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• SALI -23 EYLOI. t9SO 

il lllci ttH, ıco 1659 

iLK GÜN 1 

Dün B. M. M. ilk içtiı:ıamı f 
Yaptı. Bu, içtimaın en ba~z, en f 
kıyınetli karakteri Başvekil İs
met Paşanın Şark harekatı hak
kındaki beyanatı oldu. İc net Pş. 
Şark hudutlarımızdaki isyan ha 
reketlerinin tarihçesini, eski a
n_ıilierini, yeni sebeplerini ~?k v~ 
cız bir ifade ile anlattı. Sureklı 
alkışlarla karş !anan bu, beya -
tıat ile muhterem Başvekil, efka 
rı uınumi ye karşısında şu haki-
katleri ispat etti: 1 

-
........, .... -...- n -.ftiWIJwn n ,....,... ...... 4 4 e """=w n ...,,, n n • n q u z 
B•l!l--harr.iri: S.iirc ı..:eb-.w-. M:..4 .. UUT 

l - Türkiyenin harici itibari 
Çok yüksektir. Cümhuriyet Tiir 
~İvesinin komşuları ile ve bil -
tı.ın devletlerle olan mtinasebatı 
her hangi bir isyan ve irtica ha 
reketi ile sarsrlmıyacak kadar 
kuvvetlidir. 

B. M. ec isi Un 
bu içtima_d_a __ • IC r 

,.ll:!!m._ ... ~B~U~G~Ü~Nım:::m._ııa~--. 
2 n~ı 'llhlfede · ~ 

1 Tarl'ıı l!:rll'aiaı" Ah1üi- -
h;.;nıit 2· · lar ol Te s~;ı ltaJ ~rlter 

ye miidilrJerJ toplandılar 
J ~ oaun kömür flııtt'~rı bir 

az yfikıeldl 
4 Uncl sahifede ~ .ı ·ıc ı sahifede ~ 

1- :\fu!ı1ekırter butdayları ., 1 felek, 2 Neş~ lyat hayatı 
yok pahaııra almak tıtl- ~ 3 4 HlkAye, 4- Mektepliler 
yorlar \ 5 nlci sahifede 

2- Dün kaymakam ve nahl 1 - ft1ali icmal 

2 - Türkiyede Cilmhuriyetin 
"c inkıliibm müdafaası mevzuu
bahs olduğu zaman, yalnız Dev 
let:in miise!Uih kuvvetleri değil, 
biitUn halk müdafaa için her tilr 
lij fedakarlığa katlanmağa ha -
ıırdır. 

Muhalefetin de yer aldığı Meclis ilk 
içtimaını nasıl yaptı ?. 

-------·------
ismet Pş. mali tedbiri icap ettiren sebep ve Ağrı 

zaferi etrafında iki nutuk irad etti ve alkışlandı .. 

Türk ocağı 
C. H. Fırkası hars 

müessesesidir 

Fır.ka grupu bu sabah 
toplanıyor 

3 - HükOemet, Ağrıdağı gi
bi senelerdenberi kangıren ha -
lincte mefuleketln bünyesini ke
~iren pürüzlü, çetin ~ ~ar.ışık 
bır hareketi bile herhangı hır se 
ferberJiğe lilzum göstermeden, 
llıevcut asker ve jandarma kuv
\>ctierile başarabiliyor. 

İçtimada bir seferberlik ilanına lüzum hissettirmeksizin Ağrı harek~tını 
zaferle tetviç eden kahraman ordumuzun muvaffakıyatını Ismet Pş., Mıllet 
kürsüsünden büyük bir sitayişle kaydeylemiş ve Meclisin Cümhuriyet 

---
Başka fırkaya mensup 
olanlar ocaktan istifa 

, etmek rr e buriyetindirler 

ismet Pş. yeni kabinesi ile cumartesi 
günü meclise çıkacaktır 

Başvekil Paşanın, pek kuvvet 
li llıisal ve delillere istinaden or 
taıra att•ğı bu hakikatlardan baş 
ita. bir hakikat daha doğuyor, o, 
<la hükumet politikasının istinat 
Ctf • 
~ ıgi esas! arm sağlamlığıdır · 

"1. Meclisi kahraman ordu-
ııı. • 

...:urı fedakarlıklarına ve onun 
~iı Şehitlerine minnet ve şük
~tııı ifade etmekle, yüksek bir 

fc yapmış, kadirşinaslığına 
~11 ltiizeı bir misal 'göstermiş ol u. 

lier halde Ağrı harekatının 11etic · · · ı h-esı Cümhuriyet ıdaresı e ı :e kaydedilecek büyük bir mu
~ffa~ıyettir. Geçenlerde gene 
h' ' 8Utunlarda söylediğimiz gi
~ bu netice semavi bir atıfet şek 
0 de, dua ile, temenni ile hbıl 
1 Jı:ıadı. Muvaffakıyetin belli baş 
~1~lleri, Türkiyenin beynelmi 
k itibardır. Hükumetin teyak-

ordusuna şükranlarını izhara vesile vermiştir. Büyük Millet Meclisi reisi 
Meclisin şükranlarını orduya iblağ edecektir .. 

ANKARA 22 (Milliyet) -
B. M. Meclisi ilk fevkalade içti
maını bugün (dün) akdetti. 
Bununla Medlisin yeni seneme
saisi başlamış bulunuyor.Bu se
neMeclis muzakerelerin asıl ola 
cak? başta gazeteciler olmak 
sartile bunu, herkes hararetli. 
diye. tavsif ediyor. Fakat bu, sı
caklığın neredenı sanil geleceği 
ni ve nekadar yakıcı olacağını 
şimdiden kimse kestiremiyor. 
Meclise, muha'lefet giriyor, di
yOI'lar, liberal muhalefet; mute 
dil devletcilere karşı nazariye 
olarak kuvvetli bir şey değil, 
kim bilir belki Fethi B. bunu, 
zaftan kurtarmanın kolaynu 
bUlacaktır, muhalif meb'uslar, 
geliyorlar. Tahsin B. kendisine 
arka şıralardan bir yer intihap 
etti, aaklanmağa lüzum görme-

.. 

1 ANKARA, 22 (Telefonla)-
y asanın bir maddesine göre 
Türkocaklan Cümhuriyet Halk 
Fırkasının hars müesseseleri-

Adliye vekaletinden çekilen Mahmut 

Esat B. in yerini kabinede 

Yusuf Kemal B.in alması takarrür etti 

dir. Teşekkül edecek ye-
Türkocak:larının bu vaziyeti · k b• ki" • 

bazı mahallerde anlaşılmamı~ nı a lne son şe ını 

gibidir. almış gibidir 
Gerek ocaklar intihapların- • - • 

da, gerek ocağın fırka ı:ıe müna Fırka nızamnamesınde 
1 1 ı.ebatında bazı gayri tabiilikler, yapılan tadilata göre 

suitefehhümler hasıl olduğu gö "f tti" l b d 
rülmektedir. mu e ş er a ema 

Mdığım ma!Umata göre bu. mcbuslardcln olmıyacak 

{ 

diği muha~k~k.~abahatlı de de- haşoekıl paıa nutuk lrad edlgorl•r 
ği'l, fakat nıçın.on sıral~r~~ ~turı hut sağ sol diye yalnız, lafta milli paranın daha ziyade yük- M l • • 
madı? yazık kı; b~na .. ı k~l e- kalan bir tasnife itaata lüzum se!rnesinc mani tedbirler ittlha uame e vergISI 
den l'.o~.Y";1:1rm~akı musta 

1 
ga görmedi, geçen seneki yerine o- zı için davet ediyoruz." ve ilAve ----

vaziyeti tavzıh için mühim bir ANKARA, 22 (Telefonla)
karar alınmak ü.ıeredir. Bu ka- Halle fırkası grupu yarın (bu
rara göre Türkoc~kları ~a!k gün) sabah ilk içtimaını akte
fırkasınm hars miıesseselerıdır. decektir. İçtima1ar bir kaç gün 
Türkocaklarına ancak Cüınhu- sürecek ve pek hararetli olacak 
riyet Halk fırkası az.a!larile hiç tır. Cümhuriyet Hallı: fırkası ni
bir siyasi fırkaya dahıl bulunma zaınnamesinde yapılmakta olan 
yan Türkler girecektir. Bu_ ka- tadilata göre fırka müfettiş'leri 
rann neticesi olarak başka sıya- badema meb'uslardan intihap 
si fırkalara muk~yJ'.et bUlun~ edilmiyecektir. Bundan başka 
azaların ocaktan ıstıfa mecburı- fırka umumi merkezinde muhte 
yetinde kalacakları tabiidir. lif ·bürolar teşekkül edecek ve 

' tıı Ve basıretidir. Hidayet, her 
c;ıd ti lıi en evvel ve her il.milden m 

ııı:;: olarak, Cümhuriyet ordusu 
lıi<.. kudret, fazilet ve kahraman 

zetecı SOY'luyor. k l turdu bu yeri kendisine Gazia- etti j yarın sanayi birli~ mil-
- Asıl Nuri Beye ba a un °• yinıta~ meb'usu Remzi B. verdi. - Kanunun muzak.e~eııiı_ıe 

nereye oturacak? . Bugünden, Mecliste talii olan başlandığı zaman Meclıs_ı üıyl him bir içtima yapacak 
Eski fırka arkadaşları kendı- yegane muha!lif melb'us Afaoğ- karara sevk edecek avamıH 'te~- . • . _ . . . 

bu blirolar zümre işlerlle iştigal 
edecektir. İsmet Pı. nın kabine
de icraıı.ı mukarrer olan tadilatı 
yapmak ve Reiıiclimhur Hz. 
nin itimadını haiz bulunduğunu 
teyit etmiş olmak için perşem
be gilnü akşamı Reisicümhur C fi. F. Umumi kltlplll!n• tıyln ıo•dır. sini kahkahalaı1la karşıladılar: Ju idi. İhtiyar liberalizmin bu rih etmeyi vazife addederiz." Mı~lı s_anayı bır~ığı heyeti u~ Hı:. ne kabinenin istifasını tak- edllıcek olaa 

Siirt Meb'uıu - Sola, diyordular. ihtiyar taraftarını eski arkadaş Meclis, başvekili şiddetle _ve mumıyesı yarın. b~r~k merkezı-
MAHMUT Nuri B. solu bulamadı, ya- lan belki de artık, son defa ola- minnetle alkışladı. Ba~v~kıl, nde fevkallde hır ıçtıma yapack 

- _..:.::.::.:..:.:_______________ rak bir kerre daha aik.ışladılar, kürsüye ikinci defa geldığı za- tır. 
o, yer arıyor ve güliiyordu. Siirt man Meclise: Aldığnnız malfunata göre bu 

1 meb'usu Mahmut B. imdad:na - Size, dedi, .büyük vak'alar- içtimada muamele vergisi hak-

dim edeceği anlaşılmaktadır. ;'/afla Vtklll Recep B. 
_ ~smet Pş. ek~eriy~ f~rkaııı binenin beyannamesini okuya

reısı sıfadle yenı kabinenın teş rak Meclisten kimst reyi ietiye 
kiline memur edilecek ve cu- cektir. 

Dün Mustafa Şeref B. in rigastilnde toplanan 

~eclis içİi;;~dan sonra 
1ktısat encümeni toplandı 

yetişti ve yanına ~turttu. Aga- d.an bahııedeceğım, ve devam et kında göriişillecektir. 
oğlu Mahmut Beyın.yanına c;rı- tı: . . . Erbabı sanayiden 928, 929 ve 
urduğu zaman Meclıste artık - Şark vilayetlerınde ı_nühım 9 30 seneleri muamele vergisi 
muhalefet erkanı yerLerini al- vak'alar oldu. Hudut harıc!nde-

1 1 
aktadır Erba

mış ve artık nazarı dikkati celp ki teıkilS.t, senelerdenberi hazir ~ ırunış ~~-a ~·ı 
93

i 
edemez şeyler olmuşlardı. Mec- ladrklan rsyan için :ııamanı mü- .1 7aftıbıç egı ~e 

1 
~ne -

liste bugün (dün) mesleğine go -sait tel!kki ediyorlardı. So · ~ ~~7d en aınu::;n munas ~ r .şe 
re en iyi yeri Reşit Galip B. in- memleket bünyesini, rayana mu dı x e d d ğı ve yal~m enn 
ti hap etti. Sıraalrdan hiç birine kavcınet edemiyecek kada · za- ?ı;ru .ı;n ko _ r;ıya .e. ad 1 ean~
oturmadı mustakil kaldı az da- yif zannediyorlardı.Bazızaruret by~~ ven bere

1 
ıt1ası ıçın e tfe.d e -

• J k J ı · u~atta u unu ması etra :n a ha oturdugu yerde ya nız a a- erı vardı: .. .. kl dl 
caktı, bereket versin İsmet Pş. -- Anadoluda şimendifer ilerli- goruşece er r. 
kolundan tuttu ve "otur,, dedi. yordu. 2-Cümhuriyet ordusuAğ Muamele vergisi primleri er
Eski arkadaşları yardım etme- rryı, şakavetin artik barinamlya babı sanayie aksiyon olarak ve
seydi:ler muhalif meb'uslar bu- cağı bir yer ha ine getiriyordu. rilmek üzere Sanayi ve Maadin 
gün (dün) Meclist~ rahat yer- (Devamı 6 ncı sayfada) Bankasına verilmektedir. 
leşemiyeceklerdi. Meclis mu-
tat merasimle açıldı, daha eveıl 
Gazi Hz. localarmı teşrif etmi§ 
!erdi, süfera locası da kaılabalık 
tı, Mecliste ilk olarak Reisicüm 

'' hur Hazretlerinin Meclisi içti-p k ti. . koruma maa davet eden tezkereleri ok-

k aramızın ıyme nı " undu, sonra muhterem başvekil 
an .. • d tadı"Ja"t yapıldı hükfunetin içtima hakkındaki! unu uzenn e .. noktaı nazarını izah etti, dedi 1 • 

l1t .\NKı\RA 22 (Telefonla)- ya illa ve edilen bir mad~eye go- ki: 
t' tıtıat E:ncü' - bu .. hey'e- re muamelatın selametı ha~kı~I "- Büyük Meclisi yeni bazı 
~;ı~llılllniyed:e~nr:ı:plandı. da herkesin itniı:anını .tem.ın ı~ mali tedbirleri ı:nu~ea için iç
:a 11llıızın kıymetin· koruma çin bu muamelenın vazıyetı ?e timaa davet ettı<ı: bırkaç ayevel 
<~~hasını Maliye v ~kilinin hu- sabiyesi her hafta gerek Malı ye size mi111 para?ın sukutun? ~&
li:111~~ tetkik ve müzakere etti. gerek depozit.~>r B~nka t~rafıı;-. ni olacak tedbıder arzetmış~k., 
'-d~Ullıen layıh .. · de cüz'i dan neşr ve ilan edılecekt~r. La-ı Sekiz aylık devamlı ve cıddı 
"' ııa a uzenn b" .. Malı ye ve. d . d- d la;. t Yaptı, Bu tadilata göre yıha yarın, ö ur &"un .. ı mücadele en sonra şım ı e 
~;ı~~adaki muamelenin Devlet bütçe encümenlerınde m~z~k~- -·----------""-\ 
le" aııının açılmasına kadar re edilecek, P~rşeınbe ~u.~u·ıee Be has"'a var. 
· <ırn edeceg·- h-·k .. ·ı· . h"y'eti umıımıye de goruşu - lı · ı u mu ı ave e- · _ 

martesi günü Mecliste yeni ka. (Devamı beıinci aahifede) 

Fethi Bey dün akşam 
Ankar~ya gitti 

' Yeni fırka ·tstanbulda akalliyetler 

namına da namzet gösteriyor 

S. C. F. Barem kanununun ilgasına mı çalışacak? 
s. C. Fırkası lideri Fethi B. I 

dün akfaınki ekspresle şehti
miı:deıı Ankaraya hareket eiı-I 
mittir. Fethi BeyJ l11taıyonda 
fırka umumi merkeıı ooağı büro
su tefi Aann Beyle burada ka
lan fırka erlr6nı tarafmdan teı-

1 yi edilınittlr. 
Ankarada henüz fırka teşki

latı dlmadığmdan k8:tibi umumt 1 
Nuri Beyin Y enişehlrdeki apar 
tnnanmda meşgul olunacaktır., 
Ank~ada __ ne kadar kalınacağı f<tılhl JJ,,,, giderken 
Mecliıı muzakeratmm seyrine tesblt edilmiştir. Fakat bu hu
bağlıdır. . . . susta ketumiyet muhafaza edlf 

1'.ı:k_a gazetesın~n ~eş_redıı- mektedir. Bu namzetler için le 
me~ ıç~ de fe~kalade ı.çtımaın evvelce isimleri yazılan akalli
~etıcesı beklenılmekted:r. Mec· yetlerden namzetler ilave edil
lıs te~rar k~panır kapan~az ga eliği söylenmektedir. 
zetenın lntı arı temm edılecek G b d · t'h b 

e ze e ın ı a at 
tir. Aldığımız malumata görr 
Fukanın fstanbul ııamzetleri Gebzede belediye intihabatı 
Yeni fırkanın İstanbul şehri başlamı§tır. İntih~p ~aye~ harı 
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2 MILLIYJ-:T s \Ll 23 EYLÖf, 1980 

amitl 
~ ._ 

l/atır11tı •• illi!! 
~ -

ulta 
Almanyada Yahudi düşmanlığı Cemal Hüsnü B.in istifa Tahsin Paşanın 

No: 44 ~:~~~m_:.v:.~~!
1

~:.i . On senede 6 kişiden 6,000,000 a çıkan Alman faşist- Gümüşhaneden yeni intihap icra 
Fehim paşa daima Fuat leri uslu duracak mı? Merak edilen bir mes' ele.. için Meclisten Hükumete tebliga 

Pş aleyhinde bulunurdu Az degıv ·1 ıı Ecnebi matbuab ıı Delilik g~~a(~~~\T~:f~~:2 fev~ Ye~!::1:~r0~:~: ~~i1:a~ 
• A bl ı • "-1 iade içtimaında Başvekil İsmet çin Hiikilmete tebligatta bu 

vrupa r ı., K d" . . . Paşanın, birinci nutkundan son nulacağı riyaset tarafından 
Fehim Pş. ve adamları adeta onunla 

uğraşmağı iş edinmişlerdi 

Hitler taraftarları- ne olacak?. en ını para ıçın ra Bem sefaretine tayin olunan d" 'imi f M"'t k"b İs 
M 'f kili a·· .. h ın ş ır. u ea ı en ff k t • hr ttı aan ve ve umuş ane p k .. k. . k nın muva a ıye l "Temps' gazetesi Avrupa Birliği ne e a meb'usu Cemal Hüsnü Beyin bu . aşa 1~~ a aıt ı mcı nut U 

Almarıyada Hit!er taraftar- meselesine ve bu mevzu üzerinde Ce- NEVYORK, 22 A.A. _Dün gün B. M. Meclisinde istifana _ ırat etmış ve ruznamede baş 
ları intihabatta mühim bir mu- nevrede ce:eyan etmekte olan mü.za Terry namında bir Amerikalı mesi okunarak kabul edilmiş _ bir :Jey olmadığından perşe 
vaflakiyet kazandı. Hitler 919 kerelere tahsis ettıği başmakalede ez delikanlı fotografcıların, matbu tir. İstifa okunurken salonda günü tolanılmak üzere celse 
da, yani umumi harbin ferdasın cümle diyor ki: at mümessillerinin ve: yükselmiştir. til olunmuştur. 

Bütün reyler C. H. F. na ! 
Ankarada dün intihap başladı, 

bütün halk reyini C. H. F. 
namzetlerine • 

da A!lmanyaya galipler tarafın- "Hedefe vasıl olınad:ın evvel uoun 1 - Taliin açık olsun! diye ba
dan ağır bir muahede yükletilir bir yolun katedilmesi lazımgelmek~e ğıran halkın ortasından ve yeni 
ken 6 kişi ile işe başlamış ve dir. Bir takim müşkilat çıkacak, bır köprünün üstünden Hudson ne
bugün taraftarları 6,000,000 kim takım itimat buhranları zuhur ~de- hrine atılmıştır. Elinde ve başı
seye yaklaşmıştır.Son muvaffakı cektir .. Çünkü .. insanl~rın ta~iatınd_c nın üstünde vücudunu şakuli 
yeti üzerine kendisinden gene umumı menaf·'·' hususı.~enaf'.ın_ zavı- bir vaziyette tutmak ve ayakla
sık sık bahsettiren Alman fa- yesı altında gormek m_~nde.mıçtı~. Bu rrnm ilk evel suya girmesini te 
sist!lerinin reisi Hitler memle- ande makul olarak duşunulece şey min etmek için yelken bezi tut
ketini dünkü ve bugünkü müşki fikri'.'! yürüdüğüdür. Fakat doğru o- makta idi.Fakat boşluğa atıldık 
tattan kurtarmak için çare ola- !arak kimse bilmiyor'ki bu fikir Avru tan bir saniye s~nra vaziyetini 
rak şunları bulmuş, ilan etmiş- panın ıensiki için nasıl ameli bir düs- kaybederek nehre düşmüs ve bel 
tir: tura varacaktır'.. Bu şu mevzu üzerıu- kemiği kırılmıştır. Kendi~e ma- Ankara, 22 ( Telefon ) - başladı. Başvekil 1'aşa refik:ıS 

- Bütün Alman!ların birleşti- de ta~mınler yurutmek t_ehlıkelı ola- ' lik olmadığı halde sudan çıkarıl Bugün Ankarada belediye inti- birlikte reylerini attılar. Intil 
ği Büyük Almanyanın teşkili; cak bır takım.şeyle.re tabıdır. M. Br'.- mıs ve hastd.ned>:: ö1 '11Ü~tilr. Po- habatına başlandı. Sabahleyin bat altıc·a kadar devam etti. 1 

verıyor 

ka ilk b d l l Al di - .11 tl l .. andın Jivakatı fikrı tasavvur etmesı 1. • . "h . l 'k k 
1
. k • · I d k ·· ' 

''ıldız saragında harem kapısı ve Ç nıa eyn a res manya ger mı e er e mu- · . . . ıs, gayn ı tıyarr o ara at ı anunı merasını e san ı mu - b" d k k d 
'k 1m 1 ve onu beynelmılel en nazık şeraıt f b b" . l k İ ın vatan aş a şama a ar r cldu.,.undan kendısine hariçte akseden bumesele Fuat paşanın savi hukuk~ ma~ı a . a ı, mua- . . . . . B . ne se se e ıyet vermış oma hürlendi. lk reyi Cümhuriyet 

t . A akk t emun")•etler o gu··n cuma selam" lığına gelme- hede!ler tadı! edılmeh; Alman- dahılınde kabul ettırmesıdır. u ı~ töhmefl Terryn· ark d la H. Fırkası müfettişi Ali Nazmi ni istimal etmiş bulunuyord 'a.,, muv a m f 1 .. f 11 k k" "k d - ·ıd· ı ı n ha 1 e ın a aş -~ uçu egı ır ve ne o ursa o su - d b" . . k'f . . B y k"ll b' ı k G · H · 1 · · d. · · E ·· le Rusya mesı·ıe Hu"' nka"r nazarında büsbu·· yanın aza nu usunu yo ama rrn an ınnı tev ı etmıştır . attı.. e ı er, me us ar, a azı z. nın yarın rey ennı tev ı etmıştı. zcum . . riciye nazırının teşebbüsü milletler · 
bdil . ı t.. ham tahrık edecek bır se k metı"nı· Terrynin yapacag·ı bu işin tafsi- dm, erkek herkes reyini atmag-a meler. muhtemeldir. .tmperatoru yazın te ı .ıava ~n ev 

1 
. nazarında bütün manevi ıy !atını yegane olarak dercetmek * * * içın Y altadaki sayfiyeye ta~ın- ı kil almıştı. . . • . . muhafaza edecektir." 

dığı zaman komşu devlet hU· Fehım Paşa takdım ettı~ı ;ur üzre mumaileyh ile mukavele Mihaliç, 22 (Milliyet) - Bu ıda ittifakla C. H. Fırkası nafii 
k mılannm Devleti aliyye su- nalda Fuat Paşanın konagında Fırkacılık deni yapmış olan bir gazete bu teşeb rada belediye intihabatında C. zetleri kazanmıştır. 
ı:rrrıı yakın bir mıntakaya gel bir ta~ım silahlı avene . bulun- Fransanın eski başvekili ve radi- ~üst~dhiç bir me;'u~!'eti olmadı- H. Frrkas· namzetleri bütün * * * 
mesi vesileaıle beyanı hoşiimedi durdugunu .. ve ~unun ~ır kascı kal sosyalist fırkası reisi M. Herriot gını 1 dıa etme teuır. müntehiplerin ittifakı arasile ka Afyonkarahisar, 22 (A.A) 
zımnında mızaketi siya. ve mahsusa mustenıt oldugunu ya ı yazdığı bir makalede Cenevredeki zanmışlardır. Aziziye belediye intihabatın 
ibnrz etmek ve aynı zamanda zıyordu. Bu)urnalda mesele ~ 1 F'ransız heyetinin vaziyetini tenkit et 8 idam karari ısteniyor * * * C. H. Fırkası namzetleri ittif3 
mü :ıasebatı dostanenin teyidi- su.~etl~ tasvı~ ~lunmuştu kı ı ~ ~ mektedir. M. Herriot diyor ki: Ank 

22 
( T 

1 
f ) _ Ankara, 22 ( Telefon ) -

m dar olmak ilıere tarafı Hunkarrn endışesı artmıştı. Se- ~ ~ ~ "HükUınet Cenevreye siyasi bir . ara, . . . e e ~n Gazi Ayintapta belediye intiha- la kazanmışlardır. 
~=hane:en Çar nezdine bir he- liimlık merasimini müteakip Fu \ r hey'eti murahhasa gönderdi, milli de- ~eclıse tas~ı~ ıçm sekız idam bı bitmek üzeredir. Halk, fırka * * * 
yeti mamusa gönderilmek ~det akt pd~~ . sarh~ya celbd~~~ndudve ğil. Hak itibarile bunu yapabilir. Fi- aran gelmıştır: mıza rey vermektedir. Ankara, 22 ( Telefon ) 
olduğundan Sultan Hamit bu va . en ısını~ ıç sevme ıgı ~e . a- ~ liyatta ise M. Briand haksızlık etmiş- Beyo~lu Jandarma * * * Antalyanın Finike ve Afyonu 
zifeyi bir kac defalar Fuat Pa- ıma aleyhinde a~ıp . tuttugu Iz- tir. Bazı kimselerin bulunmamasın- kumandanlı..., Konka, 21 (A.,A) _ Çumra ziziye kazalarında fırkamız 

t di ttn t' zet Paşanın daıresınde 'ıassa \ dan Cemiyeti Akvamın müştekil ol- ~' 
şaya ev e ış 

1
• nı··ş· · Rauf Pa"a ve daha bı"r "'enı· teşkila"t dolayısı·ıe Bey- ve Finike belediye intihabın - diye intihabında kazanmıştır. Fuat Paşa Mısır cihetinden u ın " . . . duğunu söylemekle bitaraf olduğu- ı 

b ...: lmakl beraber re- kaç zat tarafından ıstıcvap edıl- mu za.nnediyorum. Fakat mazimize oğlu jandarma kumandanlıg"ı ır serv.,.. o a d ' B . . ba hk'k 
fah · · d mak ı. u ıstıcva t ve ta 1 at ne sadık olarak dahili siyasetin dar dü- Sarr yere nakledilmek u··zere -ıçın e yaşaması - . . F p k.h. Bursa belediye intihabatı 
sadile tarafı şahaneden kentli- ~cesı uabt'"d~şan~. men ulmıye- şünecelerini Fransayı ve sulbü mUda dir. Bunun sebebi Beyoğlu ka-

. · 1 d tıne ve te 1 ıne muncer 0 :ya f · · k ~ • " C. H. Fırkası intihabata fesat kanştınldı~ sıne bazı maden ımtıyaz arı a b"l' d' V"k S ita H "t b' aa azmımıze arııı :ıµııyacagız. za mmtakası inzibat işleri polis 5-. . ı ır ı. a ıa u n amı ır d ı 
ıhsan edtlmışti. Bunlardan bır kim h kk d · · b d tarafından ifa edilmekte olması İsna ını protesto etti • 
k · talih ı ak k se a ın a ışı u ereceve 
~snudesen lı ıko ağr danpe Fzent- getirdikten sonra İstanbulda ~e Cemiyeti Akvam dolayısile jandarmanın polis Bursa, 22 (Milliyet) - Bele- kası mensupları, bu müracaat! 

gın amar ç tı ın ua · · · b d b k • d" d" · "h b S C F k d h kik · "h b P b ·ı ·1 d küli' t- ı~mın aşın a rra tıgı na ır Hıfler CENEVRE, 21 A.A. _Milli ekal ınmtakasr haricinde bulunması- ıye ıntı a atının . . ır ası rm a, a aten mtı a atın aşa u vesı e_ 
1 

e_ e. ıye ı"dı·. Bu kab'ıl ı'nsanlara mukad- ı · ı ·d· 1 h' 1 k t' be tı' · "hl"l d"I · · t hkil<1 1ı para ele .. geçırrnıştı. Fuat der olan en mutedı'l, aı'kbeb-Gr içı·n hariçte müstemlekeye sa- liyetler hakkındaki müzakereye bu- na üzum gorü mesı ır. a ey ıne cereyan a ara ne ıce- s sı ı a e ı mış ıse a 
• lenmesi üzerine bunlar, halkı ta yapılarak müsebbiplerinin k~ Paşa çok comert, debdebe ~e. kabir memlekete nefiy ve teb'it 1 hip olmalı; gün de devam olunmuştur. M, Zales- İstanbul un tenvirat raflarına ce!betmek için beyan- nen takip olunması, aksi tal<d~ 

dar!ta f.azla meyyal, tabın olunmaktr. Va" kıa bu nefı"y ve, Yalnız vatandaşların hakkı ki, ekalliyetlerin mürakabesi husu- d 
Ak C · t' f da fı nameler neşretmişlerdi. de S. C. Fırkasının bu şekil e ..• mahsus ıie h. anedanca yaşama- teb'ı"t sırasında onlara mebz.ul vardır. Yahudiler vatandaş de- sunun vam emıye ı tara ın n masra ' 

Bunun üzerine C. H. Fırkası nat ve iftirasının mahkeme h':ı yı s.ev_ er . hır zat olduğun.dan maaş tahsı·s etm· .ek, bol harnlık ğildir. BU.tün resmı. vazıfeler icrası lüzumunu ıspata çalışmıştır. İstanbulun bir çok sokakları '' 
h d k 1 b 1 k d ~ 1 M. Buxton, ekalliyetlere tabiatile k F k t resmen Vililyete müracaat ede- mü ile efkarı umumiyeye ka m_u ıtı .aı.m. a a a .a ı , . aıma vermek gı'bi şeyleri yapmaaı da, o.ncak AI_man _vata .. ncıaış· arı tara- karanlı trr. a at stanhul bele rek S, C. Frrkas:nın bu hareka ret ve tekzibini rica etrrıiŞ, 1 1 di K - d t .., f d f d l b j taraftar ve müsait bulunduğunu. fa- d" · · 'dd' . İ eg ence ı ı . onagm !" ıç ım~ unutmazdı·, ancak teh'it cezası- ın an ı a e ı e ı. me.ı_; ıyesının ı ıasına gore stan - t- -. ı1r.nt"' •o e·· i ~tir p ;ı'!· Pır. !erdir. 

1 hb tl al ~1 1 K 1 1 k lk kat, muahedelerin müscakimane tat- l \ ar, so ~~ e_r, ~. g~ a em .. en nın değiştirildiği pek olmazdı. azanı mıyan vergı er a bu sokak arının tenviri için yal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I'"' 
eksık degıldı. Hunkarm boyle Bövle olmaktla beraber Fuat Pa malı, harpte kazanılmış servet biki çarelerini düşündüğünu söyle- nız elektrik şirketine senede 230 Zirai kooperatifler 1 Ta!ebe imtihanları . 
~eylerden hoşlanmadığını ve bu şa hu badireyi de belki atlata· ler iade edilmeli·· miştir. . kk · , bin lira veriliyor. Ziraat Bankası tarafından bazı yer Avrupaya gönderilecek lıs' 
~ıbi içtrmalan şüpheli nazarla caktı. Mal:. yardır.1 ha ındakı layıha Diğer lambaların masrafı da . , 

·· d" • ·· ·· b'l tk 1 Hitler memleketin servet •;azı tadılat yapılması kaydıle ve c-
300 

OOO l' k d t !erde ziraat koop ratifleri teşki~ ed'.1- mezunla~~nın_ müsabaka imtıjıı' 
gor ug~nu 1 

en gayre eş er Fuat Paşa aleyhindeki tahki- membalarının da millileştird- •as itibarile kabul edilmiştir. , ıra a ar utayor. diği yazılmıştı. Bu kooperatıflerın hanları dun hıtam bulmu~tur. ·ııı 
ve ezcumle 

0 _aralık pek şımar- kat hitam bulup evrakı zatı 'ja- mesini de istiyordu. Milli sos- Halbuki belediye sarfettiği bu ekserisi faaliyete geçmiş değildir. tiham evrakı 1:-erayı tetkik talı 
mış olan Fehım Paşa muttasıl haneye takdim oiu:ıduğu za- ·al·· f k b ı ·v tt' CENEVRE. 21 A. A. - Ekalli-lparanın ancak yarısı kadar bir Zirai kooperatiflerin noksanlığı ve terbiye heyetine gönderi.le.~ Fuat Paşa aleyhinde ihbaratta h.. ) ıst ır ası un arı 1 an e 1 

1 h kk d k" ü k w 
. . man huzuru umayunda bulu- edeli taraftarlarını arttırmıştır yet er a ın a 1 m za ereye yarın varidat elde ediyor. t.1tbik edilmiştir. Neticede köylüyü cektir. Muvaffak olanların ıs ~ 

bulunurlardı. Fehım Paşa bır nuyordum Sultan Hamitle Fu- ç·· ·· h b" · · d · .abalı devam olunacaktır. Siy•si işler Belediye tenvirat varıdatının kooperatife alıştırmak için başka !eri bir ay sonra anlaşılabileceJi 
zamanlar Fuat Paşa ile uğraş- at Pa~a ar.asında alelekser ta- unku arı ın nke~ıclelsın_ enb k . her s·ne ekall' ti de"' 

"d k d · . .. ~ memnun o mıyan ı l e erı u ·omısyonunun ' ıye er bir misli fazla masraf yaptığına memleketlerde olduğu gibi halka ko- tir. Gönderilecek talebe a ( 
mayı a eta en ısıne ış guc e- vassut vazi;esini ben ifa ettig"im 1 ·ı d b"l · · H" ı meselesini ortaya •.tarak kendisini fi- bundan fazla fedaka"rlık edemı'- operatif kurslan arılmasına lüzum 29 dur. İntihama dahil olaııl' d. · · G k k d · suret e ce p e e ı mıştır. ıt e-

1 
, 

ırunık ştıf. d ekr_e d enl ısı veFge- cihetı1e Fuat Paşa hakkında ya- rin muvaffakıyeti Almanya hari ltn daimi bir ekallıyet_ er komisyonu yeceğine kani bulunuyor. görülmektedir 70 i bulmaktadır 
re etra ~n a ı a am ar uat pılacak muameleyi yine benden . d d b k d d. vaziyetinde göstermcsıne ve Avrupa .... »•··-···---····--··········· •••·····-·--·····•••~• .. •••••·········· --······-··········•••.;•••••••·-··~, P . . cm e ne en u a ar en ışe u- • d , 
asanın ve onun yaranının pe- s?_rmuş~.u .. ? dakı~a anladıgıma yandırıyor .. ? Çünkü Büyük Al- da sulh ve sükunun evamını asla ar- y • f k t a • D • kk t 

şine düşmüşlerdi. Bu yüzden gore Hunıc~r henuz Fuat ~aş~ manya teşkili ve muahedelerin zu etmiycn bazı muharrikleri mem- enı ır aya a vsıyemız : ı a ' 
an sıkacak hadiseler, hatta çar- hakkında bır karar vcrmemıştı. tadili gibi iki mühim davayı or- nun etmesine bir çok murahhaslar ta-
plşmaıar Oldug·u da va"ki A k F t P 0 a t f d rafından kat'ı' surette mümanaat e-. . . nca ua aj nın e ra ın a ta a atıyor. Büyük Almanya 
ıdı. Bır aralık Fuat Paşa müsellah avenesi bulunduğuna d Y k A ·t d A~ dileceği haber alınm<Ştır 
tok bir ifade ile Fehim paşaya dair olan maruzat Sultan Hami- eme ·ıt~,I ur~anınkt_a B ma-
tembihatta da bulunmuştu. Sul din zihninde yer etmis olduğu An yaya 1 dı al "

1 
ı;me. ır .. unu PARİS, 21 A.A. - Petit Journal 

H . F • vnıpa ev et erı ıstemıyor. . . 1 . .. k . tan amıt esasen uat paşaya da göri.Jlü"ordu. Fuat Pasayı ne K • h gaute .• , ekallıyet ere aıt muza ereyı 
1 ı· b" • , • eza uınumı arpten sonra ga- k d • b' şşp.ıe ı ır .:azarla baktıgmdan rede oturtmak lazım geleceği 

1
. 

1 1 
•1• 1 . d k" mevzuu bahsedere yaz ıgı ır maka 

1
, 

F 1 . p k k ıp er e mag up,ar aras n a ı .. d" .. ı· h k ı· b' s· k .. . . d h • t l l ak, h kik tl . h kkı ·1 ceJM e l'm ş. nın Si sı maruzat ve Hünkarı düşündürüyordu. Bir- h d 1 . d b k k" lede ıyı uşunce 1 ve mu a eme ı ır ır aç gun ıçın e er vazıye an aşı ac a a enn a ven e 

Gizli, aşikar bütün menfi ve muzir unsurlar yeni fırkanı~ 
arkasında tahrikat yapıyor, fırsat bekliyorlar ! 

"hh b .. h . k . mua e e erı e ozma es ı ga . . k ır ti h kk da 1
d. aHratı .ub~upd efyıFarttırmpa ta den Sultan Hamıt bunu bana iiplerin hiç işine gelmiyor. Hit- çok kımselerın et ıye ter . a ın zihinleri bulandıran yalanların da mahiyeti ortaya konacakhr 

ı ı. atta ır e a uat aşa- sordu. Ben de düşünmeden: i f l kl , elyevm mevcut o an emınatın ve l 
nın huzuru hümayunda - ihti~ C't k'" k'" d 1 er tara t~r arı ne yapadca ar· Madritte tesbit edilen şeklin kafi ol- Ankarada politika havası; her ııün biraz daha te- Lider Fethi Bey bile, lzmir nutkunda mübadiller ~ 

• • • • • - •
1 oş un e · Merak edılen noktabu ur. • . b 1 d - k k? L.. h' d taıl ·· ·ı · · ·· ı ·· ı d" f ka """' yarı veya gayrı ıhtıyarı - yap . dugu kanaatınde u un ugunu ay- kiıüf ediyor. Bu havadan neler doğaca . . uzumıuz ın e ı ve unu vencı aoz er aoy e ı, ır sa pi 

b. h k S Demış bulundum Derhal yap yere kehanet yapmak dog"ru deg"il ... Bir kar gün son· na parlak vaidlerde bulundu. Fazla rey ve ıeO'i:k tığı ır are et ultan Hamitli _ · BERLİN, 21 A. A. _ Prus- detmektedir. ~ b-1"" 
t h ta f k d --------- ra her vaziyet anlaıılacak.. Hakikatlerin de hakkı ve- ti kazanmak için tehlikeli yollardan yürümek u telaşa düşürmüştü. Bu hareket ıgım a nın ar ma var rm. ya dahlliye nazırı sosyalist mil- rilecek, yalanların da mahiyeti meydana çakacak... bir marifet mi? .. 

pek fena bir neticeye müncer Fuat Paşanu.ı. tasavvu~atından liyetçiler yahut komünistler ta- C b A "k d '" • • J.f 
olabilmek gayet mümkün iken fena sure_tte şupheye duşen Su! rafından cebı'r ve ş"ıddete mu··ste enU l men a a "nkarada bu aralık efkin en ziyade mnııut eden Yeni fırkanın bazı vilayetler de teşekkül ede11 !,._ 

H d F P meıeleler arasında belediye intihabatı mühim bir yer da ot-gcciştirilmişti. Fuat Paşanın tan . .amı e, uat. aşay! sa:a- ııit bir hareket vukuu muhte- NEVYORK, 22 A.A. - Buenos tutuyor. lntihabah yapılan yerlerde C. H. Fırkası nam re heyetlerinin iıiınlcrini görüyoruz. Bunlar n ç 

ergeii bir siayete kurban gide- Y.1°. ıç~~~e ~e ~eı~1 ~~~~sı ~ı~ mel olmadığını söylemiştir. Ayresten bildirildiğine göre Concep zetlerinin kıazandıtı haberleri ııelince bazı mütereddit· ::nh~=~7Y~~~· münevver zatlerden ibaret oldu~ 
ceğini görüyordum. Ancak ne sının 1 

· ısa m e ır .?ş e u BERLİN, 21 A.A. - Milli tinonda hükumete karşı bir isyan zu- ler gayri ihtiyari olarak: Hani bafka türlü olacaktı!... Eğer oralarda fırka namına yapılacak faaliyet. ,; 
şımarık Fehim Paşayı durdur- m~s~ı tek~~f etme_k 0 ! 1e .~ee:n- müdafaa ordusu kumandanlığı- bur etmi,tir. Dün, M. İbanez ile bir diyorlar. Menfi ve mak\iı ihtimaU•I• fikirler Wıerin • zatlerin fikir ve ıuurlarile yapılacağından, eıııİll 
mak ne de Fuat Pa 1• mulsuzce soylenmış bır soz ey 1 H . . 11 . b" b' de o kadar oynanınat ki.. d k k ·· t rih ı d k H tb ki f ı· t ıab"" . •. . şanın ce a- . . . . . . .. ' • na cenera ammerspeın tayın çok cenera enn ve ır me uıun tay ıay ı ço muı e o ur u . a u aa ıye '-" 
detını teskın etmek mumkun le bır gafüet esen ıdı ki I;Iunka- edilmiştir. yare ile Conceptiona gelerek bu ha- • • • sında ııürülenler, bu liıtelerin haricinde bulunuyol' 

1
; 

olmayordu. ~ o ~nda _benden _de şupheye reketi vücuda getirmit oldukları ri- intihabat mllnabıları araımda bazen 1,. .aıderi Hürriyet namına, mürakabe namına, elhaııl liberal ;-
B. . ... "d' F p duşebılmesı ve benı Fuat Paşa d"l kt d" iıidiyoruz: ka namına hareket edenler batkaları oluyor. Herk•• 

ır cuma gunu ı ı, uat a- ·ı h f"ki dd . k çı·nde muharebe vayet e ı me e ır. F-•~- kazada ıerbeatçilerin bir ı. •• namzedi ka • korktuğu akıbet budur. • h 1 - d d k ıe emı ra etmesıpe muh """' --.. Mm! .. ____ , b"•"• ş~ ra atsız ıgm an bahse ere• t 1 ·d· Ş d · k" zanmıı. Çünkü orada muhacirler. mübacllller var!.,, e cketın mzarnı, temiz vatandatların u ol' 
seiamlığa gelemiyeceğini ar- en;e ~ 1

' b_ayet 
0 

esna a 1§ u- CHANGHA Y, 22 A. A. - Man- NEVYORK, 22 A. A. - Şili se- Bu basit bir kat sözün içinde çok acı, çok muzır niyeti, nihayet devletin oturitesi anartiye kurban 
zetmişti. zar ar an ın: . çurililer bugün Tiençini ele geçirmiş- fareti Şilide icrası mutaaaner olan bir nıAna vardrr. Biz ııenelerdenberl blltün meaaimiıd, mum diye herke& endite ediyor. ....,.,ı: 

Bun.ı Fuat Paşanın bir tasav . - F~at. Pa_:ıanın Tahs~n Paşa ]erdir. Yann Pekini zaptetmeğe ha- iıyan hareketinin muvaffakiyetsizli- vatandaılar arasında vahdet teılaine haırettilı. Vatan Bazı ııarip ve dikkate ıayan vaziyetlere bıı ~ 
vuru rral.susuna atıf ve Hünka- ıle samımı munasebe1ı'len oldu- zırlanmaktadırlar. ğe uğramış ve memleketin her tara- daılar arasında hiç bir taanlf ve tefrike meydaq verme ıuna hükmediyoruz : Yeni fırka • galip bir iht.~ 
:-a keyfiyeti o suretle arzeden ğu ve Fuat Paşanın evinde olup PEKİN, 21 A.A. - Şimal kuvvet fında sükün hüküm ıürnıekte old.ı- meie çalıştık. Bu, pek haldmane bir ıiyant idi. Şlın- ile bllmiyerek, anlaınıyarak- ortada kurulmuf, bıt /1 

1 d T h diye kadar vatandatlar araımcla hlç bir fvk pebn.,. ve lıalm bir perde halindedir. Bu perdenin a~ka•;;, 
Fehim Pa a o gUn kendi adanı- biten şey er en a si~ Paşa- !eri Pekini tahliye etmektedir. Nan- ğunu bildirmektedir. dik. Bugün ne oldu da muhacirierden, mübadillerden memleketteki gizli, aıikir bütün menfi ve muzır ";..,ı 
!arile Fuat Paşanın adamları a- nın ma!Umatı bulundugu haber kin hükumeti, Pekinin Mançuri vali- ,-------------.ı ayhı ayn bahsediliyor? Memlekette ikilik ve ayrılık ib lar tahrikat yapıyor, harekete geçmek için fı 
rasmda ehcınmiyetıi bir müna- alınmıştır. •inin idareei altına verileceğini vadet Be.~ ha.~ t'° var. c1a. eden bu ııibi hareketlere niçin meydan veriliy<>r?. bekliyorlar. 

,aa cıkartmıstı. Derhal saraya ...... mıiı~ııi.r.llllllllllllllllll .... ı1İlllll'l'iılll1iiiii,:J1iiii~iiiiliii1 .... :.l..dMo~i~ruMımu~b~uıliıııh•al•, •y•e•ru•· ·fı•rka-n•m-ıı_a_:rn_·_makul~~~po-li_ti_ka~·..;_ _ _ B_u_h_a~li-,_Y_eru_·~frrk""""-a~n-ın.-e_rkin.-_1 _..,_ •• _r•.iinl_ er_ , _r__.._.. 
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Muhtekirler bıiğdaJiB~~. 'JOk"Pahasına alıyorıa·,. 
-

[ vı111yette f Tahlilat Çester kruvazörü Muhtekirler 1 Belediyede J 
Dün limanımızdan 

Fuhuş! Ekonomi 

Bir içtima 
Dün kaymakam ve 
nahiye müdürleri 

toplandılar 

Resmi laburatuvar 
yakında açılıyor 

hareket etti Köylünün elindeki! 

SÜ · · v 1. ş··krn buğdayı ucuz fiatle 
varısı a ıye ve u • • 

Bu müessese mahsulatın Naili Pa:;;aya teşekkür almak ıstıyorlar 

Tahsisat 
Kazalara 
tahsisatı 

belediye 
veriliyor 

Beyoğlu mücadeleye 
başladı 

Trüstmü? 
Mensucat tacirleri 
dün toplandılar tağşişine mani olacak 

1 telgrafları çekti Ziraat Bankası köylü"e 
J Beşiktaş belediyesi ne İhracat· mevaddının tağşişe- Limanımızda bulunan Çester azami yardım yapıyor 

Gizli fuhuş yapan 20 
kadar kadın ele geçirildi -----

dilmesine meydan vermemek ü isimli Amerikan kruvazörii dün olacak? Beyoğlu kaymakamı Sedat Rekabeti kaldırmak ıçın 
birlik te~kilini görüştüler Bu içti~ada teşkilat nok

sanları tespit edildi 
zere Ticaret mektebinde tesis e- Boğaz içinde bir cevelan yap- Buğday fiatlerinin dü~mesin- Yeni teşkil edilen kayma-
dilmekte olan resmi talıliHit tiktan sonra Pireye mütevecci- den bilistifade bazı muhtekirler kamlıklar mmtakaları dahilinde 
Jaborotuvarı on güne kadar açı hen hareket etmiştir. bir kısım köylüler'.ı mali miiş- ki belediye işleri ile alakadar ol-

Yeııi kaymakam ve nahiye mü lacaktır. Laborotuvar müdürü Kruvazör Pire !imanında dört kilata uğramalarını fırsat bile - mıya, yol, mecra ve 3aire gibi 
ı! leri dün akşam vilayette ~a Halit B. dün bir muharririmize gün kalacak, sonra Cebe!Uttan- rek ellerindeki buğdayları yok müstacel inşaat için helediyeden 
lı muavini Fazlı Beyin riyasetın demiştir ki: ka gidecek, oradan da Amerika- bahasına toplamaktad-r. Bu hu- tahsisat almıya başlamışlardır. 
de toplanmıslard:r. _ Bu müessese hakkında va ya avdet ~~ec~ktir. 

1 
s~st~ Zi.raat bankasının mües - Eminönü kaymakamlı~ı ilk tah 

Bu oplan~ada yeni teşkilat ki olan neşriyat doğru değildir . Kruvazor gıderken kumanda ısır bır hımaye ve yardım göste- sisat alan kaymakamlıktır. 
~;ı daha ne gibi noksanlar oldu Müessesenin ünvanı Devlet la- nı ~olone! F~irfield tarafından remediği hakkındaki şikayetlere Bahçckapı sebilinin önünde 
>; u tesbit edilmiştir. borotuvar değil, tahlilatı ticari vah Muhıddın Beylle, kolordu karşı Ziraat Bankası erkanı bu ki kaldırım ve mecranın t:ımiri 

Bundan başka teşkilatın faide ye tetkik ve taharri laborotuva kumandanı Şükrü Naili Paşayı bapta usulü dairesinde bankaya i_çin 1000 lira alınmıştrr. Fatih, 
!eri ve halkın günden güne yeni rıdır. berveçhi ati telgrafları çekmiş- vaki müracaatlar is'af edilerek Usküdar, Kadıköy kavmakam
;ubelere müracaatlarının ço - Ticaret odalarile borsalar ta- tir: . . .. . köylülere mahsulatı ziraiyt: üze lan ile Beyoğlu kayır.akamı da 

B. kazası dahilinde bilhassa İe
tiklfü caddesinde fahişe ve dilen 
cilerin pek çirkin manzaralar 
teşkil ettiklerini nazarı dikkate 
alarak bunlara karşı şiddetli bir 
mucadeleye girişmiştir. 

Sedat B. mıntakasındaki po
lis memurlarına bir tamim gön
dererek bunların mütemadi ta
kibatla sokalarda dolaşmaları -
na ve icrayı san'at etmelerine 
meydan verilmemesini tebliğ et 
miş ve geceleri teftişat icrasına 
başlamıştır. 

•ı;' aldıg" ı da verilen izahattan an- f _, !" .. "! k g"n Amenkalı amıralın teıekkurlen rine yiizde 9 faizle avans verildi tahsisat istemişlerdir. ra ın .. an uzum goru ere o - . · 1 F · f' ". . 
ıa~ılm s. ve lazım gelen tedbirler d ·1 k dd ı b rada tah- Amerıkalı amıra aır ıeld gını ve Bankan:n muhik yardım Şehir meclisi içtima eder et- !arda ötekine berikine sarkıntı 
1 en ece ma e er u V ı· M h'dd' B .. d d' 
'e ıttihaz olunmuştur. 1·1 d'l k · a 1 u 1 ın eye gon er 1 - !arı hiç bir zaman dirig" etmiye- mez kaymakamların beledi va- lık eden yirmi kadar gizli fahi-

Son bir hafta zarfında sokak-

ı e ı ece tır. - · 1 f d · · k' Am 
Mal müdürleri Memleketin başlıca ihracat ~ı te ~a ta. e~ış;ır 1

: . e- c.e~ini temin eylemektedir. Sa ziyetleri görüşülecektir. şe cürmü meşhut halinde yaka 
. .. .. . maddeleri de bu müessesede is- rıka Mu~t~hıt ~uk~metlerı Çes- lahıyettar zevat·n izahatına gö- Şehir meclisinin kaymakam- lanmıştır. 

Yenı kazalara mal mudurlerı d d' ı kt ter gemısı zabıtlerı ve ben, İs- re, banka müteseıs·ı kefalet ve !ara belediyeyi temsil ettikleri Sedat B. gerek dilencilerin, ge 
tayini için Maliye" vekille.tinden· taıMı a1r ız1ı:_ 

0 
unaca ır.t k tanbu1da bulunduğumuz zama- temı'nat mukab'l' dı ko"yliilere 

• • . 1 · a ısu atımızın mm a a mm .. ı ın e için her ay muayyeL nisbette rek gizli fuhşun takibi hususun 
-..ın Defterdarlıga emır ge mış- k f 't a·ı kt' nın hatıratım ve Turk makama kredi açmağ d tmekte bir temsil tahsisatı veımcs; muh oa halkın zabıtaya ihbaratta bu tir ta a evsa ı tespı e ı ece ır. t t f d .. t .1 h" .. a evam e . -

B. b' ' k t d ı ara ın an gos en en usnu dir t ld' B t h . t 'kt 1 nm k d'I ·ı . . . . ıtta ı resmı ma ama ve e kabulu unutarnı aca -ız,, · . . eme ır. u a sısa m mı arı u a ve ı encı ere para ver 
Liman şırketı ıçtımaı vairin tahlil mevaddı ücrete ta- Ş"k .. N -{ p g · Ancak dıkkate şayan olan bır 25 lirayı tecavüz etmiyecektir. memek suretile yardım etmesi 
Liman şirketi umumi heyet içlbi değildir. Bundan başka cşha A u .;;ı a•.• 1 atatayaf d cihet köyltilerin mühim bir kıs- Beşiktaş kaymakamlığının çok faideli ve müessir olacağı -

h · · d ·ı d men a aınıra ı ra ın an mının bt b ı t ·ı· bel d' t kil" t kt B nı -rıu1emı· ~tı' B h t h 1 tirnaı 25 eylfılde yapılacak ve · s~ ususıyenı~ e sergı er e teş Kolordu kumandanı Şilkrii Na- . . ı sene .. orç arının e.cı ~ e ıye eş a ı yo ur. unun ~-, ~ r. u usus a a -
Maliye namına Defterdar Şefik hır edeceklen mallardan da m~ ili Pş. ya cekilen te!lgrafta da ıçın bankaya n:ı~raca~t etmeıerı için Beşiktaş kaymakamlığı mm kın bir ilanla ikaz edilmesi dü-
Bey içtimaa iştirak edecektir. ayene ticret alınmıyacaktır. Di deniyor ki; dolayıslle tahsılattakı durgun - takası sakinleri belediye intiha- şünülmektedir. Hatta dilencili-

. . . ğer hususi muayeneler için sade "T" k' 'ct 1 k de . luktur. Banka, bu müracaatlar< batını eskiden mensup o'rlukları ğin ayda 100-150 lira kadar ka 

Ticaret odasında mensucat 
fabrikatörleri dün mühim bı r iç 
tima yapmışlard . r. Bu ict matla 
fabrikatörler arasında soıızaman 
!arda bilhassa ·iddetlenen ınuzir 
rekabetin önüne geçmek •dr bir 
ittihat vücude getirmek 'l1 sele 
si görüşülmüştiir. 

. ·İçtmada görüşüldüğüne göre 
yiin mensucatı sanayı fabrika -
törleri arasında böyle bir anlaş
ma mevcuttur. Esasen yün sana 
yii büyük sermaye i~i oldugun
dan yiin mensucatı fabrikatör
leri rekabete, fazla tip değistir 
meğe yanasmamaktadırlar. 

Rekabete yol açan daha ziya 
de ipekli sanayi erbabı olarak 
gösteri imiştir. Bir k-sım aza bun 
larm birleşmesi lazım geldiğini 
ortaya atmıştır . Bazı aza ela va -
pılan muzir rekabetin kredisiz
likten doğduğunu, para almama 
smdan ekseri fab ikatörlerin ma 
lını ziyanına da olsa satmak mec 
buriyetinde kaldıklarını söyle -
mişlerdir. Beledıyeyı teftış ce tahlil masrafı talep edilecek- kurkür. ıye en ayrı~ .en rın tetkik ederek ve ancak hakli ol Yeniköy ve Beyoğlu dairı-'•ıin- zanç temin ettiği ve bu karlı iş 

.. . . . . teşe atımızı samımı temen- d kl 1 bo 1 d ki d .. ·· d b' k h' t ·ı · Mülkiye mufettışlen belediye tır. ·le · · . 'bl'ğ .1 m'l ket' u arı an aşılanlann rç arını e yapaca ar ır. yuzun en ır ço ızme çı enn . . I . . nı rımızı ı a ı e me , e ı- .1 d . B ·k beled' · · h k ki · ı Veznelerini teftış etmışler ve mu Laboratuvarın tesısınden · d .. d" - .. .. h" .. k b tecı e ecektır eşı taş ıyesı ıse al- açtı arı tespıt o unmuştur . 
. . . . nız e gor ugumuz usnu a u- Diğ f · 1 b k 'h k 1" - b' B ·ı t k d · tı'h 

Neticede içtima başka bir gil 
ne bırakılmıştır. 

al"lelatT düzgün bulmuşlardır. maksat tağşışı menetmek ıçın lı.m hatrrasmı daima muhafaza er tara tan evve ce azı ın ı zar etme te o uu~u ır eyog u mm a asın a ın ap 

S d tt. B t hk'kab çıkan kanunun sahası dahilinde edeceğimize itimat eylemenizi rr:evat üzerine tiiccara açılan !:re mazbata ile teşkil edilecek ve cervellerine 20 kadr itiraz vaki 
a e ın · a 1 

ki maddeleri kontrol etmektir. rica eyleriz. dıler, bu mevaddm fiatleri çok Beyoğlu, Yeniköy dairelerinden olmustur. Bunl2rın Si kadındır. 
Polis dördüncü şube müdiir - LAboratuvar, kanununun tat- sukut etmesi yüztinden banka - yeni belediyeye düııen kısımla- K.;mbiy.o fi~tle~ı 

liiğünden işten el çektirilen Sa- bikl dolayısile icap eden bütün Zeki Mesut Bey nğm dazarar görmesine sebep oldu rın defterleri Beşiktaşa verile- Dün borsada İngiliz lirası 
d~ttin B . hakkındaki tahkikat tahliIB.tr yapcak ve memleketin Edirne meb'usu Zeki Mes'ut un n tacirlerih müracaatları- cektir. Belediye kanunu mucı- 1030 kuruşta açılmış ve bir ara-
devaın ediyor. . tahlilAtı yapacak ve memleketin B. dün Avrupadan avdet etmiş na karşı çok ihtiyatla hareket hince mahalli ehalinin reyi ~ .- lık 1035 kuruşa kadar yiiksel-

Sadettin Beıyin işten el çektı tamamen temin edecektir. ve Ankaraya hareket eylemiş - edilmesi zaruri görülmektedir . mma mütevakkıf ol<luğu H;ın dikten sonra 1030 kuruşta ka-
tılınesi hakkında bazı gazeteler t İstanbul mıntakasmda hubu - bu usule müracaat edi!n-,ektedir. 
d ır. b " B ğl l k 1 " ş· ı· panmıştır. . e gösterilen sebeplerin varit ol Havlu ithalatında şikayet z· .. at zer ıyatı pek az olduğundan d eafyo ll k·a~m~ amkıgı l ışık- Liret 9,02, Altın 921 kuruş-
llıad w b k 1 1 den ıraat musteşan mıononl~+.. ~•--'"'* i;~Pnnp köv- e Z er 80 agını par e Q ara 1 •• •• " agı ve aş 8 

mese e er Havlu sanayii o..t,o.L.uu• lıdv- Londrada toplanan beynelmilel u. ıerden zıyade huoub:ıt t;ırirJ,., ·~. K ti haz tan muame e gonnuştur. '1eri gldı' ıı.: ala" kadarlar tarafın - f d 1 Vl".nı ınsa ,.+m,. zere ır 

Kambiyo Bor.~ası 
i.st~rlfn ıo.ıo- Leva 6~ -,30 

Dcı l or 0,.Jl . 2~ SllinJ , ı 35,S< 

Frank 12 Ol.Ol Mark 1 9S,2~ 

Llrrt 'I - ,U2 !.ey ;-·ı - fo~ 

Orahnt l 30 .4') fl lnar ~ - .GJot 

frank :i 43.: s l\oron 15- .9~ -
Telsiz konseri 

Bestekar Muhlis Sabahaddin 
B. bu akşam telsizde yeni beste dan bey:~ olunmaktadır. lu ithalAt tacirlerinden yaptık- tavukçuluk ve baytarlık kongrelerin- krı btara m an müracaat arı Kvu- mna agu•m~t • ..,,,. - - - nıelW'Uu\ı.ı..muv.ahhide yükael-

lan şikayet dün Ticaret odası de hükümetimiz namına hazır bulu- u ulmaktadır. Maltepe ve ar k~ muhta~ıkta~r s~ka~arm :a ruşta kapanmıştır. · 
Hırsızlıklar azalmıştır meclisinde tetkik edilmiş ve bu nan İktısat müsteşarı İhsan Abidin talda açılan zirai kredi koopern. mıratmm ı ma ıne e e emmı - _;_ _ _: _________________ _ 

• Polis tarafından yapılan cid- işin bir defa da sanayii nesci ye B. konı:releri müteakip memleketi- tiflerinin faaliyette bulunmadı- yet verilmektedir. Resı· mlı· A.y davası 
tir. · ... ....... ,..ııaı.,. -

Jı t k ak komisyonunda tetkikine lüzum mizin damızlık hayvanat mübayaatı ğı tekzip edilmekte ve bunların Tek taksi modeli a. ibat neticesi olar son za d 1 u 
tııanıarda hırsızlık vak'alarınm görillmilşttir. işlerini tetkik <tmek üzere Fransaya usulü dairesin e yapı an. m· ra- Belediyece kabul edilen tek 
a· 1 . 'k geçmi§tir. caatlan kabul ederek ıkrazat d k ld 
1 la dığı vilayete gelen istatıstı 1 .h Dün Vekalete gelen maliımata yapmakla meşgul oldukları söy taksi modelinin şoförlere bildi- Dün ag" ırceza a na zen görü Ü ve 
errletı anlaşılmıştır. ntı ap rilme11i üzerine badema piyaaa-

göre, müsteşar bir haftaya kadar tet lenmetedir, . . uh k 1 t • • l t J0 k d 0 }d 0 

Fidanlık yapılıyor kikatını bitirerek memleketimize av- Mahsulatı zıraıye sıgortası - ya çıkarılacak otomobiller mo- m a eme eşrınıevve e a ı e ı ı 
V det edecektir. nın henüz mevcut olmaması çift del haricinde olduğu takdirde Bir müddet evvel, Resimliay j ğine, miistantikliğin duruşma -

r· ilayetin yeni tesis edeceğ~ Fatı0hte 38 kişi h · l' ·ı · b. k zarara uğrama müsaade edilmiyecektir. Vakıa mecmuası aleyhine " Savulun dan sonra kefaletle tr.hliye tale 1 danlık için eski Sarayiçindekı 250 seyya ge ıyor çı enn ır ço · · · - modelin tatbikı için iki sene 1 
b l lanna sebebiyet verdığını naza- ben geliyorum,, yazısından dola binin reddi kararına ıtirazla ver ostanlarş istenmişti. ı•tı•razda U undu Teşrinievvelin 26 ıncı günil Aran- n ı'tı'bara alan hu"kumet bu hu- müddet verilmistir. R · · .. h d' _. · 'd h .. t ti k 1 

•• yı Tiirklüğe ve eısıcumhura a ıgı ıstı a. enuz e <ı o un -•vıa!iye vekaleti buna mu va- -- doraato vapurile İngiltere.den şehri - susta la' zım gelen tertibatı al _ Fakat buna sebep bütün oto k d 
ı karet davası açıldığı malumdur. ma ta ır. at ctti ı; ı için krokileri yapı a Cedveller ı"kı" gu"'n sonra mize ıso seyyah gelecektır. Seyyah- mak u"zeredı'r. mobillerin birden bire kaldırıl- D A~ · ·k 

1 
t 

il ·1 Ağırceza mahkemesi, bu ya - ava g ırcezaya ıntı a e -ziraat müdürlüğüne ven - , Jer •ehrimizde bir hafta kalacaklar- masma imkan olmayışıdır. Bina . · F k h k · .. k ld l O • M h k zıvı Ttirklüi!e ve Reisicümhura mıştır. a at mu a eme gunu .. ir. Muclürliik bu bostanları a ırı ıy r dır. t enaleyh bundan eskimek sure- -

a ru a h~karet mahiyetinde görmemiş, henüz malfım değildir . ' laa P~· ~llüm e cl:_;~~~:__- - İntihap cedvellerinin askı Nurullah Bey bugün tile piyasadan kalkacak otomo müheyyiç ve asılsız neşriyat fih muhakemenin hangı ,ün ola 

1, b müddeti iki gün sonra tamam billerin yerine konacak olanlar- maddesine tevfikanceza vermiş- cağı bugün anlaşılacakt . 
ürk lugati u sene olacaktır. Bu itibarla bütiin mm Ankaradan dönüyor Ü k , •• f• ti la yeniden celp edilecekler behe Sulh mahkeme! rı" 

k 1 d ·ı k d il . dun, omur ıa e- mehal modele muvafık olacak ti. İ ma e ı ece takalarda herkes ce ve en tet Konsorsiyom icra kamitesi reisi Temyiz mahkemesi, Ağırceza k d · l f} k 
n· ı .. . kında tekraı kik etmekte ve isimleri olma- Nı1nıllah Eaat Bey Ankaraya gitmiş ri biraz yükseldi ve iki sene nihayetinde tedricen n!n bu kararırı bozmuştur. Nak a rosu genış e 1 ece 

k~ 1 encumenı Y k (A) yanlar encümenlere müracaat ur Nurullah Beyin bugün Ankaradan _ bütün otomobiller ayni modelde za sebep şudur: Yeni heledıye kanunile, cs-
l:~r;:ıesai.sine baş~y;.~~ ~:ı::.m- j ederek isimlerini kaydettirmek avdeti muhtemeldir Maamafih geçen seneye olacaktır. Hususi otomobiller bu Evvelcn; müddei umuminin nafa tarholunan cezaları, sen i-
11. ı~n, ıkmal. e ı . ıg ı' terlirler. Bu meyanda Fatih ka- Lehlı" talebenin tetk 'kat h d kayıttan müstesnadır. ı'ddı'asına kar ı bendin fıkra fık tirazının tetkiki işi sulh hl\ki'Tl 
t;br. A ' . har.fın. e aıt ferm~ aruı_ j za•mda üıo gün zarfında 38 kişi 1 1 nazaran da a ucuz ur A !erine verilmisti 

q ı d b G k bu ge ~ ' ş h · d b ı L hl' ı b sri tiyatro inşaatı ra tetkiki ve hakaretin mevcut · a ıtmıştır. ere ' t tkikat neticesinde isimlerini e rımız e u unan e 1 ta e • S .. Jerde kömür ve odun Bu suretle S-,ılh h~ ' ·i.nlerinin 
tek "A · 1 hları ı e · h lif ı · · .. ı on gun 1 d - n sbabı mucibe ile """ ih .se " harfi.ne aıt .. ıst ı a. cedvellerde görememiş ve encü d.ün şehrın m~ te . yer crını, mu.ze e fiatleri tedrici surette yüksel - Şehrimizde asri tiyatro, hal oma ıgı ı e esasen çok olan i!!leri bıisbütüıı 
lıı;tiva eden ayrı broşurler satı- mene müracaat ederek idhal et rı ve camıkrı gezn:ıışlerdır. Lehlı ta- mektedir. Fiatlerin daha ziyade ve saire inşası için belediye ile tafsilen tesbiti lazım gelirken artmıstır. Bunu naz~ rı dikkate 
"'~,P~arıla~aktır. ·- tirmiş'lerdir. Diğer taraftan ha- !ebe bugunde şehrımızdc kalacaklar- yükseleceği de alakadar zevatça iti!Afname akteden Alman gru- maznunların ahlak ve hüviyetle alan Adliye Vekaleti Sulh mat 

A. harfı 5,000 kadar keli rlık faaliyetleri de hararetle dır. şiiphesiz addedilmektedir. pu iti!Afnamenin Dahiliye veka- rine ıistinat ederek"hakaret yok kemeleri kadrolarının tevsiine 
~e tutmuştur. "A'~ harfinin çı- ~

1

evam etmektedir. H~l~ fırk.ası Öldüren adam filmini Mahrukat fiatlerindeki bu letince tanzim edilmesi üzerine tur!,, denilmesi gayri kafi gö - karar vermişt ı r. 
k~1;lnıasının uzadıgı hakkında- mutemctleri1e fırka vılayet ıda çekecek makinistler creldi yükseliş mevsim dolayısile tabii inşaata müteallik projeleri hazır rülmüştür. Bu suretle esnaf•n ceza hu-
t ıtirazlar haksızdır. Çünkü en re hey' eti dün de toplanarak bu . .. . .. 6 .. dir. Kışm yaklaşması mahrukat lamağa başlamıştır. İkincisi, yazının ne noktadan susundaki itirazlarırıa daha mi 

fok bu harfe ait kelime ve ıstı- mevzu etrafında görüşmüşler- Klot Farerın olduren adam un- depolan sahipleri ve tüccarı fi Şirnt üc ay zarfında bu pro- müheyyiç ve aııılsız havadis ma- dekkikane bakılacak, ayni za 
!ahlar diğerlerine nazaran fazla- d'r Trakya mıntakasında tetki vanlı eserine aıt fılmın bazı sahnele- 1 . ..' 1 ğe . k tmi jeleri belediy. eye verecektir. Ma hiyctinde olduğunun esbabı mu manda mahkenıeler·n ,·ükii dı 
cır 1 

• "f · · H k · · .. d ı· k .. h · · at en yuksc tme :sev e ş - cı'besı'z bulunması. ' 
· . . . kata giden fırka ınu ettışı. a - rını vucu e ge ırme u•ere şe rımız tir. Bu her sene vaki olur. amafih inşaat için şimdiden da- tahfif olunacakt.r. 
R:oınıeyon bu sene lUgatı ık- kı Şinasi Paşanın da bugun av- de faaliyete geçen Terra kumpanya- Civar köylerden ve ormanlar ha başka gruplar da belediyeye Dün Ağırcezada nakız ilimı -- -. ... ·-- __ 

~ale Çalışacaktır. Mcsa~ ta~z~- det etmesi muhtemeldi'.. sı~ın makinistlori dün şehrimize &•l· dan şehre arabalarla ve kayık _ müracaata başlamışlardır. Pro- okundu. Sandalla gelen Lehli 
~ da. kolaylık temin edılmı.ştır. Hu"r gazeteyi tekzıp . mışlerdır. d k" .. fi . · 1 · 'k 1. d · t Müddei umumi Cemil B., nak talebe 
,... h Fı' lm<l• rolu .. olan artı'•tl•r d• hır· !arla gelen o .un omur atlerı ıe enn ı ma ın en sonra ınşaa 'ttı'b d'lm . . . t d' M ornısyon azasının kışın bır a- HU/gazetenin 1 i-9-930 tar; • • • b' f 'tıd le sevk t k için bir münakasa açılacaktır. za ı a e ı esını ıs e ı. az-
rada toplanmaları kabil olacak- 1. nüshasında (Çorluda) seı'lav kaç güne kauar şehrimize gelecelrler :raz esna ı ı a e me te nun vekilleri Sami ve İrfan E - Kendi yaptıkları sandalla ı,. 
tır 1 

. · ·h ba d' dır. Sinemalar on ikide min B. !er, hakaretin mevcut ol histan<lan ehriınize k.ıdar biı · hası· altında Beledıye ıntı a - ır Mahrukat fiatlerinin yüksel - h 
k• k d ... h'dd' a Ek k fi t 8 k kapanacak madığmın esbabı mucibe ile taf- seya at yapan Vil na D:ırülfü · ıvıe tep kı'tapların a tına iştirak eden m..u 1 111 m - me a ı uruşa mesine ragm· en bugünkü fiatler d s C F rka silen tesbit edildiğini binaena - nun spor klühü mens· ıplann aı 

f hallesinden 465 reyı · · ı .. - düşecek geçen s~nenin ayni aylarına nis- Son zamanlarda bazı sinema ı · tenzilatlı tari e 51 a:ldıg· 1 halde 46 rey olarak gos . . . . . d G leyh Ağırceza karannm muslp o an ıki gene bugiın Vilmıya a 
M dd b h betle daha ucuz ur. eçen sene ve tiyatroların muayyen olan za olduğunu ~öylemişlerdir. det edeceklerdir. [.. . aarif vekaleti posta ile nak terildiği ve S. C. fırkasına rey Bır nıiı etten en şe rımıze kışın çok hafif geçmesi sehirde manı geçirerek saat ikiye, ilçe 

•clılecek olan mektep kitapla- mek istiyen müntehiplerin küllıyetli miktarda buğday gel- k" Yazmm ne noktadan esbabı Gençler Vilnaya ~arJalla de 
rı d ver ld - G 1 b "d 1 büyük bir odun ve omür stoku kadar temsillerine devam etmek g-iı Romaıl'-'a tarikile vr vapur· n an tenzilat!• bir tarife ile üc.. hk. r edildiği yazılmış o ugu mektedir. e en Uıt ay ann B ı k' mucibesiz bulunması cihetine , , 
"•t 1 . ta ı 'dd' h 1 'k 1 d .. <l bırakmıştır. u sene ge en ö - te oldukları görüldüğünden ba- avdet edeceklenlır 
, a tr:ımasını posta müdiriyetı görülmüştür. Muhı . ın m~ ~· - mı tar!"'. son zamlan ar a Hgunlbe miir ve odunlar bu stoku büyiilt dema bu kabil yerlerin her hal gelince. filhakika meselenin bu 

"lluınisine hil<lirmi tir. lhesbi 4t9ta5 Sretyeeşrmı· naı· leivk:~;· 9v3~ ı~::i. 8k0ı· -f.~a"::u~: buy::ty~· b:g- ~ müştür. Bunun için bu sene fiat de on ikide paydos etmeleri hu- noktadan muhtacı tetkik oldu - nu ~~tpı o~e~~~~~ .~iı~~ad~~ü~:~ 
Posta ida resi mektep kitapla- a a ler ne kadar "'Ükselse geçen ve l'k d 1 bl" dil ğunu söylemişlerdir . • 

~ın - nazaran d 'ht' k 25 26 ' susu a a a ar ara te ıg e - Muhak 'tt'b d . , talebenin murtelif P'lt'•'l'eketleı ~ .n 50 grammdnn 10 para iic- 1 · d hitam bulacagına ay 1 ıyacı anca - vagon evvelki seneleri bulmıyacağı mi~tir. eme, ı ı a ve a emı _,. 
e• alınmasın, tensip etmiştir. un ~hten sonra anlaşıtlabilece- dur. Bu itibarla fazlası tera - dilm k ~ itfba h kk d k yakından tanıı•nları maksac·ılt 
ı o tarı . d t h k b . 'le şiiphmz adde e tedir. Bu _ 1 a ın a arar vermek • . d 'I . t' G 1 t l 1 . . t" -· 'b' h-ıç b'ır mu"ntehıp e a - ku"m etme te ve unun tesın .. d . . d k' . 

3 
KurtaJ· harcı .. b" t . . 1 · tertıp e ı mıs ır. e.P~ .!r mprr a t t gı gı ı gun ıyı o unun çe ıs 00 uzere ır eşnnıevve sabahına . • . ya ayyare en gı ı k'ır edı'lını·ş· deg"ildir. B.inaenale.- de ekmek f.iatleri ".1ii.t.em .. ad .. iyen e en 1 

- • leketlerıne avdet edıncc Sf'" .•h< 
E: İ h .. 400, kömürün okkası da azami Maliye vekaletinden dün gc- talık olunmustı r. l . . ' ·ı 1 b" .. . vvelki gün şchrımize gelen tal- yh isbu neşriyat tasnıat ve .ı- düşmektedır. Hatta onumuzde- S · erını ta sı cc en .r es<"T vucu 

~~ ~tY_Yarcci ve gazetrcilcri dhün "."- lafı hakikat olduğundan teksı- ~ ~a.fta n~rhın 8 kuruşa kadar 6• Bulgaristan kömürü deikuruş len bir tebliğe nazaran Konsor- elim Ragıp B. de geti ecel·'~rdır. , 
,ı ""Ya müteveccıhen ~e rımu:- b' . ·ca ederim efendım. ındınlmesı kuvvetle muhtemel tur. ~iyomun borsadaki döviz alış d . ~ d Ticaret oda~·nda ;nltiha 1 '~ 1 hareket etır.islerdir. İtalyanlar mı rıBelediye ve intihap enci\- olduğu gibi kışın da ıo. k~ruş- l'"B h t -~ verişlerıd·~l~e~ .beh2e5rik500 iskterli~ av ası ag1rceza a ı Ticııret odasınd- ·lan da 
,,~kaç gün Atinada k.!dıktan sonra meni reisi tan fazlaya çıkmasına ıhtımal eş 8S 8 var. ,ıv~ mııakı 1 ıçın urus urtaı Sonpotita mes'ul mütliırii Se tilo imtlhanı net ,_e-:: ıle Haı 
1!i gruca nıemleketlcrı~e Pidecrkler- t Zı~·aeddin verilmemektedir. 13 ınaca tır. l !im Raıcip B. in, Ağırceza reisli dan hanım lc.azarn':<;tır. r. 
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~!iLLiYET 2.1 P:YLÜI. 1Q30 

'jıiİiif d A İ~:~:J::.~ --~)- rv-EvLvH""~""an,.....~rz~av-n~var'"V:~""y!t""~""':E~~~ 
hrın umdesl "Mllllgel" tir. KLARA BOY İngilterede yeni neşredil~n yor. Vakit vakit Amerikada ya 

23 EYLÜL 1930 eserlerden bahsetmek iıtezıken zrlan bazı kitaplar, söylenen 
iDAREHANE - Ankara caddeai 

o: 100 Telgra• adreıi: Milliyet, lı-
ınbul. 

Telefon numaraları: 

lotanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıııı 400 kurut 800 kurut 
6 ,. 7 ~o 1410000 ,, 
2 1400 " 2 " " 

bunların arasından bir ıkaçını bazı sözler bunu gÖBterlyor ve 
intihap ederek isimlerini kay- İngilizlerin canını hayli sıkı
detmek mecburiyet\ karşısında yor. 
tereddüde düşmemek imkanı Edward Thompson tarafın
var mrdrr? .. Tarihi tabii, tariihi dan ahiren neşredilen The Re
siyasi, ilim ve fennin her şuheel construction of İndia nammda
ne, edebiyata ait yazılan eser- ki eser Hindistanda İngiliz ida 
leır arasından bir kaçını alıp dl- resini müdafaa maksadile yazıl 
ğerlerini birakmak koı,, .. olma- mıştır. İngilizlerin Hindistana 
sa gerektir. karşı noktai nazarları ne oLdu

Mamaf!h tecrilbe etmeğe ça- ğuoo bu kitap pek etraflı bir 
Itşalım: surette gösteriyor. Bu n<ıiktıaf 

Gelen evrak geri verilmez İngilterede yeni neşredilen nazıe.nn ne olduğunu uzun uza
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut mühim eserlerden birini What drya izaha hacet yoktur. Her 

ır. Gazete ve matbaaya alt itler is Coruıervatism ünvanile Kehh İngiliz gibi bu kitabın muhaıırl 
n müdiriyete müracaat edilir. Feiling tarafından yazdan bir rl Hlndlstanm istiklaline maz
Gazetemiz Uanlarm m .. 'ullyetini kitap teskil ediyor. Eser ismin har ofamıyacağı kanaatinde-
ıl etmez. den de anlaşıldığı üzere muhe. dir !. . 

fe.zııık§rlığm ne olduğunu tah- Evve15. Hindistanın son iki a 
-----""'."'~-:-----ı li1 ve izaha hasredilmiştir. Mu- sırlrk tarihinden bahseden İn

Bugünkil hava harrlr a.nlatıyorki İngiliz muha glliz muharriri bu uzun müddet 
Dün hararet en çok 9.7 en az faz~rlığı bu namda bir siyast zarfında Hindistanda biribirini 

ı 6 derece idL Bugün bava &\Jile fız'kanm teşek-küHlnden çok es- müteaıkip nice siyast tahavvtil-
olacak rü•gAr lodos e•ecektir. kidir. İngilizlerde teamul deni- ler olmustı.ır. Muharrir İngiliz 
;;;;;;;;;;;====;:;;;~=;;;-' len şeyin ne kadar kuvvetli ol- !erin Hindistanı ıslah için ge'l-

duğu dü~nılilürse müe1:llfin mtş ol.mad~lıırını itiraf ediyor 
uson bulacağımız ~ tayın e- ve buglln İngllzlere iftihar et
dilımiş bir programdır ve ilk tikleri Hlndiste.ndald "ihtirae
şey devamlı bir ruhtur,, deme- ıııı: ve saf" idarenin mensel zan
ıt!mn sebebi anlaşılıyor. İngillz nedildiğinden daha yenidir. 

Hariçten gazel okuyan!.ra muhafaza1d.rlığını bir fırkanın 
ıık içerlerim. lki alıbap ıörii - tayin edilmiş porgrammda de- Amerikanın bAnl~i 
.irken biriıi aorduı ğil, milletin ruhunda aramak ik Bugünkü Amerika ıbütün 
-Y'ahu hiç göriinmes oldun! tlza ediyor. Şu halde bu muha- dllnyada kendinden bahsettiri

ferdeain?. Bi.ııe biç ıelmlyor - faz:a!drlığın esası nedir? .. Ser- yor. Amerikanın ilk bfuıisi Wa 
ın 1 vetln heT. hangi surette bl.r ta- ııhtnıgton hakdcında ş1mdiye ka
Daha o cevap nınneden öte- kım vergllerk dağılmasına m§ daz- ya,zılan eserleri saymak bil 

i müdahale ettlı nfdfr. Milletin kuvvetini mtiıa- meyiz mlimktin mtidlir? .. Fa-
- EYVel8. kendine ıelıin de faza etmeııl '18.zım geLdiği kana kat hunlara i!Aveten bir tane da 

ı >nra ıize gelıin !. atinde olan muhıaf'll.zakArlıık için ha neşredildi. 
Bu söze muhatap olan. lp-rle- vetandaşlıırm mühim bir imımı- John Coıtıin taraıfmdan yazı-

ı. llk ıözü açan adam bu ıefer nı yeıl bir inkişafa muıhar o1- tan bu eserin unvanı The Uıık
ariçten müdahale edene ıüal mıık hueu91111da esaslı malzeme nown Washingtıon. dur. 

, ıvcih ettl: den mahrum birakacıaık heT han Tarihin büyük adamlarlll1'. 
- iyi amma ıen de ıelmiyor gi bir "~! oluruna blraAı:ıınak,, dair 8By<lenen s8ıılere bir niha

: ın. Y okaa ıende mi kendine ıılylll!letlne de muhaliftir. ~nııan yet ta11avvur ctmelk mtimkiln 
1 elmeyi bekliyonunı?. lamı kuvveti milsavi değildir. değildir. Amerikanm bınisi 0-

I Ve bu defa ilk sualtn muhata Biruıeruıleyıh bunlarm mal ve lan Was'hlngton için de yazılan 

tarsfındrn temsil edllmlf 

CANBAZLAR ARASINDA 
Sesli ve sözlü film Siyah saçlı kızın esrarı 

- 1 nıilizç_eden - llAveten: fOX Jurnal hali hazır dünya hava· 
dıskri ile SESLi VARYETE 

Kendiıi Londrada doğmuıtu. Kü- kız iken kaybettiği annesini hayalin- o:::xJ '"''"''"''"''"''"'""""""......,.-..,'"'V"" 
çük y"'ta babasız kalm19tı. Seneler de yaşabnak iıterdi. 
g•çmİf, büyümilttü. Anaaından batka Bir akşam tiyatroyu dolduran seyir •••••••••• Perşembe ak~Rmı ........ .. 
kimseıi yoktu. Fakat henüz çocuktu. cilcrin karşısında.gen_e muv~akiyet: i M EL E K S t N E M A S J 
Bir ııün ııeldi ki, annesini de kaybet- li bir oyun oynadı. Bır zencı kız rolu 

ti. Dünyada artık büsbütün yalnız yapıyordu. ( Geçen sene btanhul<ia l\lad1m Pierrat llt beraber alkı>la1ııtımız ) 
kalmııtı. Kimseıiz kalan gocuğu, kom Nasıl oldu? .. Bir kadınla bir erkek I Komedi Frnnoez artistlerinden MÖSYÖ ANDRA LUGUET tarafındın 
ıulardan biri almıı, büyütmüıtü · konu,uyor, onun muvaffakıyetindcn temsil dilen ve ahiren Pari;t'· büyük muvaffakıyet kazanmı' olan 

Ana11z, babasız ba9kalannın mer- babıediyorlardı. Kadın diyordu ki: 

bametine muhtaç olan çocuk, zaman _ Zenci oyununda muvaffak olma y E ~ 1 L H A y A L 
geçtikçe bir genç kız oluyordu. •• kadar tabii ne vardır?.· 1 

Talihsiz kızın dünyada iftihar e- Z . k d •. 
1 

·1 
aten zencı ızı egı mı.. . ~ 

deceği yalnız bir şeyi vardı: Parlak, / k 1 b.. ·· tm·· 1 'il ' 
.. Bu onuşan ar onu uyu uş o an ~ 

•iyah oaçlan... Onun ııuzel saçlarını komşuları idi. Oyun bittikten sonra oC temamen fransızca sdzlti üçüncü fllmlnı 
kııkanan pek çok genç kız, genç ka- f gidip onları buldu. Kulağına ııelen e-~~·~··$·· t;ıkdim edecektir ......... . 
dın vardı .. 1 • - ı k 

1
• ted" . .. . . h lak bu soz erın manasını an ama ı ı. lngilterede böyle 11msıya , par . 

1 kı la Kadın nihayet an attı: ıaç, naıd bulunuyordu?. Bu z rn~ . . .. 
kadınların onu kıskanmaları haklı de- - Müteessir olma, bakikatı ooy-
ğil miydi? ... O, nereye gitse, daima liyeceğim. · . . . 
güzel saçları ile nazarı dikkati celi»- Senin annen Londraya ıı ıçın ge.1-
diyordu. Fakat o, işte yalnız bunda, mit bir Afrikalı kabileye mensup hır 
bu güzel ıaçlarcla talihliydi. erkek tarafından sevilmi9ti. . Baban 

Komtularm acıyarak büyüttilkleri ıen dünyaya gelmeden evvel kaybol
ökoüz ve yetim, artık büyüdükten son du. Anneni bırakıp kimbilir nereye 
m bayatını kazanmağa mecbur ol- gitti. Bu adam nereli idi?.. Nereye 
muıtu. Hayat mücadele.inde onun gitti? .. Annen bunları biç bilmiyor
muvaffak olma11 kabil olacak mıydl?. du ... Esasen 1 •• 

Kendini hazan pek zayif bulduğu za- Kadın durmuftu. Söylemek iste-
manlar oluyordu. Gençlik, güzellik miyordu. Israr üzerine ilave etti: 
muvaffakiyetin kuvvetli sebepleri o- _ Esasen nikahları da aktedilme-

ıra.-............. Muhterem Mualllmlerimize -4.I.Il 
-~ .......... ~ . 

An kara·da >Oll defa i~tima eden •Türkçe muallimlerı. kon-
gresi tarafından kabul olunan esaslara göre tertip edilmiş olan 
edebiyat mualiimi K:lzım SevinÇ lkyin: 

. DİLİMİZİN GRAM~:Rt 
(ilk mekteplerin 4 ve 5 incı sımflanııa) 

ile :'llaarif müfotti~leriııden (A. Fuat) Beyin ilk mekteplerin 

YENİ HESAP DERSLERİ 
Eserlerini kendisine has bir nefasetle 

RESll\ılLİ AY MATBAASI 
labilirdi. Fakat buna istinat edecek mitti!... Tabetmiştir. Nümunelerinl isteyiniz, ilk mekteplerin bütün 
bir genç kız, kim bilir kendini bekli· _ kitapları seri olarak mevcuttur. 

yen ne feci tehlikelerle kartılatmak ~ ı·ı b k ı •••••:t%%%Xl'.II. l'.%%%l'.%%ll%l'.l'.• aıeeburiyetinde kalırdı, değil mi?. Mektep ı er müsa a ası ...................... _ .. ___ ~-~--
Maamafih, genç, güzel ve bilhu- r.".ll1.'9flllf.'bll'l'l'!·,•.1'1kj'l'lf\l""1.~P'llll,~l!.'11111111'P'lll'!"'",...., • ...,O"'!.~~~.!'!!. 'P.11,. 

•• ıiyah, parlak oaçlarile her yerde Büyük Meclisin içtimaa ''-~!.. . F.,TICME ' 
nazari dikkati celbeden genç kız, ha- d • , .: r. 
yat milcadeleıinde muvaffak olmak aveti ~ 

için, gençliğinden, ıüzellitfnden iıti- Mektepliler müsabakıı11run 71 inci J.! ••T•PIVER ,, 
fede etti.. hafta üçüncülüğünü kazanan Eren· . I; 

Müracaat ettiği bir tiyatro müdü- köy kız tiseıinden 14 Nimet Muhtar 
•• l--..1! • • • • • • &&• •u .1 --- a • 1 fıraatten latifade ettiı servetleri de müsavi deği.ıl.dir. --'·r l-.ıı .9,,.,.,rom• :\~ ı..:~t 1- --

I + .,._ '--' A & • • •,.__ -·• ""t;~u.. "$vy1"1m::ı;e nace var ı _ Ri,.,r.d.:..q ı>.~lc.}ı:ar"'lılııe • 6ıtratınnıgı Ut ıyyen uııııaı mı? .• 
' 1 m derken kerııdlnden geçti.. edemiyor; fakat bu mllııavatsız- --.. ·-~· ___ _ 

!":~ .. t0z rollerinde pek muvaffak ola-
ca~nı ümit elmİfti: Bu haftanın en mühim haberini biç 

.•ıı .. 

r k · · 1 · • ? lığın. halkın va11i bir kıstnını -·"' ,,,,,_ ... ,._,,,._ 
a sımı severm sın1z eervetten mahrum blrakacak de T eşekkOr 

E I• ufak il d ha ı güpheaiz Büyük Millet Meclisinin - vvea ro er en ıarıı-

kab.1. ti" • tar dah Vekiller hey'eti kararile ve Reisicüm nıs, sonra ı ıye nız ar , a 

ESANS 

l O 5 YON 
Bana bir mecliıte aorduları recede neı; gitmesini de caiz 
-Taksimi sever miıinfs!. gönnes. HW4n milletin her 
Cevap verdimı uzvuna kuvvet vermek fikrinde 
- Takıimine şöre!. dir. Fakat bunun için mü-savatı 
- izah et! dediler ve izah et değil, m&avatısrzlığı 2"ıllrllri gö.. 
n. rl!r. İngiliz muhafa.ı:aldtılığmnı 
- Kıım Takaim meydanını hedefi vatandaşlar arasın.da mil 
vmem soğuk olur .• Yum da sıwat teııie{ değil, faıkat mille-

, vmem 11cak oluyor.. t1n 'kuvvetini teşkil eden her 
Uzun sürmezııe çaltıda ve mu feyi muhafaza ettnelktlr. 

1 ti de taksimi •everim. Amma BÜYÜK DEVLET ADAMI 
1 ndi paramda takıimi sevmem. 

t FELEK İngiltered.e yeni neşredilen 
• yeni. eıterl«den biri de on do-

Mihanik kongresı ku.B'llllcu unn ba~angıcında 
Vçüncll Beynelmllel Mihanik kon baylı millı.lm roller ifa etmiş 

!18ine Türk murabba11 olarak giden olan İngiliz başvekil{ George 
ı ıderris Dr . .Ke~m B. ahiren Alınan Catuıing için Sir Oluırles Pe1>-

fan avdet •tm!ftlr. . __ ..__ 
Kongreye muhtelif millet illmle _ ne tara:ı:mdan yazılmq 018:11 bir 
den 400 zat lttiralr etmİ§tir. kitaptır. Canning uzun müddet 
Kongre; Aerodinamik, hidrodina- İngiliz devletinin mukadderatı 

k. mukavemet ( elbtilriyet naza- nı i.ruıre ederken Ş<wk meselesi 
esi) ve. m_ibanlki riyazi ıubelerinl ve Osmanlı iınparatorluğuna a 
lva etmıştır. l i 1_.. d • • b' d 
Murahhasmnz Dr. Kerim B. Mi- t f cn.ıe e tamı geçen ır ev 
ıiki riyazi §ubeai riyaeetinl ifa et- let adamıdır. 

;tir. . . . Hindistanda 1 ngillzler ... Prof. Einatein Dr. Kerim B. i ça- . . . . . 
davet etmi~ ve kendlsile ıörilt- - İngilızlerın Hındıstanda yap 
stür. trklan, Amerilcadahoş göııillm!i 

o -

"Milliyle,, in edebi romanı: '18 

Sevgili Babamızın gerek ceııazt 
mtrulmlnde bulunmak vı gerek 
H mektup ve telgıraflı Alımımızı 
lftlrak etmek IOtfundı bulnnan ııı· 
vatı muhteremeye alenen te,ekkllr· 
lerlıniııl arzeylerlz. 

Sadi Şerif Suat Şerif 

İrtihal 
Halkalı ziraat mektebi lifsi mü

derrislerinden Girit •frafından mer· 
bum Mtbmet Ali beyin mahrumu 
Senay! ve maadin Bankası memur
lınndın Galatasaray futbol kulubu 
ız11ındın lbrıhim Toıun bey müp· 
tela olduğu hastalıktan rebaysp ola· 
mıyaralı: ecelJ movuduyle vefat et· 
mlıtir. Bu ,ıı;ilnktl salı günll C.ğal 
oğlunda c~rldebıne sokağındı 12 
No. lu hanesinden Hat 11 de kıl· 
dırılırak Eyyupte sile makber.sine 
defnedilecektlr. 

Z A Y 1 : Seyrü ıefer morkezln· 
dea aldığım 465 ve 467 numaralı 
ilci bisiklet plakasını zayi ettim. Ye
nileri alıcajtımdın htikmil yoktur. 
Kasım psşadı Divanhane karfıtındı 
19 ııumar;da Blıikletçi Muhittin. 

üb. oll bur Hazretlerinin tasvibile içtimaa da m un r er yaparıınız ..• 
veti tegkil eder. Sahne bayatı, batlangıçta ıenç kız 

• · el dı· Bu mühi" "tteki ka (T. B. M. M) nin "22,, Eylill Pa-ıçın az acı i' me . ... .. 
dınlar da onun siyah ıaçlannı gıpta zartesl günü toplanması kararlaştı- . , 
il d. ı d nlmıttır. Bu toplanmadan sonra Mec ~ e ıeyre ıyor ar ı. . 

Genç kızın sahnedeki muvaffala- li~ dağılacak mı, yoksa mesaisine de- : 
yeti, kendini uzun zaman beklebnecfi. vam mı edecek? 
Sahnede nazari dikkati çok celı,;,di- Bu nokta her halde içtimada belll 
yordu. olacaktır. 

Tiyatro müdürü, bu kızı kabul et- İntihabın feshedileceğinden de balı 
tiğine biç pifman olmanuttL Kendi- sedilmekte iıe de alakadarlarca buna 

ve 

,. 
·Porfumorı l·. T .. P 1 VER A. f., latanbut 

Şifi! Ahmet Be1 aokak No. 50 Tel, Beyo!llu 3044 

ıine verilen roller, ekseriya Afrikalı, ihtimal verilmemektedir. ~-İİılııİ·ıİİİ--İİİ·"~iiiı~~-İlii~~iiİıf~~=~:-:::~;:::;:~: 
yahut Amerikalı bir zenci kız, veya İhracatımız bu sene çok olduğun- r'Du··nyada bir valide 1 Orman ve muıdin idareleri için 

B·ıba 2611 adet defter ve ö 179 adet cilt. kadın rolü oluyordu. • ısa oyun dan İngiliz lirası düşmeğe başladı; kı tt · 
icabı olarak kendisine zenci rak11lan ve dütmekte devam ediyor. Hükfı- IÇlil en yme ar şey 56700 adet cetvelin malzemeıl la. 
yaptırılıyor, o :ıuunan bu o)'Unlar çok met; Meclisi lçtimaa davet ederek yavrusunun sıhhatidir. tan bul orman müdtlrlyıdndea Ye-
yalaıtığı cihetle seyircilerin neıesine hem bu ihtiyacı karşılıyacak, hem de Bu sıhhatin payidar rllmek ıartı ile tabı tecUt ve imali 
nihayet bulunmuyordu. paramııın istikrarını temin etmek im 1 ll tqrlnlevvel 980 tırlhlne mtl11df( 

Bu nihayet kendiıinin az zaman klnın.ı bulacaktır. Bu münasebetle olması için de her tür- pızar gtınn lbılesl icra edllmek 
zarfında töhret kazanma11na sebep Maliye Vekili "3,, maddelik bir la- lü mevadı muzİrreden üzare mUnılı:asal aleniye suretUı 
oldu. yiba hazırlamıttır. A ğ f .. t l mUnıkasıya vızoluamuş nttmunelerl· 

Kimsesiz kız bayat mücadelesinde ihracatımızın fazlalığı her Türkün arı ye ane Sa SU O a nl görmek ve ıoraltial ınlımık iste~ 
itte nihayet bu ıuretle muvaffak ola- sevineceği bir şey ise de İngiliz lira- G L j K ~ ~ yenlerin lstınbul orman müdürlıe· 
bilmitti. aının sukut ederek ihracat tacirleri- tine mürscaatlın ve yevmi meııkOr· 

Bazan kendi kendine: mizin zarar etmeleri teeastıril mucip- da bedeli mubımmenln •ı,7,5 gi• 

- Anam, babam sağ oloaydı, ben tir. nilpetindo pey akçesini hamilen 
böyle bir tiyatro kızı olurmuydum?.. Bunu idrak ederek Meclisi içtimaa yı istimal etmeniz la- sut üçte defterdarlıkta müteşekkil 
Diye düşünmekten kendini alamaz, davet eden Hükumetin hareketi çok zımdır. ihale komlıyonunda hazır bulunma 
hiç hatırlamadığı baba11ru, küçük bir yerinde ve lüzumludur. . ••••••••••••- lan ilin olunur. 

gültimsüyordu: - Ben de onu dÜşünüyorum - Belmanm nerede bulundu 
- Ne oldunuz?. amma, neticenin aleyhime ğunu tesbit e1ııneliyiz. Hürrem Halkkı, aklına yeni dar kızarmıştı: 

Hürrem Hakkı, kekeıled<i: dönmesinden korkuyorum. Çiln - Sen Ferhundeye uğrar, an bir şey og;elmiş gıibi durgunlaşı- - Babama ıhürmet etımediğı 
vermişti: me hüküm vermeyiniz. Ona ıkar - Ctirmü meşhut kahraman kü babam, bunu bir plan, ma- latırsın. Ferhunde keşfe çrkar 

larr kim?. Sen mi?. nevra sanır, büsbütün şüphe- ve öğrendiklerini bir kağıtla sa 
Rasih Nevres başını eğerek ye düşer. na bildirir. 

- Peki, babanın gece yarısı şı nihayetsiz hürmetim vardır. 
bahçeye, yahut sokağa çı!kmaeı Fa.kat ayni zamanda acıyorum. 
nı sen, neye hamlediyorsun? - Söyle ... Seninle arkadaşı

- Neye hamledeceğimi. şa- ça, konışuyonI%. 
tasdik etti. Hürrem Hakkının - Benim müdahalem de ol- - Saat meselesi devar. 
gittıikçe heyecanı artıyordu: maz ... Çünkü... - Sen, evden çrktığın zaman 

- Şeriki cünniln?. Rasih Nevres, titiz bir baş saat kaçtı? 
- Sizden saklamağa lüzum siLkmesile devam etmesine ma - Biri geç.iyordu. 

görmüyorum. ni oldu: Hürrem Hakkı, yeğenine si-
- Mersi! - Esbabi mucibe gııtenneğe, teımle l:ıaıktı: 

Rasih Nevres, kısaca güldü: var? - Emine! söylemcğe lüzum yok... - Ne kadar geç randevu, ca 
-Siz, Belmanın ruhunu, his Bu tek sual, Rasih Nevrese, _:..irrem Hakkı, göğsünü ııı- Hürrem Hakk, elini alnından mm! 
ni, temayüllerini öğrenmemi amcasının geceki hadiseden hiç kıstıran, nefesini daraltan ha geçirdi, durdu, etrafına bakın- Rasih Nevres, boynunu bük-

' etmiş midiniz? haberi olmadığını anlatmağa ka vayı yorgun yorgun boşalttı: I dı ve birden alnını fiskeledi: milştü: 
rrem Hakkı, Elini yeğeninin fi gelmişti: • - Oooh! Beni korkuttun, - Dün gece Belma, nerede - Ancak sıerbest ıkalabiliyor. 
undan cekti, kirpiklerini oy- - Siz, dün gece, bahçeye, so R · . h!. idi? _Gece yansından sonra rı.e 
tı, vere~el: cevap bulamadı. kağ~.fil.an çıkmadmız, değil mi? - Bu, sizin için, ehemmiyet- _ Evinde idi sanıyorum! misafir kalır, ne de misafirfilı:-
<asih Nevres, amcasınn eve Hurrem l;Iakkı, afalladı: siz bir şey mi?. _ İhtimalleri bırak. .. Kat'i te oturulur. Bulduğumuz çare, 
:ru yürümeğe başladığını gö - Ne münasebtle soruyoı: - I - Gözde büyütülecek kadar ol:arak anlıyamaz mıyız? kof c;ııktı, Rasih! 

ce: sun? 1 değil. Baban mı gördü?. - Ferhundeden anlarız. - Belıki tesadilf kurtarır! 
- Bir ricam var, dedi. . - Gorüyorum ki, siz, değilsi - Zannederim! Hürrem HaıkJkı, neşelenmiş- - Tesadüfler, ekseriya gıli-
- Söyle, Rasih!. nız?. - Bu, nasıl cüımü meşhut?. ti, zeki zeki gülüyordu: lünçtür ve gayri tabiidir. Vod-
- Sizinle uzun boylu konuş -N~ var Alla? a~.~?. Rasih Nevres, geceki hadise-! - Eğer dün gece, Belma, mi vil temelinden pek hayır ı.mı-
t istiyorum. Hemen eve git - Dun gece, hır curmu meş yi bütün tafsilat ile amcasına safidiğe gitmişse, yahut onlara ma. 
velim. lıut ".<Udı. . anlattı. Asri endişesini söyle-/ ·1 misafirler gelmişse, mesele hal - O halde Ferhundeye bir 
-Jülyaya da·r mi? Hurrem Hakkı, bıraz evvel diği zaman Hürrem Hakkı, ye- !edilmiş demektir. şey acmıyayııın mı? 
- İsters rıiz a-ı"\ dair de.. Rasi~ ~evresi~ titrediği gibi ür ğenini tamam ile haklı buldu: : Rasih Nevres'in yüzü gülmüş - Hayır ... Sen, bir kere b~ 

Deme .• ba: "<a meseleler permıştı. Rasıh Nevres alayla - Nevresi ikna etmek lazım., tii: vur. Sonrasını dü~ilnütiiz. 

, 
Mahmut Yesari 

şırdım!. - Mersi ... Evet, ilki adımı. 
-Acaba, senin peşini mi kol risini görcmiyen bir zavallı p~ 

luyordu? şe düşmek, insan takip etmek 
- Mutlaika hissederdim. nesine? Tarnamile kuvveti, iılrti 
- Kendine fazla güveniyor- dan haricinde bir iş. . . Sonra, 

sun, oğlum! buna, babamın gururu da mani-
- Hayır amcacığrm, keııdi- dlr. 

me gtiV'enmodiğim için, her aı'l - Pardon ... Bunaktadan bit" 
uyan~kmn. Daima kuşkulanan parça.clk ayrılaeağız. Baban, o, 
aıdamın, etrafında:ki her şey.!, J yenilmez, yıkılmaz gururundan 
en kıüçük hareketi bile hisset- hayli kaybetti. 
memesi ıka'bil değildir. j Rasih Nevres, içini çekti, ce-

RMih Nevres, yutkunuyor- 1 vap verdi. Hürreı:ı Hakıkı da 
du. Nihayet ıkarar venni' bir bahsin uzamasını ısterniyordu: 
tavurla gözlerini kırptı: - Peki, neye karar verdin! 

- Babamın beni takiıp etme- - Jülya haıkkmda mı? 
si de düsünülecek bir mese~- - Evvela, senden başlıya-
dir. İki adım ilerisini göremi- lım. 
yen. . • -Ben, Ferhundeyi görtirüm. 
Durmuştu. Hürrem Halclı:ı, Siz, bana tesadüfünüzii söyle

yeğıen.inin omuzuna dokundu: meyiniz. Ben, E.ımineye som-
- Söyle. . . ran. Babam, Eminenin ağzını a 
Rasih NeV'res, kulaıklarına ka (Bitmedi) 



MlLLIYtı:.T 23 F:YLUL 19'10 
.~ 

Poliste Hezeyan spor 

iki sarhoş . - . . Boks maçı 
Vıyana Yunan sefırı İ .. . 

Muha lr mektupları .. 1 lktısa a 1 
zine nasıl bir yer? Haftalık mali icmal 

~arhoşluğun tasallutunu yoketmek 
ve belediye işlerine bir az ehem

miyet vermek lazım .. 

Ötekine berikine si- • yalan söylüyor stan?~l boksorlerı 
lahla tecavüz ettiler 2 galıbıyet 2 bera- Millet ve hükumetlerin siya- kaç defa, peçetayı başa baş " 

seot ve askerilik sahasında yek- lorize" etmek istemiş ise de 
digerile rekabetlel'inin en mü- bir teşebbüsünde muvaffak o 
hirn amil ve muharriki ik•isadi- matlığı için, ahiren dun fia 

. . . Yunan ipekçilik ve çinici· berlik aldılar 
Polısın mukabeleııı üze· liği bize rekabet ediyor 

rine yaralı 
olarak yakalandılar 

Galatasaray klübünün yirmi yattir. !ktısadiyat, bir memle- istabillizasyona karar vermi~ 

Evvelki gece Y edikulede bir 
arbede olmut iki sarhoş polis 
memurları ile müsademe etmi§
tir . Vak'a şudur: İsmail ve Şa 
kir isminde iki arkadaş dün kör 
kiltilk sarhoş olduları halde Ye
d1kuleye gitmiş!.er ve önlerinege 
lene sillih atmağa baıılamış -

Viyana sanayi sergisinde beşinci senei devriyesi münase- kette ehalinir refahını mucip o- ilk tedhir olarak bir "Centra 
Yunan pavyonunda teııhir edi..- betile İstanbul boksörlerile A- lan vesaitin mevcudiyeti de- de devises" ihtas eylemiştir. 
ilen eşya milnasebetile Yunanla merika bahriyelileri arasında mektir. Fııkat bir memleketin 1 haftadanberi bu "Centrale 
tanın Viyana sefiri Avusturya tertip edilen boks maçları evvel iktısaden tea'isi, !,aşka bir veya devis~s" muameleye baş:lamı 
matbuatına verdiği beyanatta ki akşam Beyoğlunda Mulen bir kaç memle!ceti "<lepouiller" t:r. 
cihan§Ümul bir şöhrete malik o- Ruj salonunda büyük bir kalaba e<mek suretile mtınkiin oldu§u · Son zamanlarda İran hük 
lan Türk çiniciliği ve Türk ipek lxk huzurunda icra edildi. Filha gittilrçe bir h&kikat oiı>rak te,-a meti de meskukat sistemini 
eanayiinin Yunanistana intikal kika Mulen Ruj salonu meraklı- hür ediyor. İnsanların birbirile l !ah etmiştir. Buna dair neş 
ettiğini söylemekte idi. lan istiaba kafi gelmemişti. mün.ısebetleri de z;.ten bu esa- lLman kanunda altun-rial me 

Bu beyanat bizim sanayi ma Müsabakalara saat 22 de baş sa musteni'Ctir: Herko:S' başkası- klikat vahidi kıyasisi itibar oıl 
haf~linde çok fena bir tesir bı- landı. Maçların bazıları güzel, ~ın malını ucuz a!mıık, kendisi- rruştur. altun-rialin ez'afı al 
rııkımıştır. Tical'et odası bu hu- bazıları heyecanlı, sonı•ncusu ninkini pah;ılı satmak ister. Bu dan, aksamı da. gümüş, nike 
susta mlltemmim ma!Umat al- da hayli gürültülü oldu. fikrin (claha dv~rusu zaruretin) ve bakırdan olacaktır. 20 · 
mağa çalışmaktadır. İstanbul boksörleri şunlar - taammümü Avrupa ve Amerika. bir pehilevi, 10 rial da yarım p 

tardır. 

Bu esnada Y edlkule mevkii 
mürettebatından Hasan Efendi 
bir arkadaşı ile sarhoşları yııka 

Bu hususta erbabı sanayi dr: yı çıkmaz bir yola sevketmiş- ı' !evi dir. Bir pehlevide ,32 gr lamak istemiştir. 

Sarhoşlar polis memurları -
na da s!lıih atmışlardır. Hasan 
Efendi de tabancasını çekerek 

namına Sanayi Birliği katibi u- Maks, Melih, Franki Marten, tir: Bunlar kendilerine birer halis alun bulunmasına na 
mumisi Nazmi Nuri B. de bir Yorgos, Saranga. kurban arıyor, fakat artık bula- ran tam bir İngiliz ilrasrna t 
muharririmize şu beyanatta bu . y ' mıyorlar: kabül ediyor demektir. 

Bunlar.dan Maks ıle orgos M. Briand'ın A. rupa federa- Milli paramızın istik. rarın lunmuştur: h ı 1 b b k ld ı mukabele etmiştir. 

Neticede Hasan Efendinin at 
tığı kurşunlarla hmail boğazın 
dan Şakir de arkasından yara -

Ezi ı ede Truva har.ıbe/erine alt manzaralardan.. lanmıştır. Mecruhlarm ikisinin 

asım an e era ere a 
1 

ar : syonu fikrini ortaya koyması · doğru derpiş edilen tedbirle 
- Viyana ~~rgisi hakkmd~ Y orgosun har'Tlı Hak.ley Ame~ bu vaziyete bir çare bulmaktan 1 den ikincisi dün hükfunet tar 

Y~nan ~~af~lı tar~f~d~n vaki ka takımının k?J?tanı ıdı. Bu mu ba~ka bir şey için değildir. 'fından Mi11et Meclisine teki 
Turk ç.ını ve ~pe~çıiigın·ın· artık nasebetle k~ndı.~ın~ G.alatasara - Bazı iktısatçılar İngi:ltere, edilmiştir. Bunun tafsilatı kı Yun~stana ıntıkal. ettığı yo- ;:ın .renklerıle sustu bır buket ve Almanya, İtalya gibi ahalisi ka mı mahsusumuzda münderic 
lund~ bey.anatta ısabe~ yok rıldi. ve çok alkışlandı. l<ıbalık olan memleketlerin işsiz İstanbul Borsasında işler c 
tur. Filhak.ık~ memleketı?1ızde En iyi maçlar Galata~arayli ameleyi beslemekle beraber te- reyanı tabii sinde deği ise bi 
bazı ~um ışcıler Yunanıs~ana Melih ile Fransız Fr~~~.' Ma;- ve1lüdatı da tahdit etmeleri lü- her gün mahsus bir sıırett~· i 

ll:ZtN~ _ Ezine kasabası pek harap ve mall":rı ahzü gasbedilmiştir. de hayatı tehlikededir. Zabıta 
'•diın olup eYvelce yarım saat mesa- Jandarma yüzba9ısı Remzi Beyin yaz tahkikat yapmaktadır. 
tdek; DaniJment mevkünde iken hl- mış olduğu eserde yapılan tahriba - Bir raşi yakalandı 
l.ııara burada mevcut Camüterife na tm maddi kıymeti 661,648,900 ku- Nlko isminde bir adam bir hır ~. ,IQlmak i91n ılıt. IJ~le ka~bayı rut olarak göıterilmektedir · 
llııdılci mahalle naldetmıtlerdır. Bu- . .. sızlık tahkikatı için Beyoğlu po 

geçı_nı.ş v~ orada. Yu~a? h~ktl- tenin maçları oldu .. Buyuk bır zumunu ileri sürüyorlar. kişaf etmektedir. 
~etının hımayesıle çını ve ıpek sühulet ve muvafakıyetle her İngiliz ameleleri işin kdlayı En ziyade Düyunu muva 
Q: mensucat yaı:ı~ağa başl~ış- tarzda dövüşen genç Melih, has nı buldular. Madem ki işsizliğin hade tahvilatı üzerine ınuamel 
lardır. 1'.aka~ bütun Yunanısta.n mının mükerrer ihtarlara rağ - sebebi makineler ve her gün vu yapılmaktadır. Bunun da seb 
da ne bır Kütahya'... ne d~ b~r men yaptığı üç favl üzerine dis kubulan yeni yeni ihtiraattır, o bi bu kağıtların büyük büyü 
Bursa yokt~ .. Malumdur kı .bı.r kalifiyesi neticesinde galip gel- halde bu makine ve ihtiraattan temevvucat göstermesidir. G 
malın evsaf ıtıbal'ile kıyınetı~ı. di. istifade edenler, çalışsak da ça- çen haftadanberi Düyunu M 
arttrran .şe~ i~tisa~ old~ğu gıbı Nakavtci Franki Martenin lışınasak da bizi beslesin diyor- vahhade yeniden on puan dah 

'-
1 97 HMainde kanya tahvil o- Gene bu eserde okudugu'.1'a gore !is merkezi memurlarına 12 lira 

~Uf JOO aenelik bir kasabadır. Eaineyi tahliyelerinde. kend~ ~melle: rüşvet teklif etmiştir. Niko yaka 
•r tarafı kadınlara mabsua olan Çif- rine hiamet eden beledıye reısıNıyazı l t 
~ baınamın da 500 senelik olduğunu haini ile Yaylacıktan Rüştü kerimesi anmııt ır, . 
liiyıtıyoriar. Buradada taasaup ve te- Şaziye ismindeki adi bir fabiteyi be- Ağır hır cerh 
~tıu ... riayet pek fazla".8 olduğu gi- raberlerinde götürmüşlerdir. Şükrü isminde bir şofllı: dün 1 

•aki ıaa .. uplar da gıttıkçe hafif- İsimlerinin zikri muvafık görüle- gece Şehzadebaşmda Halepli ~•ltted!r. Buralarda kız kaçırmak miyen 4 izalei bikir ve 16 ırza teca- Melahat isminde bir kadım hiç 
~ltuatı pek çoktur. Kumar y~ksa vüz vak'ası olmuştur, Bunlarda~ b~- sebebi olmadığı halde sustalı ça 
it ~kul buda aabrtanı~ muda- ka nice ormanları ve •§çarı .mus~ı - kı ile arkasından yaralamı§tır .. 

~ev~ı ıptıdaıy:nın mi!kemme hasmı tam kendisine layık iri :!ar. yukseldi. 
lıyetı bu mamu~ata en f~zla kr- yapılı, kuvvetli ve bilhassa an - İngilterede işsiz amele ade- Dün akşam son muamele 12 

1 tııl>i davet edecek t•kılıde her reyi kasten yakıp ktileylemışlerdır. Melahatin hayatı tehlikede -
l1t, tuhotluk vak'aları olmaktadır. Okuduğum bu eserin Hilaliahmer ve d' 

ymet: veren am.ıllerdendır. kessördi!. Fransız dört ravntlık di geçen haftadan beri 100.000 kuruş üzerine vukub1;1Id~. ~ 
Kiltahyadakı mebzul mevad kısa bir müsabakada hasmını daha artarak 2,160,000 e çıkmış ponlar hakkında yenı bır muz 

dı iptidaiye karşısında Yunanis yere indirmeğe muvaffak olama tır. kere vukubtilmamış olmasın 
tanın Türk memleketine reka- dı. Fakat heyecanlı bir mübare- İngiliz ricali hükfunetinden nazaran, bu tereffüü, milli Pil 
bet değil m?mas~l bi~ va~ıfta zeden sonra puan hesabile gali- ser Warren Fisherin riyaseti ramızr korumak içi~ a~ınan te 
mamulAt viicude getuımesıne biyeti aldı. altında bulunan bir hey'et üç birlerin Avrupaca ümıtbah.§ t· 

1 ı~ _ SANAY - Himayei Etfal tarafmdan bastırılarak . k ) d 
llıu..da Maticilik maıhurdur. Ak- kıraet kitabı teklinde her köye birer Bır çığırtkan ya a an 1 

llıy o!ıallli testioilikle meıguldür- tane tevzii enBali atiyenin Yunan fe- Eyipte Hakkı Efendinin kah 
'. ve hariçten kimseye de bu san'- cayiine agih olmaları noktasından vesi önünde dün Fuat Efendi is 

irnkfuı yoktur. Çi~icilik.t~ olan Saranganın yaptığı son maç haftadanberi Aemrikayı ddlaş- llikki edilmesine atfetmek ıcaP, 
1

~ iiıtretmek istemezler 1 Bu teati- pek faydalı olur minde bir genç halka hitaben: 
'.'dahili vllAyetto sarfolundu~u gi- _ BELEDiYESi - -Ben S. C. Fırkası için çalı~ı 
~ \'unaniıtana dahi, ihraç olunmak Jlainenin Koprübaşında çok güzel yorum. Gelin sizi de kaydede -

bu tefevvukumuz ıpekçılık hak glirültülü oldu ve hakemin oyu- maktadır. Tarihi mebaniyi tet- eder. . 
kında da aynen caridir. nu durdurması üzerine iki bok- kik için geldiğini söyliye?' bu Reji hısse senetlerınde ye 

İst~b~l ve Bursada mevcut sör bir gösteriş maçı yapmakla hey'etin asıl maksadı, İngılte: den hi~ tereff~ yo~~r. C'..eçe 
krep do şın fabrika:ları mevad- jl·t'fa ettilr.r. renin harp borçlarından tenzı- haftakı 8,90 !ıra fıatı hattulga 

"ılır, Çanak ve sakaılar dahi imal ve mefruşatı mükemel bir binası var- yim. Şimdiye kadar 700 kişi kay 
:Iıınllıııktadır. Testiler yazın ıuyu dır. Belediyenin varidatı 21 bin lira dettim. Bu fırka her halde bana 11

~ '<>ltuttuğu içn makbuldürler; se- olup bunun 7 bin lirası maaşa ta ve bir şey vermelidir. 
'ltv, bet bin liralık testi ihraç olunur. f 1 k 

dı iptidaiyesinin yüzde 95 ini tat eılde etmek mümkiin olup ol ye_ gibi görünüyor. . 
Bursa ve havalisinden tedarik buna misaldir. Bari sergisi de madığını anlamak üzere, nıeha- Arslan Çimento hıs.se senet 
eder. Bu mevat ile imal edilen buna bariz bir misaldir. Sergiyi fili maliye ve siyasiyeyi yok- !erine yine çok müşterı zuhur 

300 lirası da acezeye sar o unma ta- Diye bağırmıştır. Fuat Efen 
- PARASIZLIK - dır. Belediyenin doktoru yoksa da e- di daha bazı münasebetsiz söz-

li:haııde para olmadığını s!lylilyor- besi vardır Kasabada bir de eczaha- !er söylemiş ve polisçe derdest 

ipeklilerin metanet ve zarafeti ziyaret edenler orada Türk ve lamak olduğu iddia ediliyor. etti, ve geçen haftaya nazar 
bütün dünyaca tasdik. edi~ekte Yunan pavyonlarında teşhir e- Almanyada son intihabatta fiati b~r lira daha fırlayara 

~t. llurada bir iki ki9iden başka zen ne mevcut olup dispanser ve mem-
dir. Her sene Yunan ıpeklı men dilen eşyayı görmüşler ve. Yu- .. f .t Hı'tler partisinin kazan- 29,60 !ırada kaldı. 

llıı il edilmiştir. yoktur. İhracatı Yahud er leket hastanesi yoktur Tenvirat gaz- d h 
~l>ıııaktadır .MUaltimanlardan ihra la yapılmakta ve kasabanın üçte biıi Alaca~ y~zün. en cer 
:tı. ıtıetgul olan yalnıı bir HUaeyi." elektrikle ~ envir olunmaktadır. Cihe- Kemal ısmınde bır sabıkalı ge 
t' ••raa da onun da ortajiı ııene bır ti askeriyeden tedarik edilen bir mo- ce arkadaşı Süleymanı bir para 
lbtıdidır. I. törle her ne kadar elektrik istihsal mes~lesinden dolayı Eminönün-

sucat amillerinin memleketimiz nanlı'iarı Türk çinilerini taklit- mu ~1 
Avrupa mali mehafilinde İttihat ve Şark Değ~enci 

den ipek tohumu celb etmeleri le itham etmişlerdir. ~ea~canı mucip olmuş ise de bi- Jik kağıtları geçen h~ftakı 2~ v 

ıaıi'are efkari umumiye sükunet 3 lira gibi nisbeten yilks.ek fıat 
bulmuştur. Alman fondoları !eri muhafaza.etmektedırl~r. Fethi Bey gitti 
cüz'i bir sukut kaydetmişlerdir. Anadolu hısse seneden 1 

- ASARI A TIKA - olunuyorsa da bazı noksanları henüz de bıçakla arkasından yarala -
· ı lira tahvilatı 31 lira, kupo 

Harbi umumı esn~sın?~ s- mfunessil senedatı da 23 liradır. 
1 ıt..a dahilinde sahile yakın dal- ikmal olunamadığından kasabaya kil mıştır. 
'
1
n <!varında Eıki İıtanbul hara- fi miktarda cereyan verilememekte- Süleymanın yarası ağırdır. 

"
1
•ri vardır. Meşhur Trova kıralı dir. İtfaiye için henüz bir arozöz ve Kemal kaçmıştır. 

(B 1 · · ayfada) ı Fırka mahafili İngiliz nazırlarına aşı ıııcı s .. . . . 
til. J k d Halk fırkası günde 4 İngılız !ırası tahsısat verıl-re ı o ma ta ır. ı T ilin 

namzetlerinin bu intihapta da eliği hal.de bizde ı 5 ngı ız ver e-
k k!l h ber verilmekte sini fahış buluyor. 

panyanm parlak vaz1yetı ıktı- k 
sadiyesi neticesinde milli para- İş Bankası ~amma ~~ arr~r 

1 "peçeta" c:::ütemadiyen senetler 9,50 !ıra, hamılıne. aıt 
s~~s':ı1miş, «parite-; ye nazaran olanlar 10,50 lira etmekt~dır. 
~rim de yapmıştı. Halbuki son . Kota h?~ici Mıs.ır Kr~ı Fon 
buhranlı senelerde aksıne ola- sıye tahvılatının fiatlerı de ber

~•ba gelerek damadı ile kızım bu- motörpomp alınamamıştır, Eski usul Dünkü hırsızlıklar 
~)ı nefyoylcmiı olduğundan bura- tulumbalarla idareimaslahat olunmak 
" 1 1 - Fınd•klıda oturan Mm. 1 t'-lıtı saraylar ve bedestan arın tadır. Sokaklar köpeklerle doludur . . . 
~ı'•belori hala mevoutur. Seyyah -- Her ne kadar itllif olunuyorsa da ba- Nazlının ev.ınde ~alışan Azız Ma 
~ l'rovayı ziyaretten sonra buraya şa çıkı!amıyormuş, Şu sıcak mev- damın on lırasını çalmş; yaka -
ı_ Uğrarlar ve en. çok merak'.ıları simlerde köpekler pek tehlikeli ola- lanmıştır. 
~ -'ınwika DarUlfilnun muallimle- caklarından Ezine belediyesinin biraz 2 - Kabataşta havuz kena -
1 ~ı.. Ve her sent münavebe ıle ge- daha faaliyet göstermesi lazımdır. rmda sandalcı Kadrinin kulübe 
~ bu harabeleri ziyaret ederler · Kasabada kanalizasyon olmadığından sinden bir ceket ve bir is~arpin 
~ŞitKKOLLER n BiSiKLET burada da kuyu uaulü caridir. Yalnız çalmmıştır. 

MERAKI . ekmek narha tabi olup has ekemeğin 3 _ Sebzeha!inde sebzeci Ma 
?.tcrke•i kazada reami ve gayrı okkası 20 kuruşa ve harci ekmek 15 l'k Efendinin sebze satarken 15 tı,,., ·•-•f' ttr l' J ı 

qlt·q teıekkUlerın .... eaı mevcu u '. kuruşa satılmaktadır. Be edıye, a tı lirası çarpılmıştır. 
•rt ve alvll spor tetkilitı da halı ay evvel fenni bir mezbaha yaptırmış- , . . . . . 

~~Yettedir. Ehall biaikletaüvar ol- tır. Koyun etinin okkası altmı~. sığır .4 - Kam~ ısmınde bın !ah
!ıı b heveslidirler. En btiyüğilnden eti kırk kuruşadır. Alii yağlı peynir mıs tcaddesınden geçen Nımet 
lilt lıuçUğüne kadar birçok halkın bi- lO, zeytinyağı 50, tereyağı 160, pat- Hanımın paralarını çarpmı~, ka 
"'lttleri vardır. lıcanm tanesi bir kuruşa verilmekte- çarken tutulm~ştur. 
'\()\' KANUNU ve MEKTEPLER dir Otomabıl kazalan 
~· ltöy kanunu muvaffakıyetle tat- Belediyenin kadastro haritası da 1 - Şoför Nuri Efendinin i-
~lt Olunmaktadır. Köyler k&milen henüz yaptırılamamıştır, maaha':a daresindeki otomobil Beyazıt -
~~•lorıla merkezlere bağlanmıılardır. belediyenin çok .~aa.l ve mutkedır bır tan geçerken müvezzi Mehmet 
it Y Yolları yaz ve kış otomobillerle reisi olduğunu soyluyorlar ismindeki çocuğa çarparak ya -
~•lıate müsait bir halde yapılmııtır. - MANZARA - ralanm·ştır. 
ltbYlerde 3 mektep Y.apılınıt ve 3 m~k Ezine kasabası vasatından geçen 2 - Şoför Ali Haydar Ef. nin 
~ >n de temelleri atılarak bu ~e~c ık kuru bir dere ile ikiye ayrılmıştır.Bu idaresindeki 1252 numaralı no-

•dılrneleri takarrür eylemııtır. derenin üzerindeki ahşap kö~rü i~ mobil Bebekten geçerken Adile 
' İl'fiALAT ve İHRACAT - sahili blribirine raptetmektedır. ~op- Hanıma çarparak yaralamıs _ 

~b8•nevı 376,200 lira ithalata mu- rünün bir başında Çardak . denile.n tır. Şoför yakalanmıştır. · 
ı.d 11 

287000 liralık ihraca• yapılmak bir kahve vardır ki memleketın yega- -------- -----
it L, h ne nefes alacak yeri burasıdır. Fakat !9( "' şu hale nazaran er sene 

ı,d Oo liramız harice akmaktadır. Bu- bu çıırdakaltı kahvesi sabahtan akşa: 
an 'h ,. lk ma kadar güneşe maruz olduğu gıbı t;,,

1 
ı raç olunan zeytinya&ı m -

80 1 k"kul.ar intişar ,•tmekte olduğun la:ı - 00 bin okkadır. • 
-._ YU Yll ı"nsan hava yerine mtiteaffin bir rüz-1 ' NAN FECA . -:- . . A 1 

'lıt kı sene Yunan sürülerının ışgalı g.ır yutmaktadır. Abç_ı d.ükkan arı 
ıı, <alimile zavallı Ezinede 32 kişi bir i~inde Mahmut ağanınl.ı bır derecc-
'•ti f h ı· k d · · annedilirse de hah-\ eciada şehit edilmiştir. E a ı- ye a ar 'yı z . da gayri sıhhi olan bu otel taslağını hiı 
n 21 k' k dili' . d oturuldug·u zaman o cıvar ~r 1

_1 •ti Yunanistana se·v· .e. ..P çesın ~ ff"' R . metçilerl de pek kaba ve terbiyeıiz 

ne bir tek şilte, bir yastık bir yor
gan konmuş pencerelerine de ~arşaf 
bozmasından biri kırmızı diğeri , _ . 
yaz iki pis perde asılmış ve köşeye 
de adi bir masa konmuştur. Yataklar 
iğrenç bir halde olup takımları asla 
değiştirilmemektedir. Adi möbleli 

" arıı ki • heladan da taa unat erı-
't 1 ı orada açlıktan öldurulmuş umuıru . t kimselerdir. Buna rağmen de l,ir 
ın 7 

kiti Edremite mahfuzan sevko- he insanı iz'aç eylemektedır. Pos ane~ yatak 60 kuruşadır. Çünkü rekabet 
Up binlerce işkenceden sonra hıra- ye uğrıyanlar da burunları~·tı:ama edecek batka bir otel yoktur. Ayva

fllı!f. 78 vatanciaş ta Ezinede tev- ıntcburiyetinde oldukları gı 1
, er nle- cıkta iae daha muntazam ve daha te-

Ve d b 'dil · halde taaffün ey e-• ar edilmiştir! reye gı ae aynı · bir otelde yataklar 35 kuru;adır y . ıruz 
~ . Unan mezalimi her yerde oldu- mektedır. 

1 
d Al Belediyeler vazifelerini ihmal etmese gıbi burada da tek, if edilerek ni- Kasabada bir tek ote varsa a k d . . 1 1 

, .. • 1 s· ah !er ne a ar ıyı o ur ıı Vatandaşların masıım kanları a- lahkimseyi oraya dtişurmesın · ıy 

azanaca arı a . ·ı 
500 

l' ah · 
d . S C f k E kı'şehir teşki- Meb uslara verı en ıra t sı-ır. . . ır ası s 
liitı tamamlanmıştır ve ~e~edi- ıat ta çok görülüyor, bunun 250 lira 
ye intihabı da bu hafta ıçınde ya indirilmesile senede bir buçuk mil 

yon lira tasarruf edileceği beyan olu baŞ'lıyacaktır. , 
Mülhakattaki teşkılattan ge nuyor. 

len raporları viliiyet oı;,ağı tet- Vekillere vekillik ve meb'usluk 
kik etmektedir. Umumı merkez maaımdan başka ayda 400 lira maaş 
azası Ankaraya gitmiş bulun?u verildiği söylenerek buna ve münaka 
ğundan iki gündür burada hıç salardaki komisyonlara da itiraz edi
bir fa~liyet olmamaktadır. F~t- yor. 
hi B dün akşam Ankaraya gıt- Fethi Beyin bu meselelerden hah: 
· -- ·d f k dün hiç uğra- sedeceği ve münakaşanın hararetlı tıgın en, ır aya . 
mamış, akşam büyükde~ed~n' olacağı söyleBnıy~r b 
d.oğruca Haydarpaşaya gıtmış- Fethi . ın eyanatı 

tır. . , Fethi B. dün akşam giderken 
Ocak heyetinin · ıçtımh aı, . i kendisini teşyi eden bir muharri 
V·ı· t k idare ey etı . . 

ı aye oca . . , nmıze şu beyanatta bulunmuş-
reis İsmail Hakkı ~e>:ın n~~- ı tur. 
. 1 d d" ene ır+ıma .,.ıuış 1 . tı atın a un g "~r b 1 "- Ankarada ne kadar kala-

tir. Bu içtimada teşkı ıne . a1ıı ~ cağımı bilmiyorum Orada Nuri 
1 nahiye ocak!ları reuı en · 

nı aı:ı .lm· . 'r Yeni fırka da-! Beye misafir olacağım. Fakat 
tesbıt edı ıştı '. 'b' muhakkak tekrar İstanbula av-hili nizamnamesı mucı ınce o- 1 _. 

1 · · t'habı aşağıdan det edecegım. Yap·lacak daha 
cak heyet erkı ın 1

Fakat şimdi- bazı müstacel işlerim var. 
Yukarı olaca trr. ı· · · k d ı· k d · · k' öriilmemekte- Şımdiye a ar mec ıs ço ur lı.k buna ım an g gun ve sakindi. Zannediyorum 
dırN h' kaza ocakları için ki, epeyce mücadele edeceğiz. 

. a ıye v~ f rkanın Jlivha- , Biitün noktai nazarlarımızı mec 
yenı y_:ı.kptırıd ant 

1
ki.'lata gönde- lis kürsüsünde müdafaa edece -

l~ı ~l~ a ar eş / ğiz. 
rılmıştır. . . s· b' d h s b t Yeni fırka Baremin aleyhınde! ır me US a a er es 

ANKARA, 22 - Serbeıt Cümhu Fırkadan çekiliyor 
riyet fırkası mecliste cereyan edecek . 
müzakere i'in hazırlanıyor. Fırka bu- ANKA~, 22 - .~~halıf 

.. k .. b"t de 20 milyon tasarruf Fırka meb uslarmdan bınnın da 
gun u u çe 1 d . 'f . 

1 b·1 • · kanaatındadır. ha S. C. fırkasm an ıstı a ettı-yapı a ı ecegı . . · · f 
Bunun için barem kanununun il- ğ.i şa?'1 ıse de bu zat ıstı asını 

hat tahsisatlarının kaldırıl- şımdılık saklamaktadır. gası, seya . . . . _ ____ _ 
ıaıı meb'us tahsisatının ındırılmeıı İ . . 

rak düşmeğe başlamış ve bir vechi atidi~: . 
t ngiliz lirasına mukabil kıyme- 1886 tertıbı 
ti 25,20 iken 45 e kadar sukut 1903 ,, 
etmişti. İspanya hükumeti bir- 1911 .. 

178 
117 
114 

lira 
.. .. 

Fırka grupu toplandı 
(Başı ı inci sayfada) \bulunduğum son hadiseler ve 

. . , _. , cereyanlar karşısında bu es~ 
Dün de bıldırd~gım veç.h~le düşüncem daha fazla kuvvetlen 

yeni kabinede Ma'lıye, Hancı.ye di btlhassa kanunsuz vaziyet 
Dahiliye, Milli müdafaa vekıl- 'h" ı karşı Vekı'llik ka-. . . M ·f ve ucum ara Ierı ıpka edılecek ve aarı e ·u 
Vasıf (İzmir) Nafıaya Zekai yıtlarından azade olara~ mı e.~ 
(Diyarıbekir) yahut Şakir (İk- ve memleketmuvacehesınde mu 
tısat veki1i) iktisada Mustafa cadeleyi bir meb'us vadandaş 
Şeref (Bordur) Adliyeye Yusuf vazifesi tanımakta bulunduğum 
Kemal (Sinop) ~~yler gelecek dan Adliye Vekii'.etinden isti
lerdir. Nafıa vekılı !:~c~p Bey famın kabulünü sarsılmaz hör-
fırka katibi umumfilıgını deruh d . 

· s ff B · v metlerimle istirhaın e enm. tc edecektır. a et . ın arşo 

va sefaretine tayini için henüz Gazi inkılabının hükumet şefi 
verilmiş bir karar yoktur ve ag Büyük İsmet Paşanın yüksek 
Iebi ihtmale göre böyle bir ta- reisliğinde çalıştığım seneler 
yin de me!lhuz ~eğildir: . . hayatımın en şerefli günleriydi 

Müstafi Adlıye vekılı İzmır efendim hazretleri." 
trenile geldi ve istasyonda Ma-
lıye,M.müdafaa vekillerile Bren T ·ı · talıdit 
ııefiri Cema:l Hüsnü B. ile Adli- Ü ün zerıyatını 
ye erkanı tarafından istikbal e- kongresi 
dildi. Mahmut Esat B. in İz- Dün ticaret odasına gelen ma 
mirden İsmet Paşaya gönder- lumata nazaran Balkan devlet
diği istifaname sureti şudur: !eri 5 teşrinievvelde Atinada top 

Başvekil lsmet Paşa Hz. ne lanacak olan tütün ziraatinın 
"M ı· t f k d f 'd ı· tahdidi kongresine müşahit sı-ec ut e ve ır a a aı e ı . 

b 1 b·ı -· · d" .. fatile iştirak edeceklerdır . Bu 
n ' zmır pıyasası ileri sürülüyor. . .. 

Barem kanununun kimseyi mem- İzmır, 22 (A.A) - Dun, 16 

ve ser es ça ışa ı evegımı uşu İ ·ı ·ı H · 
k b. ka d f · t'f k hususta ktısat veka etı e, an-nere ır ç e a ıs ı amm a- k. 

1 
. .. .. · h' · 

b !.. · · ku b ı · ı ciye ve a etı ve tutun ın ısar ı-u u ıçın vu u an rıca arım . 
teveccüh ve iltifat! devletleri e- daresı arasında, muhaberat ce
seri dlarak kabul buyurulma- reyan etmektedır. 

t?ııı Ve nicelerinin d hanUmanları karyolalar üzerindeki tahtalar i!'< rl· R. K. 

nun etmediği halde 11 milyon fazla kuruştan 45 kuruşa kadar 3, 105 
masrafa mal olduğu ileri sürülüyor. ve bugün 10 ile 50 kuruşa kadar 
Avrupaya seyahata gidenlere günde 834 çuval üzüm ve keza dün 10 
10-1 s İngiliz lirası verildiği bu yüz kuruştan 40 kuruşa kadar 4-150 
dm de her sene bir buçuk milyon lira ve bugün 10 ila 40 kuruşa kadar 
oarfedildiği söyleniyor. 3,673 çuval incir satılm·stır. 

mıştı. Yeni fırkanın memleketi- Aldığımız malfımata nazaran 
mizde ittihaz ettiği ve böyle gi- İkt•sat vekaleti kongreye mii~a 
derse Tilrlc milleti ve ;nkıliibı hit sifatile iştiraki münasip gör 
için vahim olabi'leceei fikrinde mektedir. 



• 

1 

. 
• 

n 
n 
r 

~ 
c 
r. 

r 
) 

t 
( 

( 

1 
t 

( 

1 i ı 

• 1 

'. 

1 • 

' 1 

1 1 

• ı 

1 ' 

'.I LL \ LT t:Y 1.lil. l QJO 

BUyUk Millet Meclisi dün !_ytima elti 1 
• • • • • • ••• .. • , .. " , , ., ... <;!· ''""~ ' ...... ,,.,,.~.., 

.. ~ • ' .. • -~ ~ ~ ,y -~ ,.. • ~ısı..~·. 

SIMPLEl(S 
(Başı Birinci sahifede) şılıyamamak vaziyeti vardır.Bu si .. ınikyaotaki mahalli kıya:"l.ar tahad jTürkiyenirunültekasmda bulunu 

Memlekete musallah çeteler n:ıe~ele bizi milli paranın kıyın~- dus etmodıkten maada bllakıs vatan- yordu ve dağın büyük bir kısmı 
.ı6irdiler. Sonra ısyan vak'alan, tını nasıl muh~fa.za e~eı:ıın dllJlar Cümh~dyet ve vatani birliğijTürkiyenin değildi. Bu arazinin 
hadise, yer ve zaman takip edi- memleket ahvalı ıktısadıyesıne müdafaada musellah kuvvetler derece husus! menaati vardır. Bura
lereK sıralandı. Şark ısyanının ~uvafık ol~afı: ~evzuunu tet- oinde gayret ve tehalük gösterdiler da yaşıyanlar yazın karlar eri -
Basvekılin nutkunda en kuvveı kika sevkettı. Bizım, bu husus- (Al_kışlar) Şark vilayetlerinde ekseri- dikçe karlarla beraber zirveye 
le. tc-baruz eden cihe;i tarihi ve taki kanaatimiz ithalS.t ve ihra- Y•~ mutlakanın vatani ve Cümhuri- kadar ve kışın kar ba-;tıkça etek 
neticesidir; ' cat noktai nazarından millt pa- yetı müdafaa etmek için ordu ile. be- lere inerler ve bütün bu geliş gi 

"Isyan eden Şarkın tarihi idi. r~ıun yükselmesine karşı m~cli raber çalıft'.klarını hır_ çok m~~~· ve diııler esnasında maişetleri bir 
~rkta müsavi vatandaşlık hak sın bası me~leler ve eeaıılar m~ parlak mısall~rle zıkredebılırım. taraftan yaylalarda iptidai zira 
kıııa ısyan eden gayri müaavi t~lea etmesı !Azım olduğu zemt (Bravo ve Alenn seslen) Bu kahra- attan diğer taraftan da etrafa 
vatandaş ar vardı. Bunlar, im· nındedir. HttkOmetçc bu !Azını manlıkların bu Cümhuriyeti mal et- sark·ntılık yapmaktan ve ca\Tş
ti} azlarını istıyorlardı. İsterler- olan ~edbirler artık hükftmetin miç olmanın mütebariz misali olmak kan halkın emvaline teca,:üz et 
se gene vergi vermiyeceklerdi. aa~ıyeti fevkine çıktı Bu nok özre Bü~ük Millet Meclisinde Erçiş, mekten ibarettir. Bu son sene -

ta d b __ _._ w Van, Adılcevaz ve Ahlat halkının göa 1 d A" d • h d ti h · 
Ruçı.ik topraklarında köle kulia ı nazar an u m~ıin ka.,. . . er e grı agı u u ar an -

'b' Jı' t ahhii l tiz" d tcrdıklerı kahramanlıkları sureti . d 1 . • .. t . nan büyük birer hükümdar gı ı e r o mamıuıı y un en cm e ça ışan sıyası mur ecı ve 
yaşayacaıklardı. Aşiret alay lan, B. M. Mecliıi biran evvel bu mti ":'ahıusada yad ve . .ezkar etmek iste- daha ziyade müfsitlerinde ayn 
süslu kılınçları ve kendilerine hl.ın mevzua mnas etmek va:r.i- rım-_ (Bravo _se~len _ve alkışlar~. Te: ca makarr olmustur. Vaziyetler 

1 la k tın. de bulu B b dil cavüzatın Tiırkıyenın kom~ularıle mu t b'' l k t ka _ d I h 
ııaat eden tabaa arı o ca tır. ye nyor. u apta - ba . . • k d b' . a ıı mem e e rşı..m a 1u u 

1 Ü d .. IH'-tl k ı- lh B nase tını ıhtılatata sev e e ılmesı d il . d k' h • . I 
Başvek :, bunu an atirken: li n u,.~ .. wz anun ay ası . f 

1
. . d . . . . ... . ut zerın e ı ususı vazıyet er 

M M tak 
. aa ıyetı e ürnıt ve ıtımat ettıgımır . . . . . 

'Olamazdı' dedi, müsaviliğe i- . ecı.ı.lnt dım olunmuş- 'b' k ·ı . k' ~ d Bil .. k kendilennın sılah ıhtıyaçleınnı 
U -··' gı ı at ın ıoara u,.ra ı. tun om . . . .. . · İ b' 

tıraz edenlere karıı mülayim o- tur. on.uti vechile encilmenler- 1 T" k' 11 .. d 1 k .. tatmın u;ın musaıttı. şte, ır 
de i 

ıu arımız ur ıye e ıyı oet u ıyı . .. ,.. .. . . 
labLlmek bizim ihtiyarımızda o- tetk k olunduktan sonra hu- k 1 k h d tl . t' kt kaç senedenbcn mubalaga ıle ışa 

omşu u u u arın cmnıye ı no a . . . 
lan bir fiil deg"ildi. Bizim değil, zurunuzda miizakere edilecektir. lar da d iri k ı•ı . a edılen bu vazıyet harıcte bulu 

ın n aramız a mu avc (l a rıa- J 

Cümhuriyetin istediği olacaktı Meselenin teferruatına timdi te y<ti ve serserilerin bekledikleri ümit nanlara ve bizzat Ağrıdağınrla 
ve: o oldu. Şüphe yok ki Şark mas etmek ve alınacak tedbirle !ere herhangi komşularımız bu mü- bulun~lara mukavemet olun -. 
tenkilinde kurtulan şey yalnız ri eurti kat'iyede takrir ettirmek tecavizler tedip olunduktan ve yer- ~az bı_r kuvv_et _oldukları v_ehmı 
b;rkaç vilayetin sükun ve raha- için bugtin vakit müsait değil - lerine firar ~!tikten sonra hiç yüz- nı t~~kın etm~ştı. Bazı tetkıkle -
tı değil, Cümhuriyetin asıl reji- dir. Encümenler tetkik ettik~n vermediler. Ve hareketlerine kat'iy- re gore Z~ylan kıyamındeın son 
mi idi. Sonra bir mühim nokta sonra meseleye temas edilincehü yen müsamaha etmiyeceklerini ken- ~a muhtelıf yerlerde vuku b~lan 
daha Şark ıptidaileşiyordu vcı kftmt bütün tafsilatı verecek ve dilerine ihtar ettiler. ışaalar propagandalar ve dıger 
bu iptidailik gitgide bütün mu- meclisi al! de ona göre karar ve Hatti birçok yerlerde takip edip hudutlarda tecavüz olunacakmış 
lutine şamil bir hal alıyordu. recektir. Hüki'.imet, bu layihanın ve nefyedildiler bu hal Türkiyenin gibi gösöterilen gayretler kuv -
Fakat hariçten böyle giırillen ve avamilini kiimilcn tasrih etme - beynelmilel münasebatta haiz olduğu vetlerimizi Ağırdağına sureti 
bakıkatı da biraz buna benze- ği vazife addeder.,, itibarı gösterdiği gibi kendisinin di- mahsusuda cemedip te bu şeka 
yen zılinıyet ısyanın çıktığı gün Reis - Efendim, unun layıhaoı ğer komtularına karşı sadikane ve ha vet ocağına kat'! hareket yap
denberi bazı bedbaht hadiseler ait olduğu encümene verllmlgtir, de- lisane emniyet, dostluk ve iyi kom'u maktan bizi alıkoymak gayesine 
m;istesna olmak şartile ""' bu dl. Bundan oonra Batnkil İımet Pş., luğa müıtenit hattı hareketini fesat- matuftu. Nihayet Ağrı hareketi 
tarihi cereyanından tamamile tekrar kürsüye gelerek Şark hareka çı anaaıra kendlılnin bizzat müsait ol ilk haftasında kat'i cereyanını al 
<:ynldı: tına dair olan !U beyanatta bulun- ması tarzındaki faaliyetinin mukabele dı ve takriben bir hafta kadar 

1 - Hudutlarda yapılmak ia mlJ!tur: ai addolunabilir. Bundan sonra Ağrı- süren asker! bir hareketten son 
te"lılen asay•şsizlik nümayi11kı- Şark llYanI nasıl çıktı ve d~ğı hadisatı ba.tJadı. Tecavüz sebep- ra Ağnnm girilmemiş hiç bir 
ri komşu hükfımetlerin mutoka- nasıl baatırıldı Jerini taonif ederken biriıinin de bir noktaşr kalmadı ve Ağrıda barr-
bil h,isnü niyetlerile halledildi. 1 kı 'mh d'Jd' k " B .. k k 1 laruıta · tif kaç oeneden beri Alrıda yerletmit o- nan ar smen ı a e ı ı, ıs 

.! - Şark vilayetlerindeki va- - u yu •• op n ıa •- f · · 
tandaş kesafeti de dahil olduğu de ederek içılmaa faaıla verdiiiniz za lan t•kavet ocat>nın Cilmhuriyet kuv men ırar ve ~en iltıca ettı -

manlar zarfında memlekette hadiı 0 _ vetleri elinden kurtarılmaıı arzusu ler. HUlba şekavet ocağı halln-
lıaide bütiin Tiirkiyed~ ıııyan d bilha h · ki f · ı harekatını terviç eden hir bir lan büyük vak'aları tafsil etmek iste- o~duiıınu söylemittiın. Arlaıd&§larmı e sıa ançte . mil sıt ere 

" . B " k 'Ji ti . de 11 bıı:iın ••nelerden beri Şark vtllyetle- senelerdenbcri ümit veren bir 
hareket görülmedi. Biiüikla v• rım. u sene .,ar vı ye erın m . 
tandaşlar ısyana filen mukav&- hinı taarruslar ve kıyamlar kar,ıoınck nnde göoterdilbnlz gayret ve mCHi yuva aştınlarak tamamen ezil -

b 1 du
'- H d 

1 
ha . . J f t geçmlı zamanlar oiyaıetinin taııfiyeai di. Bu scıneki taarruzları ve kı-

met ettiler. u un -.. u u rıcın e eaa tı ve 
Muhterem Başvelıil, deği.l llıtilaloı birçok t .. kilit senelerden· nıücadeleol ve mUlf vahdetin vatanın yamı idare eden zihniyette mem 

bunlardan bahsederken bilhae· beri yapnkları hazırlıklarım bu sene 0 parçaamda da teoio ve iotikararı me lekcd seferberlik gibi bUylık te 
ııe.leıidlr. Blllyonunuz iri Hamidiye dablro acvkcderek hidiseden a-

sa Muradiye ve Ercişteki vatan lkmal eyledikleri sannmda bulunmuı . 
d 1 k hr ı d' !ardır Bu te .. kküller birkaç seneden alayları tetldlttı ve eaıre tekllnde zade olan kıamtları ııurcıti mahıu 

as arını a aman ar ıye an- '---' . ·t . 1 1 mi k t tarlı: villyotlorimisde e<11ddın imtiyaz sada yıpratmak hedefi de ta"'°' 
!attı .,.., ıs en ıç« p 'fma.anrun me ı • -1

1 

. .. • . -'-' dalılltrıde milli blrıııw az k sar lı, mUkkılleflyetten asade bir lmrm edllmiftlr. Arkadaşlarım bu hA-
J - Hukumcıt, ısyaru t ....... ı •• '° aaoa oınıflar vilcuda etlrlmi ti Cümhuri- d" ba ~ -A 

iç n umumi bir ıefecberlik ıı&u- im• ve belki kendi taarrualarına it- 1 . 1 · ıııatı stınnaı;a memur oullen 

C
"-... . ..,_ k od k b' ._ Hamı ta b yıdoıM•Mliollile lmtıyubonuflar kalk kuvvetlerimizin ~ ordu ve na mecbur olmadı. ...., .... unyo- ... a ece ır ÇO• a va n • . . . . d ı;v• ~~ 

· · kum -...ı • .:. Junab"~-"'~i zlUlJletmitlerdi. Keaa- Inll· mlikellefıye~ bütün va andat- gerek jandarma kuvvetlerimi -
tın erefı, ordueu a.~., -•a• . . !ar uıllMvi bir hale gelmit olunca hu- · h · k bi 
zabitan ve efradının Clilnhurı- ltk hudutler hancmden vıılru bulacak . sın azan u~te ve az r mev 
c·et •çin ölüme kadar ileriliyen taarru•lacın Ttirkiyınln komıularile •~I v~ıy~tt• bulunanların monfa~t- cutla haklkt bir aefer hayatı 
J • len tabıatile muhtel olup kendllerınl MK t · lduklarm ik et 
mukaddes feragatları mü\eca- mlinaoebatını vahhn lhtılltata sevke- . . avl ermış o ı z r me -

. . .. . CUmhuriyet ıdareeUıln milaavatper- Uyi An k onların kah nis yeknasak temiz Türk dev- deblleceğını tevehhum etmı§lerdl. . m. ca , ra -
leti,nin huzur 've sükilnunu kur- Bundan batlı:• fesatçıların bu sene i- ver k_"nunu ile ":tının etmek müteu- manlıı'tı ve her tehlikeye vaktin 
tardı çin buırladıldan taarruzları tehir et- el_r bir ~· geldı. Bunun a~tila~JI de ycdten vcı her tehlikeye kat't 

· . ·, .. .. n:ıemek için bqlıea iki sebep olduğu 01 tabö ııörmek llzımdır. C~urıyı ııurtte bastırmalı: için azb: haıyat 
Ba~vekil, orduya muteşek- tin bütün vatandqları muoavı tutan · d .......ı • 

k·ırı"" ded'ı Buna Mec"-..ı- i.,t;- da tevel.k olunmuıtur. Bu sebepler- .. . . lannı hıç bir şey en .,,.,rgcm\ -z . ı.ı.....: .. ~ . . . . buttin vatandatlara aynı halı:kıo veren ihni kı et 
rak etti ve nutkun hitamından den birıoı tımendifer ıehekooinln he- " . mlı: b' 1 . yen z yet, ym ve cesaret 
sonra r· aset makamına AU nüz ilk kıorru tamamlanmadan evvel eaaı'. pren1ıpt•.n. vu ~eçe "'m ı- !eri vatanı kendi aleyhinde il -

ıy . . . l gin imkln harıcındedır. Bunun karıı · betıli 1 · bU .. L.. h 
(Afyon) Mazhar Müfit (Deni~- huırlılclannın nettoe11nı almaktı. - . . h 1 ö mıt yen enn •un ta ayyü 

• . . . . . aınde menfaatlerını mu te g renlor l" dan tın (Al 
ti) Vehbi zadt: Hamdi (TrllJb.. lrincıoı memleketin hır köte<1ınde bu- Cümh . k 1 blJ•k dil .. tın masun tu uştur. . d . urıyct.. anun arına , ay k l ) tah ill x. 
zon) Beyler tarafından verilen hınan Ağndagında ıenelu enberı ha· . . ı' ar amm etmeı>e mec -. . prt ıtaat etmeyıp mukavemette lı- l • .ı...A k" . 
Ü takrir mucibince makami rl- rmmakta olan !eaat ocağının ortadan .1 . . . . bur o dugumuz u:ua arlıklan ıs 

'< . rar ederao kendı erı ıçın emellerıne . J d 
Yas,.tın ordu•·a Meclis namına kalkmasına ımkin vermeden umduk . ah h lmak tısgar edemem. an arma ve or , . . . naıl olmamak vey ut ma vo . f 
şükranlarının iblagına ittifak- lkar:,~etbı~l~yı alkmaktı. Btikttind bu halri~e- mukadderdir. (Alkıtlar) Biz Cümhu dh~dan zd~kbıtbvelne ö~rl oUllarak şc -
la kara' ver;ldi Ali Bin Afyon euor ı ınme te ve ya ın an ta p . ..1k . d h d k .1 ıt ver ı un ar ç mez za-' · . h rıyet o esın e, eryer e te mı va- * 
bir takriri daha okundu Bunda edilmekte ıdi. Bu eıbap tahtında a- . radardır. Harekata sahne olan 

1 • • • tandaşları kanun kartııında ve mil- . . 
İsmet Paşanın nutkunun teksiri zıran 90nundan ıtlbaren hudutlarda k 11 f tt k " .. 11 fil t yerler hatta miltecavızlere ılti _ 

intizar edilen büyük taarruzlar ve kı- e e ıye e anunı musava en ta - h k k b tbahtl ki d b 

• 

muhtelif 
bulunur. 

f ktısa tlı, Asri 
ve sağlaın 

1 es t M p L h X) 
KALORiFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinde,ı % 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali ıo derece aulıu· 
Ietlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zaman kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

cins radiatiır 
Proje ve 

Cdr:İdesinde 
e,if i ,:in: Borsa ban itlis•linde, Türbe 

KIRKOR müessisesinde Kalorifer mühendisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN a miiracaat. 

Satış : Fabrika fiyahnadir. - ·-Ziraat mühendisi olmak iste-
yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa
ta başlı yacak ve bu sene staj için talebe alı
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efen diler: 

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

)erde staj göreceklerdir. Bu efendilerin ika
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50• lira 
ücret verilecektir. 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 
Qç senedir. Mezun olanlar ziraat mühendisi 
sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı
yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet f otograf rap
tederek bir istida ile eylül nihayetine ka
dar Ziraat Umum Mü~üı•lüğüne ve ya vila
yet Ziraat n1üdürlüklerine nıüracaatları 

ilan olunur. 
Amanullah Han geldi Dün evlenenlar Tiyatro Meslek Mekteb 

taleıı ed liyordu Takrir reye b'k 1 k b · tın' d · C" a etme e ı arın a u · h h ı e me mec urıvc eyız. um- D" B 1 1 
konc.u, ı abul edildi. yamla oldu. Hemen er uduttan huriyetten evvel bi~e Zeyl&nda, Aj!- lunan bazı ~ahdut yerler hasa Bundan bir müddet evvel Bük- un eyazıtta ev enen er, şun Darülbedayi müdürlüğıinden: 

y kdiğerjni mütoaluben memleketi- rıda ve diğer bazı yerlerde kurunu rata ve tahrıbta maruz kaldı. reıe gitmiş olan sabık Efgan kıralı !ardır: Maarif Vekaletinin tasdikile h· 

Başvekilin nutku 
Ankara, 22 ( Telefon ) -

Ba ·vekil ismet Paşanın B. M. 
Meclisinın bugı.inkü (dün) fev 
kalade içtimaında irat ettiği iki 
nutkun metnini veriyorum. Bi-
rinci nutuk: 

Fevkalade içtimaa davet 

Bu hususta Başvekil İsmet 
Paşa şu nutku irat etmiftir. 

" Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Mecli

sinin sureti mahsuıada içtimaı-
nı istilzam eden sebep neşrolun 
mustur ve ~imdi de Büyük Mec 
lise ma\Umat verilmiştir. Bu 96-

t ep bir ~ki kelime ile tekrar edil 
mek istenilirse Bliyiik Millet 
Meclisi mi ili paranın kıymeti ö
;-erinde yeni bir karar ve tedbir· 
!er• müta 1ea etmek icin davet o
lıınıru<;tur, denebilir. Yeni vazi
yet miJli paran.ıı kıymetini su
kuta karşı muhafaza etmd<
mevzuu değildir. Sizi bir çok en 
di~e ve tedbirlere sevkeden bu 
vaziyet sekiz aylık ciddi bir mil 
ca<leleden sonra tamamen ma -
'<us bir hale gelmistir Artık milli 
naranın sukuta karşı muhafaza
" endişesinden bugün azade bu 

-ıuyon.z, bl'na mukabil milli 
' ra l n l:•\ meti ziyade yüksel -

1c1: i 1 .... ·mal· ka!"sısındayız. 
"en c nı hl dövizlerinin fazla ar 
l'l"ll 'rürk tedavı.il vasıtasilc l:ar 

mizin dahiline müsellih çeteler gir- vuotal fuadallte ve aıiret teıkiliu Fakat. zayiatnnız elde edilen ne Amanullah Han dün şehrimize avdet j Nezahat !i· Ahmet _Ef.. Hat~ I tan bul beledıyesi tarafından bir 'fı 
~i. Boş buldukları yerde_ ha.kim. o~ma vardı. Fazla olarak bunların rütbeli ticeler vatanın tama?1iyeti mil- etmistir. ce H., İsmaıl Ef:, Ceınıle H. Alı I yatro meslek mektebi açılmıştır 
&a ı;alıttılar. Halkı kendılerıne ıltıha· d d Ad b 

1 
b 

1 
li vehdet ve cilmhunyet hudut- Hayrlar Ef., Perıhan H. Mazhar Mektep Danilbedayı bınası dabiliO 

. . . ruel!la!ı a var ı. eta un ar u un d d' M d t ka ıcbar etmek ıatcdiler. Bu suretle . larrnm emniyeti noktai naza . . j Ef., c ır. üddeti tedrisiye iki sene ı 
,._, .. lnb t d . b. du. kları yerlerde derebeylik ve hatt& rm yüktedbir istılzam ettigı icınkül F 'h 1 rl - Her senenin tahsil müddeti altı 8 y· 
~7amı mutea en ve e rıun ır- . . . dan alınan seınerelerle gayri ka atı ev erune memu ugun -
k .11 ...: . d . bi hal bırer ufak hükümet halınde ıdıler. fet ihdasile önüne geçilebilece -ı d dır. Mektebo kabul edilen her taleb< 

aç vı ye .. mıE e uuıumı r e ıe- . . bili kıyas olacak kadar azdır Bu . . . . a: 
tirmeğe çalıştılar. Bildin bu emelleri ı:ı•vlete_ kartı olan vazıfole~ı, _merbu- .........,.kt d. ğmı zannettıklen kıyamlar ve ta Sadiye H. Necip Ef. Aliye ye tahsil müddeti esnasında ayıl' 

. . n•·etlerı kadar zayıftı Ve gıttıkçe za· raya temas ""'"' en mas ann ı .. h · t k ti · ' 
her noktaoında aeUeı- ıçın ayrı ayrı · . ehit otarak bu uğurda ha atlan a~uz ar c~m urıye . uvve erı - H. Şerif Ef., Hatçe H. 1 smail elli lira ücret verilir 

k(l . 1 d' 1'at" h _ yıflamııtı. Devlete karıı vergı ve bit § Y nın hızen mevcutlarıle hatır ve H Ef 
ma ı netıce er ver ı. ı uoran . .. . . nı veren evlltlanmızm namları akkı ., 
!er vardı. (Alkiflar) İran hududunda tabi aakerllk mükellefıyen de yoktu. .. . . hayele gelmiyen şiddetle imha B 1 d" d . b 

L bul t ;;•)erle h'·d's olan İdare ve k.anun nazarında kendileri nı homlet ve tcıbcıl ıle ya~~tmek edı'ldi Cum" hur devletinin bu bu" e e ıye e yenı şu e-
VUKU an ecav~ ~ ı • . . . . . ve onlarm clbnhurlyeti mudafaa · 
z~ıan kıyamı mütecavizlerin ve on- husuoı ve mümtaz hır vazıyet ıddia .. diki · tin yük muvaffakiyeti cümhuriyet !er kadroları 

ediyorlardı. Ain dalındaki ı..ı de ~derken/ıoeter en gyrcı va . . . . 
Jara iltihak etmek gafletinde bulunan . 

1 
.d. B . d t 'iri tanlarm a cilmhurl:rm:·n i kuvvete kudretının herhangı bır y · b 1 d' k · 

bö e 1 ı U Si.tem en va an ı ~· - enı e e ıye anunu mucı-
bir luoım bedbahtların temamen te- Y · -- .. ı,.ft~ k d rette zarar aörmüttür· Birioi bu tet - lelebct yaııyacağma air olan\. tecavuze ..... ky 1 gere vatafn aş - bince teşekkül edecek olan tu -
dip ve tenkil olunmasile neticelendi. . • . . ı'tmın" anla mu•-•fat almıı ol - lan ve gero orduları tara ından . .. k b .. 
(Alkıtlar). Bu hareketin batlam• kılat altında bu zihmyetle yapyan ,... a "daf cd'I k b' h ld b _ rızm, mura a e ve muessesat 

bi 
. .. 

20 
il k da ,,_ kümeler &ittikçe iptidai bir hale ge- caklarmı huzurunuzda tekrar mu aa 1 ece ır a e u şubelerinin kadroları tanzim e-

ve tme<11 ancaa g n a r """- l k · ( Sti kli alk -ı lund x... k t'f b' d iT d' .. t liyorlardı. Devletin mürakabesinden ey eme ttr. re ı.,,ar ) Uı;unun a ır e ı 1 ır · dilmektedir. Bu şubeler iktısat 
dü. Bundan sonra rak hududundan b baha' k · · . B Jerd d la m'll t "d" · · b b nüfuzundan, kanunundan hiınayeein u ı usatmama ıçın şoy- u seıner en o yı ı e mu urıyetıne mer ut ulunaca-
Barzandan bazı çeteler içeri ıirdiler r · · f h ·ı · k 
Gen;, yüzlerce kilometre imtidat e- den n medeni terbiyesinden uzak ve le hilliııa edebi~rim. ~r Türki mec ısını a. n ~ ~en vır. etme Iğı için kadrolar iktısat müdüri-
den hududun herhanııi bir noktaamı kendi lı:endilerine yaııamak kendileri- yen~ beynelm'.~el_ mil.~aaebatın- v~ n:ıenın~nıyetını ~ahnk ~tme : yeti tarafından tanzim olurunak 
00, bulmak it delildir. Fakat bu hoş nin oniyeoini gittikçe düfiirüyordu. da ıhtilltatı du~iinmuıtlerse bu ğı b~~ va~ıfe addettım. (Şıddetlı 1 tadır. Turizm şubesine alınacak 

ıkl.nci!li bu kümeler etrafında ya.,,- ümitleri tamamen kınlmıs.tır. ve sureklı alkışlar). memurların her halde iki lisan 
bulunarak girilen yerde az bir zaman ..-
d• Cümhuriyet kuvvetlerile kar,ıJ.a- yan vatandatlar bu fili imtiyazlardan Biliikia, iltica ettikleri memle - Bundan sonra Şark havalisin bilmeleri meşrut olacak ve ken-
nıp onun kuvvet ve satvetile ezilme- istifade etmek için gerek zihniyetleri ketler Türkiye ile dost bulun - de hariçten müsellehan hudut _ dilerine dolgun maaş verilecek
leri de gecikmedi. Tahayyül ettikle- ve gerek vaıayışları itibarile onlara i1 mak ve aradaki mukavelAta ri - larımıza geçerek halkı kıyama tı_._r_. -------
ri ümitleri kendilerile birlikte imbo tihak ve imtisal etme&e yelteniyorlar ayet etmek gibi mütekabil taah teşvik eden asilerin en lazım ted ADEMi iKTiDAR 
edildi. Bundan sonra Suriye hududun tlı. Biliyorsunuz ki milliyetten kay- hüdünü tuttukça kendileri Tür- birler vaktinde alınarak sür'at 
dan birkaç noktada tecavüz buldu. bcdiyorduk, görüyorsunuz ki mede- kiyeye tecavüzde takip olundu- vekat'iyetletedip ve imhaları hu 
Bu tecavüzler de hareketlerinin akim niyetten bedeviliğe ve iptidailiğe doğ ğu gibi fesat ika etmek için ilti- susunda büyük muvaffakiyetleri Ve bal gavtaklljlna 

kalması ve ümitlerinin kırılmasile ne- rn gidiyorduk. ca ettikleri yerlerde ele fesat ilka görülen kıymetli kumandanları 
· 'k' · · · k' d h k Jd kl karşı en müessir deva Servoin ncelendi. Tecavüz edenler dahilde Bu iki sebebin ı ısının de kal ım anın an ma rum ·a ı an- 1 e indeki ordu ve jandarma kuv- haplarıdır. Deposu: latanbul'da 

ümit ettiklerini de asla bulamadılar. dırılması lazımdı. Ağn dağında nı görmüş olacaklardır. Memle vetlerile ve bunların harekat ve Sirkecide Ali Rlza Merkez 
Umumi bir mahiyet alacak herhangi bulunanlar bu iki sebebin bütün ket dahilinde vasi mikyasta hal oczaneıı·dı'r. 

k ah 
. icraatını teshil ve yanyana ciim 

lıır netice görmeden surada b:ırada noksanlarını kendi mevcudiyet- ı t nk etmek ümidi de vatan 
1 d ı d •· h huriyet ve vatanı müdafaa 'den 

bir iki köy i<encilcrinc iltihak etti ve lcrincle tim~al haline getinniş aş ar an at 1 ve atta müsel -
cr"as nı c<ltli. A'ilrr.iıı lıir ok propa-'ol<'n bir avııç ha:ktır. Ag"rıclag"ı !ah cevabı almıştır. Ondan son yerli halkın kahramanlık ve fe 

1 f b dakarlıklarmın hakkındaki tak -
ea i .• '.or n<.ıc •'-' - • ••• lcri .. 0 ,c~köden Çarlık Rusya, ir-.n ve ,ra se er erlik ve saire gibi bü - rir alkıslarla kabul olunmuştur. 

Taşraya 150 ktoruş posta il• 
göndor\lir. lzmirde lı~•lpaıarındık~ 
'!'rabzoo'dı \'eni !-ruh tcün<lerin· 
dr bulunur. 

KABUL ŞARTLARI 

1 - Türk olmak, yirmi beş yat'~ 
mütecaviz olmamak, orta tahsilini İ1 

mal etmiş olmak, bünyece saJırı< 

ye elverişli olmak, hiç bir suçı. 
mahkum bulunmadığını ve muayY•' 
adresini mübeyyin ilmühaber getir· 
mek. 

2 - Mektebe girmek istiyenJe! 
yedi teşrinievvele kadar pazartcS 
ve perşembe günleri >aat t 1 den 1 
e kadar Tepebaşmda kain Darülbt' 
dayi müdiriyetinc bizzat müracS.1 

ederek tercümeihallcrini mübeyY11 

bir istidanameye büvıyet cüz~ 
rını ve mektep şehadetnamelerini it 
tabip raporunu ve m•halle ilmüha~ 
rini rapten kayıtlarını icra ettir:rlc' 

3 - Beş tcşrinievvele kJdar J11V 

racaat eden kadın ve eı kek taHplt 
arasında ayrıca müsabaka imtiha11 

icra cdih:rek muvaf!ak olanlar t11 

tebe kabul oluııacaklard:r MiiS"l>'-
ka imtihanına ait sart!ar kavrt 
caatl .rında bildirilt"C'rkt; 

Dr. A. KUlı~ 
h\ua\·enehane v.:: ıc:ı.. .\a eıeı'J 
rikiye labratuvaro Karıtkl>Y 
Topçular caddt 1 .. ı 
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MlLLIY~,T SAL! 23 l<:Yl.UL 19JO l 

DANTOS Hasa Dis Macunu Bir harika" sa.n' 
olup 20kuruştu 

DANTOS Dit macunu dişleri 100 sene yaıatır, çllrOmekten vikaye .•der: Dit!e~ inci gib~ beya:ı:latır. Diş etlerini. kuv,·etlend!rir ve kana maktan meneder ve diılerin aı asında kalan tdessilha tı 1 e du e 
iza,e eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mAııl olur. Ağızda gayet litıf bır serınlik ve rayıha bırakır. Mikropları ımha eder ve ağızdan gelecek her tllrlü hastalıkların sirayetine mini olur. Avrupıda daı 
birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En bOyük mllkiifatı ihraz eder. Altın madalya ve nitanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Daatos dit macunu yerine başka bir marka verilirse almaymız. Çiln 
Daatos dttayanın en enfes ve mükemmel dJt mOıtalızarıdır. 20 kuruıtur. 

. -

Türk gençleri Almanca öğreniyorlar 
vo b üıUa malı'lmau ticariye ile blrlllcte methur 

Yeni Yüksek Ticaret Mektebi (Calw) 
Cenubi Almanya • Karaormanlar 

Temi& ve havadar paııılyon - mUkımmel gıda luhaı ve tarifname 
itin Direktör Zügele mtlruaaı 

Adresr Neue Höhere Handelsschule 
Calw (Wiirtt) 

Devlet Demiryolları 
idaresi llanatı 

170 ton adi ve 5~ ton lsveç demirinin kapalı zarfla müna
kasası 3 ikinci Teşrin 1930 Pazarteıi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
i\Iünakll!!aya iltlrlık edeceklerin teklif mektupları'.'1 ve muv~k

kat ceminatlannı ayni günde saat 14,30 a .kadar Milnakasa ktnp-

Uı;ı;tııc vermeleri !Azımdır. . . 
Talipler münakasa şartnamelerini be~er lira mukabilind~ An· 

karada ve Haydarpaşada ld&re veanelerinden tedarik edıbllirler. 

• • • 
Kütahya - Tavşanlı hattı tt.erinde köprü ören istasyonu 

civarındaki taş ocağından çı.kanlacak 6000 M8 balastın kapalı 
zarfla mıına.kasası 18 blrlnci. ~n pazartesi gıiniı saat 13 te An
karada Devlet Demiryolları idareıinde yapılacaktır. İttirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 14,30 kadar kom!Jyon kAdpl.lgine vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ~artnaınelerini il lira mukabilinde Ankarada 
~ki~elılr ve Haydarpa"1daki idare veanelerinden tedarik edebilirler. 

Muhtelif lastik 
koamuftur. 

• • 
malzeme 

• 
kapah aarfla

0 
mllnakuaya 

Mtiaakan l/11/930 paıartell gtbıO Bllllt lS,30 da Ankarada 
Devlet demir yolları idare1inde yapılacaktır. 

Münakasaya iftiralı edecekleri teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlarmı a)'llı gtbıde nat 15e kadar mllaakua 
komisyonu kAtipliiin• Yermeler( lhımdır. 

Talipler mOnakasa prtaamelerinl ( 5) lira mukabilinde . 

Ankara ve Haydarpapda idare vemelerlnden tedarik 

edebilirler. 

• • • 
Hatlarımızda kullanılacak olan i00,000 kayın; 40,000 m~şe Ye 

yine 9945 tane me,e makas trannlerlnin ayrı ayrı münakasalan 
1 2 birinci teşrin 980 pazar günli 91at 15,SO dun itlbare Anhra
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

\[ıinakusaya ı,tırAlı: edeceklerin tekllf mektuplarını ve muvalı:

kdt ıı• minatlarını aynı günde saat 1 S ı kadar komlıyon kAtipli

jtıne vermeleri IA:ıımdır. 

ra,iplcr bu Uç münakasaya alt şartnamelerden her bir müııa
ka,aya ait olanı beşer lira mulı:ablllnde Ankarada ve Haydarpaşada 
i dare veznelerinden cedarik edebillrl1r. 

• • • 
:'lltistacelen t 5 . 20 bin meşe travers pazarlıkla satın alınacaktır. 

Talıp olanların yüzde on nisbetlnde teminatları ile birlikte 'l7 
ı-., ıul 9 ,ıo cumartesi gUnü saat 1 S te Ankarada Malzeme Daire
sınc muracaatlım vey• mezkôr vakte kadar tekllflerini gönderme
ler; ilan olunur. Fazla malômat için Malzeme Dairesine müracaat 

olunması. 

* • • 
Devlet Demlryolları idaresine alt olup aleni milzayede ile icara 

ve r leceği gazetelerle ilAn edilen Haydarpaşa garındaki biifc ve 
m ~ teıni!Atı ile ayrı cılarak icar eı.lilecek iskeledeki kö~kiin şartna
melerinde üç sene olarak gösterilmiş olan müddeti icarın bir 
• enı:ye tenzil ,.e mıizayedei aleni!• dahi teşrinievvelin birinci 
,.:arşamba gününe talik edilmiştir. Şartnamelerin mevaddı sairesi 
aynen bakidir. 

Taliplerin buna göre mezktır gUnde saat on be~te Haydarpa~a 
İşletme müfettişliği dairesine mıiracaatları lüzumu ilıln olunur. 
~~~~,,;:.__~~~--~~~~~~~~ 

l~hsat vetaletin~en 
Baytar işleri umum müdürlüğü için lüzumu olan iki bin kilo 

ham :ısi t!inik ,.e bin beş yüz kilo krcolin ve yüz kilo siıbl!me 
pastl'iııin ve ııç bin termometrenin mubayaası için kapalı zarf 

~s~Jilc munaka,~ya konulmuştur. 

lkt1>at ,· ck:\lı:ti mubayaat komisyonuna 4 teşrinie,· vel 930 cu

ıııanı:si pıııu saat on beşe kadar teklif yapılacaktır. 
Bunların n\imunelerini görmek ye şeraitini anlamak istiyenlerin 

'cl..ı\kt lernzıın idaresine müracaatları ve münakasaya iştirak ede
cek olanların dıı mlinokasa ye ihale kanunu mucibince ihzar. 
cıkce~leri teklif nıekcuplurını yevm ve saati mezkıırdan l'vvel komı· 
sron riya.;ctinc m :ıkbuz mukabilinde tevdi eylemeleri il~n olunur. 

~~=··············· ; F eyziye Lisesi 
ı ~~z Istanbul - NİŞANTAŞI L~!n 
• Erkek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehari 
• T•m devreli l ,fs ed.r - ilk kısmı ve cocuk yuva>ı vardır 

• (K;:!; 'l'alebe kaydına başlanmıştır 
~ ller ıı;uıı sa ı JO Jan 17 ye kadar, Nişanıaşı'nda, Karakol karıısındı 

bulunan ınekıebimizde ziyaret l.Kbul olunur. 
POSTA iLE MURACAAT 

•OıaO.O~il ı:ıkıılere t:ıhrirı:n ;zahat verilir 

SEYRISEF AlN 
Merltn A~enta; Galata köprü 

Bqtndıı; Beyoıtu 2302 Şube 
acenteal; Sirkeci' de Mühürdar 
uda hını altında. Telt ron lsı 
274b 

İSKENDERlYE .. ' sur at postası 

(EGE) Vlk~ı~ı 26 

cuma 1 Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi ~ahAhı lzrııi
re varır ve lznıirden saat 12 
dit kalkarak panrtesi >d.at 1 O 
dalskenderlye'yc varacak ve 
ça~amba bkenderlye'den kal
karak fzmlr'e uğrayarak lstan 
bnl'a 12 <le gelir. 

lSKEDERl\'E:DE .. ~ktarma 
PORTSAIT için de Eşya ka
bul olunur. 

Mersin sür'at 
postası 

( İNEBOLU ) vapuru 
24 Eylül çarşamba 1 1 de 

Oelata rıhtımından kalkarak 
Jz:mir , l:llllllk , Fethiye • 
Finike , Antalya , Alliye , 
Mersln'o gidecek ve dönüftO 
Taşucu Anamor Alliyı Antal
ya Finike Fethiye Külltık 
lzmir'ı uRrayarık gelecektir. 
Çanakkale'de yalnız yolcu 
verilir, yolcu aılnır. 

Ayvalık sür' at 
postası 

( Mınln ) npunı 23 Eylül 
salı 1 7 de Slrlı:ect rıhtımından 
kalkarak Gelibolu Çanakkale 
ICüçilklı:uyu, Edremit, Burhani
y1, Ayvalığ'a gidecek n dö-

nüşte mezkôr lıkelelerle blrllkte 

AltunoluR' a ufrayaralı: gele
celı:tlr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara ] vapuru 25 EylUI, 
Pcr,embe akşamı Galata nhtı
mındın kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Sımıun. Ünye 
Fatıa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon , Polathane , 
Glreıun, Ordu, Fatsa, Samsun, 

Sinop, 1ncbolu'ya uırayarak 
gelecektir, 

DOÇE LEVANT Ll:\IYE 
Hamburıı. Brom, Aıınrs . 
l!tanbul Te Bahrı Siyah ıra 
ıında uimeı va 11Tdeı munta 

zam postası. Hamhura, Brem . ' 
Stetın, Anverı n Holer,fam 
dan lim:ınımıu muva5aleti 
lıeldeııen vapu l' !:ır ; 
Y alta vapuru 24 eylüle doğru 
Döyçland vapuru 24 ,, 
Tlnos vapuru 30 

0 

• 

Bnrgu, Vıroı, Köstenoe, Kalu 
ve lbrıU için Umanımıııdaıı 

hanlteı edecek vapurlar: 
Y alta ııapuru 24 • 26 eylttlde 

ııhmilde 

Tınos vapuru 30 eylttl - 2 T. 
evvelde tıhmilde --Hamburg, Brem, AnYers, Roıerdam 
ve Dançlg lçln yılandı ltmınımız

dıın harelccı edecek vapurlar: 
Doyçlınd vapuru 28·30 ey

IUlde tahmllde 
Smymı vapuru limanımızda 
Osıse vapuru ll8-29 eylülde 

tahmil de 

Yakında Rod os, Am ers, No· 
terdım ve Hımburg Umanlın 
için barıltet edecek vapurlar. 

Doy9land vapuru 20 - 28 ey
lUlde ıabmilde 

Fula tafsilli için Galatada 
Onkimyan Hanında ktın 
mum! aeenteli~ine müracaat 
Te'doıı : 1 levnı!lıı lı.+' -G7 1 

................... 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz po~tası 

SAMSUN 24v~v~;;: 

Yükick mektepler mübayaa 1 
komi~yonundan: 

Gazipaşa ve HakimiyetimU

liye yatımektepleri talebesi lçin 

700 metre Lacivert kumaş mü

nakasa ile alınacaktır. 

~ôrayı~evlet ~eisli~in~en: 
Şurayıdevlette tead!ll kanununun 1 O uncu derecesine dahli 

mUl.4zımlık münhaldir. 

ÇARŞAMBA 
akşamı Sirkcoi nhtımından hare 
ketle (Zonguldak, lncbolu.Sımsur. 
Ordu, Ctreson, Trabzon, Sürme
ne ve Rl•e) ye 17.lmeı ve avdet 
edecektir. 

AN AD OLU vapuru 27 
Eyi Ol 

CUMARTESİ 
gUnU ıktamı 18 de Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun. Ünye, Fauı 
Ordu, Gireıon, Tirebolu, Görele, 
Vıkfılıebır, Trabzon) tsltelelerlne 
aıimeı ve avdet edecektir. 
edecekıır. 

Tafsil4t için SirkeclJı Yelkenci 
lıınmda kltn acentesine müra· 

caat Tel lstanbul 1515 

ihale Eylülün 27 ne! cumar· 

tesi günü saat 1 ~ de Fındıklıda 

Güıel sanatler akademisindı 

yüksek mektepler miıbayaa ko

misyonunda yapılacaktır. Talip· 

Jer teminatlarını yüksek mek

tepler mes'ul muhasipliğine tev
di ile alacakları makbuzları tek

lif zarHarı içinde vermek mec

buriyetindedirler_ 

Şartname her gün Fındıklıda 

yüksek mektepler mes'ul mu

haşipliğinde görulebilir. 

Kör Çocuklar 
Sıhhat ve içtimai m_uavenet veka

leti Sağır, Dilsiz ve Körler müesse
sesi müdürlüğünden: 

Anadu ~otma, yahut küçük yafta her hangi bir Arızı yUıUa~en kör 
kalmıı çocukla11n talim v~ ıcrblyeıi için lttlfıt edilen lzmır sağır, dilsiz ve 
körler mtlesuuıl kör talebe lı:aydü kabul muamelesine bııtamı~ıır. 

Kabul ~ırtlan: yı~lan 8- li olmak ve körlilltıen bsıka sari hu talı ki ardan 
sallm buhınınak ve ileti derecede aptal olmamal<nr. 

Adres: lıımtr Karııyab saıır, dllılz va körler mUesıeıeıl müdüriyeti. 

lı~~at ve i~Hınaı muavenet ve~aletiô~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. 

Kot tömuru ve Mazot munakasası 
Kilo 

6500 Mazot 
30000 Kok kömürü 

Pendik Bakter[yolojihanesi Bay-
tari rnüdiirliiğüııden: 

4bu dereceye tayin edilebilmek için mekttbi Ali me'zunu 
makla beraber garp lisanlanndan birine vlkıf olmak l!zımdır. Ay 
zamanda taliplerin otuz yaşını mUtecaviz olmamaları ~mır. 
şeraiti haiz olanlar arasında t~rlnievvelin 20 inci pazarte5i gün 
Hat 14 de Ankarada Şôra yıdevlet dairesinde müsabaka im ti ha 
yapılacaktır. Talip planların mezktlr tarihe kadar memurin kan 
nunun dördüncü maddesinde yazılı vesikaları hamilen bir arzuh 
ile ŞOroyıdevlet ba~ kAtipllği.ne müracaat etmeleri ilAn edillr. 

Hariciye vekaletinden 
Matbuat l'mum mudıirlüğiınce her ay ne~redilmekte hul.ına 

•Ayın tarihi, nıecmuasilc ecnebi matbuatı hulılsalarının :'llayıs 9il 
nihayetine kadar olan tertiblyeıl 20 gün muddette m·. - aknsa ı 

vaz edildiğinden talip olanlar şartnamesini görmek uzere ı\nkarnd 
Hariciye vekaleti miibayaat komisyonuna ve Istanhulda YilAye 
Matbuat memuru Şem>eddin !leye müracaat eyltmelcri il1n olum: 

Vilayet daimi encümeninden. 
Bedeli ke,li 1089 liradan ibaret Anadolu feneri mektebi il 

1387 lira 72 kııruşqın ibaret Maltepe ikinci mektep tamıratı 
teşrinievvel 930 çarşanba günü saat on bire kadar m.iııakasay 
konulmuştur taliplerin enciımene müracaatlan. 

"' "' "' 
Bedeli keşfi 636 lira altm~ iki kur~tan ibaret 8?yoğlum 

tabi Gümüşdere mektebi ile altıyüz elli seklz lira doksan be~ 
kuruştan ibaret lstanbul altıncı mektep tamiratı mustaccliyetirr 
binaen pazarlık suretile yaptırılmak üzere münakasaya konulmu~· 
tur. Taliplerin 2-l eyllil 930 çarşanba gıinü saat on hire kadar 
encümene müracaatları • 

• • • 
Pangaltıda akbaba ıokak 7 No hane ile Kara gümrliktt 

klin öksüz Mehmet paşa mektebi icara verilmek üzere 8 tc~riııı 
evvel 980 çarşanba günü ıaat on bire kadar müzayedeye kunul 
muştur tallplerin encümene mUracaatları. • 

,... Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
Lise kısımlarını muhtevidir . 

Pendik Bakterlyolojlhanel Baytarisine lüzumu olup yukarda 
mik<larları öster!len mazot ile kok kömUrü 24 Eylül . 930 tart- Şuab&tı vok!iye aklAmın<la ihrak olunmak uzre luzumu olan 
hine müsadıf çarşamba günü ihaleleri icra .:dilmek . uzre a~e~t (350) çeki odunun pazarlıkla icra edilen münakas~.ını.la ıeri.e" 
münakasaya konulmuştur. Taliplı;_rin ,artna~esl~ı !!;Örmek ıçı_n fiatlar haddı !Ayı .mda görıilmediğinden eylülün yirmi dorJuı:ı c •, 
her ıı;ün Defterdarlık binasında Mueıses.atı lktısadıye muhasebecı- çarşamba gunü saat on he~te pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden 
liğine ve itaya talip o]anların da yeYmt ihalede_ mezkCır muhase- talip olanların şeraiti anlamak üzre her gGn levazım idare>ıne \e 
becilikte ınuteşekkll müb_ayaat komisyonuna mUrac:ıat ~ylcmelerl. 

ihale günü <le idare encUmeninc müracaatları 

Jandarma imalathane müdilriyetinden: . 1 t b 1 e hh t . ı· .. 
satt~~,~~·c.~~r~~lü~~:~.'i:~~~~~~~="~.~l~;::a~·~j~~;.~.m~~ş:~i~~an·!~ s anuu oluua ve JP. Jnıaı muavenet 
ıinde 5 tcşrlııicvvd 9JO çartambı gunil saat 14 de yapılaca ar. ırtname V . 
imıl~hancdcıı verilir ıc~lfnamenln tarzı l:lhı şartnamede yazılıdır. nıu~urlu~un~en: 

Tıcaretı bahrıye mekte- Ankara, Konya, Çorum, Malatya, Adana, Kar. , Er1.11rum ve 

bi alisi müdürlüğünden 
Balıkesir doğum ve ~ocuk bakım evleri için aleni mııp1kas1 >urc· 
tile 6 kalem tıbbi gida mübayaa e<lilecep;indcn talı pi erin ~Htnamcı ı 
görmek üzere müdüriyet mutcmetllğine mııracaatları \ ,. ih;ı'c . ,,n 

evlül 29 uncu pazartesi günü oldujtu ilan olunur. ı _ Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 __ Mektep Leyli olduğundan t&lebenin iaşe, ibate vo ilba· lıtanbul 4 üncü lcnı memurluğun ilin tarihinden itibaren yirmı gün 
B 'k L- d n· içinde evrakı milııbitelerile bır lkte 

aı mektebe aittir. ı es tale.,.,ye ayrıca muavenet edilir. Taşra- • A. k .
1 

a e rilecek memuriyetinıize bildirilmelerı ıcap 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. çı artırma 1 e paralyd ~ v H eder akııi halde haklan tapu sicıllile 

L . unlar · tı'h ~ı· b' · · f k b ı edil' gayri menkulün ne o ug-u: ant . 3 - ıse mez ı ım ansu: <ı ı ırıncı smı a a u ır. . .. aabıt olmıyanlanlar satı§ bedelirıı 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. maa bahçe. Gayrı menkulun bulundu paylapnasında hariç kalırlar. 

4 _ !ki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun· ğu mevki mahallesi, sokağı, numara· 4 - Gösterilen giın .Je artırm va 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil oı: Topkapı Kürkçü Ahmet Şeını;et- iştirak edenler artımıa şartnamesin· 
gördüğü alelllsul tasdik edilmiş talebe alınır. tin mahalleaı atik Topkapı cedit Ak- okumuı ye lüzumlu malumatı alm : 

5 - Mektep mezunları ı'çı'n mecburi bir hizmet yoktur. Yal· saray caddesi atik mükerrer 120 ve b~nları temamcn kabul etmiş ad v · 
. 1 ıtıbar olunurlar. Üstünde birakıl 

ruz mektep tahsilini. ikmal eylemek şart old~ğ~~dan ter~i tah· cedit 13~ numara ı. . gayri menkulün bedeli zamanında v 
sil edenlerin iaşe ve ılbas masraflarını maa faız odemelerı lbım Takdır olunan kıymet: 1600 !ıra. rilmezse gayri menkul ikinci bir ar 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri moc· kıymetli. tırma ile satılır ve bedel farkı ve m •t 
burldir. Artırmanın yapılacağı, yer, gün hrun kalman yüzde bq faız ve ılı •· 

6 _ Mektebe girmek arzusunda bulunanların hliviyyot cüs saat: İıtanbul 4 üncü İcra dairesinde zararlar ayrıca bükme hacet kalma. 
danını aşı şahadetnamesini, mektep tasdilmarno veya şahadet· 27-10-930 tarihinde saat Hila 16 ya aızın memuriyetimizce alıcıtlan l h 
narr.el~rini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört kadar. ıil olunur. Beş numaroh f?kradak 

'k 1 k f t ğ f . tı"d l t T . . r b' l - İıbu aayri menkulün artırma ~ tı.!ıhakuk etmek kaydile üç " f· adet vesı a ı o o ra ını ıs a arına rep en eşnnıevve ın 1· • bağırıldıkto:ı sonra gayrı menkul I" 

rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain prtnamcsi 16-10-930 tarihinden itiha çok arttı.tnli-'lın üstünde bire kılır. 
mektep müdürlüğüne mUracaatlan. ren 930·315/316No. ile lat. 4 ncü icra Şart tahakkuk etmezse artırma g ri 

~ 1 ki 
-~:------,~,....--,-ı---.,~:-----I daireılnin muayyen numarasında her birakılıp alıcı taahhiltlerindc:; kurtJ 

ıslan U nunıru erı· I' mu ur unun en· keain görebilmesi için açıktır. İlan- !ur ve teminatta kalkar. 

9 Y Y 1 ~~:'~~;:;~~~~:~uf~~~tna=~~m:; ci ~ı~.::·:~~n:;r~:;~~.,';~~e~~~ 
, Hızır yangın söndUrme makinasından veya aynı vasıfta d!ger 930-315/316 doııya numara.ile me· eden kanuni hakka ve aatı:ı ın tarzını 
yerli malı makinalardan alent münakan. suretlle mUbııyaa olunacaktır. muriyeti.mlıı:c müracaat etmelidir. göre diğer ~ıtlaı. -

Talipler şartnamesine ittllA. haııl ederek mUnakasanın yapılacağı 2 _ Artırmaya ittirak için yukar Müterakim vergi, Belediye ve Va 
12-10-930 pazar günü saat 14 de baş müdürlyettekt komisyona da yuılı kıymetin yüzde yedi temi- kıf icarcsi müşteriye aittir 
müracaatlorı. nat göıterilecektir. Yazılan hane yukarıda gösteriler 

Ad- - -B l d" • d 3 - Hakla., tapu sicillilc sabit ol-ana e e ıyesın en: mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a- Z?-l0-930 tarihinde İstanbul 4 ünci 
likadarların ve irtifak hakkı sahip- icra memurluğu odasında ishu ilan 

,\dana ~t.:·ırloc su i.;:ı!csi ic;in .l5·J7 sene müddetle imtty.:ı ;.ı: . · b h ·· · 
- lerının u aklarını ve hususile faiz ve gosterılen artırma şartnamc'Sİ dai 

Tıliulcrin te;riniev\'c . ııı ık.isine kıdaı Bel~diyey.:_ mürıcaeıları ve masrafa dair olan iddalarını iıbuı rezindc satılacağı ilan olunur. 
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BiN SÖZ 
BtR RESİM NSiN~ 

lHilliy~t 

SALl 
23 EYLÜL 930 

l!letıdırıwa•cıa 930 -eaı tlcvet odası bey'etf uınllllllyoal 

Bandırma'da mektep mualllmleri gurup halinde 

I 

Çanakkale orta mektep 930 me&uıtları. lıeyell tall•lyeıl ile blrHkte 

ı yafındaki a:ıı:ı:oi kı:ı: ahiren 
Amerlkada dörtyilz genç kadın 
arasında yapılan mllsabalı:ada 
omıı:ı: ve arkaeıaıo ıııızellljtl ile 
blrlnclliğl kazanmıf ve bunan 
için eline mOklflıt ol•rat ma· 

deal bir levlıa verllmlftlr. ----
- ARNAVUTKÜYÜNDE 

Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana sınıfı, ilk eınıtları va ayrı te9klllt 

dahilinde kız va erkek orta ve llee kıeım 
larını muhtevidir. 

1 T eşrinievvelde derslere başlanacakhr. 
Td. lsı. ·ı~67 - Bebek 21 O 

Da~iliye velaletin~en: 
Kapalı zarf usulile münaka>aya konulan Ankara şehrine ııu hıa

lesi ve projelerinin ihzarı için talip olan müteahhitlerin teldlHeri 
muvafık görülmediğinden yeniden münakaıa ~rtnameııiyle muka
velenamesinde yapıl~n tadi!At ile yirmi gun milddetle kapalt zıırf 

uııullle tekrar munakasaya vaz edilmiştir. Talipkrin bu husllita 
evrakı görmek ve almak iızere Dahiliye \'~kAkti .\lii~teşarlığına 
müracaatları ve yevmi ihale olan 29-9-930 rarihind·~ ı;aat on bette 
D•hlliye v.~ iletind~ Qlı.ite,elckil ihale korul~yonıına müra~'&atlar~ 

Yedllı:ukde polialerle yaptılı:lan ııttlaadeıae Hd· 
çeelade botazından yaraıaııaıı lıımall 

ja•dar•a taıııaadaııı Halil B. hı staj g6rm 
ııı:ere orduya alta•aane lataııbul Jandar 
lı:ıun,.adaıılıtnıa tayin edilen binbaşı HllsnU 

Bu oadört yafıodalı:I ,.oculı: Amorllı:ada ahiren yapılan atıcılık mllaabalı:asında birinci gelmiştir. 
Buntı takdir için bütlla ralılplerl kendl~lnl omuzlan ııstllodt ceı:dlriyorlar 

Hiç beklanllmedlQI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancall 
tayyare Plyongo bllett 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

T11118E rlllNGOS~ 
BiLETiNi ALiNiZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

40.000 Liradır 

Hariciye Vek~letinden: 
Elyevm Hariciye vekAletinde 14 ıincü denceden münhal mev

cut memuriyetler lfln 1 O •Ru•tos 1 910 tarihinde yapılan müsa
baka methıp nedoeyl vermediğinden 25 eyiöl 1980 perşembe 

güntt 111at t il te Ankara' da üçüncü bir ınü•ıbalı:a yapılacakur. 

Müsabakaya lttirak için, taliplerin memurin kanununun 4 UncU 
maddetinde yazılı olanlardan başka aşagıda yazılı evsah da haiz 

olm.ım IAzımdır. 

A) Hukulı:, Mülkiye, U!Omu Slyıılye, İktisadiye vt İçtimaiye 

Liseler mübayaat 
komisyonundan: 

Oi!Mptııki keşif mucibine 
i1'enköy kız llse!l yatak han c~I 
haricl boyası, 5-10-930 tarihine 
mttsadlf pazar günü saat on al
nda ihalesi icra kılınmak ı.iırc 

kapalı zarflı münakasaya konul 
muştur. Şeraiti anlamak l!tcyen 
taliplerin komisyon kitabetinc 
mUracaatları. 

Tabliıiye U. mıidürlüğıinden 

(Sanlık eşya) 

500 kilo mıkt~rı saç 
B parça zincir (takriben ~ 

kllıt mıktan) 
1 adet ahşap kaporta 
1 ~ kaphımhağı 

SO metro nıustaıud tel 
6 adet müslamel gocuk 

Yukarda cins ve mıktan ya· 
&ılı effa 25-9-930 Pr~embe gU· 
ntt saat l 4de Haliçte Ter,anede 
maçula önunde sahile ba~h bu
lunan Fener i,aret gemisinde bil 
müzayede sattlacağından taliple 
rin Perşembe günıi ınuayyeıı 

saatte mel(kür gemide bulunacak 
heyete müracaat ctmekr lüzumu 
ilin olunur. 

ve f&lı:ttlte dencesindekl yiiksek ticaret mektepler veya Hariciye .. --•DIŞ TABiBi ---~ 
meG!eki ile Allka11 bulunan mümasil yiiksek mekteplerden birinden RIDVAN HAKKI 
mezun olmak, C.lııuarıy Aynalı P11aj köşe 

B) Bu kabil mektepler şahadetnameclni haiz talipler bulunma- ~do kUçillı: Parma ilanına 111•••• nakletmiştir---dığı takdirde namzetler evvel& bu mekteplerden birinde okunan 
derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya ittiıAk hakkını 

ihraz ederler. 

Müsabaka imtihanı berveçhi atidir: 
ı- Hukuk, iktisat ve tarihi siyası (18,15 den zamanınıza 

kadar) bakbndıı tahrirt ve şifaht sualler "her biri için tahrirt ve 

şifanı berııber tam nuıı:ıara !O dur,, 
2- Ttirliç• ve Fran111ıtoadan tahrir n tercüme "lııar bi.ri için 

tam nvmara 1 ll tir,, 
3- Mll!ıbakada 40 numara üssü mizanı doldurmak şartlle en 

fazla numara alanlar kazanmı' olacaktır. Musavat halinde lranl!IZ
cadan mada ecnebi lisanına vaklılf sebebi rüchandır. 

Taliplerin mektep ,ehadetnnıelııri, askerlik vesikalan ve hll8nil 
hal ve sıhhat şahademımeleri ile hüviyet cüzdan veı a s·ıretlerlni· 
ba istida Vekalet l.at işleri Mlidürlıigi;ne tevdi eylemeleri ve yev
mi mı zkı)rda Anl:-ara'da Vekaletıt ba:t.ı.r bulunmaları illn olu •. ıır. 

Dr.HORHORONI 
Beyoğlu lektep aokak No. J~ 

mua7ene 11bahtan akşama kadar-

Eren köy Sefa 
sinemasında 

Halk Fırkası Sahrayı cedit 
acağı himayesindeki Halk kıJ· 
tüpane~i ikmali nevakm içirı 
Erenköy Türk musiki yurdıl 
tarafından mJsamerel fevkalade 

ve varyete 

Mes'ul Müdür: Bürltanedd:I 

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


