ka
nuni muam~lenin yapılmarnaıı reva- 1 
yı bak mıdır? • 

Merciinin nazarı dikkatini celbet-\ 
mek üzeı·e keyfiyeti muhterem ııaze- J j 
tenizde dercini iıtirham eylerim efed 

Eski harflerle yazılmış levhalar 
Sokaklar.!a eski harflarla yazılmış çerçeveli levhalar, son ııünlerde 

llek çoğalmıttır. B'r çok k imseler, bunları anlatılan tırihi bir habra diye Kışa hazırlık devam ediyor 
.. !onlarına asmaktadırlar. 

Bunlar .... nde, eıkj hattatların el yazılarından kopya edilmit olanlarada Ağuıtoıun yanıt yaz, yarııı luı sayıldığına eöre eylUlü.n ıon hafta.sa. iyi-
.. 2an tesadüf edilmektedir. Bunlar bir•z pahalı aatılıryorea da acem iti den iyiye kıt hazırlığı görülecek mevsimdir, 
r:zıhr, çcr;eveside lahil olduğu halde 25-30 kuruştan fazlailna müşteri\ Son ı;ünlerdc, evlerde odun kömür tedar;ki l;3raretlcnJi. Sokaklarda ke 

1 ııvor ıilmiş o~unln cfolu arabalara ıW>a a.k tesadüf edilr.o"~e ı. •ıl,.·•· 

dim.U Y f K "' "k k ki zun u&u . uçu çeıme ıo <ı. 

24 numaralı hane Gümüı suyu hasla 
nesi bölük em;ni as:.cr Şefik Ef. zcv 
ceıi Dürdane ·-----------··· Bir malul zabitin 

• 
rıcası 

ikinci dercc,de malül zabitim. 
2 nr.i Alay kumandanı miralay Ki-

1 zım B.in nezdindeyim. lıtikli.I har
binin ilk güni.lnden ıon aününe ka" 1 
dar bilfiil cephe Je hizmet ettim. 
Dört ay evvel tekaüde sevkim için 
müracaat ettinı. Evrakım 1491 nu 
maradadır. Hila bir netice alama
dnn. Sefalet içindeyim. Sekiz ay
clanberi maaı alamıyorum. Hükii
metiınizin ıdlvıtine iltica ederim. j 
Muamelcmin biran enel ikmali, • B " d d 
b~s';:2a;;;;~:;::":;~.n ikinci 1 -· ug aymuvare atı artıyor 

ı JI mülÖ-ziıni Ahmet Saff~t ' ~kme~ın okka11 (9) guruıa düşmesinin sebebini öğrenmek için Haydar 

bin Ali Rıza 311 j Paı• ıs~s'.y~nunda her ııün g'Lr. yüd~rc< çuvıl buij~aylara fÖyle bir ıöıı 
..._ __ .... -·--- - • ·~ 1 atmak kafadır. Son a:ü.ıJerde b.ıi;day blU\ ared..tı ~ ziyade artnuıtır. 
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lzmir hadiselerini 
çıkarmış olanlar 

MiLLiYET RAZ;\R 21 

Gazi Hz. Ankarada T. Rüştü B. 
. (Başı Birinci sahifede) (Başı 1 iııci sayfada) 

I:'ıLUI. 19.fü 

Seyyar esnaf nerelerde 

gezecekler? 

Llmanıınua muvasalan beklenen 
Vapurlar 

1 t\dliye tahkikatını ikmal ve m~znun
ları mahkemeye tevdi etti 

ladı.Bir ihtiyar köylü kadın hay lerle sair bir çok hanımlar ve 
lu.nyordu~ "Bin ya~al aen varol Beyler tarafından teşyi edilmiş
Bmlerce geng izci hayk.iriyor- tir. 
du: yap!" Har'ic~e Vekilimiz Rusyada 

. Ankara istasyonuna tren gir çok kalmıyacaklar, on be~ gün 
dı: yqa sesleri arasmda Gut sarfmda avdet edeceklerdır. 
indi. Kıymetli arkadaıı İsmet Mumailel'.'~ ~eyah~tlerl .lıak
Pş. ile öpüştüler. Bu samimi a- kında kendısmı teşyıe gıden 
ni, halkın coşan geniGJ.iyen he- muharririrnize. demiştir ki: . 

İstanbul belediyesi gezici es
naf için bazı rnıntakalar ayırmış 
ve bu rnıntakalar haricinde sey
yar esnafın iolaşmasını kat'i su 
rette menetmiştir. 

Muayyen mıntakalarda satış 
yaprnıyanlara birinci defa ola
rak şiddetli ihtarat yapılacak, 
tekerrürü halinde ceza alınacak 
tır. 

(SEMiRAMiS) vapuru 21 eyltıl 
"' ,zar (Iıalya ve Yunanistan) dan 

(ASIRtA) vapuru 22 eylill pa
zartesi (lta!Ja ve Yunanistan) dah 

Vlerkez .~ ccnta; Galata kııprü 
Başında; Beyo~lu 2.)(ı2 Şube 
aeentelf; Sirkeci' de Mühürdar 1 
zade hanı altında. Teltfon lst. 
2740 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 22 Eylül 
pazartesi 14,30 da Gala
ta rıhtımından Kalkarak Salı 

1abahı lzmir'ı varır ve çar
şamba 14,80 da lzmir'den kal f 
karak perşembe sabahı gelir. f 

' Polisi, jandarmayı, Halk Fırkasını taşlıyanlann 
• tevkifine karar verildi yecanı takip etti. - Seyahatım, uzun sUrmıye-

Fethi Beyin İ:ımire geldig-i 1 ce bekci olan bir şahsın da arka B" cektir. Moskovada üç dört gün ın yaşayin varolun !" ı 
,ıin birinci kordonda bir polis ısına topladığı bazı halkı bütün ük bir program vardır. Lenin 
nemurunu denize atan ve bir çarşıda dolaştirdıktan ııonra hü- Gazi Hazretleri vekillerin Grat'ta da bir kaç gün kalaca-
>omisere bıçak teşhir ve halkı kumetin manevi şahsiyetini tah meb'uıların ayri ayri ellerini ğım. Ziyaretim dostçadır, ve 

1 ıiıkumet aleyhine tahrik eden kir edici sözler söylediği ve ço- sıktı. Kuman~anları~ selamına bu ziyaretimden çok memnu
' ngiliz Hakkı ile komünist Ke- rakkapu karakolu önünde komi mukabele ettı. Askenn hatırını num. 
, im, garson Sabri, Ali Rıza ve serlere karşı çirkin sözler sar- sordu. A_sker ce~abmı yükse~tti: Alelumum hükfimetlerin, bil 

(adri haklarında İzmir Adliyei fertiği şahitlerin ifadelerile sa- - Sa~ olun! .tsta~yon bına- hassa dost hükfimetlerin mes'ul 
arafından yapılmakta olan tah bit olmuş ve tevkifine karar ve- sından ~ıkarken ıstasıyonun dı- adamlarının arasıra biribirleri
.ıkat bitmiştir. rilmiştir. Bu hadiseden maznun şında bır ~~ştır ~optu. Binler- le dostça görüşmelerinin ve 

Maznunlar hakkında esas mü diğer on maznunun tevkiflerine ce halk buyuk Reısıni candan teaüi efkar etmelerinin çok fay 
n .:ılea alınmak üzere tahkikat lüzum görülmemiş ve cümlesi selamlıyor, şapkasını sallıyor, dal olduitu tecrübelerle anlaşıl 
~ ~a~ı müddeiumumiliğe veril- de serbest bırakılrhıştır. heyeca:ıını herkes bir :ürlü ifa- mıştır. Ben de Rusyaya dost 
r nıştır. Beyler sokağında Cümhuri- deye ugr.asıy~r~u. Gazı Hz. İs- hükumetin recüllerini ziyaret 
y ı Tüccardan M. Jironun tica- yet Halk Fırkası binasını taşlı- ~et .Pş. ıle bı~l'.kt~ . otomobile maksadile gidiyonıın. Orada 
c etanesi önünde incir amelesini yan ve halkı tahrik eden onmaz bındı. Otomobilın ıçınde ayağa dostlarım Litvinofla. Karahanla 
r. rev.e teşvik eden ve vazife gö- nundan Salih, Nuri, Tatar Yah- kalkar~k vatanda~~::ını s~l~~- konuşacağım. Ve dostça ziya

en Jandarmayı tahkir eden ya, Yehudi Mehmet, Seyit Ah- 1~?1 • Mı.lletle .Buyuk Reısı bır retler yapacağım. Seyahatim 
revci Hüsnü hakkında yapıl- met namındaki beş kişi>1in ta- , vucut bir kalptı. Bu sevgi ve sa tamamen hususidir. Her hangi 
ıakta olan tahkikatta bitmiş- mamen alakaları tesbit edildi- ı ygı ~nut~l~az .bırkaç dakika bir mevzua veya maksada müs-
r. ğinden tevkiflerine ' . - • ka-. teşkıl ettı. Ga.zı, İsmet Pş. ile tenit değildir. 
Grevci Hüsnünün burada bek rar verlmiştir. beraber açık bır otomobille Çan F · fi · · . t' 

:yen jandarmaya karşı· 1 n· - 1 f t f kayaya İsmet Paşanın evine git ransız se nnın zıyre ı 
' K ıgl er ~azn11 . unAahmr 0 oNgra}ı ti. Yalda halk daima beraber Frııntıız sefiri Kont dö Şamb 

r - Onun si:lıihında kurşun ema , muce ı t et a..ı .·· 1'- 1 - b · . · . dün T ka ı .. · 
) oktur, ey millet ne duruyorsu- Necati. İbrahim, Osman Efen- gb?rli~lctege a1!ştılgı u ıkı ~ası rdonek H . ~ tVıya~ .0~lınc gı-
t uz? d"I b t b k 

1 1 d ır e se am amadan buyük er ancıye ekılımız Tev-
ı er ser es ıra ı mış ar .r b" k d d - · fk RU u n-.: · · 

< Dediği sabit olmuştur. Buna Mücelllit Ahmet Nail efendinin ır zev .. uy ugunu ızhar edi- ı şt ~:P zıyaret etmiştir. 
( ı.t tahkikat k d M""dd . b t b k 1 .. . .. yor ve yuzlen:e halk ta otomoevra ı a u eı- ser es ıra ı ması uzerıne mu- bT - k d ·· ·· k · 
I mumiliğe verilrniftir. ddeiumumilik tarafından istin- yı tıt~~ ark dasmk an gukçu uvkvetı 

K"-t M t f · · d 1 k 1 . - . . . e ığı a ar oşara te rar 
t ıı!!l!•wl!l!!!!lm~u~s~a!!!!!a•ı•s•m•ı•n .. e .. e•v•v•e .. t9a!9!9<a~r~a~r~ın~a~ıt~ı~ra;z!l!!!e~deılm~ı~ş~t~ır~.!!!m t k 1 .. k" . • e rar on an gorme ıstıyordu. 

Küta~Ja vilaJefin~en: !K~;:~1~~:.:~b-li~eisi-
1 1 - Vilayet Ziraat aletleri 
brikası için mukta.ri 3020 li-

1 37 kuruş muhammen bt>
:lli demir, saç liı.vha, pulluk 
kerleği ve saire 1 Teşriııiev
•l/930 çarşamba gunü S8dt 1.5 

1 
ihale edilmek üzere ı>.lenen 

· ünakasaya konulmuştur. 
2 - MezkQr demir ve levazi-

1 atı~ bir listesi ve ~rtname 
ı retı İstanbul ve İzmır Nafi-, ı __ _ 

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

3 - Talipler 661 umaralı i
hale kanunu mucibince% 7,5 di
pozito veya teminat mektubu i
le yevmi mezkurda saat 15 te vi
layet daimi encümenine miiraca 
atları ilan olunur. 

TablisiJe unıunı nıü~Orlü~ün~en: 

Bilmecemiz 

1 ! s 4 

7891011 

SANI 

6 7 8 9 1011 

Yapılan tecrübe neticesinde 
bu mıntakalar muvafık değilse 
bazı tadilat yapılacaktır. 

Lokanta ve ahçı dük

kanlarının kontrolu 

Lokanta ve ahçı dükkanlan 
hakkında yapılması Hlzımgelen 

takıyidatm biraz gevşetilmiş ol
duğu anlaşılmıştır. Bunun içın 
belediye riyasetinden belediye 
zabıtasına verilen bir emirde bu 
hususta sıkı ve mütemadi tefti
şat yapılması bildirilmiştir. 

Bazı lokantalar müşterilere 
bayat yemek vermek suretile sıh 
hatlerini ihlal ettiklerinden bu 
kabil kimseler hakkında da ta
kibat yapılacaktır. -------
Mme Pavlova Ankaraya 

gidiyor 
Fransız muharrireıi Mme Pavlova 

bu aktam Ankaraya gidecektir. Mme 
Pavlova Ankarada 10 gün kaldıktan 
sonra avdet edecektir. 

Milyoner seyyahlar 
Evvelki gün Amerikadan şehrimi 

ı:~ gelen 35 milyoner seyyab dün ak
şam Pireye gitmişlerdir. Seyyahlar 
Pireden doğru memleketlerine avdet 
edeceklerdir. 

Y ıkındı limanımızdan hareket 
edecelı: vapurlar 

(GAŞTA YN) vapuru 2 1 eylül 
pa7.ar (Köıtence, ~ulina, Kalas 
ve lbraile) ye 

(ASlRIA) vapuru 23 eylül salı 
(Samsun, Tralızon, llatllm ve 
Novorosisk) e 

(SE'ı-llRAl\llS) vapuru 25 eyliil 
perşembe >abah tam IO da (Loyd 
Ekspres) olarak (Pire, llrendizi, 
Venedik ve Trieste) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yuının IUks vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
lka limanlarına p;!tmek için ten 
r.!lllı doğru bilet vnlltr. 

1 ler nevi tafs!IAt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser &C4ntesıne. Telefon Heyoğlu 

I! 127 vaya Galat.ı sarayında 

sabık Sellnlk bonmarşası bina· 
Hndakı yazıhanelerine. Telclone 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld 
Kırude hanındaki yuıhaneslne 

mlıracaat ~dllmc<L Telefon 
lstanbul: 'l3ll. 

TAVlLZADE VAPURLARI 
Ayvalık - lzmlr postası 

Yeni telgraf makineleri ,._. Saa~et 
Haber aldığımıza göre tel-

af 
'apı.ru 1 !er Pa-

gr idaresi Avrupadan yeniden zartcsl akşamı saat 
son sistem makineler getirtme-
ğe karar vermiştir. Bu makine- 1 7 de ~ırkecidcn hareketle Gell-
lerle muhaberat bir kat daha ko- bolu, Çanakkale, Ayvalık, Dikili 
laylaşacaktır. ve lzmin azimet ve Çanakkaleye 

Ticaret odasında daktilo ugrayarak avdet edecektir 
imtihanı Yolcu blleti vapurda da verlllr. 

Adres : Yemişte Tsvilzade 
Dün Ticaret odasında alınacak biraderler telefon lstanbul 12 IO 

bir daktilo için bir imtihan yaptlmı§ __ _ 
imtihana ıs hanım iştirak etmiştir, 

Nakit işleri müdürü 
Nakit işleri müdürü Sırn Bey dün 

akşam Ankaraya avdet etmiştir. 

NA l\1 \' A Pl'RLARJ 

lzmir Postası 
Seri, Ltıks ve mantazam 

vıpurıı 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcu« 
tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(Re~itpa:i&) vapuru 2\1 eylül 
Pazartesi 12 dı· Galata rıho
mından kalkarak lnebolıı, 5nnı 

sun, Giresun, Trabz,ın, Rizeye 
gldecek ve dönüşte Sıirmenc, 
Trabz,Jn, Tirebolu, Glre~un • 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, 
Zonguldağa uıı;rayarak ıı;de

cektir. Hareket ı;ıiııti nık ka· 
bul olunmaz. 

-------
Mersin sür'at 

postası 
( lN~:BOl.l' ) vapuru 

24 Eylül çar~amlıa 1 1 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmir , Küllük • Fethiye , 
Finike , Antalya , :\l<liye , 
:\fersin'e gidecek ve dönü~te ,, 
Ta~urn Ananıor ... laiye Antal· 
ya Finike Fethive Külllik 
lzmir'e uğrayarak· gelecektir 
Çanakkale.de yalnız yolcu 
verilir, yolcu aılnır. 

A Y''alık sür' at 
postası 

(Menin ) Hpuru 23 Eylül 
salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
kalkarak Gelibolu Çanakkale 
KüçUkkuyu, I<:dremlt, Burhani· 
ye, Ayvalığ"a gidecek ve dö-

nüşte mezkOr iskeleleri~ birlikte 
Altunoluğ'a ıığrıyarak gele· 
cekılr. 

c;eliholtı için valnll yolcu 
alını ' k ıl· m,/.. 

Anadol tahlisiye mıııt.ıkasının Karaburun ve hnYalbindcki tab
iye rinalarının bazılannın tamiri n bnzı'arınııı da'1ı tt~diden 

cümhur Hazretleri refakatlerin 
de Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım pa~a Hazretleri olduğu 
halde bugün saat on bir otuzda 
Ankaraya teşrif buyurmuş.Jar is 
tasyonda resmen istikbal edil
ımşlerdir. İstasyondan itibaren 
caddeler iizeriııde askeri k•taat 
ve polis müfrezeleri tarafından 
resmi selam ifa olunmuş ve gü
zergahın iki tarafını dolduran 
binlerce halk aylardanberi mü
tf lıassir olduğu büyük reisi can 
dan tebahürlerle alkışlamıştır. 
Gazi Hazretlerile başvekil İs
met Paşa Hazretleri beraberce 
otomobille köşklerine gitmiş
lerdir. 

Çinde vaziyet ıı:,ıuıun llW1l--•·-----• 

PEKİN, 20 A.A. - Beklenil 21 inci pazar Yelkenci vapurları 
ADNAN 

·~Si mukarrer bulunmasına binaen yirmi ı:ün muılddlc ve h
•'ı za·f .ı,ulile münakasaya vazedilmiştir. M~zkur hir.ıların iha
• 12 te~rinievvd 930 pazar gün ı saat ı 4 de icra kıl :Ja a,(ın

an ta' pi erin bu baptaki keşHname ılc şeraiti fenr ) c 1· tcıcrini 

m k üzere Galata'da rıhtım cadde~indeki Jdarci nıcrktziycye 

llracaatları. 

miyen bir hadise Tiyen-Tsin ü- günü 16 da Galata nhıımından hı- Karadeniz po.,,tam 
zerine yürüıımekte olan ordula- rekeıle ( lımlre ) ve Salı gUatt SAMSU.N vapuru 
rın vaziyetini değiştirmiştir. Si- lımırden htonbula hareket eder. 24 Evlill 
berya ile şimendifer münakal!- ÇARŞAMBA 
tı münkati almuştur. Galata gümrük kaflısında Sııe 

fırkamızı Mecliste temsil edece 
1 

ŞANGHA Y, 20 A.A. _Nas Funıez hanında 12numarada Omu- akşamı Sirkeci nhı,.nından hare 

_____ .. ____ _ 
Fethi Bey 
(Başı 1 inci o;ayfada) 

1-lariciye Vekaletinden: 
ğiz. Bize sol tarafın ayrıldığını 

11 
yonalist bir membadan alınan mi acut•lığına mi1racaaL Telefon ketle (Zonguldak, lnebolıı.Samsur. 

zannedıyoruz. Ankarada fırka- ':..;;..;::....;..:;;.....:~. ..;~.;.ı.::;:.ı.::;.ı 11 b 1 ·· M 3ıyoğlu: 1041 Ordu, Glroson, Trabzon, Siırme· 
Hılgl·ı·nhı·ı· bi/m•cemiz ıa er ere gore ançuri kuvvet ____ R. ı 

h 
. .., _ ne ve ıze_ ye azimet ve avdet 

mız enıiz teşkilata yapmamış !erinin, muslihane bir surette edecektir. 
F.Iye\ m Hariciye 'ekAletinde 14 üncü dereceden mıınhal "1CY· tır. Kendi evimin Ankara mer- Soldan sağa ve yukardan aıaiı: çekilmeğe hazırlanmakta bulu- BARTl.N hattı Lüks 1 

ııt mcrnurlyetler için 10 ağmtos 19:10 tarihinde yapılan nııı,a- kezi olarak tutulduğu hakkında 1 - Baı (4). Keder (1). nan Şansi kuvvetleri tarafından Ekspres postası ANADOLU "
1

~~'.1~1
27 

al .ı matlup neckevi vermedijtinden 2.'i nllıl 14.10 pcr~c nhe bir şey yoktur. Evimde kendim 2 - Orta (3). Lez••t (3). Arı re· hiç bir mukavemete maruz kal- C U M A R T E-S İ 
ur ~aat I~ tc .hkara'da lıçıincıı bir mıısabaka yapılacukıır. oturacağım. Yarın(bugün) Ağa çeli (3). maksızın bugün Pekin ve Tiyen aydın va~~yırlltıll22 Pazartesı· gilnU akıamı 18 de Sirkeci rıhıı-

'\1!lsabskaya iştirAk io;in, taliplerin memurin kanrnunıın 4 uncıi oğlu Ahmet, Talat, Mehmet E- 3 - Nota (l). Köpek (l). Tsini işgal etmelerine intizar o- A U "' mındın harehıle Zonguldak, 
ı ı cdcsım!c yazılı olanlardan ha~ka H<a"ıda \azılı C\ "'fı da h·ı·z min Beyler ve ben Ankara ya 4 - Bir ~ark vilayetimiz (7). lunmaktadır. Slrlceci'den hareketle Ereğli, Zon- lnebolu, Samsun, l'nye, Fatu 

" • gidiyoruz." 6 - Dantel (4). K11met (4). A Ordu, Gireson, Tirdıolu, Görele, 
imaları lAzımdır. 8 - Sulu un helvaaı (7). iman manevraları guldıık, Bartın. Kurucıışlle ve CI- Vıklılı:ehır, Trabzon ı l•kcltlerlne 

A) fiukuk 
'ti.tik' l'l' <>· . lk . d' I Fırka katibi umumisi Nuri ) deye a•ı'met ve avdet e(lecektlr azimet ve avdet cd•••kıı·r. 

• •' ıye, ıımu .:-ıvaaıye, ·nsa ıye ve çtimaiye N k · B 1 1 S.. p el .. ' 9 - Su (2). Nota (2 · BERLİN, 19 A. A. - Milli '· · edecektir. ' 
c fakülte dcrcce,indeki vııksek tir~rcc mektepler Yeva Harı"·ı·ye Aakı ey er. e . ulreyd~a ş. un ıo Çalı (ll) Ki U (3) T b Tafsi!At için Sirkeci salonu - . ~ n araya gıtmış er ır. - f&D • r · ra müdafaa ordusunun yapmakta Tabiltı için Sirkecide Yelkenci 
esleki ile ıllAkası bulunan muma,ıl }llk>tk mekteplerden birinden ı Fırka erkanı Ankaraya gitti :1onlu .. (3.. . olduğu manevralar bitmiştir. kar~ısında Mizan oıı;lu han No: 2 hanında klin acentesine railra 
ıczun olmak, ğinden salı gününden itibaren 11 - ~ort ıle Ilı:! (4). Görünmlyen Deniz manevralan Norveç sa- _T.:=el~e~fo~n~l~st~a~n~b~ul~8~5~4~:-:::----~~~ca!!!a!!!t!!!T~e~J.lllİİstii!•ıiinhıij. '!ı!'l~t~ıiıiı~s!!!!!!!!!!!!~ 

H) Hu kahil mektepler tahadccnaıncslni hııiz talipler hıılunma- Nazlı h~n tahli?'e edilerek vilal tehlıke <
4>· hilleri açığında başlamıştır. 1,. Muallı·m Bf. le-re 

ığı ta~dinle namzetler evvelA bu mekteplerden birinde okunan yet ocagı Taksımde çalışmağa ----.. ---B!l--!!!!m!!!ll __ .. ______ !!11!1111mmll!!!!! 

crslcrden imtihan Hrd!kıen sonra müsalıııkaya işcirAk hakkıru başlıyacaktır.Artık umumi mer
1 E k 1 o~o 1 ~ ~ 

ITUI. t•derler. kez faaliyeti Ankaraya intikal v a Dl r unun en·. En iyi Mektep 
M b 

etmiş bulunacağı için Fethi B. 9 kitapları 
USa aka İmİhanı berveçhİ atidir: İstanbula avdetinde Kalmiste 

yeni vilayet ocağı binasında 
Çatalcada 1 !alilt!köy cıvarında vaki vakıf ormandan kat "Ye 

imal olunmak üzre 1200 kantar ltömllr müzııycdeyc vazedilınlt

tir. Talip olanların 27-9-980 cumartesi günU saat on dörde ka

dar t~tanbul Evkaf mildürlyetinde orman ve arul idaresine mü-

1- llukuk, lkti,at ve tarihi ,ıyasl (18, 1:; den l(amaııınıza 

ııdar) hakkında tahriri ve ~ifahl sualler "her biri için tshrirl ve 
ahi beraber mm numara 1 O dur .. 
2- Turkçe ve Fratı>ızc;ıdan tahrir ,.c tercüme "her biri için 

ını numara 1 :S tir~ 

a- :\tti,abakada 40 num,ırıı ü•~il mizanı doldurmak ~artile en 
ı. • numara alanlar kazanmı~ olacııktır. Mu'a,·at halinde fraıı>ı.l

.ıdan m.ıda ecnebi li'anına vukur >ebcbi r(ichandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları ve hüsnü 

1 \e oıhhat ~ahadctnaındcri ile huviycc cllzdan veya suretlerlni 
istıda \'ek!lct Zat işleri :\ludurlüjtiıne tevdi eylemeleri ve yev

·' ı, cı.klırda Anka, a'da \ ekalettc bazır bulunmaları ilin olunur. 

lastaoıoni vilayetin~en: 

meşgul olacaktır. Tahsin ~ey
den aldığımrz mal&nata göre 
fırka gazeteleri önümüzdeki ay 
başında neşredilecektir. 

Beşiktaş kaza teşkilatı res-
mi küşadı İsmail Hakkı B. ta
rafından yapılmıştır. Beşiktaf 
kazası idare heyeti reislij;ine 
sabık Tekirdağı ticaret odası a
zasından Sabri B. intihap edil 

racaat etmeleri 

• • • 

Evkal nıu~urlu~un~en: 
mifrir. Beykozda HünkAr lüelesinde vakıf çayırdan müfrez ç.yır otu ile 
yeni fırkaya girm k • · kır kahncillği. üç tene müddetle icarı verilecektir. Müzayedeli 

t hd' . I e ıçın eylülün yirmi dördüncü çar9amba gUnö uat on dörde kadardır.Tl-
e ıt etmış er lip olanların lstanbul Evkaf Mildilriyetinda orman ve arazi idare-

Manisada vilayet encümeni azasın sine müracaat etmtled 

• • • 
Ka,taınoni ıncrkezındc Saraçlar çarşısındaki vakıf 

ız dııkkıln pptırılacakur. 

dın Hüsnü Beyin Akkeçili civarında 
ki bağına müıellfılı üç adam girerek 

arsaya klgir .. evini, bağını yakarı .. , öbilr tarafa 

Evkal mn~urlu~nn~en KJpalı zarf U>ıılile eylülıın on sekizinden itibaren teşrinievvelln 

,n ckizinci giınune kadar JO gün mıiddetle munaka<aya konulmuştur. 
ck!H'er haddi layık gilrüldugli takdirde kanunu me1.kOrıın ı !linci 
nadde,ı m~dhınc Evkaf umum müdilrltiğunün tasdikine tallkan 

ilk 111akteplarln dll sarisi 
Bir alfabe, beş kıraat, ilci :;;·amerden ibaret olaı. bu <eri en 

maruf muharrirlerimizden CELAL Nl'RI ve R \l 1" il f l\lET 
Beyler tarafından yazılmı~nr. Tatbik edilen "iLERi,. metcıılu 

yeni olmakla beraber fevkatldedir. Lisanımızı öğrenmek ve 
~etmek için bundan mükemmel hir metot yoktur. \Iaarlf 

Vekılletl tarahndan lı:abul ve füteye ithal edilen bıitıın seri 
gerek miindtrecııt, gerek tabı, resim, kAğıt ve cilt itibarı ile 

Avrupa kitapları ribidir, yerli kitapların hepsinden ustundur. 
Fiatiarı çok eh•endir. Adres: (;alatada Tünelin yanındaki 

Mertebani sokağında Çitur Hanında "lı .~;R.t,, kıicüpbanesi. 

Zonguldak Sıhhat ve. 
içtimai muavenet me
murluğundan : 

, '"lc'i k ra olunacaktır. Proje ve ~artnamesi Evkaf idaresindedir. 
l'ıılip olanların muzayede münakasa ~hale kanununun onuncu ve 
1 inci maddeleri mucibince ıdarei ~:vkafa müracaatları. 

geç., demişlerdir. Hüsnü B. bunları 

tı§his etmi;tir. Bunlar Akkeçide otu 
ran Çerkes İdris oğlu Hısan ve kar
dC§i Ahmet ve diğer reflkidir ve sa
bık qkiyalardandırlar. Affı umumi
den iatifade etmişlerdir. Şimdi Ser
bnt fJJ"ka tetkilatına dahildirler. Bun 
)ardan biri yakalanmıştır, Diierleri 
aranıyor 

1neadada nlti Longoz çifligi vakıf ormanlarından icat ve nalci
edilmek üzre senevi (100,000) kantar meta hatabının bir kıs
mından kömür imal edilmek üzre on sene müddetle ve kapalı 
zarf u&Lılile miızayedeye vazedilmi,tİr' Talip olanların eylülün 
yirmi yedinci cumartesi gi.tnıi ~•at on dörde kadar lstanbul Evkaf 
müdürivetindc orman ve •rMzi i•l.on-,ine mlırıcaat etmeleri 

Zonguldak vilayeti muhase- 1 Çarşamba günü saat 15 te ihal 
~ huausiyesi için _1500 liralık edilmek üzere münakasaya c;ı· 
bısmojenol ve 500 lırahk amba- karılmıştır. Talip olanların şe· 
lijııııı: hastanelere mahsus Ne- raiti öğrenmek üzere Vilayet 
osalvaraan ve 700 liralık Ki- Sıhhat ve İçtimai muavenet 
nin ve Safranbolu hastanesi i- müdürlüğune müracaqtları iliı 
çin mukıPi edviye 22;'.9/930 olunur. 
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_B-=-el=-=e~d_!/!!.iy:..,__e_te_k_ta_k_s_I _için bir model kabul etti 
[- vııiiyette 1 Henüz yok IL...--=E='lıo==no==m=-ı ____JI Tek taksi 
Son teşkilat Ecnebi ve akalliyet p ~halılık Belediye bir model 

1 

M. 
Maarifte 1 yol paraSl ıL=---.:B:=e:=le:=d:::::lg=ed:::;e;..__Jı 
Mektebi Mükelleflerden na- Barem 

Vekaletten asalet aıekteplerinde... Temmuz ayında kabul etti Halkın rağbeti 
emirleri geldi Ancak ay sonunda tayin- da ucuzladı Şoförlere taksileri tebdil büyüktür 

pek sıl tahsil olunacak? 
Bu hususta bir talimat-

Bütün vilayet daireleri 

bir yerde olacak 

~eni kaymakarn.lar, veka~~
ten ıfayi vazife ediyorlardı.Dün 
D:ılıiliye Vekaleti hepsinin asa 
1~t emrini Vilayete göndermiş
tır. 

Devair bir yerde 

bulunacak 

ler yapılmı~ olacak . . için 2 sene mühlet verildi Halk dershanelerine 569 name yapıldı 
Ecnebi ve akalliyet mekteplerin- Ucuzluk :'lyecek ve gıye- Tek takıti hakkında uzun Şoseler ve köprüler kanunu 

deki ttirkçe muallimlerinin vaziyetinı cek eşyada görülüyor müddetten beri belediye fen bin kişi devam ediyor mucibince nakdi yol vergisi mü 
tetkik etmekte olan komisyon mesai- Ticaret odası tarafından Temmuıt hey'eti tarafından yapılan tet- Geçen sene millet mektebi kelleflerinden borçlannı taksit 
ıini ancak bu ay ıonunda ikmal ede- ayına mahsua hayat pahalılığı cedve- kikat bitmiş ve bir model kabul ile halk dershanelerinin faaliye- müddetinde ödemiyenler hak- -
bilecektir. Tetkikat gayet bitarafane li "Geçinme indeksi,, neşredilmiştir. olunarak bütün ~oförlere tebliğ ti çok iyi neticeler vermiştr. 62 kında tahsili emval kanununun 
ve tamiken yapıldığı için uzun stir- Cedvele nazaran 1914 senesi ilk edilmiştir. Tek taksi için şoför vilayetten gelen raporlara naza tatbikine ait •. bir ni~am.n~e 
mektedir. Bazı gazetelerin yazdığı altı ayında yilz kuruJla geçinebilen !ere iki sene müddet verilmi o- ran her tarafta hİlllc denıhane- yapılmış ve alı tasdıka ıktıran 
gibi henüz yeni hiç bir ı~ıuallim'.11 ta- ilç çocuklu beş nüfuslu orta halli bir lup bu müddetin hitamında tek !ere kar§ı büyiik bir tehalük gös etmi~~ir. .. 
yini yapılmamıştır. Netıce henilz ~- aile bugün evrakı naktiye ile 1245 mil otomobiller ayni şekilde o· termektedir. Nızamname esaslar.na gore 
Jınmış olmadığından bu husuata mtis kuruşla geçinebileceği görülmekte- lacaktır. Belediye otomobille- Hatta bir çok yerlerde halk yo~ para~ı iki taksi~t~ tediye 
pet bir şey söylenememektedir. Tet - dir. rin fabrika markalarını takyıt masrafı kendinden olmak üsre edılecektır. Son taksıtın te-

Muhasebei hususiye, umumi kikat neticesi bir hafta sonra a!Aka- Geçinme indeksine nazaran hayat etmemiştir. Binaenaleyh her- dershaneler açmaktadrr. Bu se- diye zamanı , mart ~yını g~çe-
'neclis salonu ve kalemi Beledi darlara tebliğ edllecektir. L İatanbulda kanunusanidenberi müte- kes modele tevafuk etmek şar- ne 12692 dershane açılmıştır. mez. Umumı, hususı ve mu!- -
y~ ~airesine taşındıktan sonra Da: Lişşafakada madiyen ucuşlamıştır. Hayat tem- tile istediği fabrika malını ka- Bu dershanelerde çalışan kadm hak bütç~lerle.. idare o}un.an 
1/ ılayetin müteferrik olan Umu D muzda Hazirana nazaran ucuzlamış- bu ide serbesttir. Takııide çalı- erkek muallimlerln yekQnu devlete aıt muessesat ıle ım-ru h k k' d'ğ d · releıi Bu senei dersiyeden itibaren a- t' J h ı · ,_ ı d u u ıye ve ı er aı k 1 tır. Ucuzluk en ziyade yiyecek ve i- san otomobiller eskidikçe yer- 11 073 tür. Dershanelerln mev- ıyaz ı ve ru sat 1 şır.n.d er en 

Hey' eti Vekil ece 
tasd:k edildi 

Belediye memurları ma

aşlarını barem mucibince 

alacaklar 

Belediye memurlarına tatbik 
edilecek olan barem cedveli 
Dahiliye vekaletine tasdik 
edilerek heyeti vekileye sevk
olunmuştu. Belediyeye gelen 
malfunata göre cedvcl Hey'eti 
vekilenin de tasdikine iktiran 
etmiş olup bu günleı de tebliği
ne intizar edilmektedir. Bu tak
dirde önümüzdeki ay belediye 
memurlarının maaşlan bareme 
göre verilecektir. kam·1 Hü'-"- k nag"ında rü•.,.faka liseli muallim sınıfları a - 1 · ' h · .. ı 1 en ,.,... .. et 0 •r- çecek fiatlerindedir. erıne yeni model fü:orine araba cudu 549,858 dir. Bunun ı 99, maaş, ta sısat ve ~cret a an-

t?Plu bir halde yerleştirilecek- dmlacaktır. Yakacak, aydınlatacak fiatlcri bir !ar çıkarılacak ve bu suretle ted 156 sı kadın 350 702 si erkek- lann borçlan, nakdı mükellef- Ka.r.ıtane tu""'la harmanı 
tır. Mektepte lise llnıflarından sonra ' • 1 il rln .. .d b 5 5 

ı k ay eveline niıbetle artmıttır. Giyecek ricen iki sene nihayetinde bii- tir er cetve e e mustenı en u 
Matbuat memurluğu da eski takip edilmek il.re bir ticari '."ese li f d 1 

b k sınıfı arılmau dütünülmektedır. Bu eşya, ev kirası fiatleri geçen aya na- tün otomobiller ayni şekilde o- Bu hesapça mevcudun ylizde m es~esat . tara ~ an top an'.r 
llriciyeden Vil§yete taşınaca ' · uran sabit kalmıştır. lacaktır. 65 1• •rkek 35 1· kadmdIT. Her ve nısan nıhayetıne kadar aıt tı mesele bütçe işi olduğu için comıyet ~ ld 
r. te müzakere edilecektir. ' Tasarruf edilecek eıya ve sigorta 1 Mahkemelerde J dershanenin vasati olarak masra o u.ğu şubeye teslim edilir. 

Köy dispanserleri bedelleri artmıştır. _ _ _ fı 79 liradır. Dığer mükellefleri hususi mu 

.. Bu sene Vilayet bütçesin~ Jşin İçyÜzÜ Kambiyo fiatleri San İhsanla arkadaşla- Okuma odalan da günden hasebeler ş~at bidayetinde a-
:~ köyde yapılacak dispanser ı- Dün boraada İngiliz lirası 1030 h k . güne artmaktadır. Odaların adi' :amaya ~e d r

1
çlan ~hsil. etme 

,ın tahsisat konacaktır. U kurugta açrll'IllJ ve bir aralık ıoso ku nnın mu a emesı di 1350 ye baliğ olmuştur. Bu ge mec ur ur ar. ermıyen-
Muhtelit mübadelede Yeni fırkanın zun- ruı on paraya kadar yükseldikten Trabzon tiiccarlarından Talı sene bu odalar daha ziyade inki- !er hakkında tahsili emval ka-

köprÜ mitingi sonra gene 1030 kuruşta kaparun11- sin Beyin 170 lira parasını ma- şaf ettirilecektir. Bundan baska nunu mucib~nce icrai takibat ya 
Muhtelit mübadele komisyo tır. mtacılık yaparak dolandırdıkla seyyar kütüphaneler yapılm.ası pılır. T~~sıldar olmıyan yerler 

ıı"~da du"n ehemmı'yetıı· bı'r fa- Uzunköprü muhabirimiz ya- San d d'I k d' de tahsılatı muhtarlar yapar ""' Liret 9,02, Altın 920 kuruttan n iddiasile tevkif edilen a tasavvur e ı me te :r. · 
aliycı olmamış bitaraflar ha- zıyor: · muamele görmüştür. İhsanla Nığdeli Cemal ve Boş- Halk neşriyatr da gittikçe te- B.~ muhtarlardan tahakkukatm 
kcınlik! . te~di edilen mese- Serbest Cümhurıy~t fırkası- d k C ar d . .. d vessü etmektedir. Maarif vek§- y~zde ~l~rşmı .. t~plıyanlara 
lelerden e~;~~iri hakkındaki ka- nın Uzunköprü h.eyctı t~a~~- Fındık piyasası urgun :ı:ha::ıe~ri= Je~;: ~~ft1cıt leti ı 1500 lira sarfederek ~691 yuzd~ ?ı.rı, yetmışını toplıyan-
'arlar tarafeyne tefhim rd_ilme- dan 11/ 9/930 tarı.hın~ ~usa 1 l ı Gıresondan gelen haberlere naza- o· l h'tl T h . B det k't lm k d !ara ıkısı. daha faılasını toplı-

ii b t g ter . ın enen şa ı er a sın e- a ı ap a ıs ve o uma o a · .. .. .. . 

Kağıtanedeki tuğla harman
larının mahzurundan bahsedile
rek bunfarın buradan kaldırıl
ması için belediyeye çikayet. 
olunmuştu. Belediye fen hey'· 
etince yapı:Jan tetkikatta har
manların bulundugu yerlerin 
filhakika mahzurlu oldugu an
laşıldığından bunların bu!lun
dukları mahalden kaldrrılarak 
müna~ip bir yere nakJ;ııt 1 arar 
verilmiş ve bu hususta tesebbü 
sata başlanmıstır. 

Yanlış numaralar tashih 

ıni~ti · ' · perşembe gün ır m1 ın - ran son günlerde fındık piyasası bı- . · 1 . . d ' d .. ]arına dag" ıtmıştır. yanlara . ~a yuzde uçu aı<lat ola-
•ı1tıncı talı· mu"badele komıs- tip olunduğunu işitmiştik. ~u- raz durgun gitmektedir. Bu durgun- yınk treshiı? erıtt~i oshyal a gbounre- M 11. . k . k" rak venlır. Evlere numara konması fa-
,,. f k enlerın . re eş ıs e ı6 şa ıs arın - ua ımsız ve me tepsız oy- H , h 

Yonu dünden itibaren İstiklal rada Serbest ır aya gır d k' luk mahsulün. ilk idraki za"'.anında !ar olduğunu söyliiyorlardı. ler meselesi de ehemmiyetle dü- ususı ı:ıu ~seb~ tahsildar- alyeti hararetle devam ediyor. 

ettir:lecek 

Caddesı'nd•'-' Mısır apartımanı- mazileri ve halk . nazarıı;ı. a ı yapılan fazla ıhracata hamledılmelrte H lb k ' d'. b' h't "Ba .. ..1 kt d' larmm tahsıl nısbetı yüzde yet- Ancak bazı evlere yanlış numa-
~"' l' d ı ı tezahurata . a u ı, ıger ır şa , n- şunu me e ır. • • b 1 1 .. 

na nakletme• e başlamıştı. Ta ı mevkileri o ayısı e • . dır. . . dırmalı Ahmetle Arap Sabrinin . . mışı u an ara yuzde biri, daha ra konduğuna dair bazı şikayet 
korıı· ~ b '!'de tahliye kaç kişinin işttrak edecegı en Maamaflh pıyaaadaki bu durgun- t hi d'ld'"' . b 'f d Son ımtıhanlar fazlası için de yü"Lde ikisi ikra- ler gelmiştir. 
ettl·g·ı·sybo. nun da ~8-:,.ıno"nu" k•y- rok merak edı'Jen bir mesele i- ı " kk ld " h kk da eş s e ı ıgını maz ut ı a e- . ·ı· T h . B 1 1 k d k . ı ınaya a .,,,.. u ~ .. .. t 11 den u,.un muva at o u,.u a ın sinde söylemişti. İlk mekteplerden vasat de- ~ıye ven ır. ~ ~ıldarlar tahsi u yanışı a res arama ı;ı 
lllakam!ığına tahsis edilmiştir. di; perşembe gunu b~.a?. k k kat'! bir kanaa~ vardır. • • Maznunlardan San İhsan bu rece ile mezun olan talebenin !atı nısıf nısfa Zıraat Bankasına ti yenleri, hususile posta ve tel-

~ ıtibaren kasabanın utun so a Tütün zerıyatının tahdıdı iki ifadenin biribirini tutmadı- liselere imtihanla alınması za- yatmrlar. graf müvezzilerini şaşırtıyor. 
larında davul ve zum~ Ç .. alını.- • İ İstanbul beled' es· he · b Altı komisere işten - Tlltün inhisar idareıi tütün alra- ğım ileri sürerek: ruri görülmektedir. lk mektep B'r r l • . • ıy l nuz u 
yor, her köşede hususı m~na~~- atinin tahdidi meGelesi etrafında Ha- - Efendim, d!!di'. bunlar hep !erden gelen talebe bilhassa 1 e ış en sergısı isi. t~tkik .ederek_ tesellü~ etme-

1 ktirildi ler tarafından halk, beledıye 0
• d h ld tı M t hh t k d e çe • ğ ı riciye vekaletile doğrudan dofruya polisin bize karşı tuttuğu mes- türkçe ve hesaptan zayıf görül- a a açı ı m. ış r ... u ea .. ı ~n. ısıı~e ."..e-. 

h ı· nu"ndeki meydanlıga ça ırı ı- 1 dd t d b t -
d 'Yl.Ülkiye müfettişlerinin po ıs temau giri•mi,tir. Iek iktirasr. Benzeôi mi benze- mektedir. Badema bu kabil ta- v .1 d b' k" . . n en mu e ıçın e ışın ıt ıgı• 

d , eznecı er e ıç ı ve dıkıı mekte- · b'ldl in k'k 1 ı. 
evaırindeki teftişleri dev~m .. et yors:~t tam 14 Belediye daire- Oda Ticaret raportörü Hakkı Ne- di. Hadı atın içeri. lehe imtihana tabi tırtulacaktrr. bi el itleri sergisi açılmıştır. Sergide nı ı / ce

1 
t~tk 1ı at Y~~ aca~, 

~ektedir. Müfetti~ler Emınon- sinde Edirne meb 'usu Faik, Te zihi Beyde Ankarada temasların o de- Maksat ta müfettiş geldiği Tıp talebe yurdu teşhir edilmekte olan etY• biçki ve ~1:vc~t' yan ııı ı ar tas ı ettı-
u3nden, Fatihten, Beyoğlun~a~ b' .... 'k kayma vam etmektedir. zaman kayıtlerı kapanmış bul- dikit mektebinde büyük bir ciddiyet- ce _ı_r_. ------

k kirdağı me usu raı • • Dün Darülfünunda Avrupaya oıniserle 3 komiser muavını- . d kumandaru be sun... . . . . le çalışıldığını ve mektepteki genç K k . k d 
ıııııe· i•t- el çektı'rmeg·e karar ver kam, 1an arma . • ' - İki Cemaller de haksız yere gıdecek lıse mezunlarının ımtı- h ıa . k .. 1 . .k . . aça sıgara ağı ı ~ ~.. !edı'ye reisi ve <lıger zevatla be- 1 İ 'h 1 anım rın ,o guze yetıştı lerını 

l•le d' k yattıklarını ı'ddı'a ederek mer hanalrı yapı mıştır. mtı an ar- .. . k d' s 'd k' T" .. İ h' , r ır. r~ber"ız. Meydanda .. 40-50 a- - 'f . . . . Tahi go•terme tc ır. crgı e ı <şya ~iya- utun n ısar memurlarr 
Mülkiye mu"fettişlerine ilave - ki yakın kezde Üzerlerinden alman para da maarıb e1mıru muavıSru . : ret edenlenn takdirlerini kazanmak- Adanada 30 beygir yu"ku" sigara 

t dar genr çocu a yuze ·ı B ha ır u unmuştur on ımtı 
en Emniyeti umumiye müfet- ko"ylü v~r, kasabanın pazarı .ol- larMın iadenlsini taleepkilie.ttımeürd.afaa h~nl; yarın yapılac~ktır. - tadır. ıktso mevcudu olan biçki ve di- kağıdı tutmuşlardır. Bu kağıtlar 

btt§lerj de poli~te tefti_ş y~pmağa münasebetile davul sesıne aznu arın v · B 1 b d kış me ebmden bu ıene Muauez sayılarak 39 000 defter olduğu 
ı:ıııaını !ardır. Ernnıyetı umu~ rrtoa~ıanan köylüler ne olacağını sını yaparak müekklllerinin sabı 1 J"u sene tıp!~~ ere yur una Jlıecmiye, Şefika, Fahriye, Melih~ anlaşılmıştır' 

!!tiYe teftişatına müfettiş Feyzı P 'cin toplanıldığından ha- kalen bı.. • ..ınmaktan başka aley- ~y 1 m:~can~ k ı~e d~ez:ıu Mustafa, Meryem Şammam. Meliha Kaçak ka~unu mucibince be-
oey n'"aset etmektedı'r. ve ne ı. hlerinde bı'r delil olmadığı mü- a ınaca ır. a at sım ıye a- Seza· Seh•r Le M l'h F 1 d . . , · k d bak · · h ı · ı. c man. e 1 a aul ygirler mü sa ere edılmi'itır f> l' 'h berlen yo . taeasında buundu ve beraetleri- ark~u~a .. a ımtı adn ani na gır Nebahat. Muzaffer, Hikmet, Sükri-· M. uhbire 25Ô lira ihbar hakkı ve. 

o ıs mektebinde imtı an Bazısı hükumet na~ına ge- Polı·s mu""du"ru·· asale- . t 1 . K ar vermek u"zre me ıçın muracaat e en er an- 1 

. bir makine gosterılece nı a ep ettı. ar k 40 k d kt d ye hanımlar mezun olmuşlardır. rilmiştir 
b"ı P_olis mektebi imtiha1?_ıarı len yenı • muhakeme başka güne bırakıl- ca a ar tutma a ır. · 
tınış vr mektepte tahsil goren oi bazısı da. canbaz ~ynayacagı ten tayin edildi d Bu sene lise mezunları ali y · 

1 1 200 · k ;ivayeti üzerine beklı~lodr.lar.t Me ı. mektep kadrolarını doldurama- •ft• ı 
•er Polis komiser muavinı:k o~ dana bir kürsü gettrı ı, e ra- Polis müdtirltiğünü veldleton ifa Hüsnil pehlivanı öldüren maktadır. a an ar ve. ı ıra ar 
;YI ve serkomser mektebi 1 ma ~ . fırkanın adamları top- etmekte olan Ali Rua Beyin asaleten R . . h k • 

enı.B işlerdir. . fın~~enı Temizçe giydirilmiş Polis müdürlüğüne tayin olunduğu emzının mu a emesı Mülkiyeye girmek . Haydar Ru"ştu" Bey Muhalı.flen'n 
r U efendiler polis müdirıye lan alr. d genç bir çocuk dün Dabihye Vekaletinden Vilayete Hüsnü Pehlivan İsminde bi- . 1 
ı eınr· J 1 d 18 yas. arın a . . Şiikru" .. "ld" k!l mamun Alı' ısteyen er ıne a mmıs ar ır. Jd mı bildirilmi•tir. Vilayet, asalet emrini rını o urme e • k• • } dd d 

1 Merkezlere t~k5im edilecek- kü~st-e ~~a~i~ sı;n
1

: Edirne !is~ Ali Rıza Beye tebliğ etmiştir. Remzinin muhakemesine dün Her sene mektebi mülkiyeye çır ın ısnat arını re e iyor 
erdir. 42 inci devresine başlı- B_e e 1

0
.Yneclercrek bı'r .,0 k para ve Ağırceza mahkemesinde de- 40 talebe alınmakta idi. 1 Y~h o ~ Ç t kruvazörü yarın Denizli meb'usu ve zmirde mün-ı Dediler ve tekrar tekrar bagırdı-

t _, ınektebe bu sene yeniden 6 s.ıne gkuttııi'Yu ve 'ıkı· sene sınıfta es er vam edildi ve maznunun göster Ög"rendig"imize göre bu sene 
al b ,., d 1 · d' 1 tetir Anadolu relikimizın baş muhar- !ar 

e e gı'rmı"stı'r. rıp 0 ... ' mektepte,1 kog'ulaıı gı' ı'yor dig"ı' müdafaa ><ahit en ın en- 30 Ef alınacaktır Haıı..ukı' melt · · H d R" .. B _ . -. · · " r~n •,,Y ar, uştu . "Yalanla .. r ve ili _ Haydar Rüştü, ogün yazdı~ v· ... f . 'tt" k~ldıgı ıkçın Dersini ezbeleyemi Şehrimizde bulunan Amtriakarun di. _Şahitler •. Ali .Remziyi temiz tebe girmek için müracaat eden tıralar serlavhasıl• yazdığı bır baş- k 
1 

d h Ik h k tt. 

Vıyana se irimız gı 1 bır çocub "ı"b.ır talebenin man·· ç. t kruvazörü zabitan ve efradı ahlaklı, diirüst bır a~am olarak lise mezunlarının adedi daha makalede İzmirdeki hadiaelerc Ana- ma a e e a a a aret e '· 
.. iyana sefiri Hamdi B. bu- yen tenk~masını andıran püruz di~: ~e şehrin muhtelif yerlerini, mü- tanı~ıklarını söy!edıler. Hüsnü şimdiden 100 Ü tecavüz etmek- dolunun neşriyatı sebebiyet verdiği Yalan ve iftira t Erbabı irfan ve 

ftun semplon ekspresı ile mahal- zum.e ?f de ile genç.likten, ser- zelcri ve camileri gezmitlerdir. pehlıvanın ahvalı sabıkası z~.ı- t dir hakkında muhaliflerin aslı eaastan i7.'an o makaleyi okusun ve hükmünü 
ınemur· tı' d t edecektır lü hır ı a S Ju"ne tadan sorulmuştu Buna henuz e M. b k · °'han 1•1.. hi müddeiyatını reddederek diyor v<rsin, verilecek hükme biz raııyı 1 li . ıye ne av e . , bahsetti. onra, c K uvazör yarın limanımızı terke- · usa a a ımu ı ey u un . 

t atndı Bey Türkiye ıle Avus- besdtıde~unan tebaasından ayr.ıl .. : Pireye gidecektir. cevap ge1mediğinden .teı:kere- 28 inde yapılacaktır. kı: Diyorlar ve bağırıyorlar iri. 
~rya hükumeti arasında yapıl- ka ar Sabri Bey isminde. bır aAcce B Ank "tt" nin tekidine karar verılerek mu G l Dediler ve tekrar tekrar bağırdı- - Cuma günü yapılar nümayitler, 
abakta ?lan ikamet ve ticaret.mu n~ı:an katibi kürsiye geldı, Be- sım · araya gı 1 hakeme talik edildi. üze san'atler birli~ !ar ki: (Anadolu) nun nc~riyat ndan müte-; 

Cdesınin teşrinievvelde bıte- tuc~ard n ve intihabattan bahs- Mü,.kırat inhisarı umumi müdürti Selim Ragıp B. Salı günü GüzCI San'atler - .Anadolu halka bit• - ~rhoş, vellit heyecanın <sridir 
Ce~~ni, İmzalanarak teati edile- Jedıye e f 1 a belediyeye Asım Bey dün akşamki ekspresle Son Posta mes'ul müdürü Birliği hey'eti umumiye ve ede para ile tutulmuş adaınlar demıı. Yalan ve iftira! 
Cegıni T" k A nüna etti Serbest rr < ·k it Ankaraya gitmiştir. bı'y~ şubesi idare '--y'etlen· ı'ç- Yalan ve iftira. Biz be§ eyltll ta- (Anadolu) Cuma oünü aabahJ .. " ur - vusturya 1 

'· - • . aman elektrı • su, · Selim Ragıp Beyin kefaletıle ... ,... h 

Sebatının t d .. zgün ve son geçtıgı z e parkl:.r 1· 1 t 1 . tiına ederek Birliğe ait bıu:ı yeni rihli cuma nüshamızda aynen ıu llÖ•- yin saat be'te intişar etti. Ha'.'ıuki' 
de gaye u - . ıuzil<a havuz v ta yan ayyare en yarın tahliyesi hakkındaki talebi et- 1 rı dk 
' rece şayanı memnuniyet oldu ıaıye, n, n.da~ ve daha bir çok mukarrerat ittihH edecekler- • ya• ı : matbaaya taarruz o gün akşam üzeri 
~ıtnu s" ı · · yapacagı d k yeni gidiyorlar rafında Ağırccrıı. riysset:irce an dir. Bu milnasebetle Birliğin (Para ıle bağırtılan bq on aarho- •aat onaltıda başladı ve on yediye 
ReşitoySeamfıfse.tıtr. B. Avru - hayallerden bahse ~r~ söyledi Ş•hrimizc gelen ltalya tayyar«i- ca~. bun.lgün !bir klt~daırrverıl ~ile- kış fııe.liyeti etrafında da görü- ıun polislere bıçak çekmeleri çok ha- kadar devam etti. Eğer heyecana ~ 

f. k a rey verilmesını · c . . .. cegı a aşı ma •u • _ 1 ır ay ·ıeakip Yeni fırka- kri ik J•alyan gaıctecilerı dun şehri 0 .. t ftan yedine •ti şlilecektir. ıindi.) . bep (Anadolu) ol.aydı halk onu a"ı 
padan geldi Bunu mu • 'b' k' t p ·ı - 1 · · ıger ara ' n- Bu serUivhanın altındakı yaııda bahleyin okur okumaz matbaaya hil· 

11 , U zuııköprii k~tı 1 1 a ~ nıizin g_ezilmcge §ayan yer erını ge~- tak dairesi, son tahkikat ., ıçıl-
1' ~ehrimizde kongre yapan n.n, Ef ndi kürsıye çıktı. Bu miş!erdır. Tqyare ık gelen gazetecı- masına dair olan kararı , ıaz.. Yalova tenhalaşıyor da (Dünün kahramanları) ıername- cum ederdi. Acaba hücum edenleriıı 
,,_ Urıng klüplere iadei "Liyaret A7.:Z f e dı'nin mazisini Urfalı- Jer M Lo:çi .Fred. M. Marya Masa- k . . 'tir' miiddetı'ıı , .ta d , . . .. . ıi altında bu bafmın sarhoşların i- hiddetleri on aaat sonra mı galeyanı 
"•aks a·ı b. A·,ız e en k · . ma u;ın ı az • 111 Havaların ogı.,,.,.....ı u:ıenne 'ml · e hü i etle· t 'h dil . "lı a ı e iiç ay evvel .ır se- .;. lı Dı·vanı harbe çı a- ya M J•rnosto Vadrona, M. Rer.ato b ki ktedı'r .,...-- sı en v v y rı aarı e mıt geldi? 
~~ ' · 1 sornıa • • · · . . mını e eme · Yalova kaplıcaları son günlerde b nı t klf dlld'I' bit · .,.. qte cıkmıs olan Türkıye ara uallinılikten tarde- Rasalbora ismind,·kı zatlerdır. Filo B ·u· u"dd•tı' u··ç g· diir ve u arın ev e ı ı dıril- Diyorlar ki: 
't r • ı· Jmı~ ve m d . . . u ı raz m ~ ' •ı . tenhala•maya başlamıştır. ı · ,.,. ,ng klübü reisi ve Kocae ı rı. .·• b kı'taprı, bura a k anrl~nı Rıno Foyıye ıle berattr . · H ,. m §tı. - Halk fırkasının Cuma aünü ... 
· "eb ı lan u " ·um . ., ' Ağırceza Reın asan Lfttfli Bunun neticesi olanık Sey- • ~- Usu Reşit Saffet B. dün eks dı mış 0 

anda zengin olmak Tokatliyan otelındo ıKamet etmekte- B. dün makamına gelmemi..,;. Bağıran adamlar vardı lıi tevkif •t dörtte yaptığı mukabil nümayif 
•C 'e ı.,n·~ıze avcl'!t etmistir. az bır zam · Fırkasının pro 1 .. - risefaln idaresi cuma günleri edilmlılerdi ve tevkif edilen bu adam h·y--anlara sebep ve asayi in bozuı. 

R '" b 1 us direr. Muhakeme gu"nü henüz teııblt c c• 

k it S:ı •t 0
• •n hugün An- yolunu u ın ,... ''İnlıı'sarlarınl · J •t--ile Yalovayı yapılan dofru postayı tar nUmayİ§ yapanlardı ve nümayı·, masına saik oldu. _ , n l ttr 1 ayyare er ve gaz, ~ r yırın sa- edilmiş değildir . 

.ı.raya 't ht meld'ır 0-ramını an a · ·ı · kal A 'd ki d' • kaldırm"S,tır. yapan bu adam'-- •••hnc ld ki y ı 'ftı' ı me mu e · b • e•gı erı - bah tıı:oya gı ec. er ır. _ , • tll • ' ....,, - ., o u an a an ve ı ra 
Z du .. cmanıyı.t, bazı v • .1 · 1 f } b' d'lm" ti ' t k . . k gı en a Ş k inhi'sa p sta e te ara ta 'n e . tes ıt e ı ı9 r · Asayif Perşembe güuil daha Fet-ıraa ongresı d g·ız Bir ço ver · tı·~.~ı·n hal;iki hıkavesi .. Eg"er e er nnın o v l§ yı rı 

ıraca ... ., dedi Hiç bir kimse- "-- ' fi , b"tti O aatırlarla da biı o ırtın kordona hı Bey rıhtıma ayak basmadan bozul 
t, ~nunus :ııı.: Aıık rada Mılli İk- zaltacatız b·r t~şekkülün esiri kasabanın pazarı omasaydı, da- tas yesı 1 Posta telgraf umum miidiri- birilnniş halk kltleaini nW-yil ya- du. Polis denize Perşembe giınü atd-
1 ~ "c tasarr f ccı:: yeti teşcbbüsi- nın ve ıç 1 sini vul sesine : 1planan bir kısım Şeker inhiaar idaresinin tasfiyesi yetinin İıtanbulda bulunan bi- pan ve ialmleri sarahaten aikredilen dı, komiııer muavinine bıçak Perşem 

• .raat kongrcsı planacaırnr. olmıyarak reylerini .'·enne ul köylüleri de bullmıyacak.ar; da-ltemamile bitmit ve idare dün itııal rinci kal-em muavini Ahmet Av- o be~ on ki~iden tamamen ayırmı§- be günü çekildi: 
Aldtı;ımız malümata nazaran kon lıalktan istedi Para .

11
e.dtut. - ha babalarının Ve day.larının e- •tmckte oldug-u 4 ilncü vakıf hanının ru' Bey hukuk mii11aV1°rlı'ğ'ıne ve k H kik b 1 ,, Ik 1 k rsı en ın- c .. tı . a at undan ibaret iken mu- te tarihler, vak'alar, hakikatl•r,

1 "" ıle ı . ı k b' · · b c on a ış a u 1 b 0 

l ı.-. te ır de zudat sergısr a- muş e~ ınir ve vesayeti'lue uh:nan beş sor. katım tahliye etmiştir. onun yerine de şark şimendifer arızların, beş on şahsa matuf olan yazılar ve makaleler meydanda. Bil- ı 1."<• ır. Koı,gre ıç,~ zıraat isleri- di ve dağıldılar. fon !!ene köylü rccuktım başka Aldıg·.,nız malüıuata nazaran bu kuınpanyasrnda yataklı vagon- J b"f' h tk 't · 'b' · ' nıı,0 · İ te Varın ve Son Posta ga-

1 

~ . y•zı arı u un a a aı mıı gı ı gos kalım bunlara karşı da ne ıöyliyece•• 
1.. aıı raporlar hazırlanmaktadır. Ş • A "balag~sııF Li111seye nutııl:l::rmı diıı'ctt..,1i- <.':•reyi yeni tc:jtkkül eden Harici ti- !ar şefi Ahmet RiHimi BeY.. ta- ttrmekri adi bir iftiradan başka bir bu gazeteci, hayır bu iftiracı efel1.ıfi. 
ıcaret Od t f d d b' ·•eteleririn cem mu ~ . . . " . ~ 

ı, ası ara ın an a ır rapor ,. d ki 1 vece!--!..rdı c;=ct c «ı •sgal e•·"~ktir. "'ı'n edı'lmiıtı'r, aey miıii<1 l••J •• rla · bı'r lisanla yaz ı arı mı- ., J ~ nmaktadır. geçen 
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21 EYLÜL 1930 Belediye üstünde mahkeme - Evkaf mahkemesi -Gece mezarlık ~esmek
Eski harflerin noktalarile rüşvet dolabı - Eşek katarları - Komıtacılık 

S« 1.ıt ı'cıt 

71 inci haftct birinciliğini kazanaıı 
Darüşşafakadan 257 Fethi Sezayi 

lDAREHANI;: - AnluJa cadde,ı 
No: 100 Teleraf ad,...;: Milliyet, f .. 
tanbul 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

Belediye reiallli ettiğim zaman Babıi.li baskınile hükümeti ele a- 1 raftan sivil olatak gelen memurlar 
Beyoilu dairesinin on Uıt katı Adli- ı İttihatçılar içinde terakkiyi se- Nestele idaresinde saklandılar. ~es
yeye ballı idi ve orada bir mahkeme v~:ıer vardı. Bunlardan bir tanesi de tele şirke~inde? . verilip uçlarına ım
vardı? Bir gün mahkemeye çıktım; merhum Cemal Paşa idi. Ve o za- za koydugum ıki adet Os.ma~ı ~an
muhakeme oluyordu? Dinliyeceklere man İstanbul muhafızi olmu~tu. Ce-

1 
kasının yüzer a.ltınlı!<. k'.'ımesı ~

mahıuı tahta kanapelerin altları taze mal Pap Evkaf mahkemesine söz an 1 yahane doktoru ile .. k.atıbıne. venldık
ke•ilınit odun ile dolu idi; belediye tattı. Evkafı yıkmak davasından .kur ten sonra meşh~t cur':'m halınde yaka 
itlerinin alt kata sığdırmak kabil ol- tulduk. Kapitülasyonlar yetmıyor • landılar. , Hap~~eyı boylad~lar. Ve 
madıiı halde yukarı katm Adliyeye gibi madem ki bir de evkaf veya şe· aynı zamanda ıklncl rapor _b~ze gel
verllmiş olmaaına \•e mahkemenin riat mahkemelerile uğraşmak lazım. d.i İtt~ k.urnazlık burada ıdi. Rapor 

Saadeti tehlikeye düşen kadın !
Beyin yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim haberi, 
görülen lüzum üzerine B. M. M. nın 
Reisicümbur Hz. tarafından Eylülün 
22 sinde fevkalade içtimaa davetidir. 

ABONE ÜCRETLER! 
(i TUrlı.iye için Hariç için 
1 aylıfı 400 kurut 800 kuruı 
6 .. 750 .. 1400 .. 
ıı .. 1400 " 2700 

Bugünkil hava 
oraya çıkmasına akıl erdiremedim, O halde biz de bir Emanet mahkeme- şoyle dıyordu: 

Dun harareı en . çok i2 ın 1 7. aoruıturdum, Abdlilhamit zamanında 1 ıi kuralım, dava açalım, hükümler ve "Geçen defa takdim kılınan rapor-
14 derece idi Bugün havı açık muvakkat olarak gelmiş ve kalmış J relim demi~tim ve çok gülüşm~ş~ük. daki Ne.tele gelimeslnin . yan~ış ~-

Evlendiklerinin ilk zamanları çok 
iyi ıeçmiıti. Genç kadın sev~rek var 
dıiı kocasının kendini meı'ut ede • 
cek yeıi.ne adam olduğunu tahmin et 
mekte aldanmamıftı. Herıey iyi gidi 
yordu. Genç kadın bu aaadetini her 
keae anlatmakta huıuıi bir zevk du· 
yuyordu. Fakat bir ııenç kadının saa 

d•tini herkese anlatması, acaba iyi 
olacak rtızglr p<>Tra' esecektir. imiı .. Zaten Beyoğlunda Galatasaray 1 Talat Paıa Dahiliye Nazırı ıdi. O kunduğu anlatıldı. Bu kelımenın ilk 

;ı::;::ı;~· ı karakolundan ba~ka devlet ~alı hiç da ~ehremanetlnin işlerini him~ye ~- h.arfi li~erlnde nokta tek .. değildir, çl.ft 
bir reami daire yoktıı? Sanki Ttlrk diyordu. Bu hallerden beledıyecı- tır, yanı gıdası az olan sut Neotelerun bir ıey midir? .. 
hlikQmeti bu tarafa iğreti. gel.mitti'. j ıer seviniy~rdu.k. Halbuki farkın.da d_c~il, Tes~~lenindir ... Nestele ~ütle- Bir insan saadetinden bahıederoe 
Beyoğlu mutaaarrıflığı kiraevınde ı- değildik kı İttihatçıların merkezın- rı ıse gıda ıtıbarlle mukemmeldır.,, bunu ıüya kaybedermiıl. Genç ka -
di? Polis merkezleri kiralık odalarda de Şehremanetinin düzgün işleme- Eski Arap tarihinde bir vak'a hi- dın bazen bu sözü hatırlar ıülerdi: 

Yenı• hı' r eser idi, mUddeiumumlllk başka bir evde sine karşı hazırlıklar ~apan. komite kaye olunur: Aı;ap harfile kaf harfi- _ Bilakis derdi inoan saadetini 
idi. Mahkemeyi ilst kattan çıkart- merkezi Şehremanetinı elıne alıp nin çift noktalı fe harfinin tek nok- da" 

1 
tmaı' B, etle kendı·nı· 

k . bbil kalk 1 . k . t" fakL-"I• ıma an a ı.. u ıur 

-Fransızcadan-

makta olduklanru ııördüğü zaman ev 
veli.: 

- Bu mümkün delildir,. müm -
kün değildir. diye söylendi. 

Evet. Ne ohır? Aiaçfarm arasında 
oturup konutmak bir cürüm müdür? 
Genç kadın içinde birdenbire yanan 
kıskançlık ateıini söndürebilmek için 
bu tarzda her ıeyi mücrimlerin lehi
ne hafifletici sebepler arayarak kü. 
çültmek iatiyordu. Li.kin içinden bir 
ıcs: 

Meclisin bu fevkalade toplanışı, 
iktisadi vaziyetimizin teckiki, miJU 
paranın istikrarı gibi çok mühim ve 
ô.cil bir ihtiyaçtan ileri geliyor. Ma· 
lümdur ki 1929 senesinde milli para· 
mızın geçirdiği tehlike. ve bunun ne· 
ticesi olan iktısadi buhra~ hükUme· 
tin cezri tedbirlerıle iı:ale edilmişti. 

Hazine ve Bankaların müştereken 

teşkil ettiği konsorsiyom ile de muh· 
temel sukut tehlikeleri atlatılarak 

nıilli paramızda nisbi ve fili bir istik· 
rar temin edilebilmişti. Şimdi ise, bu Doetlarnndan biri vardır. Ak ına tia'erı emanetye teıe ae - kendi adamlarını yer eştırme ıs ı- talı olmasından dolayı .,... .., . .. .. , • . 

1 ko tık ve koraik bir hal karşısında kal - yormuş. . Merkezin doktorları Bey· faktüla yüzünden iyi kabul olunacak! busbutun meı ut oldug~na ınandırır. 
etb lmuataho~::1'g~yyrl~abliy~~ drk! Dizim teıebbüsümüzli m~teakip lır "Şehremaneti mutlaka bizım ol- bir misafirin katledildi~i meşhurdur. Akrabaıından ııenç hır kadın var-

Evkaf ınahkemeai tarafından hır celp malıdır! .. diyormuş. Bizim kimyaker dahi eski harflerimiz dı. Bu kendi söylediğine ıöre kocaaı n · d k k 

- Hayır, hayır, kendini aldatmağa 

beyhude çalııma !.. O kadın sana düı 
manlık etmiıtir, o kadar itimat etti -
ğin kocan ıeni aldatmak üze-redir!. dl 
yordu . 

seneki ihracatımızın geçen senelere 
nazaran nisbet kabul etmiyecek dere 
C«de fazla olması ve ihracat malları· peşın Cll OD!lr · · geldi, ve belediye dairesi va ıf me - Komite merkezinin bu arzusunu deki te ve nun harflerinin kelime ha nın fenalığından dolayı onunla geçine 

er Bu fikirlerinden biriıi kitap zarlık yerine yapılmış olmak ~e vakıf farkında olmadan ben de ateşlendiri- şındaki yalnız tek ve çift nokta ile memiı mahkemeye müracaatle boıan 
rı bastırıp satarak para kazan- imar edilmiş bıtlunmak ltibarıle bina yormuşum. Çünkü komite merke- ayrıldığından istifade ederek kendi- 'F , h.kik tt bö 

1 
. d.? 18 maktır. Bic-are bu Iıı denemek mızın valrif malı olduğu bildiriliyor zinden gelen tavsiyelere ve ağızdan •ine rapor irtikabında bir dönüş ça mııtı ... a.<at a a_ e Y. e mıy 1•• 

ır ,. h ve tahliy"8i isteniliyordu? Biz malı- edilen kapalı ihtarlara hiç kulak as- resi hazırlamıştı. Ve ben, bu adam- Bunu bir de ayrıldıgı erkege sormak 

Fakat ııenç kadın onlara görünme 
den geri dönmek için kendinde ki -
fi kuvvet buldu. içeri girdi, odasına 
kapandı. Hınçkıra hınçkrra ağlamağa 

baıladı. Dünyada kendini yalnız, kim 
ses~- buluyordu. Hiç kimsesi yok -
tu. Şimdiye kadar o kadar çok sevdi 
ği kocası tarafından da hiyanet gör. 
müıtü. Fakat çok geçmeden içeri ko 

nın bedeli olarak memleketimize gi· 

(için Con Ahmet Beyin meş ur kemeyi çıkarr.lım derken yerimiz · mıyordum. Hükümetin büyilk adam !arın biç yilzlerini bile görmemiş · lôzım değilmidir?. · 
devridaim makinesine sarf et- den kovuluyorduk ! · !arının doğru görü~üne güveniyor- tim. Bu kadın bu suretle dul kaldıktan 

:y tlği paradan fazla para sarfet- Şimdi bu u~utulmuştur, faka~ duk. Lakin iş, bununla bitmedi. Benim sonra batka kocaya varmamııtı .. 

ren fazla ecnebi kambiyosuna muka .. 
bil eldeki milli paranın kifayet etme
mesi, İngiliz lirasının düşmesine -
yani milli paranın yükselmesine -
sebep oluyor Bu. iktisadiyatımııın 

inkişafı lehine kaydedilecek bir mu· 
vaffakiyet olmakla beraber. ihracat
çılarımızı, müstahsillerimizi büyük 
zararlara sokacak mahiyettedir. İşte: 

-ti ve elindeki avucundc!kin~ bu hatırlatmakt~. faıde .vardır? Çok es~ı Şebremaneti Perrier bankasile haberim olmadığı halde İttihat mer- Bir müddet hürriyetini muhafaza 
ol uğura feda ederek bir yığın ~a~anda ~eg:J;t d~dığ~m .. i,0 

k ~enel~k ikinci bir istikraz akdetmiş ti. Bu is- kezi harekete gelmiş ; Beyoğlu mUd- etmek istiyordu. Kendiıi ıüzel değil 
llfersude kı"tapla baq baqa kaldı. ıkştır v~ 0 

ard, eAdıl~ e. v ad"ğ'?ah.: tikrazı hükümet muharebe sebebile deiumumisi tarafından Nestele eli -
~ ~ eme!!ı var ı ıyenın ver ı ı u ı '" • 1 MUd di. Hatta hi~ ııüzel defildi. Fakat bir 

cası geldi Onu 1rözleri yaılı görünce: 
- Ne oldu? .. Nen var? .. diye sor

du. 
ö k "' 1 '.' b 1· d il" 1 . eli doğru yapamadığından muvazaa yo- rektörüne .n.aıı davası açtırmış . • 

. Bu zatı iki giln evvel gene g r- um erı atta e er ve am ar verır . lu ile akdettirmişti. İstikrazın tah- dei umumi tarafından rüşvetin bıze çok ııüzel kadında bulunmıyan bir 
ıt düm. Koşarak yanıma geldi: Bunun, vak' ası da evkafı yıktı diye villeri Pariste Emanet namına imza haber verilerek kanun dairesinde teYi vardı ki, onu söz söylerken, ıü- hem halkımızı zarara uğratmamak i· 

çin şimdiki ihtiyacı karşılıyabilmtk. 

hem de milli paranın istikrarını te· 
n1in etmek 13.zımdır. Bu ise ancak B. 
M. M. den çıkacak yeni bir kanunla 

11' - Aman, dedi, veresiye ki- benim aleyhimde çıkmış idi. Bunu da olunacaktı. Emanet muavini İsmet yapıldığı anlatılınca onun davaoı )erken pek cazip bir kadın haline ko- düt ve korkusunu hissetmekte genç 
tap tabedecek bir matbaa bul- anlatayım: Bey merhum ile beni bu vazifeye ta- sakıt oldu amma dirtktörün iklyih yuyordu. kadın aldanmadı: 

Fakat setinde bir mücrimin tered-

I!! ? İıtanbul tramvayları elektrikleni- yı·n ettı"ier. Muharebe zamanında elli altınlık kaimelerin! adliyeden al- s· . k d" 
dum. Bana kefil olur musun • ti t a ı n kalkması - yak Çoktan biribirlerile ıörüımüyor • - ır ıeyım yo ; ıye cevap ver yor. a ı ramv Y arı Şehremini dahi olduktan sonra ka- mak kabil olamıyordu. Tam dört ay 

- Ben kefil olmaya tövbeli- taşıyordu? Şimdiki köprü yeni kurul- zaya u"rayıp denizde boğulan za- aürdli. Nihayet Adliye nazırı Hacı lardı. Darııın delillerdi. Fakat iki ka di. 
· F k t b" ba k sını ü t.. t a raylerı· du··şen 6 İ N d d _._ __ L. imal t Sö"ylem..I- a"ladıg-ının sebebini an- Dig· er taraftan Meclisin bu fevka-yım. a a sana ır § a mut ve s une ermv Y vallı İsmet Beyle beraber Parise gi- molla zade brahim Beye gittim. a- ın arasın a ....,...,. o arına ra - ç.., 5 

bulabilirim. Yalnız şu tabetti- miş idi; fakat arada bir engel vardı: decektik. Yol parası ve Pariste üç haf zır kendiai uğraştı. Dı>ıyaoında ye- men- bel.ki de daha ziyade bunun i- labnak İsterse bile kadınlık ııururu bu iade içtimaında hükümetin umumi 

olabilir. 

1 ;recefin kitap nedir?. Tophanede Kılıç Ali Paşa camiinln ta ikamet ücreti olarak istikrazı ya- rinde yeller esen iki yUz altınlık ka- çini .• - bir anlapmamazlık vardı. Fa- na mini oluyordu. Kocası anlamııtı. politikası hakkında ve bilhassa son 
,b __ Ha, bu sefer muhakkak mezarlığının bir kısmı caddeye oza- pan banka bize yüzellişer altın ver- imeyt veznedara <ıdettirdi vej,aliba b" Dedı" '-': zamanlarda hükümetin icraatına kar 

· k 1 "f h · 1 kat nasıl oldu, naad bir arzu ile ilin ıu mış ve yem uru an çı te attın 11 e- mı"•tı·. Parı·s go··rmedı"ğı"m yer de"ll- doıya k•tibini mes'ul etti. imya- B h-d· edi F-'-- 1 k"tl L. B -k 
" · •t en • ı; • d 1 '--d bi ·· · arcı - u ufak bir a ,. r. ......t şı yapı an ten ı ere cevaucn aşv• 1 para azanacaıorm, ı~ ers se- mesine mlni oluıordu.Bunun için Ev dı". Yüz elli ·!tın bu seyahate ancak hane doktoru lıe bir kaç ay yattıktan mez, u ... ın r ıun onu zıy e . 

•1 · k 1 1 İ b l k f D hili" " J d" · • b.ribi · · oana ne kadar oadık bir koca olduğu- kil ve C. H. F. nın umumt Reis vekı· • nınle orta o a mı. stan u - a ' a ye ve eyo.,Ju be e ıyesı a- yetişirdi. Bankada tahvillere imza ıonra it kitabına uydurıtldu, kurtul- ıeldi. Sonra bu ziyaretler ı nnı 
kda lcrayi san'at eden yankesi- rasında sayısız mektuplar alınıp veril atmak sevilir şey değildi. Fakat ben du. Fakat İttihat merkesi beni affey- takip etti. Yaaı geçirmek için ıittilı:- mu bana bu hadiseden baıka hiç bir li İsmet Pş. Hz. tarafından çok mü· 
\:ilerin resimlerint ve terclimei- miş idi.Ortada büyük bir dosya vardı. belediyeciliğe çok merak sarmıı ol- lememişti. leri yerde de dul kadın kendilerini teY iıpat edemezdi. Kocan mücrim him izahat verilecektir. Bu içtimada 
.}ıallerinl, alelekser nerelerde ve Evkaf mezarlığı kestirmem diyor?E- duğum için Paria, Brüksel ile bir Şimdi bir tane daha ••r: O ıene bır•lcmemııtı. Fakat dofruaunu söy- değildir. O kadın senin saadetini çal karşı fırka liderinin meb'us olarak 
U da f l" b 1 d k manet muttasıl yazıyor?Tramvay şir- iki Alman belediyelerini de gllıımek bilyük k,. olm•,.tu. Talı:alm kııta- eli bu . __ ,. • mag"a ıelmiıtir, fakat müıterek aaade iııtiraki de temin edileceğinden, ayla~ 
;Jle tarz aa. ıyette u un u - keti istimlak istiyordu ve hat açılamı emelı"le bu vazifeyı· aldım ve bet ••hdalri .lı.ayva-~..:.. b·ır hastalık ge- !emek lizmıı rse mı ... ırın genç '1 ~ ......,. timizi ben müdNaa ettim. danberi gazete sütunlarına münhasır 1trıru ufak bir risalede yazaca- yordu.Baktım olacak iş değil! Şehre- mühim •ehrin belediyelerini &,:elce !erek ylizlerceıl ölmU•tU. Bunları kadını en ufak bir ıUpheye bile dü- di 
a,. N 1 f ' minil ko u t ·· d · · ld • • ı....... D • Bazan uyle vak'alar limmdır. Sa- kalan münakaşa ve tenkrtler şiın 1 ıs,nn. ası ena mH · e n ş um,musaa esını a ım. tetkikten sonra İatanbula öndUm. rııtürüp Darültceze yanındaki tepe- ıürec:ek bir hareketi yo-.... aıma "" 

; _r Ona bir şey söylemedim am- Bir ramazan gecesi yüz suprüntü a. En çok beğendiğim belediye teşkil!- tere atmışlardı. '!klıar gelince bun- kibar, ağır ıörüyordu. adet denilen ıey de kuvntlenmek i- ı B. M. M. kürsüsüne intikal etmiş o-
l rabası, yüz elli amele, on kaldırım- k" v· d bulm t 1 k km " b 1 bul d " çin kaza geçirmek isteri.. lacaktır. ı ma böyle bir kitap neşrolunur- cı ve duvarcı hazırlattım. Sahurdan tını o va ıt ıyana a uş um. lar mUth ş ıure e o a6 a ata- Onun için onun misafir un u.,ıı 
ı >a sivrisinek ilacından fazla sa- h k k . . . Dairede çalışmak devam eyliyor- dılar. Gömdürttllk. Çingeneler çı- bir gün gen• kadrn bahçede dolaıı - 8 ~~ 

sonra er es uy uya gıttığı va- du. Elimden geldiği kadar işleri dil- kardılar .. Nihayet Kazlıçeımede bir ' ~~ tılacafı muhakkaktır. kit, mezarlığın o kısım ki - üstüne 1 Tğ k 1 rken aiaçlarm arasında kocası ile y E Ş 1 l H A y A L INŞAALLAH '· çadır kurulup bir pilavcı dükkanı ze ~meğe ve rüıvetçı •. e ~rşı .ae - fabrika , leşleri kf palı arabalarla kal d 
1 

k k 
mege çabalarken yenı hır rüşvet dırmak üzere talıp oldu. Ben, pis- genç u un yan yana oturara onuı 

, Vapurda gidiyoruz. Hem de olmuştu - gece yıkıldı, topraklar meselesi karşısında kaldım. Bu, çok tik ortadan kalkım, diye telaştn i Temamen Fransızca konu~an film 
k S l k kaldmldı, duvar örüldü, yaya kald;- kurnazca kurulmu•tu. İrtikaba kal- dı"m. Daı"re encümeninde karar ve- h MUmesslll: Komedi Fransez artlstlerlnden 1 >0yraza arşı . . a onun apı- r ld · t 1 d 1 ' nim ise böyle menf.i ~-raşm. al.ara. u.- T 1

, ımı yapı ı, çımen ° an 
1 

ve yo a. kanları cürmü meşhut halinde yaka- rildl. SüprlintUlerdeki kemikleri her hli A N O R E L U G U E 'il arık, ve açık dursun diye ar ç td s bahl · h k ı· · yum müsait değildı. e rrıyet.ın ı-
., 

1 
ı. a eyın er es ge ıp geçı- !attık. Ne yazık ki buda İttihat sene satarlarmı•. O bedeli de vermek 1 b a<asından çengelli. Rüzgar da fe yor ve kimse işin farkında olmuyor- d 1 • lanından beri memlekette 0 an ıten CQUE SFEYDER 

d merkezini fena halde arıtmıştı. prtlle fabrlkatora Jetleri sattık. Ve işlerdeki fenalıkların hep böyle reı- Rejisör: JA 
"la esiyor. Yolculardan biri u. Meğer yakalanan mürtekip onun a- aıhhiye dairesinin bir de raporunu al mr bir mes'uliyeti omzunda olmadı- IJ "ıı:::)ıcôııC.ôıOı:C~<;><><><:><ı aıralarda dolaşan büfeci çırağı- 1 İşte Evkaf mahkemesi bundan do- damı imiş. Ve merkez bunu kendi dık. O tarihte fstanbulda sürülerle ğı halde devlet kuvvet~i kull~nabi- ; 

ıa dedi ki: ayı "Evkafı yık_'.nak,. töhmetile beni aleyhine hazırlanmıt bir hareket san- moloz taşır eşek katarları vardı.Bun len komite ve merkezlenn ylizunden ••• ···=·=·············· •••• 
_Küçük, şu kapıyı kapa! .. mahkemeye çagmyordu! · mıştı. !ardan bir kaç sürünün sahibi Acem olduğuna bütün bütlin inanmıştım. OPERA 
Çocuk uğrastı ve çengeli ye - . . . · - Nestele Şirketinin İsviçreli olan Selman ağa bir istida ile geldi. Leş- Halbuki İttihat merkez komitesi gli- S • d 

yetı nazarı d.ıkkat~ alarak ışbu mek-ımüdürü bizim İsviçreli müfettiıe ge'leri daha fa~la bedelle. eşeklerimfe ya fırkanın idare meclisi idi. Fırka lnemaSln a 
·inden cıkaramadığı için kapıyı tubumu takdım edıyorum. Maksadım !erek haber veriyordu: Nestele : kaldırrrım, diyordu. !stıdanın altına mefküreslni herkese öğretmeğe çalı13 
rtapayamadı ve cevap verdi : bugünkü Milliyette gördüğüm Atle- sütlerinde çocukları besliyecek ka- ı şöyle yazmışım: caktı. Bu efendiler o vazifeden çıkıp 

- Ben küçüğüm . . Yet işe- tizm kelimesi hakkında bazı maru- 1 dar gı~a .bulunmadı.ğına dair ~eh- "Eşek aırtında küfeler~e ~eş nakli devlet başında olanlardan daha kuv- BETTY C0\1PSON: temamen sözlil ve muzikalı 
nıyorum. 7-atta bulunmaktır: Fransızca küçük remanetı kımyahanesınden verllıp ga 1 umumt sıhhate uyamaz, ıstıda sahi- vetli birer gizli tesir makineleri ol S O K A K K 1 z 1 

ı ı Yolcu da cevap verdi: .. Larousse .. bile böyle (ism) ile ni- zetelerd~ ~ıI<:ı~ ._resmi ~nı ta~i~, bine. cev.ap,, . .. . . . muıtar~ı. İş batında resmen bıtlu- filminde tatlı ve berrak konuşması ve kemanının ruhnl· 
a _ Eh, inşallah büyür de ka- . . . . etmek ıçın ıkıyuz altın rliıvet ıstı-; Şımdı ne dersınl~?. Gunün bmnde . nanlar ıse onlara benzemiyordu. Me- vaz çalışı ile bütUn temışalclranı teshir ediyor. l!Aveten: 

_ hayetlenen kelımelerde kı S ~arfının 1 yorlarmış. t;ıu . rü~vet ~olabı E- karşıma bir mülkiye müfettişi gelip ' se!A Adliye Nazırı İbralı~ Bey, Da- Gb5terllen halihazır sözlü dünya hıvadlslcride görülmejte 11 1atrrsın!. temamlle S okunmasını yazdıgı halde manette Sadı B. ısmınde hır doktorla müzayedesiz mal satmışsınız, diye biliye Nazırı Hacı Adıl Beyefendi k d 
FELEK bizler acaba neden dolayı bu S !eri 

1 
bir Ermeni katip tarafından kurul- beni istintaka çekmesin mi?. Meğer İttihatçı nazırlar olduklan halde hak- pe şayan ır 

Dr. Kemal Cenap Bf. nin bir htp Z yapıyoruz? Hangi fonetikle S 
1 muştu. Ben merak ettim. Nestele müzayede ve münakasa kanununa tin ayrılmamııtar ve merkezlerin r. Harik, hayat kaza ve otomobil sigortalarınızı "'(_, 

mektubu harfi z oluyor' Bunu bir türlü istif-! sütlerinde gıda kafi değildir diye 1 karşı gelmişiz.!. Bereket versin En- tahriklerile ortaya çıkarılan çirkin Gal tad Ünyon hanında klln ONYON SiGORTASINA 
lı h ' . · . ı verilmiş olan tahlil raporunun nasıl! cümen kararı ve sıhhiye müdürU hu şeyleri düzeltmlşlerdi. Bu ufak nUmu • a Y 

Muhterem Doktor Kemal Ce am ~demı;orum: Y~nlı§ yoldan gı- değişeceğine aklım ermiyordu. zurunda tutulan zabıt vardı da bu neler gösterir ki fırkaların ~erk~zle- aptırımz . 
. ap Beyefendiden aşağıdaki den kutleyı, hele ılmı mesellerde, yo-

1 

Rüşvet dolabına bir mukabele ha- ithamdan da kurtulduk. Bu mesele- rinde bulunanlar idare makınesınln Tilrklyede bllll fasıla icrayı muamele etmekte olan 
ı elektubu aldım, aynen dercediyo tundan çevirecek kudretin büyüğü zırladık. Evvela NPstele müdüriyeti 1 nin kapanması hususunda dahi o za- iJlemesine karıştıkları gibi her şey o 

rum: bir memleketin matbuatında ve onun pazarlığı kabul eyledi, ikinci raporl1 man J?~illye Nazırı H_acı Adil Be- bozulur. Fırk?lar, fikir ve içtihat O· N y o N 
Muhterem Beyefendi, da. münevver erkanında olduğunu 1 yazıldı. yefendının çok himmeti oldu. Yoksa caklarıdır. Bır fırkaya menıup olan 

" Karii olduğum Milliyetin yeni düşünerek, işbu arıza mı takdim ile 1 Şimdi valil~kte gezen h!r ın~.h~e: İttihat merkezi ben.i ~utlaka muha- meb'uslar y~ln~z Mecliste .. kontrol . . . ı . . . rem z?t Beyoglu polıs milduru ıdı., keme altına almak ıstıyordu. hakkına malıktır ve ancak böyle dav-ı •a.zımızda ecnebı :.at 
18 ":1~. hasları ,._. kesbışeref ederım Beyım. Ona haber verdim. Emanet merke- 1 Artık İttihat morkezindeki dok- ranılıraa demokrasi vardır, denilir. 

·aıre hususunda gosterdıgı hassası-, Kemal Cenap zinden müfettiş istedim. Her iki ta- 1 torlarla mücadelemiz büyümüştü. Be AHMET İHSAN 
kumpaeyasını bir kere ugramadan sigorta yaptırmayınız. 

( , 

.ı 

"Milligte,, in edebi romRnı· 7,5 

Ti 

- -- -
Hürrem Hakkı yeğenine baktı: 

- Bu kim? tanıdın mı? 
- Tahmin edebildim sanıyo 

rum. Jülyadan bir habermi var? 
Hürrem Hakkı, şen bir kah

kaha attı: 
- Daima söylerim, zeki ço -

cııksundur. 

Tren hareket edince, cebin-
den mendilini çırakıp salla-
dı: 

• Malımul Yesari - Unutma, muhakkak bek-
Feyyaz Bey, Rasih Nevres"in -Nevres Vacit Beyefen - !erim!. 

azarında, "enteresan., bir tip di ile de teşerrüf etmiş olu - Sonra yeğeninin koluna gir-
luvermişti, artık onu dikkatle rıım.Hemşirenin burada köşk dl: 

, inliyordu. tutması hayli camru sıkmıştı.Fa - Yürüyelim evlat. 
Hürrem Hakkı, yukardan ge- miştr. Fakat şimdi teliifi et- - Haberler iyi galiba?. Ne-

~cek trenin kampanası çalının- tim. şelisiniz ! . 

a: Daha söyliyecek, anlatacak - - Şöyle, böyle .. 
Köye ne gün gelecoksin? tı; fakat tren uzaktan görün - Rasih Nevres amcasının şa-

liye sordu. müştü; Rasılı "Jevresin tekrar ka edip etmediğini anlamak is-
- Söyledim ya. dün gece uğ kuvvetli kuvvetli elini sıktı: tedi. Hürrem Hakkı teessürti

amadnn: nakrislerimden - Peder Beyefendi gıyabi ne de, kederine de tam bir a
ok raha1sızdrm. Hemşirede bı hürmetlerimi lütfen kabul hu - henk. düzgün bir cereyan vere-
akmadı. Öbürgün, tekrar gele- yururlar . miyordu. 
'e.~im. Muhakkak size uğra - Hürrem Hakkının omzuna- Rasih Nevres, amcasına şüp-
1m. dostça vurdu: he ile bakmağa başlamıştı: 

- Arabacılara: Nevres Va - - Oruvar Hürrem!. - Kararsız, düşünceli görü-
ljt Beyin köşkü dedin mi? der - Haydi güle güle. nüyorsunuz. 
lal alırlar, getirirler. Feyyaz B., trene atlayınca, Hurrem Hakkı, içini çekti: 

~~!! • 7 elefon: Beyolflu - 2002 4 _ ·--
- Hakkmvar Rasih .. Feyya ! vallr Şemsi, ne oldu? Feyyaz kadar. 1 mıştım. Gördüğüm mahzurları 

zın gelmesi o kadar ani oldu ki, I da onun hayranlarındandır. - Jü~ya, size ne diye haber 1 sayark~n de hükümlerimde, ta~ 
zihnimikarmakarrşrk,altüstetti - Siz del. göndermış?. mınlenmde yanılıp yamlmad. 

Rasih Nevre~'. bu yeni vazi- - Evet, ben de.. Hürrem Hakkı, yeğenine da- ğımr düşünüyordum. Ben de 
yet karşısında geceki hadiseyi - Feyyazın hali son gün- - ha fazla abandı: kuvvetle kani değildim. Fakat 
hemen konuşmak istemedi. Hilr !erde çok fena idi. Paraca çok - Jülya, iyi kalpli kızdır. geçen günler, bütün endişeleri· 
rem Hakkının her halde yeni ta- sıkıntı çekiyordu, fakat gene, Bilhassa bana karşı mahçuptur. mi kt'i bir hakikat halinde göı· 
savvurları olacaktı. İşlerin ka- gelirini masrafına uydurmuş, İstanbula gelmek istiyor. !erimin önünde kaktı, per,:inle· 
rıştığı bir sırada, amcasının bir kendi halinde yaşıyabiliyordu. Rasih Nevres, gayriihtiyari di. Belma, buna tahammül et· 
pürüz çıkarması vehameti arttı- Jillya, onun sükı'.tnıinu bozdu, titredi. miyecek !. 
racak, derinleştirecekti: bütün hesaplarını kökünden yık - Ne oluyorsun Rasih?. Hürrem Hakkı, şaşkına dörı· 

- Jülya Hanımdan ne gibi tı. Berbat etti. Amma, Jülya mı - Hiç!. Devam ediniz!. müştü: 
bir haber geldi.? teşvik ediyor?. Hatta o, kendisi - Hiç değil. . Jillya, İstanbu - Neden Rasih?. 

Hürrem Hakkr, yeğenine yan için masraf edilmesini kat'iy- la gelmek istiyor, der demez, - Artistlerin Avrupadakİ 
yan baktı: yen istemez, kızar. Hediye ka- birden sıçradm, titredin! Bunu mevkileri, itibarlar, kazançla-

- Alay ediyorsun, Rasih. . bul etmez, her hususta titizdir. o kadar tehlikeli mi görüyor- n her ne olursa olsun, her rıe 
Jülya Hannn diyişlnde biraz da - Öyle ise,· bu paralar ne- sun?. gözle bakılıra bakılsın, kendi-. 
hiddet var. Sen, her nedense reye gidiyor?. Ne ve kimin içiiı - Tahmininizden daha faz- leri hakikaten namuslu dalı• 
Jülyaya tahammül edemiyor- sarfediliyor?. la tehlikeli. . . olsalar, bizdeki telakki başka· 
sun!. - Jtilyanm hayatina uymak - Neden?. dır. Bütün san'atlarına ve fazİ· 

- Size öyle geliyor. adımlarnu onun adımlarına uy- - Çünkü Belmayı muhak- !etlerine rağmen, bar kadını ~l 
- Hayır .• hayır .. İnkar et durmak kalay mı zannediyor- - kak kaybedeceğiz!. maktan kurtulamazlar .. Bu ı· 

me .. Hislerini samimi ifade et- sun?. Hürrem Hakkı, korkmuş gi- tibarla Belma, asıl sevilenin 
men benim, daha hoşuma gider. - Peki, Jülya paraları ner- bi durdu: kendi şahsı olmayıp bir artisti il 
Belki de haklısın, kim bilir?. den buluyor?. - Emin misin?. hayali olduğunu anlar anlarnaı 

Sesi yorgun ve hazindi: - Evvela artist .. Aldığı Rasih Nevres, sükunetle ce- yliz çevirecek ve affetmiyecel<· 
- Evet, belki de haklısın.. gaj hayli yüksektir. Sonra rek- vap verdi: tir. 

Jülyanın, etrafına saadet saçan tam meselesi var. Lokantalar- - Bunu, ilk defa, bir ihti- - Neye bu kadar sert, ve ıı· 
bir kadın olmadığı muhakkak. dan, barlardan tut ta kumaşçı- 1 mal şeklinde söylediğiniz mansız hüküm veriyorsun?. 
Ona dokunanın canı yanıyor.Za !ara, terzilere k 
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hastalarına müjde 
halis ve TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI 25 Kuruş 

HASA:-1 ECZ.\ 

yerine gayet neEts ve bilhassa her giın taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on !iİİn muhafa1.a eden lla,,ın Glutrn ekmekleri buyük rağbet gormektcdir 
dcposunı.b 

Söyledikleri ... ' l 

Aııgari earfıyat. Şaya· 
nı hayret akseleras· 

yon. saatte 86 .- 105 
kltometre sür'at. Yo
ku,_ııarı tırmanmakta 
f"lkiyet Muhtelif karo
aerller. Muhtelif renk· 
ıec Bu resimdeki 
Tawn Sedanın ls
tanbul fabrikamızda 
ırümrüklenmif olarak 

teslim fiyatı 

2800 
TÜRK LİRASIDIR 

Ve sizin söyleyecekleriniz ••• 
.. Ford arabamla iftihar ve memnuniyette bahsede~i~l
rim, çOnkü di~er hiç bir araba bana bu kadar lyı ı' 

·· ·· deXildir T aşıdı~ım yolcular arabamın içindeki 
gormu~ ı:ı d" 1 .. 
konfordan dolayı rahatça seyahat e ıyor ar. 
"Bu arabayı sevk ve idare etmek o kadar kolay ~e 
sür'ati 0 kadar fazla ki gerek düz yollarda gerek dık 
okuşlarda daha çok kuvvetli otomobillerl kolaylıkla ge-

Y d " çerken in~an büyük bir zevk uyuyor. 
"ford arabamla cidden iftihar ederim çQnkO o kadar 
zarif bir görünüşü var ki başka hio bir arabanın bu 
kadar güzel görünüşü olması mümkün deaıı. oıaer a~a
balarla birlikte bir yere d;zıtdi~i vakit evvela benım 
ırabam nazarı dikkati celbeder." 
"Ford arabamla cidden iftihar ediyorum ç~nkQ bana .en 
az masrafla en çok menfaat temi~ edebllıyor. Şlmdıy~ 
kadar kullandı~ım arabaların en ıdarellsl Ford ~ldu. 
"ford'umla iftihar ediyorum çünkO bu araba TOrkıyede 
ve Türk işçileri tarafından yapı•mıştır." işte _Ford sahip· 
ıeri, arabaları için böyle söyleyorlar. Kendllerıne sorunuz. 

:oRD MOTOR CD PANY EXPORTS INC 
FOllD fRCCPORT. ISTAN3UL 

T0RKIYENIN HER TARAFINDA ACENTALAR 

Kız ve Erkek - Leyli ve Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden İstiklal Lisesi .. 

llk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevıdır. 
Bütlin sınıfları mevcuttur. t kilit da. 

l<ız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve fiYrı eş 
bilinde idare edllmektedAır.ŞLANDI 

TALEBE KAYDINA B . T 
Talep vukuunda tarifname g~ouerkı ı;. d 

.Sehzadebaşı polis merkez• :\t asın a 
. Tel: lııt. 2534 

Hiç beklenıtmedil}I bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
1'ayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. onun 
için: 

TllllRE PlllNG~~D 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ü CÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

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

2 - Mektep Leyli olduğundan t&iebenin iaşe, ibate ve ilba
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

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

4 - İki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derecı: tahsil 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. , 

5 - Mektep mezunları için mecburl bir hizmet yoktur. Yal
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah· 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname venneleri mec
buridir. 

6 - Mektebe girmek arz.ısunda bulunanların hüviyyet ci.lz 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet· 
naır.elerini, polisce musaddak hüsnühal ilrnühabulerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarma repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadaı· Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
mektep müdürlüğüne müracaatlan. 

Samsun ~ele~iyesi~n~e-n: ---
1 - 500- IOOO ton hacmı istiabisinde bir mazot tankının inşaan 

münakasıı ve fenni şartnameleri dairesinde kapalı zarf usulile ve 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale l tc,rlni evvel l 930 cu çarşamba güniı saat be~tedir. 
3 - Taliplerin i:ı:ahat -almak ve tekliflerini ona µ;öre yııpm.ık 

üure belediyeye müra•aat eylemeleri ilan olunur. 

Alman Kitaphanesi 
KARONaeyoglu T!lnel meydan nda s2.~ 

-. Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda ~. 

~"e:~~~e Feyziafi liseleri ~:~:~ 
Ana sınıfı, ilk aınıfları ve ayrı teşkilAt dahilinde kız ve erkek orta ve lis~ 
k!sımlarını muhtevidir. Asrın icap ettirdiği en müleklmil vesait. ve tcş
kıfAtı haizdir. Kayıt muamelesine ba,ıanmı,tır.Kayit için mektebe veya 
lstanbul_da. Basiret hanında lktısat ,ırketlne mUracaat edllebllir. 
İatanbul cıhetınde~ gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaitı 
nakliye i~lettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 

• .... derslere başlanacaktır. Tel: lst. 2867 • Bebek. 210 

."araçhaochaşı'nda 1 lorror cadd.:sinde Mur." Pa~a konajtır , ı 

Hayriye Liseleri nehari 
Ana, ilk , orta ve 1111: kısımlan vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlan.ladır. Bi.ıtün sınıfları 

mevcuttur. Talim heyeti en maruf mUderrls ve muallimlerdcn mnrekkeptlr. i'·ransızca tedrisata ilk ,ınıflardan 
başlanır. Leyli .,Jehenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Talebe mel:ıtbln 

erkek 

hususi ot•>mobillerlle mektebe ' ·ı r ve akşam evlerine ayni 

Kayıt muamelesi devam etmektedir • 

DEH NEVi TENViBIT aletleri --Rl~ovlNA~m. 
Galıtı11ray Aynalı Puaj köfe · 

sinde kUçilk Parmı Hanına 
nakl<tmlıtlr 

IViZEıER P0HT1Tı'F la" ın~aıgr ~e~:~:~a ~~~~~~d'::n :ır:~~eo~~~!nk~eç:" U A U U HalU SalAhaddln efendiye vişne zade 
mahallesinde Acı çeşm~ sokR«-ındı 

MllttılltlB l~VIH laın~aları 

S A T 1 E de 
Veresiye satılır. 

Metro bao: S.yo&lu • Eltktrft Evi: lıtaobul • Muvakkltbaoo ı:ad· 
desi No 83 Kadıkoy • Şirketi Hayriye lskeleal No 10 OskUdar. 

9 numaralı hanede mukim SalAhad
din bey vasi tayin edılmiş iken kü· 
çilğQn velisi Adalet hanımıo mUra 
caaıı üzerine visayetin \'lllyete \al 
bine 20-9-9,10 tarihinde karar veril· 
diğl allkadarınce mılüm olmak üze· 
re llln olunur. 

Jandarma ımal;\thanl'Sı mııdu 
riyetinden: 

1740 adet Cffa çanca·ı .10 9 ' <ı,l0 
salı ı .ı 

1617 mrtre kı~lık elbi,L'fik kıı· 

mai l/10/93U çJr~amlıa 14 
Yukarda yazılı t·~ya ayrı ayrı 

kapalı zarf miinaka,,;ı ile satı ı 
alınac•ktır. Munakasa hizal:ırııı 

da yazılı 7.ıımanda lstanlıuld:ı 

Gcdikpa~ada Jand:ırma im:ıl:lt 

hanesimk yapılac~ktır. Şart'lıı.· 

meleri lmalathınedcn verilir. 
Teklifoamenin tarzı imltsı şart 
namede yazılıdır. 

Dr.HORHORONi 
l:kyoğ"iu l\lc\te? >O\H . · > •• ı~ 

muayene s•bahtan akş ıma liad:1r. 

Zayi 2589 'J >. •icil şo!ur 
vesikamı gayıp ettim. \ enısini c;ıka 

racağımdın eski inin hıikmu y ıkııır. 
I!esal ~ 

Münakasa ilanı 
l\u 11kapı'da elektrikle mute~ar·lk 

Ali ıazı1kli bir ıul mb:.nın ıta ' · 
kurulması mevkii mtınak s va ı 'e 
d~lmiştlr. 

Ta:ipler, t•klı ,. neler 1i 20 ıe • 
• rinıc'ti·vel 19~l0 ta ıh ııc rıtis •llıı p1 

zarıesi günü s!at 12 ye kadar Sı·· 

kccCde .Sirkeci palas l !anının 1\ 
Uncü kıtında kAin lnınbul Bd divc 
riyaseti ~lec:ırt şubc~ine te~lim reme 
lidirler. :ialifU!beyon v•~ıi nıuan•"· 
den sonra ita edllen ıeklifn>meler 
nızarr itibırc alınmaz. 

Ankara Vilayetinden: 
Evvelce de ilıln edilml~ olduJ\"u ;ere badema Encumenı Vila

yetçe iha:csi icra edilecek olan bilumum in~aata talip olacakların 
mes'uliyeti ftııniyeyi doruhde cdccckl('rin ehliyeti fcnniyderini natık 
ve~ikalsrırun Vılayet ; afla baş milhendbli.l(ince görıılüp tasdik 
edilmiş oldu~u halde yevmi ihalede t:ncümcne tevdi edilecek olan 
teklifnamdcre ııırrbut olarak getirilmesi ve teminat akçelerinin de 
ihaleden Lvvcl hclıcmc:hal .\luhasehei Hususiye veznesine yatırılıp 

mukabilinde alınacak makbuz senedinin veya bir Banka mektu· 
bunun tt'klifnamelere leffi !Qzumu tekraren il!n ve bunun hilft. 
fında haraket edeceklerin evrakının Encumence kabul edilrmiye
r,eği beyan olunur. 

~ı~~at ve i~linıai muavenet vetaletin~en: 
Istanbul Tıp talebe yurduna tale

be kabul ve müraccat müddeti 10 
teşrinievvel 930 tarihine kadar tem
dit edildiği lise mezunlarına malum 
olmak üzere ilan olunur. 

Bılümum münakasa cvr••.ı \\'aıss 
ve freytag A. :;> nln Sirkeci de, Sik 
keci Palas ilanının 111. uncu kotında 

ki.in fen şubesinden ıelarlk edile 
bilinir. 

KiRALIK YAZ!I IA-;LL!>:R 
Bahçekapı"da a<aıhfü ve ka 

loriferi mevcut biri ıci \' akıf 
hanında Nemli zadelerin hukere 
tahliye C<kc·ckleri bir alon uze· 
rinde birbirinden geçilir dört 
oda ile diğer kntlanbki bo~ 

odalar ica•a \ erilccektir. !\le7. 
kur handa ı 8 No ınüraca:ıt 

Dr. A. KUTiEL 
Muayeoehaoe ve tedavll elclı.t· 
rlklye labratuvarı. Karalı.Oy 
Topçular cadde'! 34 

~ Herke;;-elzem-
Mudderris l\iımürclyan il Be defa 

umuma v ~ orıs mektep t•lebc,inc 
mahsus (iKTiSAT lL\11) c erini 
neşretmiştir. ~·iaıı 1 lı5 kuru,. 

Bu akşam 
Şehzade b:ışı l\lıllet tiyatr 

>uncia l\omlk l'\aşit ve Şevki 
beyler iki oyun bir ı;ecede birinci 
oyun iki komşular, ikinci oyun 
ınaskeli havdut Dan,, 'ar\'cte . . 
sinema. 

Cemal Shair 
Ye :ırL·.,da<ları fera tirntro-"*" ' • 

sunda yarın ak;ını Son pusc. 
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BtN SÖZ 
BİR RESİM 

PAZAR 
EYLÜL 930 

.trı'da filo ıruplan kumandanı 
Erklnı Harp Blnba~ı Cel81 8. 

Hava filosu kumandanlarından 

Vüzbaft Bekir Ayni B. Ağnnıo kııhramao lı.ıtaahmızın muvaffakıyetli lıareklhoa saboo olan tıarp ve roı;llmez bir k11mı 
Hava filosu · kumandanlanndan 

YOzbaşı Tevfik B. 
Hava Taburu kumandanı 
Blnb&fl Zeki Doğan B. 

liava filosu kuma"da n
larından Yüzbı şı 

Osman B. 

• 

n 

l(abraman tayyarecilerimlzden bir grup 

Hava tllasu kuman
danlarından Ytlzbafı 

lbrahlm Hakkı B. 

• 

' 

Hava filosu ku ı:an· .L'----'"
danlarından Yüzbaşı 

Ferruh B. Muvaffakıyetli UÇUf yapan tayyarele 1 nizden biri 

~ 

Hava filosu kuman
danlarından YUzt aşı 

Cel41 B. 

j 

.. 

Hariciye Vekili Tniik RUştu, Bolıı meb'uıu Falih Rıfkı Beyler ile Rusya sefiri 
Mösyö Surlç dün Çiçerin vapuru ile Rusyaya hareket etmişlerdir 

Beyazıtta Açılan biçki meuebinln el ifl sergisinden bir köfe. 
- Va71s1 ic; sayfamızdadır.-

DDn şehrimize dokuz ıtalyan tayyaresi gelmiştir. Resmimizde tayyareciler 
grup halinde görünmektedir. ~ 

-: • • • "_ 1 • ' 

•• '· •• ', .-· .• i:.. ıt··.'· 1\1\evsim Yaklaştı 
llu muna•chcrl~ Calataıla Kar;ıkiiydc !'Örekçi fırını ittisalinde lıüyiik mahallebicinin listılnde 

• . , .,. 

* ' ·-.. ·-·~ 

Büyük. Elbise Fabrikası 
En miikemnıd ku ıı, ~la~ıl:ın en 'on nıcday:ı ınc Y:1f1k n ~ L'tı:·q11. h·çimdc olarak imal edilm·~ z ngin ve 

\e;i 'rılc ıntıntakp elh •c\ r n ı l.ıL rı nı n:ı •rL ı ı'.criııin erz:ırı istifndele'rine arz..tmektcdir. 
F.Rl\EKLEllE \lAI ı-;L"s : l IAi\1\11.:\RA \IAHSUS 

f '}' b J 91/ l.ira.la:ı & 
ngı ızmuşaın a arı 2iııb"r"' • ı·eritaklidimu:,. M b 1 131; 

Kabilitebdil muşambalar 141 /_, ,, 
0
: •eliı r,ok'.rrdc uşam a ar 2 " 

C:()n ıtıt).f~ l'iı;imJe M b 1 14 t / 
M b J 191/ o ve l:ıh 'i tchhl uşam a ar 2,, 
uşam a ar bivertiıı'asıarlı 2,, o 

• ~:ııhıdir r nk:erd• Trençkot.Jar 17 ı 1 \!u»ınhJl.ır in~ Ilı 
biçlmı kıım1~lorcbn 

Gabardin pardesüler 
.\ll'Fl.ON iic 

\l,şhıır ~lııı! !her,:"'"'" cmprnneahili ·c 

Gabardin pardesüler 
Manclelberg pardesüler 

\ll H .o:-; i!c 

İngiliz biçinıi kumaşlar-
1> \ '' l'\Hllt-:~l'l.Y.R 

Trençkotlar 
tı: cins yünlü paltolar 

,..ı' :r. h·,· TIİ K .. l .. 
' "' \'C s ır 00 İ!.lll1 e. 
ıır,cı.-,ı:ı, J7 t" leı· 
' en 1 nl·: os unı 

171/ • ırahırdın 2" 
2 " • • ~·ocu !\L.\lt.\ • \L\ 1 l~LiS 

25 112" : ! Kauçuk muşambalar 
29 1 /ı" • • • 371/2,. : • t 

o • • 
17'12" ! 
131/2,, : 

Bi' ei'tİn n1uşaınbalar 
Trençkotlar 
Trençkotlar muflon ile 

Yünlü paltolar 

9
1
/1 " 

13'/.ı,, 

Ayni znmn!lda er~c!<lere malısJs gayet ~ık 
pnrde.ı;ter, paltol:ır, kc>tilmi~r. ve 111-~:ımb:ılan~ • 141/ O müntth .. ıp çe~iee.i ve Iılr.ın1lar:ı n1.1'1s~ıs m,1nto· 

~ " ft 
Q ı~r ,.c pekli nıır~~rr.oa':ırın ın;it<!ııo·"i ç~;:ıtcıi 
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/2" : nıe,c:::tur. 

Toptan Fiö.tına Perakende Satış 

:r: 

murenevvi 

ldliJe ~eka!e\in~en: 
h:ıiz u':ınl:ırırı bir ay içinde .~dli\ ~ 

\ ,·1..rkıinroıd; m •,r.ıkH b:r ııorcr n:11:ı' ini n1+1 o:u·.1~ r Lı rı • 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Umumi idare binasilc memurin haııckri arasındaki parke yolun 
tarafeyııinde yapılacak imi~ kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. 

Münakasa 6 birinci Tc~rln 930 pazartesi günü şaat 15,30 da 
.\nkıırnda devlet dcmiryolları idaresinde yepılacakrır. 

'.Vlünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temin.1ll:ırını ayr.i giindc saat 1 S e kadar lkonıisyorı k:\tiplijı;iııc 

vermeleri !Azımdır. 
Talipler mLınakasa ~artnamelerini üç lira mukabilinde Ank:ırad:ı 

idare vc:ı:ne~inden tedarik eıkhilirlcr. 

* * * 170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla nuina-
kasası 3 ikinci Teşrin ı 1)30 Paz8rtcsi giinti saat 15 te An karada 
Devlet Demlryolları ld.1resimlc y;ıpılııcaktır. 

Miinakn•aya•iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni ~ünde saat 14,;JO a kadar Münakasa katip
liğine vermeleri l~zımdır . 

Talipler munakasa ~artnamclerlnl beşer llrıı mukabilinde An
karada ve 1 laydarpa~ada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • * 
Haydarpaşa - Ankar:ı hattı ilzcrlnde Derine~ istayonıında te~is 

edilmekte olaq cnıüte fabrikası nni~tenıilAtmdarı fen, idare ve 
amele binalarının in~aarı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

MLina~asa ı 2 lıirinciteşriıı l).lO pazar glinii saat 1 !'i te Ankara ela 
devlet ılemiryo!ları idare~inda yapılacaktır . 

.\liinakasaya i.;tirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve muvakk:ıt 
teminatlarını aynı Riinde saat 14,JO a kadar komisyon katipli~inc 

\ermeleri !Azı nıdır. 

Talipler mtinakas:ı ~artnamderiııi (!O) lira mnkalıilinde Anka
rnda ve 1 laydarpa~adaki idare n1.nclcrinden tedarik edebilirler. 

İstanbul Belcdi·;c':ııden· I• rl~ 
yaıı~ın yerinde 2;-.2 nurn•r.I~ 

·~ adada Kova~ı dc,ıc nıahıllc· 111 

nıcd.-c~clcr caddc·•ırıı.lc' 2ı1J5ı 
2'.! ı lı-4 harıt;ı n ım.ırn'ı . r,.ıJ.ıf 
ara>mda 1 ~8,'l r metre ını•'·'Jı• 
baı yiızsuz arsanın metre ıı r;ılı
lnna hir lira kıymet rakd;ı 

olunarak bedeli sekiz ,ne '' 
'eki1. mw;:ıd tal»ittc 11,ıc·nıe~ 
iizcrc al;\kad:ırl~rı arn-ıı•d ı ;ıo;ı~ 
muzayeclcye k1>nm.,1nır T • ıl<' 
rin <artnanıcvi n·iirınck •,·ı' hCI 

~ . h "t 

.,.ıın ITilİZa)·cdc\·c nirrnck ıÇ'~ 
h • ~ l 
ihale güntı olan 1 :1 tc·0ri'l'•' " .. 
<J.10 p:ız:ırtesi ;ı:ıinıi le,. 11.1 ıı nııı· 
ıhirlu~ıine mlİracaatJ,•rı. 

.\bltcpe Bahçe sob:~,ı;ı,:.ı ~.} 
Nıı. da Bahriye 11 ıııı• .1 

n· 
lst. L\;üncil lc:a \.TcmLrlu,ı•d~ 

dan: Sa&.dt:t l Ian11nın zirnm 1!.1 1 ı 
.. .. l\ 

maıluhu oldu~ı idt!iı olu:ı.ı:ı l·j, 
lirar.ın haciz yolile ı,fı,ıli hakki~ 1" 
vaki takip talebi ütcrlııc 1 ır.1f·" 1 

gönderilen ii·lcme emrinin .. ~J~ı 
vt:rilcn n1cs:-uhattıt m~ d· .. ui' ın 1 

bulıınmadı~ı;ıı< ve ikl:ıı ' · ıı. . . ı . ıeı 
mtçhııl oldu.~ıı gı;sıcr l ııe<in 110 i~ 
ilAncn tcbli~;ıt ü:ra.;ı ı.ı k:ır 1 :-! s 
mi~tir. ·r~rihi il~nd1-1 itib1rc 1 ~ ıt J 

içinde mu~.1caaıh hir iliraz cJ,ı ' 1., 
l k J •. ,ıo 

lılılıat ve l~tinıai ııınavenet Ve~aletin~en :;:~~~:;:c:: s:~,r:" ~:.:::c:'.ı.:c~ ~ 
mal muavenet Umum Müdürlü- h>kkınllda gıyaben nrnımr- • 

1.fe Vekalet için seksen ton kok 
köınürii alınaca1<tır. Veımeğe ta 
lip olanlar.n şartnamesini gi:ır
ınek iizre Ankaı-ada Sıhhat ve 
İçtimai muavenet Vekaleti isti-

• .• 1 • \• • 
~.. İ , ıycyc uC\'!m o nn:leı..,. m~~ · eti 
gune ve stanbulda Sıhhat ve emri makamın• ka:m olmal. 

İçtimai muavenet Müdürlüğüne j_;ı:ı ·ı ohınur. _ ~ 
müracaat etmeleri. Mes'ul Müdür: Biirhan 


