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1 

•e her gün miktarı artan işsızliktir. 
lialbuki "bu üç memleket, mode~ s~r 
llıayenin modern istihsalin en buyuk 
YUrtJarıdır. Dünyadaki iktısadi vazi
Yetc göz gezdirmek tenezzülünde bu C. H. Fırkası grupu dün de sabah-

' luııınıyan karşı taraf iktısatçıları; İn-

1 tı~•rç:~nbaş~~mo~~~a!a;~le~e~i;~~ tan akşama kadar bir içtima yaptı 
buhranını yalnız turk hiikumetmın 
lllaliye politikası ile izah etmek yo- - . 

~~:r~!"'ı.'.t~ ~~~~;~.0~~~n ~~::~Vasıf B. ilk celsede uzun ve müheyyiç beyanatta bulundu 
kadar, kapılarını arkasına kadar ec
nebilere açmış, gümrük politika~ın- yeni 
d~n mahrum, ödünç para iJ.e geçmen 
bır memleketti. Osmanlı padişahlığı-
1\ııı bu liberal iktısadiyatı, Türkelini 

Fırkanın arkasına sinen bir çok muzır 
tahrikat yaptıklan anlaşılmıştır 

unsurların 

ı beYnelmilel sermayenin yağma yeri
ne Çevirmişti. Böyle memleketlere, 
'8terııe siyasi istiklalleri olsun, çok 
rııanab bir sözle, •'yağma müstemle

Vasıf Bey gençlikten bahsederken dedi ki: '' Münevver gençler fırkamızın 
sıcak muhitinde mevkilerini bulacaklardır,, 

keleri" derler. Cümhuriyet hükume- ANKARA 24 (Telefonla) - derecede mürakabe vazifesini 
tınin ikt.ısadi yükselişimlıı için bir C. Halk Fırkası grupu bu sabah görmedi. Bununla beraber hü

·ı ~ey Y_apmamış olduğunu söylemek c.e- onda tekrar toplandı, bir çok kumetin bütün kraatının mes -
~_'•tinde bulunanlar; Lozan sulhu- meb'uslar söz aldı Evvela Ra- uliyetini ıtekabbül edecektir. , 

r. nıın başlıbaşma bir iktısadi muvafla- . :. .. , . 
lııyet olduğunu kavrıyamıyacak dere sıh B. (Anıtalya) soz alarak kur- Bir hükumet, bır fırka var- ! 
tede muhakemeden mahrumdurlar. süye çıktı. dır. Hepimiz mes'uliye<tte müş ·ı 
netin sezilmiş iktısat politikası, türk İki gün evvel da.irei intihabi- terek ıbulunuyoruz. En kuvvet-

a topraklarında, Cümhuriyetle başlar. yesinden Ankara ya gelmiş o- li hükumet efkarı um:umiyenin 1 
', 

Ondan evvel Türkiye'de, yalnız sa- · · f k t k"tl · k d f t 1 

a ıay ve devle; masrafı iktısadiyatı var lan Rasıh B., yem ır anın ~ç:ı- en ı en arşısın a men ea -

1 

1 
r dır. Buna d:t "halk iktıııadıyatı" de- ğı propaganda mücadelesmın leri muhtel olmuş bazı kim- j 

llı•zler, Karşılıksız kağıt para çıkara- efkarı umumiyeyi ne sakat ve selerin taşkın tezahüratı kar-
'ak kadar "para" nın ne old~ğnnu yanlış yola götürdüğüne canlı şısında olduğu halde, Millet i 

ı anlamamış bir Osmanlı <l.•vletmden misaller gösterdi ve dedi ki: Meclisinin ekseriyetine ~stinat 
daha ince iktısadi teşebbusler bekle- y . f .. · · d k "krt"d k" · d k l llıek k f 1 b' muhakeme - em ırkamn muessıslen e ere ı ı ar mev un e a a-

' zaten ço az a ır A k d d F 1 b'I h""k' , 
taOeti saytlabilir. Cümhuriyet hükfi- n ara a rr. akat on arın na 1 ı eyn .u umk.ek~ı1r. f h'" 
illeti; iktısadi varlığı asırlarca beyne!- enı ıteşe u eden ırka u-
llıilel sermaye tarafından emilmiş bır kfuneti mürakaba.. edecektir. 
~•ınleketi, Türkiyeyi, b~tü.n dünya- Bu, onun hakkıdır. Bizim fır-
lt en sert bir buhran hukum ~ürer- kamız da fırka içinde hükfune-
l •n mucizeli bir üfürükle Amenka ve · dalı ' · ·· · 
ngilte d · rıkaramazdı tı a sıkı bır murakabeye ta-

ı_,. re erecesıne 3 • • • • 

•1atta, buna bile muvaffak olsaydı , bı tutacaktır. O da hızım va-
f•ne iktısadi buhranla karşılaşmış 1 zifemizdir. 
d~lunacaktık. Her memleketin iktısa - Dedi. 
~.buhranı, kendi iktısadi yapısına Matbuat ve münakaşa 

g~redir, Dünya harbinden sonra, yer 

Gazi Hz. 
ANKARA, 24 (Tele

fonla) - Gazi Hz. leri 
öğleden aonra Meclise 
gelerek geç vakte kadar 
kalmışlardır. Ba§vekil lı
met, Meclis Reisi KaZDJl 
Pa§alarla Halk fırkaıı rü 
eaaıı ve Fethi Bey ile gö
rütmü§lerdir. 

lsmetPş .. 
. Yeni kabineyi 
· teşkil edecek 
ANKARA, 24 (telefonla) - . 

Yeni kabinenin yine İsmet Paşa 
tarafından teşkil edileceği tahak 
kuk etmiştir. Maarif Vekaletine 
de Bursa meb'usu Esat Beyin 
getirileceği muhakkaktır. 

Fethi Bey 
Dün Gümüşhane 

den 
mebus intihap edildi 

)~•ünün lktısad! çehresi çok değiş- hürriyeti 
~·~tir. Memlek~timizdeki .ıı~tısa~i iş- ! Müteakıben Vasıf B., serbest Kazım ve ismet Paşalar Fethi Bey, meclisin bu 
i1t"ıı mahiyetını anlamak ıçın dunya , münakaşanın ve matbuat hür- F. grupu içtlmaından k b 
d lıııadıyatına göz gezdirmek icap e- riyetinin en geniş tarroa ta- gün Ü içtimaına me US 
ııı~: İktısat işleri pazarda kavun seç- raftan olduğunu beyan ve çıkıyorlar... l k • t' k d kt' 
lo &e benzemez. Borsa, telgraf, tele- b h.. . _ . tahrikau yalnız kanun ~e malı- O ara iŞ ıra e ece ır. 
Lln, telsiz hiiküm süren bir devirde, Mühim ve milheyylç bega- mat uat urrıyetırun tevlit e- A ( 1 f 1 ) ''' d ğ" h · · h"" · keme yollarile halletmek müm- ANKAR , 24 te e on a -
,_. şüphesiz, eski Babil'ln eski natta bulııııan Vasıf B. ece ı ma azınn gene urrı- G h d k •qıs · b ı · 1 d"l kündür. Fethi Bey ümüş ane en ıı se-ra •rın kapalı pazarları yoktur. Pa- yetı mat uaıt a ıza e e ı eceği 
n Ilın faizini, bir çok şeylerin fiyatı- mına, taşralarda, faaliyette, teş hakkındaki Gazi Hz. nin sözle- İnkrlabı tehlikeye düşürecek riyetle meb'us intihap edilmiş
dı •cnebi sermayesinin hareketini, kilatta ve propagandafarda bu- rini tekrar ettikten sonra nutka vaziyete hiç kimse dayanamaz. tir. Mazbatası telgrafla gelmiş-
~ ·~~et adamından ziyade, dünyadaki Junanlarm ne yaptıklarını bili- devamla dedi ki: Dedi. tir. Yarın (bugün) öğle.den son 
b~Yet i~are eder. Pam~~ fıyatnı~n, orlar mı?. Ben öyle zannede- _Fakat mem.leketi tahrı"k Yeni fırkanın vaziyeti ra meclis içtimaında mazbatası 
· gday fıyatmın, v.s., duşınemesı 1- Y. . . · 1· B · k hal f r d · · 

lıtı devlet ne ap b"l" ' B .. l'b - rım ki, bılmıyor ar. u vazıye- edecek, memleketin dahili, ha- V f B tk a devam d okunaca ve mu e et ı ennın ı.1 y a ıır. ugun ı e k k . . .. b ası • nu un e er "f" . d"l ktı' A . 1 d" Politikadan, liberalizmden bahse- 1ie karşı oyma ıç;n mus et rid emniyetine zarar verecek (Devamı be,inci aalıllede) tahlı 1 ıcra e 1 ece r. Y~ ce -
ııı'nler; Tiirkiyeye dışarıdan gelen tedbirler almak lazımdır. Bu ----------------------- sede paramızı koruma layıhası-
} al miktarını, aradaki açığı göremi - say.ede efkarı umumiyede hasıl nm müzakeresine geçilecektir. 
blrlar ve bu kadar ithalat açığı olan olan muvakkat teşevvilşün ko
~a~ memleket!• liber~I politikanın ha; la lıkla önüne gec•lebilecektir. 
01 • Yaratacagını dunyadan haberı Y . . . ...- . 
ı;ı:ıııyan bir çocuk gibi iddia ediyor- Muhali~len~ veı;:e~leruı tenzil 
1 : Bunlar Amerikanın yeni gümrük ve tahfıf ed~lecegı noktalar et
b~l'llesini okumadılar mı? Dlinya har- rafında yaptıkları propaganda
~ ndeıı sonra bütün nıemleketlerln lar halk üzerinde fena tesirler 

Yarınki (bugünkü) celsede İs 
met Paşa nutkunu irat edecek 
ve Fethi Beyi bazı izahata davet 
eyliyecektir. 

,~t bi~ ':°il~! i~tısat politikası. takip bır~ktı. Ve bırakıyor. 
, klerını bilmıyorlar mı? Milletler , 

Fethi Bey, bu münasebetle 
kürsüye çıkacakur. Yarınki (bu 
günkü) celseye fevkalade bir 
ehemmiyet atfolunuyor. 

~·llıiyetindeki "lş Bürosu" niçin ya- Dedı. 
d~llııştır? Bu kadar büyiik bir iktısa- İsmet Pt. not alıyorlar 
la Rafletten sonra, bizim iktısad! buh . . . 

0•ıııtzın · · b k dar sert kavra- Rasıh B., heyecanlı bır lisan- ANKARA, 24 (A.A.) - Gü 
müşhane müntahibi sanileri c. 
H. F. riyaset divanının karan 
veçhlle reylerini Fethi Beye ver 
mişlerdlr. Bu suretle Fethi Be
yin meb'usluğu tahakkuk etmiş 
ve intihap mazbatası telgrafla 
meclise bildirilmiştir. 

Qıl<I • ruçın u a ) .. ·· 1 k B k.il İ 
~a 1i•nı, niçin bu kadar saf tenkitler a soz soy er en, aşve s-
'•rtldığını anlamak güç değildir. A- met Paşa oturduğu yerden, ha
bıad~ca soyulduktan sonra henüz Ik- tibin nuıtkunda temas ettiği nok 
lih 1 uyanışına başlıyan Türkiyeye talar hakkında not alıyor ve 
\tl~ra~. bir politika tavsiye etmek, bil ' 

Gazi Hz.nln aziz şahıslarını gent:J pollttltu ogunla.rına 
vesile ittihaz etmeğe başlıgan karşı fırkanw lideri 

/iethl Bey Ankara lslaılgonunda 
lıqltitunya başka bir yol tutmuşken, 
llıerııı aten çok garip bir geydir. Her 
~•n •ket buna karşı kapılarını kapar 
lıır j beynelmilel sermaye çılgın bir 
Qeı: a yağlı av ararken, karşı taraf 
•l<Iı '.düşünüyor??? Her memlekette 
Qın ıgu gibi bizde de iktısadl huhra
Sln ;:•hepleri vardır. Kargı taraf, nl
l'or u sebeplerin tahliline yanaşmı
lt:,. "• Yalnız bize kuru bir sözle, "bir 
lıg,:apılmıyor" la sanki bir şey yap
'aı 1 za_nnettinnek istiyor? Karşı ta
tu,:hın;z söz söylüyor. Halbuki: 
"'•d Urıyet hükumeti, onlar dile gel 
b;, .~ evvel, buhranı tetkik etti ve 
llıij' •sat programı yaptı. Tilrkeline 
tint:P•t .Yardım etmek iatiyenler, ilk
•Q rııuspet dü§i.inmek usulilnü öğ
. ltıeye 
"•ı. . çalışmalıdırlar. İnsaflı bir 
aı.. ' '•terse birçok şeyleri bllmeain 

ttt . ' 
lır; ' mıuı iktısat politikasının Cilm-
ir :~t hiikumetinde en ehemmiyetli 
iln er tuttuğunu, mutlaka, )>i1ir. Lo-

8Ulh .. d 
·~ bij · .. un e de gene bu düşüncenin 

Yuk temellerini görilr. 

M.NERMl ...... ___ ~, 
Beş 

hasta 
var!. 

Reisicümhur Hz. 
Mısır seferi Karşı fırka gene çocukça ve safdilane 

manevralarına başladı Pek büyük bir rağ-
Tekrar ediyoruz : Gazi Hz.nin aziz şahısları bet gördü 

__ ha~kında laübal~ olmaktan çekinelim.. Vapurlar-;;;;pireye de 
Dun bır akşam gazetesınin duğu anlaşılan bu haberi İs- "' kl 

Ankara muhabiri, Ankarada tanbula bildirmiş. Mensup ol- ugrayaca ar 
bir haber işit~_§. Ankarada bir duğu akşam gazetesi de dün i- Seyrisefain idaresinin açtığı İstan 
İsveç muhabırı varmış. Bu İs- kinci bir tabı çıkararak bunu bul - !skenderiye hattı, çok büyük 
veç muhabiri gazetesine bir tel- karilerine bildirdi. Bir ecnebi bir rağbet görmüş ve gerek Mısırlı
graf çekmiş. Demiş ki_: 1 muhabirinin yalan haberini tek- Jar, gerek diğer yolcular iizerinde mit 

vaffakiyetli bir tesir bırakmıştır. İda
"Serbest Cümhuriyet Fırka- zip için ikinci tabı çıkarma- re, bu hatta işliyen diğer kumpanya-

Ras/h Bey (Antalya) sı lideri Fethi Bey, Gazi Hz. ne nın manasını bizim gibi bu gaze !ara tefevvuk için bütün gayretile 
dermeyan edilen mütaleaları bir me~{1tuRp ~~z~rmhak kaydi ha- tenkiln karileri de anlam

1 
cıı;ıışdolha- çalışmaktadır. Gösterilen rağbet, ida 

dı.kkatle d,ı"nlı"yorlardı. yat şartı e eısıcu ur olmala- ca ardır. Fakat mese enın a a renin bu emelinde muvaffak olduğu-
f 1 h F h · B nun bir delilidir. . 1 ku rım ve ırka arın fevMne çıkma- tu af tarafı vardır. et ı · Ga- Seyrisefain idaresi İstanbul _ ı~-

Vaaıf B. ın heyecan ı nut larrnı teklif etmiştir.,, zi Hz. ne bu mesele hakkında İ mir - skenderiye olarak tesbit ettiği 
Antaılya mebusundan sonra Ak k b . mektup yazmadrğ:nı bildirdik- Mısır seferlerinin hududunu genişlet 

İzmirı meb'usu Vasıf B. kürsü- A k şam çhı ab~. ud hgazleFteruh~ ten sonra Cümhnr reisliği hak- mek niyetindedir. Mısır yolcularının 
. . b"" ""k b' b n ara mu a ırı, er a et ı k d .. 1 d ·ı- d" t .. h .. ·ı b h b'l . d ye •çıktı. Hatıp uyu ır e- B . b 

1 
k . ın a şu muta eayı a ı ave e ı- eveccu u ı e era er, e:ne ı erın e 

, l"k 'l he eyı aramış, u muş ve endi- memnuniyeti, bu kararın amillerinden 
Iagat ve ta " at ı e uzun ve - , . d b h b . d • 1 yor: b" · 1 

1 b
. k ·· 1 d" Va 

1 

sın en ıı a erın ogru o tıp ırı o muştur. 
yecan ı ır nutu soy e ı. - 1 d • F , · B d - Ancak yüksek ve kuvvetli Artık, gelecek seferden itibaren 

1 

sıf B., bütün günün meseleleri- ~ m~ ;;mı so~~ş. b' etm k - e şahsiyeti milletin kalbinde e- her posta, lzmirden sonra Pireye uğ-
ne temas etti, Cümhuriyet Halk azı dz~ ne ~yle _ır mBe tup b d' ·· ramak suretile İskenderiyeye gidecek 

k e ı hürmet mevkııni alın ş o-
Fırkasına terettüp eden vazife- y_azma ıgım soy emış. _ u te - 1 tir. 

k d 1 k an Gazi Hz. nin yalnız bir fır !erden bahs ile dedi ki~ zıp arşısm a mese eyı apan- Dönüşte de Pireye uğranılacak-
.. 'f . mış telakki lazım gelecek zan- kanın malı olmayıp milletin ma tır. 

Murakabe vazı eııı nedersiniz. De-~ · ?. lı olarak kalması ve daimi s et İdare 

Türkiye ve Mısır! 
Mısır hariciye nazırının gazetemize 

şayanı dikkat beyanatı 
Yahya Paşa, Gazi Hz. 1ıakkınd ki hayranhğını, 
Mısırhlann Türklüğe olan alakasını izah ediyor 

mizin, inkılAbımızın, Gazinin ve İs
met Paşanın hayranıdır. 

- Gazi, dedi, asrın en büyük a· 
damıdır. Türkiye için yaptığı hjz. 
metler kendi memleketinizin de ht: 
dutlannı aşmıştır. Türk milleti i, h 
böyle bir reise malik olmak büylili 
bir talih eseridir. 

Yahya Paşa bundan sonra İsme1 
Paşadan çok hararetli bir lisanla bah 
setti. 

- Lozan konferansını idare edişi· 
ni uzaktan seyrettim. Bu müzake 
relerde gösterqiği dirayetin hayra 
ruyım. İsmet Pş. her milletin ifti..a 
edeceği büyük bir devlet adamıdır 

Memleketinizdeki son hadiseler 
alaka ile takip ediyorum. Bu } en 
fırka hayatının memleket için fay 
dalı olacağına kaniim. Mısırlılar Tür 
kiye hakkında derin muhabbet his
sile mütehassistirler. Biz esasen 
Türk aslından geliY.oruz. Ve burı 
söylemek benim vatanperver bir M< 

' sırlı olmama mani değildir. " 

Gazetemize beyanatta bulu
nan Mısır Hariciye Nazırı 
11bdülfettah Yahya Paşa 
İSKENDERİYE (Milliyet) -

Seyrisefain yeni hattını açtıktan son 
ra, Mısır ile Türkiye arasındaki yol 
yarıya inmiştir. İzmirden İskende
riye ancak iki gecedir. Bu yeni va 
sıtadan istifade ederek İskenderiye
yİ ziyaret ettiğim zaman, fırsat
tan istifz.de ederek Hariciye nazı
rı ile görüşmek istedim. MaIUmdur 
ki İskenderiye MIS1rrn yaz payitah
tıdır. Binaenaleyh hükUmet bu ara
lık İskenderiyededir. 

Hariciye Nazırı bundan sonr .. 
yeni açılan İskenderiye - İstanlııı • 
hattından bahsetti ve bu hattın her 
iki memleketin iktısadi inkişafını 
yardım edeceğini iHive etti: 

- Biz, dedi, THrkiye ile müna
sebata ehemmiyet veririz. Bunun iciı-, 
dir ki size genç ve faal bir sefir 
gönderdik.,, 

M. Venizelos 

Ankara seyahatine 
hazırlanlYor Abdülfettah Yahya Pş. Mısırda 

ancak bir kaç gün kalacağımı ha -
ber alınca, derhal kabJI etmek lut- ATİNA, 24 (Apo.) - M 
funda bulundular. İskenderiyeye a- Venizelos Ankarayı ziyarete 
yak bastığım dakikadanberi kendimi h 1 T · · 1 
yabancı bir memlekette hissetm~di- azır anıyor. . eşnnıevve orta-
ğim gibi, Yahya Paganın elini sı- !arma kadar Tıcaret ve İkame~ 
karken de, aşina bir hükOmet ada- mukaveleleri hazırlanmazsa M. 
mının iltifatına mazhar olduğum Venizelos Ankarayı ziyareti es· 
hissi altında idim. nasında yalnız dostluk misakın 

Mısır hariciye nazın memleketi - imzalıyacaktır. 

ı J 

Diltı Şah/11 Paşa otelinin civarında feci bir tramvay
1 

kauaı oldu ve lrsmvayfar uzun mllddet işliyemedl/er. 
Resmimiz hAdlse esnasında alınmıştır. Yazısı polis 
h11berleıl sütununıuzdadır . 

Otomobil sahipleri dü11 gece umumi bir lftima 
rak tek taksi hakkındaki Beledi har. 

yapa-
, 



• 

1 

. 
' 

r 

r 

t 
) 

t 
( 

( 

l 
t 

-

l 
~ 

( 

v 
' • 
, 

' 

t 

\ ' 
1 

l 

t Ml!.LIYIIT 

No: 46 (TercUm• ve lktlbaa 
hakkı mahfuzdur.) Bugünkü Alman ordusu istikbalde korkunç bir kuvvet olamaz mı? 

Hafiyeliğin önüne geçil-
mez bir hal aldığı günlerde 

Silah yok 1 Ecnebi matbuatı _ı C. Akvam 
lsveçli kadın 

doktor 
Nişan dağıtmak, rütbe vermek, 

ikramiye tevzi etmek te önüne 
• geçilmez bir maskaralık olmuştu .. 

-

AbdUlhamldln evrakı mdrukeılnln bulunduğu gt:ıll 

dolap bu dairenin altkat salonunda kapının 
ıol tarafındadır 

Alman müdafaa 
nazırı ne diyor ? 
Son haftalar zarfında Alman

yadan çok bahsedildi.14 eylfilde 
intihabat yapılmadan evvel bu
nıın neticesi ne olacağı hakkın
daki tahminler, intihabat yapıl
dıktan sonra da bilhassa müfrit 
lerin kazanması üzerine Alman
ıyanm dahili ve harici siyaseti 
üzerinde tahminler yürütüldü, 
Almanyanm bazı komşuları en
dişe izharından geri kalmadı. 

Alınanyadan bahsetmeğe baş 
ka bir vesile de ahiren Bavyera
da reisicümhur Hindenburg ha
zır bulunduğu halde yapılan as
keri manevralardır. Alınanya 

muahede mucibince pek mahtut 
bir orduya, ancak 100,000 kişi
lik bir kuvvete maliktir. Mecbu 
rf askerlik hizmeti gene muahe
de mucibince kaldırılmıştır. Bu-

• gün "Reichswehr" denilen Al
man ordusunun son günlerde 
yaptığı manevralar vesilesile 
bilhassa Fransada az dedikodu 
olınamıştır. Manevralara birçok 

Ancak tüfekçi silkine dahil dan terfi ve taltıf liste ve ariza
olan ve kimisi sivil kimisi muh- lan yağmur gibi yağardı. Sene
telif aııkorl ri1tboleri haiz bulu- lerdenberi Sultan Hamidin bu 
nan blr takını kimseler ıunarık vesilelerle rütbe, nişan, madal
lıkta pek ileri giderlerdi. Hele ye, zammı maaş dağıtması öyle 
bazdan o kadar 1iaşkmlık eder- bir itiyat halini almıştı ki iş tas 
lerdi ki rahatsv: olmamak kabil di derecesine vannıştı. Bir taraf 
değildi. Bunlııılıı bir nevi masu tan da makamı seraskeri, Top
niyete malik oldukaln ve her hane mügiriyeti aynca defterler 
ne yaparlarsa yanlarına kar ka- tanzim ve takdim ederlerdi. On 
lacağı kanaati zihinlere o dere- dan sonra hususi istirhamlann 
ce yede!jUl.İ.şti ki herkes korku ardı arkası gelmezdi. Bu maru- , . 
belası bunlardan uzak dunnağa zatın resmi olanları, yani deva· 
bakardı. Bu gibiler zabıt ve ra- iri resmiyeden vürut edenleri ta 
bit dinlemezlerdi; doğrudan mamen, hususi istirhamlann da 
doğruya Sultan Hamidin hima- pek çoğu is'af olunur, bayram General Grllner 
yesine malik olduklarından Ta- dan evvel iradeler tebliğ edilir, ecnebi ataşe militcrleri gelmiş, 
hir Paş~ bile bunlara söz geçi- o. gün herkes yeni rüt?es!nin ü- harekatı tetkik etmişlerdir. 
remezdi. nıformasını veya yem nışanını Manevralar bittikten sonra 

İtiraf etmek . l~~drr ~bu- t~k'.1r~ı. Halbuki ord~arda .ter- Alınanyanm milli müdafaa na
na Sultan Haınıdın sıyasetı se- fıe ıstıhkak kesbetnuş zabıtan zırı ceneral Gröner tarafından 
bep olınuştur. Bunlar vasıtasi- s~nel~r~e beklerlerdi; _ord.1:1 mü- söylenen bir nutuk az dikkati 
le sarayını ve şahsını muhafaza şırlennın bu husustaki muraca- celbetmemiştir Ceneral ezcüm-
ettirmekte olduğuna k~ ve atlan hemedense is' af olunmaz- le diyor ki: · 
bu~ların sad.akat ve meri>Utıyet dı. .. .. .. _ Versailles ((Versay) mu
le:ınden ~.nun ~l~ Sult~ Ha- ~~n. zama~larda uçuncu ordu ahcdesinin koyduğu kaytlar al-
mı t bu tüfekçılenn dogrudan m!işın İbrahim Paşadan mabe- t d d h k't ·· k" ' td·· 
d · k d" · ·· · b" h · ld" İb h" ın a or u are a ı muş u ur. ogruya en ısırie muracaat et- yıne ır ta rırat ge ı. ra ım B tahd"d t ·· t · t" 

· ·· d · · B"' p b h · d f · "h u ı a şunu gos ermış ır 
m
1 

eıe1rıne md1:1s.aali e edtnu~1tı. oy- k akşak ubta ~atınb. a terhıekıkıstı ki Alman yanın silahlarından 
e o unca ııap n enı en şey- a es etnuş za ıtan a n- . d'l . . . . 

el k lmı - b"'di d ·· d f d f tan · tecrıt e ı mesı tesınnı yapmış-en eser a yacagı ta ıı r. a on uç e a e ter zım ve t Alın t k" k 
Tüfekçi başı Tahir Paşa şah- makamı seraskeriye takdim e- ır. ~abanın garp el 1 ?1'.1· 
smı hörmet ve riayet edilen bir dildiği halde bunların her sene şus;ı son. ar 
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Stokholmda mühim bir mevkii o· 

Birlik projesi tetkik 
ediliyor 

lan kadın doktorlardan Mm. Alma CENEVRE, 23 A.A. - Ak
Sundkviıt ile Amerikalı muharrir vaın cemiyetine dahil Avrupa 
~r. Baakamb .Johnaon ve Lehlıta".'ı devletleri mümessilleri Tvrupa 
dıplomat M. Pındordan mürekkep bır B" 1. - · · · h kk d tetk"ı . . ır ıgı pro1esı a ın a -
lıey'et Cemıyeti akvam tarafından . . . 
kad t. ti" el · · t tkik katta bulunmak iızre bır komıte 

ın ıcare meı eıım e e me- . . . 
H y' t 932 teşkil etmişlerdır. Bu komıtenın ınur edilmiştir. e e raporunu 

de verecektir. reisliğine M. Briand ve umumi 
lsveçli Mm. Sudkvist yalnız he· katipliğine Sör Eric Drumond 

kimlik sahasında değil içtimai meıe- ittifakla intihap edilmişlerdr. 
lelere ol&n derin vukufu ile de büyiik Komite, gelecek kanunusa-
bir ıöhret kazanmış bir kadındır. nide Cenevrede Akvam cemiye-

Hey'et kadın ticareti etrafında ti meclisi ile ayni zamanda top
evvela Şark memleketlerinde tetki- !anacaktır. 
1..ata başlıyacaktır. 

Eski müttefik
ler ve Almanya 

"Temps" gazetesi Avrupa 
ve Almanyanm vaziyetlerini 
tetkike hasrettiği başmakalesin 
de ezcümle diyor ki: 

"Umumi harpte mağlup olan 
diğer milletlerin mümessilleri 
tarafından gösterilen muzahe
retle Alınanlar Cenevrede ekal-
liyetlerin himayesi mevzuu üze
rinde tecavüze geçerlerken nazır 
lar pazar günü yapılan intihaba 
tın doğrudan doğruya veya do
Iayısile hasıl edeceği tesirlere 
mün'atıf bulunuyor. 

İntihabattan bir hafta sonra, 
sosyalist milliçilerin kazanmala 
rmda mütevellit hayret biraz a
zalmıştır. 

Vaziyet daha sükfinla nazarı 
dikkate almıyor. Ümitlerinin 
fevkinde bir muvaffakiyete eren 
politikacıların ve muharriklerin 
sözlerinin tesiri altında kalınnu-
yor." 

"Temps" bu hususta daha 
bazı mutalealar yürüttükten son 
ra Alm.,nyada yeni iktidar mev 
kiine gelecek hükumetin vaziye
tinden bahisle diyor ki.: 

"Berlinde yarın iktidar mev
kiine gelecek kabinenin Strese
mannm siyasetini takibe devam 
etmesinden, Avrupa teşriki me
saisine M. Curtiusun Cenevrede 
temin ettiği gibi, faal bir suret
te iştirak eylemesinden şüphe e
dilmiyor.Bu onun en aşikar men 
faatıdır. Halı hazırda her hangi 
bir Alman hükilmeti başka bir 
siyaseti tecrübe edemez. Fakat 
şunu da saklamamalı ki yalnız 
.!\.lman milletinin hatası yüzün
den beynelınilel hava bir sene 
evvelkinin ayni değildir. 

İktısadi vaziyet 
CENEVRE, 23 A.A. - İkti 

sadi komisyonda İtalyan mü
messili Fransa ticaret nazırı M. 
Flandinin tekliflerini terviç ve 
iltizam etmiştir. Almanya mü
messili Avrupa Birliği hakkında 
bir tetkik komitesi teşkil edil
miş olduğu hususunun nazarı 

itibara alınmasını tavsiye etmiş 
tir. İngiltere sıhhiye nazırı mis 
Lawrence en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesine mil 
teallik madde ve kayıt lehinde 
beyanı reyi etmiş, Fransız hey-
eti murahhasasınm tekliflerini -
hususi bir adalet div:uıı tesisine 
dair olan cihet müstesna olınak 
iizre -temamile tasvip etmiştir. 

Komisyon, hint murahhas 
heyetinin talebi üzerine dünya
nın her tarafında hüküm sür
mekte olan iktısadi buhranın se
bepleri hakkında tahkikat yapıl
masını temin için bütçe encünıe 
ninden 100 bin isviçre franklık 
tahsisat istemiştir. Bu teklif, 
tahrir komitesine havale edilmiş 
tir. 

Siyasi komisyon mandalar 
hakkındaki raporu tasvip etmiş 
tir. 

Ümit var ... 

ce o taşkınlara hatlerini bidir- defterlere ithal olunmadığından _are ~te g_etır. 1
• man. ta ~~ e 

mek ve yahut onlar hakkında §ikayet etmişti. Hele altıncı ve ~nde ıse .b~r pıyade ~e bır suva- Anlaşmak ve teşriki mesai si
' · t tb"k tm k k dr t" · vedinci ordu gibi uzak mahaller n kuvvetı ıle tahta tufek ve tan- yasetinin tatbiki bir kaç ay ev-
oır ceza a ı e e u e mı .,_ ki .. ··ıd·· B h · 1 lki d d h 1 haiz değildi. Esasen bu siyaset deki zabitler terfi hakkından . ar goru . u.. u an~t~ y_apı an ve n en a a zor o acaktır. 

PARİS, 24 A.A. - Paris ga 
zeteleri Avrupa federasyonu ko
mitesini ilk içtimamın haiz oldu 
ğu ehemmiyeti kaydetmektedir. 
MezkUr gazeteler bunun feyizli 
olınaktan hali kalnuyacak olan 
bir yolda atılını.ş ilk bir hatve 
olduğunu yazıyorlar. Artık, aka 
metten ve muvaffakiyetsizlik
ten bahsetmeğe mahal yoktur. 
Avrupa milletleri yaşamak isti
yorlar ve yeni teşekküle itimat 
ediyorlar. Bütün ümitlerini ona 
bağlamışlardır. 

Yunan başvekili 
ATİN A, 24 A.A. - M. Veni

zelos avdet etmiştir. 

Şapka kalkacak, fes giyilecek, Arabistan 
dan Halife gelecek diyenler yakalandı 

Bursa 24 (Milliyat) - Or
han gazide belediye intihabatı 
esnasmda halkı tahrik ederek: 

- Serbest Fırkaya rey verir
seniz şapka kalkacak, yeni yazı 
kaldırılacak, fes gi yitecek, med
reseler, tekkeler açılacak, Cüm
huriyet yerine Arabistandan Ha 
life gelecek. diye menfi propa
ganda yapan Muhtar Hacı Hü
seyin Hükumet tarafından ya
kalanmrştır. Muhtarlıktan da 

ta nefret hisleri uyandırmıştır 
Yeni fırkanın merkez ocağııJ. 
dahil iki kıymetli şahsiyetin 
fırkadan istifaları bir istif 
silsilesinin çözülmesine sebe' 
olmu~ur. 

ANKARA, 24 A.A. - Büıı 
yan, Mes'udiye, İspir Ezine k~ 
zalarında yapılan belediye int~ 
habatmda C. H. F. namzede 
müttefiken kazanmışlardır. 

çıkarılmıştır. Halk fırkası şarkta da ' 

Meydana çıkarılan fes kazanıyor 
r 

ve püsküller ne yapılacaktı? Erzurum, 24 (Milliyet) 
. . . - İspirde belediye intihabatı bi 

Bursa, ~4 (_Mılh~e~) - Ser- miş Halk Fırkası namzet! 
Orhangazıdekı tahnkattan son- müttefikan intihap olunmuş 
ra Hükumet, Keçeci oğlu Ahme dır. e 
din evini thaharri etmiştir. 114 
paket fesıe 85 püskül bulunarak Fethi B. Bursada inti· 
musadere olunmuştur. Bu husus 
ta zabıt tanzim edilmiş ve aliika hapta taraftarlarının çe• u 
d3;r ~şhas Adliyeye teslim edil- k.ilmesini tenkit etmiş 
mıs 4 r. "B 2 (M"lli ) S · .b ursa, 4 ı yet - '".lıı 

KONYA, 24 A.A. _ Beledi- best Fı~kamn ~~rsa intihaba~,'.· 
ye intihabatı hararetle devam dan çekilmelennı, haber aldı ı, 
etmektedir. Kazaların şimdiye ma ~öre, .l~?e:le_ri ?l~ :f'.ethi 
kadar neticelenen intihaplarm- tenkit ettıgım bıldırmıştır. 
da Cümhuriyet Halk Fırkası B d k l 
namzetleri ittifakıla kazanmış- ursa a ya a anan 
.tardır. Merkezde de kahir bir tahrikatçılar '~ 
ekseriyetle kazanacağı şüphesiz Bursa, 24 (Milliyet) - tn "'' 
sayılıyor. Yeni fırkanın burada habatta tahrikat yapanlardan i~ 
muhterem şahsiyetleri istihdaf kişinin hareketleri müddei u 
ederek n_~şr:ttiği garezkarane milikçe cürüm addolunmuş ~ ~i 
ve tecavuzkarane beyanat halk bunlar mahkemeye verilmişti 

lzmirde ticari vaziyet ı' Tevfik Rüştü B. 
11
:: 

raporu ar 
İzmir, 24 (A.A.) - Bugün lah· 

ı 1 kuruştan 40 buçuk kuruşa ka H. Vekili Moskovad ·~ı~. 
dar 2406 çuval üzüm ve 8 kuruş " 
tan 43 kuruşa kadar 23'99 çuval hararetle karşılandı ,, 
incir satılmıştır. 

• • • ır · 
• 1 

İzmir, 24 (A.A.) Üzümlerimi 
zin ticari vaziyetine dair şehri
miz ticaret odası bir rapor neşret 
miştir. Mevsim iptidasından 23 
eylüle kadar İzmir borsasında 
13,714,214 kilo üzüm satılmış
tır. Geçen sene ayni tarihte 
20,191,473 kil.o ve 1928 senesin 
de ayni tarihte 13,899,213 kilo 
satılınıştır. SSoSn bir hafta zar 
fında borsadaki satış fiyatları 
şu suretle cereyan etmiştir: Ali 
yülaUl: 44 - 49 ve ala: 38 - 45,5 
ve birinci: 33 - 38,5 ve ikinci: 27 
- 32,5 ve iiçürtcii 22 - 27, 7 5 kaba 
mevsim iptidasından cmföyp h 
ca: 16-22,75 kuruştur. 

Bu sene mevsim iptidasından 
23 eylüle kadar muhtelif memle 
kedere ihracatımız: Alınanya ve 
şimali Avrupaya 5,096,200 ve 
İngiltereye 1,777,818 ve Fransa 
ya 138,344, Amerikaya 93,000 
İtalyaya 1,574,610 Mısıra 14,5 
80, ve muhtelif memleketlere 
40,897 ki ceman 8,755,464 kilo 
dur. Bu miktar geçen sene aynl 
tarihlerde 11,507 ,696 kilo idi. 

MOSKOVA, 24 A.A.
kiye Hariciye Vekili Te 
Riiştü Bey bugün Moskovıı 
gelmiş ve istasyonda Harici 
komiseri Litwnof ile mua · 
Karahan ve komiserlik erki 
tarafından karşılanmıştır. A.5, S 
d miifrezeler selam I'esımi t 

etmişlerdir. Tevfik Rüştü :se le 
askeri teftiş ettikten sonra 
nmda M. Litvinof ve M. Kıı 
han olduğu haılde istasyond 
aynlınıştır. İstasyon civar tn 
biriken halk Tevfik Rüştü :B' 1

b 
Horra seslerile ve alkışlarla 
şılamıştır. 

Mahmut Esat Bey 
gazetecilik yapacak 
İzmir 24- Eski adliye v 

Mahmut Esat Beyin gazet 
lik hayatına atılacağı ve tzııı 
de "İzmir postası" isminde 
hahları bir gazete çıkaracağt 
yleniyor. 
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sarayın işine gelmezdi. Bütün büsb!itün mahrum kalınakta idi- bır takım ~ddıalara ,~afı bır ce~ Sulh ün tanzimi emrinde Alman 
tüfekçilerin tam mannsile bir a ler. v'.1ptır. Reı~h.swehr _ın her ~angı yaya on senecienberi gösterilen 
mire bağlı ve her hal ve hare- İstanbul ve göz önünde bulu- ~ı~. ~o~şu ıçın tehlıke tı:_şkıl et- itimat diğer milletlere pek 
ketleri hakiki surette ona tabi nan zabitlerin sıksık terfi etme- tıgı ıddıalarının asılsızlıgını an- çok inkisarı hayali -mucip 
olması kontrol sistemine mu- leri bütçeyi ne derece haleldar latır. Manevraları seyredenler olmuştur. Bu milletler Almanya 
gayirdi. Rabıta ve teşkilat za- ediyorsa memleketin uzak ak- Almanya~ın der~~! -~ü~k bir mn geçirdiği siyasi olduğu ka
)1.iri bir keyfiyetti; asıl lazım o- sammd~ as~erlik v:ızifesini ya- o~du .~e~kıl ede~egını ıddıa etme dar manevi buhranın karşısında 
lan şey bu teşkilata dahil olan- pan zabıtlenn terfı zamanları . nın soyleyenlerın ne kadar ya- büyük bir basiret ve pek emin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!arın her Hhfu Hünkardan bek- gelip geçtiği halde bu haktan mldığını anlamışlardır. bir teyakkuz göstermeleri lazım Ankarada da belediye intihabah c. H. 
• ı •erbc 

Paramızın kıymetııtl ~ iç;n 
t <lo . 

lemeleri ve binaenaleyh doğru- mahrum kalmaları intizamı as- BERLİN, 24 A.A. - Mare- dır." 
dan doğruya Hünkara bağlı bu- keriyi de o mertebe ihlal etmek şal Hindenburg Reichsbank'm "Temp" gazetesi Bertin hü- fırkası lehin de neticeleniyor 
lunmalarıdır. Bu noktadan ha- te idi. Sultan Hamit idaresini yı ecnebi memleketlerdeki altın sa kumeti tarafından neşredilen ve • 

koruma kanunu "ııil~ 
%n 

ANKARA, 24 (telefonla) - ~,. aı 

reket edilince tüfekçilerin ken- kan ~uı:ıeli . kıyam.ı~ın en mü- tış ı dola"vısile hasıl olaıı heyecan Alman yada bir darbei hükfimet 
dilerini kanun fevkinde görme- ~~ -~nuller~ndeı:~ı.n ıbu ad~let- 1 ile bir darbei hü.kı'.ımet ihtimali vukuundan korkulmadığını ilan 
' ri ve taşkınlıklarını gittikçe ar sızh~ın tevlıt .ettıgı n:ıeyusıy~t ni tevlit eylediği endişe karşısın eden resmi tebliğden bahsederek 
tırmaları pe~ tabiidir. Gerçi _bun oldugundan şup~e ~dılmenıe~~-ı da başvekil ile dahiliy~ ~azın- diyor ki: 
!arın halkı hızar ede~ ~hvalı t~- d~~- S~l~~ ~amıt bllnu duşu-1 nın yapmış oldukları nıkbınane "Bu hiç şüphesiz hakikate 
ınamen Sultan Hamıdın kulagı nur mu ıdı bılı.n~mez. Ancak taç 1 beyanatı teyit ederek Almanya- mutabıktır: lakin Alman yanın 
na gitmezdi; çünkü bu tarzı şi- ve tahtın yakinmde ve şahıs velda hiçbir darbei hükumet tehli- harici siyasetinin samimi suret
kayetlerin pek müsmir olduğu saltanatının muhaf:ıza~ı mevki- kesinin mevcut olınadığmı söy- te devamrnı temin hususunda 
vaki değildi. Ondan sonra şika- ınde bulunanların tatyıp ve tal- lemistir. Hitler ve Hugenberg fırkaları
yı;_t eden veya_şikayeti Hünkara ti~i siyaseti hiç .bi'.. zam~ zafa BERLİN, 24 A.A. _ HiikU- mn tazyikinden Alınan hükume 
ıs.al eyliyen !amse kendi aley- ugra~'.1ksız~ butun devn sa_lt3;- met Reichstag meclisine takdim tinin nasıl azade kalacağını bize 
hine bır ıntikam cereya_n~ nat muddetınce devam etmıştı. edeceği mali ıslahat projesinin vekay( gösterecektir." 
•ıyandı;,mak~an korkardı. ~u ıtı * * * tetkikine başlamıştrr. "Tamps" Almanyayı bağlı-
barla tufekçılerden bazı kımse- Mizan gazetesi sahibi Murat . . . .. . . yan muahedenin bozulması lçtn 
!erin bütün taşkınlıklarını Hün- Bey memleketimiiin tanınmış !e~ gıb~ menfay~ gond_~ı:-.tmesı kat'i bir harekete geçilebileceği
kara atfemek ve bundan dolayı simalarındandır. İzzet Paşa ikin ıhtımalı bulundugunu gorup an· ni, eski müttefikler arasında 
Padişahı mes'ul tutmak pek ci katip sıfatile mabeyine alın- lıyarak bir tedbiri ihtiyati ol- menfaat ve fikir ihtitafı bulundu 
doğru olınamakla beraber ken- dıktan bir müddet sonra Murat mak üzere firar etmiştir. Murat ğunu zannetmekle hata edilece
lısi tarafından terviç ve teşvik Bey Avrupaya firar etmişti. Mu B.ey ~vrupadan Mısıra ge~ti, ğini ilave ediyor. 
cdılen kontrol sisteminin o taş- rat Beyi bu suretle ihtiyarı gur. bır muddet te orada kaldı. Nıha A . . .. 
kınlıklara yol açtığı da inkar ka bete sevkeden sebepleri bilmi· yet. Şuray: ~evlet dahiliye dai- merıkaya gııtı 
bul etmez hakikatlerdendir. yorum ve araştırmamıştım. resı.azalıgı ı!.e İstanbula a~deti PARİS, 24, A.A. - Ceneral 

* * * Maamafih öyle hükmedilebi- te~ın ol~du. E"".elcede soyle- Gouraud, Bostona gitmiştir. 
Bayramlarda ve cü!Us günü- lir ki Murat Bey, aleyhine ihba· m~;ı oldugum ve.çhıle Sultan Ha Mumaileyh, orada beynelınilel 

nün senei devriyesinde İstanbul rat ve tahrikat vuku bulmal:~a mıt .Avrupaya _fırar edenlerden sabık muharipler federasyonu 
daki birinci ve ikinci fırkadan olduğunu ve bunun neticesinde hakikaten endişe eder, bunlarla kongresinde Fransa hükfunetini 
ve saravdaki maiyyet zabitanın diger bazı efkarı ahrarane sahip [!pawııa) temsil edecektir. 

raını.ım kıymetini koruma ıayiJ;:151 hi,1 
~,·. 

/ nn (bugiln) mecliste görüsüleC'. •t rj 

f Bütçe encümeni, layihanın i ,; lı 
maddesini şöyle tadil etmiştir: •ı;,,,<lq 

"Birinci madde mucibince te<i" · 1"1 ııı,. . 

OD •l· ŞI 
çıkarılacak evrakı nakliye, bug •r. ı, 
davülde bulunanların kanuni <~ ~"<lur. 
nı haiz olup, hu suretle tedaviilt ~~ne; 
muş bulunan Tilrk lirası mikdart hah te 
karşılığı olan döviz mikdan her '!-,~~ 
ta sonunda hem Maliye Ve · llı?a 
hem de depoziter banka tarafıfl iln r, 
neşir ve il!n olunur. l' a. 

tı.tjf 
' 

Bir İtalyan tayyareS1 1~,~·n 
d •ııı n 

düşerek parçalan 1 ftt <lur. 
ti' ,. aca 

ATİNA, 24 (Apo.) -İS 18
i la 

ıı 'ıı· buldan buraya gelen İtalya ıf ">u0 ' 

yareleri, Atina afakında cııP 1 .~ '•~~ 
lıklar yaparken, iki tanesi ti t ~'["' 
sademe ederek birisi parÇ8 ~'t•r~ 

lleslaılerlml:ı Ankara belediye lntlhabını giJ1terl11or. mış ve yere düşerek rakibi 1 ~hile. 
Yukardakl reılm Dahlll11e Vekili Şilkrü Kaya &gl olınuştur. lı ~ti bi 

reyini atarken giJıtermektedlr -d( ~~d~a~ 
ANKARA, 24 (telefonla) -ıgün) bitiyor. C. H. Fırkası ka- jBeş hasta V8ı/ ~•t ·~ 

Belediye intihabatı yarm (bu- zanmaktadır. . ~' 
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ntacılar boyk t ya azırlanıy r 
Vilayette jl :::----::=====-- - Yalova 

anatoryom Busene daha ziyade 
imar edilecek 

eybeli sanatoryo- Seyrisefainin yeni imar 
projeleri 

Yalovadaki otel, kaplıca ve tokan 

Ucuzluk [.Mahkemeler~ l Mübadele Liman işleri [ Maarıtıe l 
GayrimübadillerCe Şirket hey'eti umu- Halk bilğisİ Halkın yiyeceğine 

ait şeyler ucuzluyor 
S. Ragıp B. 
Bin lira kefaletle 

Kışın da fiatlerdeki düş: tahliye edildi 
günlüğün devam edeceğı 

anlaşılmaktadır Selim Ragıp B. 

miyeti ne istiyor? miyesi toplanıyor 
Bono tevzii tesri Şirketin ismi değiştirile-

edilecektir cek; sermayesi de 
Gayrimü~adi~ler Cemiyeti i- tezyit edilecek 

Mahalli san' atleri 
tetkik edecek ıştıı~u tevsi edilmiştir 

c~ğııı 18yataklı pavyon 
etın b'1 b' 

istif ıtmek üzere 
sebe Heybeli verem sanatoryomu tevsi 

ılrııiştir. yeniden yapılmal«a olan 
Ya.taklık paviyonun inşaatı da bit-

talar mevsim sonu münasebctile te§- Umumiyetle halkın başlıca gıda 
rinievvel bidayetinde tatili faaliyet maddelerinin fiatlerinde geçen sene
edecektir. Soyriscfain idaresi kendi ye nisbctle yüzde elli kadar tenez
tesisatının kadıolarını ay nihayetin- zül vardır. 
de asgari hadde indirecek, teşrini~a- Alakadar tacirler, bu sene bil 
ninin oıl beşinde de büsbütün tahhye hassa kuru sebzelerin, senclerden
edecektir. beri görülmemiş derecede bol oldu-

tesi mühakeıne 
cumar
edilecek 

Sonposta mes'ul müdürü Se
lim Ragıp B., muhtelif tahliye 
taleplerinin reddinden sonra, ev 
velki akşam Ağrrcezaya istida 
vererek muhakemesinin gayri 
mevkuf olarak icrasını istemiş
ti. 

dare heyetı dun akşam İstan- . 
bul meb'usu Hüseyin B. in ri- Lm\an şirketi .hey'~ti umumiyesı 

Tetkikat neticesinde bir 
eser yazacak 

. d l ı ougun saat uçtc bır ıçtıma yapacak-
yasetın e top anmıştır. tır. Halk bilgisi derneğinde bir komı-

Bu içtimada Hüseyin B. tev- Şirket,. •y'cti umumiyesinin bu io syon teş:OI edilerek İ~~nbulun ma-
ziat işleri hakkında Anka- .İm•ında şirketin ilerisi için müzak~ , ~~Hı san atlannın tct'?kine I>:'şlan.-

d 
· . bb" 1 · f. rat cerey edecek ve çok miıhirn ka· , ştır. Komısyon Halıt, Abdulkadır 

. . . .- . rar ar verılecc;ctır · 
B"J1 k uzeredir. Maamafih sanatoryo

. u Yatın.ak için müracaatlar artmak
ne k ır. Bunların bir kısmı Cerrahpaşa 
e int~'.taııesi yeni pavyonuna da yatırıl-

zetle •tadır. 

Nahiye müdürleri 

Yalova vapur seferleri de teşrin~- ğunu ve bir aya kadar fiatlerin da
evvel ortalarında. kaldırılacak, tcşr~- ha yüzde on beş derecesinde düşme 
nisanının on beşme. kadar yaln~z bır 1 si muhtemel olduğunu, bunda iş
akşam postası. tahrık edilecektır. 1 sizliğin ve ihracattaki durgunluğun 

Yalovadakı tesısat bu sene hesap- da ehemmiyetli bir tesiri olduğunu 
!arını müsait şeraıt altında kapat- - söylilyorlar. 

Dün akşam, mahkeme hey'e
ti keyfiyeti tetkik etmiştir. 

ra a yaptıgı teşe us erın ne ı 1 . , . 1 ve Env<r Beylerden mu .. rekkeptir İlk 
cesını ızah etmış ve .N!alıy<! t t' ~ . tetkik edilen saha hattatlık ve müzeh 
V k

• 1 • • . "b d'll ç ıma ruznam<sınc nazaran •gu h' l'k . T . 
. e a.etı~ın gayrı m:ı a .' ere heyeti umumiye karar verirse şirke· .ıp ı tır: etkikat bitince bütUn ma-

aıt tevzıatla ehemmıyetlı su- tin um·•m Jeği§tirilccektir. Şimdiye lumat kıtap halınde neşredıl~cck ve 
rette meşgul oldugunu söyle- - kadar liman şirketinin unvanı "İstan sonra dığer sanatların tetkıkıne baş-

lı 1 1. . 1 •. h' . k ... 'd !anacaktır. 
miştir u ıman ış erı ın ısarı şır etı ı ı D k s· . . . 

. . Yeni tadil5.t1a Lu isim '"İstanbul U . . ernc ınop ve muhıtıne aıt halk Eyip nahiyCsi müdürlüğüne Na
da ı;.Şehreminine İsmail Hakkı, Fener 

1Yesine Vedat Hamza, Samatyaya maktadırlar. İşlerin azlığı ve fiatlerin müte -
Seyrisefain idaresi Yavlovanı~ ge- madi sukutu yüzünden piyasada za

lecek sene daha fazla ragbet gore- - bire ve kuru sebze tacirlerinin zara
ceğini muhakkak addetmektedir. rı iki buçuk milyon liraya baliğ ol-

Müddeiumumi Cemil B. de 
Selim Ragıp B. in bu talebini 
tasvip etmiştir. Bunun üzeriae 
Ağırceza reisi Hasan Lıltfü, a
za Nüzhet ve Tahir B. ler, Son
posta mes'ul müdürünün bin li
ra kefaletle tahliyesini kararlaş
tırmıştır. 

ldare heyetı Yunanlılardan h .1 hl' .. ıtıkatlarını bastırmağa ba•lam~tır . 
1
. .

1 
A d manı ta mı ve ta ıye şirketine T . . . . b' . . • ·• · 

alınan 62,000 ıs ter ın ı e na o- cahvil edilecektir. _. ..e~rını~anının. ırıncı günü derne 
'Jt . 

ettın Beyler tayin olunmuşlar- ludaki mübadil, firari ve Yunan Lim>n şirketi esasen limanın bi!. gı~ ucubncut'lsenbesı Y~.ı dönümü olması 
ı .k. k b'l .. · 1 · ·ı - munase e ı e ır musamere ve kon-em a ıne mu a ı tevzıı mu- -ı cum e ışlerı e meşgul olmadıgmdan se .1 kti B b 1, .. ... . . . . . .. . r verı ece r. u ususta azım ge 

karrer bonoların henuz alaka- bu unvan ışı ıtıbarıle daha munasıp len ih t 1 k d .. "l k d' zara yapıma ~ ır. 
İdare bu rağbeti celp ve idare i- maktadır. Kadın memurlar 

zede 
uşlıı 1 ~atih kaymakamhgı tahrirat ka

ıgı muavinliğine Feyziati lisesi 
.:u~ıarından Nedret Hanım tayin 

çin es•slı tedbirler al~cak~ır._ o.- Dün piyasada tetkikat yaptık; 
tel idareleri daha mutekamıl bır şu neticeleri aldık: 

darlara dağıtılmaması yüzün- - goru me te ır. H' b' Jl" k 
d b

. k · "b d'll · 1 Bundan maada şirketin şimdiye iÇ ır mua ım açı ta 

ı ınıştir. 
nti- !lir kazaya malmüdürü olarak bir 

?ltnun tayin olunduğunu bir gazete 
çe• ~:;.ıs ise de doğru değildir. Mal 

şekle sokulacak, ba~y~l~r ıs~ah e~ı- Ctimhuriyet hükumetinin en mü- -
lecck, lokantalarda~ı şık~yetı mucıp him icraatı meyanındıı olan yeni 
olan servis meselesı kokunden hal- gümrük tarifesinin tesirile artık, 
)edilecektir. . . bazı lüks ve sarfiyatı gayet az em-

Gelecek senekı Yalova bu seneki tia müstesna olmak üzere, bütün 

Tahliye kararı S. Ragıp B. 
in vekili İrfan Emin B. tarafın
dan kendisine tebliğ olunmuş ve 
S. Ragıp B. dtin akşam saat 5,5 
ta tahliye olunmuştur. 

en ır ço gayrı mu a 1 erın k d 500 ooo ı· J • d . a ar , ıra o an sermayesı e kalmad 
müşkül ~azıyette kaldık~arım ı 1.000.000 Türk lirasına iblağ edile- ı 
nazarı dıkkate alarak tevzıatın j cektir. Bunun için yeniden hisse sene Ecnebi ve akalliyet mektepleri 
tesl'ii için yeniden teşebbüsatta tleri çıkarılacaktır. tilrkçe muallimlerinin vaziyetini tet-
bulunmayı kararlaştırmıştır. 1 .• Bug.ünkü içtimada yeni idare mec kik eden komisyon menisini ikmal 

Urleri arasında kadın yoktur. 

ış Jandarma teşkilatı 
Yalovanın he.r halde dah:ı fcvkm~e gıda istihliıkatında yerli mahsul!tın 
o~acaktır. Bılhassa vesaı.t meselesı- hakim olduğu muhakkaktır. 
n~n de. d.aha muvafık bır şekle kal- Yerli malların ucuzluğu karşısın
bı proıenın en başında bulunmakta- da, ecnebi mcvaridat tutunamamış 
dır. .. . • ve piyasadan şayanı dikkat bir sür'at-

Aldrğırmz maliimata göre, lısının ıntı.habı .d~. yapılacaktı~ .. Ala- etmiştir. Tetkikat gayet bitarafane 
. • . . darlar yenımeclısı ıdarerun eskısınden yapılmıştır. Açıkta kalan hiç kimse 

Malıye Vekaletı de 62,000 ıster- pek farklı olmıyacağını tahmin et- yoktur. Tesbit edilen kadrolar cumar 
S Sarıyer, Fatih, Kadıkö:i· Üıkü

ba 1 '· llakırköy, Beykoz. Adalar kaza-
linin sür'atle tevziini muvafık mektedirler. tcainden itibaren alakadar mektep ve 

dı · ~ da jandarma bölükleri buluna-
•th" tır. Beyoğlu ile Bcşiktaşra şimdi-

Cuma ve pazar gunlerı dogru pos- le çekilmiştir. 
talar tesis_i,_ bilet ücretlerinin bi~ .az Gümrük tarifesinin ağırlığı, ne
daha .. t•nzı~ı tasavvur edilen yenılık- bati yağ sanayiinin doğmasını te
lcr cumlesındcndır. min etmiş, tarifeden evvel 90 ku

Selim Ragıp B. in muhakeme 
si Cumartesi günti sabahı yapı
lacaktır. 

görmüş, ancak tezviatın sureti 1 Ekonomı· 

1 
muallimlere tebliğ edilecektir. 

icrası hakkındaki tetkikat işin Henüz açılnuyan bir kmm ecnebi 
biraz uzamasını mucip olmuş- ve ekalliyet mektepleri de 1 teşriniew 

1 Jandarma teşkilatına lüzum görül 
.'llıtktedir. Kaza ve nahiyelerin ye
hudutlarını havi listeler Vilayetten 
Yıııakamlıklara gönderilmiştir. İnkıla~ p müzesı' 

" l<:aymakam ve nahiye müdürleri 
·ndi hudutlarını tesbit etmeğe bat- İnkılap müzesinin hazırlık-
llıışlardır. lan devam etmekte olup mü-

T eşkilat bitiyor zeye son günlerde yeni yeni eş-
u .~ihayet teşrinievelin ortalarına yalar konmaktadır. Bu meyan-
uş 1 ~gtu bütün kadrolar ikmal edilmiş da Gazi Hz. nin harf inkılabı 
· şti taktır. kabulü hakkında Saraybur- -

~u hususta Vali muavini Fazlı B. nu parkında irat buyurdukları 
arrırimize demiştir ki: 

, k;' Dahiliye kadrosu ramamdrr. nutuk ve müsvedde h~li~deki 
a ttt halka bir suhulet olmak üzre el yazıları muntazam bır lavha 
~ılı, Eminönü, Beyoğlu kazalarının haline konmuştur,. Bundan baş 

d ·n~:•~erinde ikişer, Gala~a n~h.iye- ka şapka inkılabı hakkındaki 
a Uıu, ç, kaza merkezlerınde ıkişer ilk nutukları da müzeye konmak 

d .,, Şubesı çalışacaktır. .. b' l' h 1. . . 
1 , "ı.tliye teşkilatı da tamamdır. Yal- uzre ır avha a ıne getınlecek 

-'dliye teşkilatı kalmıştır. tir. 
--~~~----------~ 

. 
a\I 

tıtihap cetvelleri bu ak
am askıdan indirilecek k 

As• S t • • ld • "b .. t h" i eşrınıevve en ıtı aren mun e ıp-

B lerden rey toplanmasına başlanacak 
ıttalcada intihabat bugün bitiyor; ortaya çıkarılan 

dedikoduların aslı yoktur 
i 0

1ntihap cedvellerinin askı müdde- ,.--------------... 

~tugün bitecektir. Cedveller akşam TTatanda-~.' 
altıda kaldırılacaktır. Bugilrılen t' • y 

c:a Yapılacak ojan itirazlar artık 
'ala lllu olmıyacaktır. Bazı kaza mınta 
~n "~da yanlışlıkla isi~leri . on~tu-

l'lluntehiplerin de isımlerı mura
, tları üzerine cedvellere ithal olun-

~ r tur. Maamafih bunlar da mühim 
ı..~ h!kün teşkil etmemektedir. En
•n •nlcr cumartesi gününden itlba
!n ;eylerin toplanmasına taalluk e
n 'ilerle meşgul olacaklardır. Bun-

'"ııı llonra 5 Teşrinievvelde de reyler 

İntihap günü yaklaşıyor. 
Bu senin politika ve memle
ket i,leri hakkındaki kanaat
lerin üzerinde ilk İmtihanı 
teşkil edecektir. Reyini seni 
kandırmak ve rüyaya inandır
mak için önüne çıkacak olan
lara değil seni kurtaran ve sa
na hür, muıtakil bir vatan ya. a)"'ağa başlanacaktır. 

t 1 hassa taşralarda yapılan intiha- pal'l 
1r1n•trafında döndürülen dedi kodu

il aslı yoktur. c. H. F. 
! "h tı meyanda, Çatalca intihabında na ver. C. Halk Fırkası Gazi-

fi ı iç~'t. fırka namzetlerinin kazandr- nin fırkası ve senin öz eme-
i do'~ ıntibabın feshi cihetine gidildi d' 

gru d _ 'ld L.!!ll:!!n:::!:ır.:.:··.:..· --------------·__. 'nu . egı ir. Esasen Çatalcada 
lnıı~ ıntihap bitmiş değildir. Çünkü Biz şimdi yaptığımız komi~yonlar-

1 ~n bir mıntakada intihabın ar- da daha mühim meselelerle ugraşıyo
~İP~c~~abilmek için o mıntaka mün
l"1erj · ~nden nısfının bir fazlasının 
r. li nı kullanmaları icap etmckte

'ıı<la ~lbuki Çatalcada bir hafta zar-
1in .,, .. 1•bı ekseriyet hAsıl olmadığı 

,1.·~~ddet bir hafta daha temdit e-
11t. lıt r. Bunu da kanun emretmekte 
.'~dur. e bütün dedikoduların esası 

~. ql.'nci dMaamafih Çatalca intihabinda 
h 'l tc b 0.ra_ verilen bir haftalık müd
'l'"b'n n:~un tamam olmaktadır. tnti 
_'akya tıcesi yarın anlasılacaktır. 
,..ıtıuı.~ ~etkikata giden Halk fırka-

l~n "•dtışı Hakkı Şinasi Paşa da bu
aff Ot edecektir. 

~ \'~ e Bekir H. ne diyor? 
ı 'dan n~ belediye intihabı için kadın
·~d~r ~namzet gösterileceğı ma-
~aca~ un bu hususta kendisine 

'1&i 4 t ettiğimiz kadınlar Birliği 
' ...._ ili::~~ Bekir H. demiştir ki: 

de Pr ıgc ıncnsup azamız mahalle
~ <eyi 

0Pag~nda yaparak her kadr
r l'tıak~ı 1 ;tuna] etmesinin teminine 
~~i az •dır. Fakat kadınlar Birliği 
J't""trrı·ilSt arasından hiç bir nar.ızet 
• biı. 1Yetektir. Bu işle uğ-raşmıyo· 
~ti hi. Maamafih Halk fırkası her 
'la ta~·~rkadasın namzetliğini ko
'Uıiddinıı k?bul edeceğiz. Nezihe 
~et ,. .. Hanım da karşı fırkadan 

e:.Ost~rllect'kmş .. Olabilir. 

ruz. 
Sulh propagandası 

Mesela: Cemiyeti Akvamda biz ni
çin çalı§mıyalım? Harp ve Sulh pu da 
bizi gok alakadar eder: Kadı~lar da
lına sulh taraflfsidir. İşte boyle ço~ 
mühim işlerle uğraşan 10 tane komı
ıiyonumuz var .. Komisyonlarımız her 
hafta pazar günleri muntaza~an me
saisine devam etmektedir. Bırllk ka
dınlık namına yapabileceği bütün iş
ler için çalıımaktadır. 

Nezihe Muhittin H. 
merakta mı? 

Diğer tarafran Nezihe Muhiddin 
H. diyor ki: 
- Kadınlar Birliğinden kimin nam
zet gösterileceğini çok merak ediyo
rum. Birlik şimdi yaptığı komisyon
ları yeni zannetmesin .. Ben onları ta 
yedi sene evvel teşkil etmiştim. Yani 
hepsinin ne olduğunu bilirim. Şimdi 
artık kadınlık hukuku teslim edilmit 
tir. Bu komisyon mesaisi nafiledir. 
Buna gültrim. Hele bir zaman polis 
olmağa kalktılar .. Bu işin fantezi ta
rafı .. Kadının polis olmasına irnkAn 
var mr? Ben kendi hesabıma söyliye
yim ki gece sokağa çıkmağa korkanın 
Düşünün artık " 

Mevkuf komünistler 
Komünistlikle maznun ola

rak mevkuf bulunan komünist
lerin tahkikatına devam olun
maktadır. 

tur. Muamele vergı· si veld• ders• başlıyacaklardır. 
Yakında bu paranın al1ikadar İlk mektep hocalarının 

ruşa satılan vejetalin memlekte gi
remez hale gelince yerine Ttirk fabri
kalarının ayni surette Hindistan ce· 
vizinden çıkardığı yağlar kaim ol
muş ve fiati de 7 5 kuruşa dilşmilt
tür. 

lara verileceği ümit edilmekte- S B I d vaziyeti tetkik edilecek 
dir. Vekaletle Cemiyet arasın- anayi ir iği Ün Maarif müdürü Haydar Beyin ri-

Suat Tahsin B.in davası da hiç bir ihtil1if mevcut olma- fevkalade toplandı yaseti altında 20 ilk tedrisat müfetti 
dığ1 temin edilmekte ve Vekil.- sinden mürekkep bir komisyon teşck-

Eskiden çok rağbet bulan ecnebi 
pirinçlerinden yalnız mahallebi için 
hll.lli eski bir itiyat dolayıaile kullanı
len İngiliz pirinci piyanda kalabil
miş, Anadolu pirinçleri hem nefaseti 
hem ucuzluğu ile taammüm etmiş
tir. 

Hareket gazetesi sahibi Su
at Tahsin - Felek.Bürhanettln 
B. !erin muhakemeleri 8 Teşrini 
evvele talik olunmuştur. 

letln evvelce takarrür eden esas kül etmittir. 
lar üzerinde tatbikata geçmesi Muamele vergisinin Bu komisyon ilk mektep hocaları-

l • • f k run vaziyetlerini tetkik odecıktir. 
beklenmektedir. a Inmaması IÇin Ir a Bu sene "A,, kuroundan mezun o-

Darülfünun Emini kim 
olacak ? 

Bono tevziatına esas olan grupuna telgraf k"ld' lan 70 mualllmle Anadolu muallim çe 1 1 mekteplerinden İatanbul maarif mü
takdiri kıymet muamelatında a- Sanayi Birliği hey' eti umuıniyeei diriyeti emrine verilen 50 küıur mual 
razi sahiplerine ait bulunanla - dün Birlik merkezinde fevkalade bir timin de tayin ve inhalanm bu komia 
rın kısmı azamı bitirilmiştir. içtima yapmıştır. yon yapacaktır . • Bunliil.rın en iyisi qlan malların 

toptan fiati 36 kurufll inmiştir. 
Halbuki ayni derecede ecnebi pi

rinci ancak 50 kuruta malolabllece
ğinden getirilememektedir. 

Darülfünun Eminlik intiha
batının teşrlnevvel 13 te yapıla
cağı malumdur. Devran eden 
rivayetlere nazaran, bütün Fa
külteler aralarında bir a•ıtant 
yaparak reylerini Hukuk fakül
tesi namzetlerine vermeğe ka
rar vennltlor. Hukuk faki11tesi 
hukuku idare müderrisi Musli
hiddin Adil Beyle Yusuf Ziya 
Beyi namzet gösterecektir. Ne
şet Ömer B. emin intihabında 
hazır bulunmak üzere hir kaç 
güne kadar Avnıpadan avdete
decektir. 

Fakat Vekaletçe tevziatın adi- Bu içtima muamele vergisinin da- Komisyon h"" elin içtima ederek 
iane olması için alakadarların hili sanayidenalınmamasıru temin ga- vazifesini ay batına kadar ikmal ede 
müsakkafatının da kıymetleri yesile yapılmıştı. cektlr. 

İrtima Kazım Ziya B. in riyaae- T' ar t ekt bı' 
Patates geçen seneden iki üç ku

ruş noksanına satılıyor. En iyi Ada
pazarı malları toptan 8 kuruş, orta 
mallar 6, küçükler 3-4 kuruftur. Ar
tık piyanda Marallya mallarına tc
eadilf edilmiyor. Bu senenin patates 
lıtoku bin vagondan fazla olduğun
dan hariçten mal celbine hiç ltizum 
görülm!lyor. 

takdir ve tesbit edilmesine lü- ' ıc e m e tinde ve çok hararetli bir şekilde ol-

Kuru fasulya aşağı cinai toptan 
16 kuruşa, en iyileri 40 kuru§B, mer
cimek 25 - 30, bulgur 15 - 21, kııru 
bezciye 20 - 25, savan 3-4, sarmısak 
35, bakla 9 - 14, beyu peynir 60, ka
şar peyniri 120 - 130 kuruıtur. 

Sarfıyatı pirincin ancak onda bi
ri kadar olan makarna ise, ihtikara 
rağmen buğdayın mütemadi sukutu 
üz:erlnc yüksek flatini muhafaza ede 
mıycrek okkada 6 kuruşa kadar dlit 
mU,ttir. İyi makarnaların toptan fi
ati 32, irmik fiati 30 kuruştur. 

Bu sene zeytin çok bereketli olmus 
ve g~çen sene 90 ltıuruş olan en iyİ 
z~ytınyağları 67- 70 kuruşa inmiş
tır. 

Nüfus tayinleri 
Rize nüfus müdürlüğüne millkiye 

mezunlarından Memduh, Kayseri nU 
!us müdürlüğüne Mardin nlifua mü
dürü Rauf, Mardin nüfus müdür-
1ü4üne Mülkiye mezunlarından Mus
tafa Eşref Beyler tayin edilmitlerdir. 
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Müessif bir ziya 

zum görülmüştür. 
Bir haftaya kadar bu iş için 

Vekalet tarafından teşkil edile
cek olan komisyonlar müsakka
fat mahallerinde tetkikat icrası 
na başlıyacaklar ve iki ay zar
fında bunu ikmal edeceklerdir. 

v.ekalet bunların neticesini 
aldıktan sonra gayri mübadil
lerin istihkaklarına göre, bono 
tevzi edecektir. Gayri mübadil 
ler, bu bonolarla nihayet üç a
ya kadar, Anadoludaki vazıyet 
edilmiş emlakin müzayedesine 
iştirak ederek haklarını alacak
lardır. Bu emlakin şimdiye ka 
dar müterakim kira bedelleri
nin de gayri mübadillere tevzi
i için Vekalete müracaat olun

muştur. -·-------
Lokantacılar Evvelce .. toptan 2.s _ 40 kuruştan 

muamele goren zeytınler ise bugün 
15 - 20 kuruştur. 

Borsa Meclis Reisi Dr. 
Fehmi İsmail B. vefat etti 

Büyük bir teessürle haber aldığı Dün gü rültül Ü bir 
t .~aa.mafih bazı gayri Türk zeytin mıza göre, Borsa Meclisi reisi müte-

b~cır er.ıh Romanya ve Bulgaristan.1 ka!t Doktor kayma kom _Feh.?'i İs- içtima yaptılar 
ıraz ı racat yapılmasından bı'Iı'stı·- 1 t k f d mail Bey kısa bir hasta ıgı mu ca ıp --~~---
a e derhal zeytine 6 kuruş _·,am k k 1 S B • f' ' d' .. salı akşamı bire çeyre a a arı- om on tiye ıatı ın lr-
yapma~a kalkışmı~lardır. Bunlar ih- yarda vefat etmiştir. Merhum yük-
racat devam ettiği takdirde fiatlerin sek ruhlu, yüksek seciyeli b.ir insan mezse boykot yapılacak 
yukseleceği iddiasındadır. d H derin hisli bir vatanperver ı. aya- · · h • 

Kışlık havayici zaruriye fiatlerin- tının ilk kısmını orduda bazik, ça- . Loka~tac~la~. ce~yetı. ey ~
~e~ı t•nezzilllerden korkan tacirler lışkan ve temiz bir vazife ve meslek tı umumıyesı dun Sırkecıde bır 
ıflasa m"ruz kalm~mak için ellerin- adamı olarak geçirmişti. Tekaüt " lokantada çok gürültülü ve he-
de ehemmıyetlı bır istok bulund lunca iktisadi hayata nüfoz ederek 

1 

yecanlı bir içtima yapmıştır. 
makt"; çekinmekte ve mübayaat ~~- orada muvaffok olmam_n bır T.urls ı- Bu içtimada birinci mesele 
sus~n a çok ihtiyatla hareket etmek- çin vatani vazife oldugunu duşüne- 1 k .. . 
tedır. rek borsacı olmuş. bu sıfatla her- o ara muskırat. satan lokan~-. 

~~nların iddiasına göre, artık is- kesin itimadını haiz, yüksek sevi- !ardan alınan yuzde on hususı 
pekülasyon yapmağa imkan kalma- yede bir Türk iktısadi müessesesi istihlak vergisi görüşüldü. Bu 
mıştır, . Çünkü muhtelcirleri hareke- vücudc getirmiştir. mesele etrafında hayli gürültü 
te getırecek iş yoktur,.. Doktor Fehmi İsmail Bey fedakar oldu. Lokantacılar vaktile mev-

. U~uzluk, piyasa vaziyetinin tabii rnhlu, metin ve ~ürüst. ~hliiklı cut olan hususi istihlak vergisi-
bır ıca.bı olarak, bütün kış devam mustesna sıfatile gende buyuk bır · d k ld 1 im 
edecektır. Geçen sene ı5o- 160 ku- boşluk bırakacak, bu boşluk gerek mn o:ta anlı a 1!'~ ~~l;k ası-. 
ruş olen Trabzon yağlarr şimdi 130 ailesi içinde, gerek eski meslektaş- n.a .ragı:nen .. ususı ıst_ı . ~ergı 
kuruştur. !arı .arasında, gerek borsa ~leminde sının hır zumre vergısı halınde 

Urfa ve Halep yağlarr 200 den ve gerek otuz üç dereceli rüknü bu- kalmasına itiraz ediyorlardı. 
140 kuruşa dlismüştür. lunduğu Türk Masonluğu içinde de- Neticede bunun ref'i için hü-

M~am~fih umumiyetle havayici rin surette ma.~sils olacaktır. kı1met nezdinde derhal teşeb-
za.ru~ıyenın topran fiatlerindeki dü _ Cenaze bugun saat on buçukta .. . 
k~nlük bakkalların ihtikarlanna m:. Şirketihayriyenin bir vapuru ile Sa- busatta bulunmasına karar veni 
nı olamamaktadır. nyar iskel~sinden kaldırılarak Sir- - di. 
d 1'.fbu~ki:lerinin tahammülü nisbetin- kcciye nakledilecek, M~rkezefcndi- İçki meselesinden bahsedilir 

e ı tı .ar tazyikını devam ettirmek- d.e merhum kayınvaldesının makbe- ken bahis Bomonti biralarının 
te ve bılhassa kredi ile mal alan bir rı yanında hazırlanan mahalle def- h l ıl • tikal tti 
km.m k"halkın ucuzluktan istifadesi- nolunacaktır. Bu vapur tam dokuz- pa a 1 s.at masına ın e · 
ne ım an bırakmamaktadır. da Sirkeciden hareket edeceği cihet- Bomontı arpanın okkasını geçen 

Ü 
le kendisini Sanyardan itibaren e- sene 18 kuruşa alırken bu sene 

Ç aylıkların tevzii bedi seyahatine teşyi etmek istiyen 100 paraya aldığı halde bira fi-
dün bı'ttı' dostlar.ı dokuzda Sırkeclde bu vapura atini indirmemesi lokantacıların 

bınebılırler. · dd 1i ki 1 · b ld 
Eytam, eramil ve Doktor Fehmi İsmail Beyin ke- şı .et teı:ı t eı;ne s~ . ep. o u. 

d" · ·· 
1 

ki ~ütek~ - derler içinde bıraktığı ailesine ve pek Netıcede ~rket fıatlen ındirmez 
~mn uç ::; 1 arının ıtası dun çok ol•n dostlarına raziyctlerirnizi se Bomonti birası ııatılmaması-

a şam nı ayet bulmuştur. Ma- beyan ederiz. na karar verildi. Bu umumi boy-
aşlarınr şubelerden alımyanlar r- kot karan da verildikten sonra 

badema merkezden alacaklar- ıBeş hasta varlı bütçe de ~öriişülerok içtima• ni 
dır. ---- _ _ __ I ~1aV4lt verildi 

muştur. Bu sene ticaret mektebi orta km
mma çok rafbet vardır. Mllracut e
denlerin dörttet birini ek kzslar tet
kfl etmektedir. Mektebe 70 Ef. alma 
caktrr. 

Fakat timdiyc kadar müracaat o
donlcrin adedi 80 i teca'l'llı: ettiğin 
den cumartesi glinll mllAbııka itntihı 
nı yapılacaktır. 

Erbabı sanayi umumiyet itibarile 
muamele vergisinden şikayetçi idi. 
Sabun fabrikaları muamele vergisi 
motörle işliyen makinesi olan erbabı 
sanayiden alındığı i<;in motörlcrini 
söküp attıklarım söylediler. Muamele 
vergisinden en çok şiklyet eden ipek 
li mensucat fabrikatörleri idi. Orılar 
da motörlcrini söküp atacaklarını sö-
ylediler. Ekmek 7 kuruşa satılıyor 

Fakat Türk sanayii namına bu 
şekil terviç edilmediğinden bugünler 
de içtima eden C. H. F. grupuna doğ
rudan doğruya telgrafla mliracaatla 
muamele vergisinin alınmaması için 
meclisten rica edilmesine karar veril
di, ve bu telgraf çekilerek içtimaa ni
hayet verildi. 

Sanayi Birliği alınacak neticeye 
göre yakında bir hoy'eti umumiye iç
timaı daha yapılacaktır. 

Kambiyo fiatleri 
Dün borsada İngiliz lirası 1030 

kuruşta açılmış gene ayni fiatte ka -
panmı~tır. 

Liret 9,02 Altın 926 kuruştan mu 
arr.elc görmüştür. 

Düyunu muvahhade 116,75 kuruş 
tan muamele görmüştür. 

Çimento komisyonu 
Dun Ticaret odasında çimento 

sanayii ihtısas komisyonu bir içtima 
yapmıştır. 

Bu içtimad~ çimento alım ve sa
tımına alt taammullcrin tesbitine de
vam olunmuştur. 

Tütü piyasası hararetlendi 
Şehrimizde son günlerde hararetli 

bir tütün alım satımı başlamı!ıtrr, 
Amerika, Almanya, Çekoslovakya 

dan dün şehrimize yüksek alıcı mÜds 
sesclerin mümessilleri gelmi§_ler ve 
muhtelif tütün müesseseleri ile tema 
sa başlamışlaooır. Bu mümessillerin 
şehrimizden çok mühim miktarda 
mubayaat yapacakları tahmin edil
mektedir. 

Tiftik ve pamuk tacirleri-
nin içtimaı 

Dün sabah Ticaret odasında tiftik 
ve pamuk tacirleri bir içtima yap
mıştır. Bu içtimada tağsiş kanunu 
munasebetile tiftik ve pamuğun ne 
su~ctle. tağş.işinin önüne geçileceğine 
daır hır talımatname projesi hazır
lanmasına başlanmıştır. 

Alikadar tacirler tiftiğin daha zi
yade istandardize edil"'iş ihracat em 
t~amızdan biri olduğu ve bunun tağ
şış edılmediğini fakat pamuğu prese 
yap~nları~ı karıştırdıklarını söylemiş 
lerdır. İçtıma başka bir güne kalmış
tır. 

Zahire Borsası muame
latı tevsi ediliyor 

İktısat Vekllcti Ticaret borsasın
da batka maddeler üoerinc de mua
mele yapdmaeını münasip örm" _ 

Buğday ve ekmek fiatlerindeki u
cuduk devam ediyor. Şehrin bazı 
semtlerinde ekmek narhtan aıpğıya 
aatılıyor, Bir kaç glindenberi Fatih 
Çarşamba çarşılarında akfam üzeri 
7 kuruşa ltıadar ekmek satılıyor. 

Bolediyı bu haftaki ekmek narhı
nı 8 kuru' 30 para olarak kararlaştır 
mı,tır.'Bu suretle t!atler bir haftada 
30 para düşmliştür. Zabıta! beledıye 
noksan vezinli ve bozuk ekmekleri ta
kip ediyor. 

Geçen gün bozuk vı noksan 150~ 
ekmek yalnı~ bir semtte mllsadere 
edilmiştir. 

6 ıncı tali komisyon 
şimdilik nakledilmiyor 
Muhtelit mübadele komisyo· 

nunda dün ehemmiyetli bir fa
aliyet ve büro içtimaı olmamış 
tır. 

6 inci tali komisyonun Babı
alideki binasından Mısır apartı
manma nakli teehhur etmiştir. 

Komisyon Mısır apartımanı 
için istenilen kira bedelini çok 
yüksek bulmus ve şimdilik na 
ki1den sarfın;:ızar etmi~tir 

tür. Vekalet bu hususta tetkikat ya 
pılmasını borsa ve oda reislerine bil 
dirmiştir. 

Bu iş için toplanan komisyon 
z~ytin, zeytinyağı, sabun, şeker gib 
b~r ço~ eşyanın borsada muamcı. 
gormesıne karar vermiştir. 

Balık piyasası ucuzluyor 
Balyık piyasasında hararetli 

muameleler başlamıştır. Pala- -
mut balıkları 10-15 kurusa sa
tılmaktadır. Maamafih blr kaç 
güne kadar fiatlerin yarı yarıya 
düşeceği söyleniyor. 

Balığın artması üzeri ne et 
sarfiyatında tenakus baslamı 
ve et fiatlerine tesir etmiştir. 

Kambiyo Borsa.'lı 
İJterlln. 

Do lor 

frank 

lret 

Drahmi 

Frank 

1030- ..~ \'& 
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25 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankarıı cadded 

Noı 100 Telgnıl adreıiı Milliyet, lı· 
tan bul. 

Telefoe numara,vı: 

lıtanbul 3811, 3912, 3913 ---
ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 

Türkiye için Hariç içiza 
400 kurut 800 kurut 

750 1400 .. 

Ayağını taşa çarpan kadın 

Doin:ıa01nu oöylemek lazım gelir
ae hepimiz onu takdir ederek sever
dik. 

-Franıızçadan

Bizim bu hi11imize ittlrak edenler 
pek çoktu. Bu adamın huıuıiye'i fU 

Gelen evrak geri verilmez idi: Bugünkü zamana göre değil, bir 
Mıiddeti geçen nüıhalar 10 kurut aaır evvelki zamana göre bir adam 

tur. Gaıtele ve matbaaya ait itler 1 o maır .•• 

1400 .. 2700 .. 
6 .. 

!2 " 

böyük, ıamimt bir doıt olarak kabul 
ediyorlardı. Genç kadının nazarında 
benim bundan bafka bir mevkiim yok 
tu, olamazdı. 

Dütün, azizim, ben bu taze kadına 

aıkrrnı ilin etmeğe kalkaHam ne ka.
dar gülünç olurdum? Bunu bilmiyor 
değildim .. 

için müdiriyete müracaat edilir. .. .. . . 
- • - J , r tiııl Duyııuları, duıuncelerı hep eıkı Bir gün müstacel bir telııraf alan 

kocası Pariıe &İtmek mecburiyetinde 

kalmııtı. Genç adam gitti. itini biti
rince hemen avdet edeceğini temin 
etmiıti. Zaten başka türlü olmaaına 

da imkan yoktu. Çünkü yeni evlenen 
genç adam zevce.İni çok aeviyordu. 

Fakat leıadüf ne roller yapıyor bil
aen ! .• Akıam oldu, genç kadına ko
caıından bir telgraf: 

Gazetemız ılan arın mea u ıye 1 _____ 1 h la d M l" ka 
k b 1 

~an abr byor u. eıe a • a u etmez. 

Bugünkü hava 
Diın hararet ea çok 28 en az 

18 derece idi. Bu~ün hava yıAmurlu 
olacak rüzglr povrız .. ecektir. 

[E•yk)itl 
Uyandırmak 
istemedim 

Bir dostıuna anlattım: 
"- Hıtın sayılır ve genit İj· 

!er yapar bir zate müşterek bir 
cJoııtumuz tarafından takdim e
dllmittim. Bu zat - gazeteci ol
duğum ııöylenmiş olmasına rağ 
men - beni mimar biliyor ve 
onun için de bulunduğumuz bi
nanın yeni yaptırrlmış yerlerin
deki putrelleri gösteriyordu.Ben 
de hiç bozmadan sözlerini tas
iik ediyordum IArkadaksım sor
du: 

- Neden iti tashih ederek 
asıl hüviyetini bildirmedim? 
-Rahatsız etmek istemedim. 
-Ne gibi? 
-Hayır, bu zatı uyandırmak 

'stemedim." 
Şüphe yok ki birçok uyuyan

~an rahatsız etmemek kaygusu 
.vaktmda yapılması lazım ikaı: 
vazifesinin ifasına mani olmuş-
tur. 

Fazla olmııam da 

Bizim gazetenin birinci aa
hifesinde şimdiden henüz ne ola 
cağını tahmin edemediğim bir 
ilan gördiim: 

"Beş hasta var!" 
Hasta yalnız be,tane ise tela

şa mahal yok. Yalnız dua ede
lim de artmasın! 

lıter miıin? 

Bana sordular: 
- Aza olmak istemez misin? 
- İsterim! dedim. Göz ol-

mak isterim. 
- Hayır! dediler .. Şehir aza

sı? ... 
- İstemem dedim ... İnsanı 

ince eleyip sık dokuyorlar . .. Bu 
kadar didiklenme i~imegelmez .. 

FELEK 

Mevludu ferif kıraati 
\lülğa harbiye nezareti ikraz 

v~ isrikraz komi. \ 01 ı reisi bin

ba7ı merhum Tal"at Beyin reli
kuı ve Efdal Beyin valdt:ıi 

merhume Nadire Hanımın ru
hu;ıa ithal edilmek üzre '.16 ey

lül 930 tarihine müsadlf cuma 
ı;ıinLi öğle namazını müceakıben 

me,ludu ,eril kıraat ettlrilece
j!;inden mumaileyhanın meclubu 
fazail ulviyesi bulunan zavetın 
Arnavutköy camlini teşrifleri 

rica olunur. 

Endaht tecrübeleri 
latanbul Vilayetinden: 
Gümrükler idareaine ait 34 No. lı 

açık deniz motorunun 25-9-930 per-
embe günü sabahı Hayırsız adalar 

crvarında makineli ttifek tecrübesi 
yapılacağından halkın bu sahada do-
1J,rnamasc lüzumu ilin olunur. 

hlrnbul icra riyuctindsn: 
1 ıa-t l ıda Oritclllerde 21). :ll 

numa alı ın ga,.da ! lacı lsmail zade 
h.a ket ı..;ı.:arı :\urntn tte, İl! kon. 

~" daıt takbilc >ııku bulan müra
r1.ıtı üz rınc icr-t k lınan tetkikat ne 
ti~c~indro: Koııgnrdı[ • t. ehinin naıan 
r;l,11ra Jtl· naco,:ı3 \c ıcra \C HIA.! 

k Hll 1 ınıı ~;'jl, 2~ '' l :-ıcu madde· 
erı '!1 1 ıhın~e i~i 8\ nıuhlt:t \ rj] 

, .. c~ınc 'c: (;a 1 '"dJ Hl kez rıhhm 

harıı H.lı a ~at l lt1 C\ n 1 liı'!lÜ He\'J n 

t<('ıml Ct ti&\ '\ine '\C i~bU n1Uh1ct1n 

ıl<lniJe h rJbcr ,r \e r:ıpo ~rı.:il 

"~ıurlukla ın • lıildi: ilın.,ıııe k•rar 
v "ıla:ı~ llli..lo,lıı c' 1.:t1 

• ı -1 olunur. 

Dr.HORHORONi 
Bc\ıM" ~• _\Jckt!:,.l 'ı .. J~ \.J .• ıı;: 

a. a"c ı: s.ah.a1ıt. ı =~ ... ım:ı 'L .. t.1 ..... 

dınlar hakkındaki dü,ünceleri bu za-
manın telakkilerine hiç uymuyordu. 

Onun kadınlardan bahsediti hemen 
hemen fÖy)e idi: 

- Dünya yüzünde Onlar olmaaa •· 
caba hayatın ne mi.nası kalırdı? •• 

Hayat demek kadın demektir. 

Onların gönlünü almak için erkek
ler her fedakarlığı yapmalı ... 

Bu eski 2&1nan romanlarında ya .. 

zıh vekayii habrlatan bir telakki idi. 
Halbuki biz buna gülıiyorduk: 

- Y anılıyorıunuz doıtum, diyor

duk, asrımızın kadınlan başka türlü
dür. 

Buııünkü kadın bir aur evvelki bü
yük anneoi gibi delildir. Bu kadın 
daha ziyade kendine emredilerek ita
at altına alınmajiı istiyor. 

O bugünün erkeğini kadına karı• 

pPk hürmetsiz bulurdu. 

"Bu gece dönemiyecejim. lıim 
çok mühim,., 

Bu kellineler genç kadının -dife
•ini izale edecek gibi dejtildi. Ben, 
a,}ılô.kaızlıkla ifade edilebilecek bir 
•İnıi bakııla genç kadına bakarak: 

- MeTak etmeyiniz, diyordum, ille 
rak etmeyiniz!... K.imbilir naaıl mil· 
him bir ittir ..• 

Y okıa zevciniz .ize son derece sa
dıkbr. Buna hiç ıüphe yok. .. 
- -- --- ·-----Bu ıözler genç kadının kalbine 
fÜphe koymak için kafi idi: 

- Yok, dedi, timdi trene bineco-
Kendisine son defa raıt geldiiim ğim, Parise dönecefim. Onu mutla-

zaman bana: ka bulacağım. 

- Sana bir çok söyliyeceğim var, itiraz etmedim. Ken.U.ine refakat 
dedi, eğer vaktin müıait i•e?.. teklif ettim. Kabul etti. Otelden çık-

Sonra anlatmağa bqladı, tık. Trene binmek üzere iıtaıiyona 

- Ne garip teaadüf .. - Yaz tatili- giderken genç kadın ayajını bir taıa 
ni geçirmek iç.in gittiğim yerde yeni çarptı. 

nlenmit bir çift gördüm. Balayını ge Can acm ile haykırdı. lıte teaa
çirmek için gelmit olan bu çift ile düf burada benim lehimdeydi. Genç 
aramda bir do•tluk tee11üı etmekte kadını tuttum, o gayri ihtiyari bir ıu
geclkmedi. Çok zarif bir kadın. . . rette kendini kollanmın araaına bırak 

- Eıki romanlardaki kadınlar gi- mıtlı. 

bi değil mi?. , Puiıe gidip kocasını aramalrtan 
- Litife bertaraf doıtum. Fakat vaz geçti. Devriıi saball bir aralık 

hakikatte bu kadm benim hayalimde- kocaaının bulunrnamaaından istifade 
ki kadına çok benziyordu. ile bana dedi ki: 

- Korkarım bu kadma itık oldun? - Akşam tesadüf ıize yardım etti. 
- Tahmininde alclanmadm .•. E- \rtık böyle bir teaadüfün bir daha 

vet .. Bu kadını ıevmeie haılamıı- olabileceğini bekliyoraanız yanılıyor

bm. Fakat ıunu da ilave edeyim ki ıunuz! .. 
henüz muhakememi kaybedecek de- O, Filhakika dün ak§amki kadın 

recede değil .. Çünkü benim bu yeni I değildi. Şimdi bana dargın, hiddetli 
evlenmit genç kadınla aramdaki müt- olmamakla beraber gene eıkiıi gibi, 
hit Yftf farkını g:öz önünden uzak tu- belki daha :ziyade kocaııru ıeven ve 
tuyor değildim- •ndık kalmağa karu veren bir kadın 

Bu genç çift beni kendilerinden , olmuıtu! .. 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

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

2 - Mektep Leyli olduğundan t"ıebenin ia§e, ibate ve ilba-
111 mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taşra
dan mtiracaat edeceklerin yol masraflarr temin olunur. 

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

4 - Iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelUsul tasdik edilıniş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart oldutundan terki tah
ı1il edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lazım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec
buridir. 

6 - Mektebe girmek arz-.ısunda bulunanların hüviyyet cila 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet
narr.elerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
rinci efuıüne kadaı Ortaköy<.ie Çırağaıı Sarayı ittisalinde kairı 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Emlak ve eytam bankası 
umum müdürlüğünden: 

Satlık emlak 
F.ı., :-<o l\le\"kil \ e • "evi Teminat mlkdan 

~O 11/işıntaşıııdJ Sııı paşa konajtı ıanında IO<l'>o. konak 3800 lira 
2.l Zlnmllkuyıı kı•rı ciunndı arazi arıhalık ahır ve saire 1500 
:.!6 IJolmıbıhı·edc l"ıtmahıtun mahallesinde Beyoflıı 

cadde ,i nde .'i ve 5-1 No. k!gir hane ve ahır 600 • 
llılAda ı11ılı •mlAk satılmak ü1ere ıeraiti atiye ile müzayedeye 

konulınuştur: 

ı - ;\lüzaıcde kapılı zari) usulü iledir. 
~ ihale ~9-'1·930 tarlhındc Ankarıda meclisi idaremiz huzuruadı 

\apıiıl· a krır 

~ Talipler tcklıf zarflarını ye,·mu moıkura kadar Ankarıdı um11a 
müdurlli~OmUze \e>a \e\mi rnezkOrdan birlı:ıç gUn evvel latınbul veya 
1zm~r ~ubeıerine te\di etmelidirler. 

4 - lkıldi ih•le ilkı pefin ve digerleri yedi mü•l'I ıalı.slııe iıtlla 

edilmek u,,,. sekil •nede tc•\i)C edllecdı:tir. 

:ı - talip oJ.niarın şubemize milracaatlı bir lira mukabilinde mufıssıl 
"-&fl.l&'!'fH.::JtJ1.ı alın t· ;[ ru.tktuplınnı rıpt•"-"tttltri 11ız111Jtfır. 

[Mektepliler n1üsabakası 1 

Ağrı zaferi 
71 inci haftannı 5 İnciliğ;ni 

1. Terzi mektebi talebesinden 11 

numaralı Melek H. kazarınuttır 

Yazısı tudur: 
Bu haftanın en möhhn hnadiıi 

"Atn,, dairi tenkil harekltının bilfi,. 
il ordumuzun tam ve kahir zllferile 
hitam bulmaoıdır. 

Senelerdenberi düımanlarımıı tara 
lından en ufak bir fu-aattan iıtifado 

edilerek ıarldalri eıkiyayı müsmia bir 
ıekle koymak iıteniliyordu. 

Nihayet ıon kıyam kahraman Türk 
ordusunun hareketini mucip oldu. 

Bilmecemiz 
2 :ı 4 ~ 6 7 8 9 10 il 

bllmt!cemizln halledilmiş 
ıekll 

Karadan aıkerlerimi:., havadan tay 
yarelerimizle gittikçe daralan çember ı 

içinde, bu ıeraeri etkiya kümesi son 
darbeyi beş CÜnJÜk netİceıİz Ye fUUr

fiUZ bir mukavemetten tonra yedi. 
Eaaıen bir fikri mahıuıla hareket 

ebneyip ancak bir kaç beyin esiri o

lıuı bu zavallılardan bundan batka bir 
teY beklenemezdi. 

Üzerinde yürülmeai muhal olan Ait 
ndalô Türk orduıunun kat'i weriııi, 
kahramanlıklarla dolu tarihimizin he 
men her aahifealnde tesadüf edebile
ceğimiz feTefli muzaff.-iyetler sıraaı· 
na kayıt edebiliriz. 

lııanbul menkul kıymetler ve kam
biyo bor"" mıclls reisi mUtekalı 

Doktor Kaymakamı 

FEHMİ ISMAIL B. :. 
ant kısı bir hastalıktan sonra ebedi
yete intikal etmiştir. Cenazeai bu
Klinkti perşembe gttnU kaldırılac•kbr. 
Sabah sut 9dı Sirkeci lıkelealnden 

şırkotl bıyriycnln hususi bir vapuru 
merulme işlirak odccek ze.ıtı Sarı
yere isal edecek ve aynı .upur saat 
1 J.30 raddelerinde Sirkeci iıkelesine 

dönecektir. Oradan otomoblllerle 
Merlrez Efendi' de ali• kabristanına 

gldilecokıir. 

Bütün biradrrlerin ve merhumu 
se\·en zevatın hu mera.sime ittirıki 

rica 'llunur. 

Kıdıkôy Süreyya Sineması 

Leylaklar \çarken 
Kolen Mur 

Bugünden itibaren Sesli Şarkılı film. 

Raşit Riza 
Cuma gUnü akşamı Üsküdar 

Hale ti vaırooun dı Gaip aranıyor. 

hı: 8 nci icrasından: 
• 

Bir borcunun temini için mah-
cuz ve S&tttın• karar verilen bir 
adet piyano l!9·9-9.l0 pazartesi günü 
saat 18 de açık artırma sureıile 

Sındalbıdesunında utılıcığı ilAn 
olunur. 

BEYKOZ DEBAGAT 
~'AB~ASJNl)A 

:Vlevcut ve çıkacak arınıı kuıntı 

ile sığır kuyruk ve boynuzları 1ı1tı
lacaktır. Talip olanların !lr eyltll 
cumartesi J\"Unü fabrikayı müracaat 
etmeleri. 

Mıızayede ile sauş 

Eylülün ~6 ncı cuma gönü 
11bıh •ut 10 da HALASKAR GA
ZI cadd«indc Harbiye ve Hamam 
lst.,,.onlın ortasında ~7-83 namı· 

ra!ı hanede bulunan ncUs efytlır 
miltayede suretiyle <atılacıkur. 

\'ltrlnli bufe ile mıvun kaplı .. 
asri cedit yemek odo tıkımı, nadl"-• 
uıf _.. 8 parçadan eürekkep yaıff 

oda takımı, di~r yııak odı ııkı•
lırı, kanapc •·e 1 koltukdın mürek
kep poın~e tıkımı, emaye 1111,.ın

dr '" çini •obalar, antre için lıuır 
tıkım, \itrin, jırdinyer, divan ve 
ortı mısıttnı havi asrt mükemmel 
ulon takı mı, Sin ger diki$ makln114 
J.uvl X V orta :masalın, hayli per
del.er, tczlong, 1,inl sobalar, Iranıpe 
ıakımlırı, eiektrllı: abajurlar, port
manto \C sair e.fY8İ btytiye. 

Anadolu v• Acem halıları ..e 
itccıdelerl. 

l'lıJ" ıurenlerdtn 100 de t5 te 
minıt •lınır. 

Zayi cüzdan 
Derununda par• yok, ancık bir 

ka\, ••net, nufuı tezkerem bulunu 
cüıdanımı zayi ettim. Her kim bulup 
&lrdılli ıdrasime getitecok oluuı 

fazlıca memnun odllecıRt lltn olunur. 
laıanbul hayvan borauı mubıya

acılanndan lbrablm Ethem Cedlk 
pııaı.lı i• ap dtikktnı :\o 34. 

BugiJnkü bilmecemiz 

Soldan aağa ve yukarkan afl'iı: 

1 - Hükümdar çadırı (4). Bü
yük hemşire ( 4). 

! - Keder (4). Arapça "gel" ma
naama gelir (4). 

3 - İdame (Z). Nota (2). Kırmı-
zı (2). Nota (2). 

4 - Bir Spor klübü ismi (11). 
5 - Beygir (2). Şart edatı. 
6 - U.kin (2). Esp (2). İolrn (2) 

Sicim (2). 
7 - İdam et (2). Başına bir (•J 

koyunca seslenir (2). 
8 - Avrupamn 'l"rkmda büyük 

bir deniz (11). 
9 - Sonuna bir (1) konursa bal

lanır (2). Nota (2). Nota (2). 
Çok değil (2). 

10 - Dadı (4). Kaybolmug (4). 
11 - İstihza (4). Mı'.ısaade (4). 

lstanbul l';1~i;~·] 
ilanları - ··--·-lstanbul Belediyesinden: Ce

miyeti Umumiyei Belediye Ey
lülün Yirmi sekizinci Pazar gü
nü saat on dörtıe içtima ede
ceğinden muhterem banın te~

rifleri rica olunur. 

• • • 
İstanbul Belediyesiroden : Ba-

lat atelycsi için llızumu olan 

2500 adet çıdene tahtası, 200 

gllrgen kalas ,JOO kol ağacı, 200 
taban aıacı, .'iOO gürgen i plt, 
10,000 parmak, 500 başlık ile 
16 ton faep;h madtn kömıirıi 

kapalı zarfla miiııaku:ıya kon

muştur. Taliplerin ~artname al
mak için htr giin ı~vazım mii

dürlüğüne gelmeleri tekli! mek

cuplarını da ihale gunıi olan 15 
Teşriniev\ el Q30 Çarşanba gü

nıı ~aar on be~e kadar mezkQr 
miidür!Lip;e vermeleri. 

• * * 
lstanbul belediyesinden: Be

deli keşli 56 71 llra 61 kuruş 
olan Üıktıdar iskde meydanın
daki çe,me çatısının in~aasile 

kurşunlarının tamiri kapalı zarf

la münakasaya konmuştur. Ta

liplerin şartname almak için ve 

ke~lf evrakını görmek için hır 

gün levazım müdürlüğüne mü
racaatlaıı teklif mektuplarını da 

ilıale günü olan 16 te,rlnlevvel 

980 perşembe gunii saat on 

be~ kadar mezkQr müdıirliiğı: 
vermeleri. 

• * • 
lııtınbul Belediyesinden: Has

tMıaneler için ltızumu olan 7900 

kilo soğan, 18900 patateı, J600 
kuru fasulye, 500 börülce, 600 

nohut, 800 meroimek, 520 sal
ça, 70 kuru bamya, 1800 ku

ru üzüm, 800 kuru kıyısı, SO 
kilo kuru vltne kapalı :ıarfla 

. münakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartname almak için her 
gün le vazını müdürlüğtine mil

racaatları teklif mektuplarını da 

ihale günü olan 1 S tqrinievvel 

930 çarşamba gttnü Mat onbeşe 
kadar mezkQr mUdUrlüıte ver• 

mel eri. 

995 numerolu Seyriaoler mer
kezinden ıldı&ım şoför vulkamı 
aayi ettim. Yeni'I ıllnıoa&ındaa 

hökmü yalıt••· Ali .Rlsa 

~ Bu akşam MELEK sineması 
Geçen sene Madam Plerrat ile alkı,ladığı· 

mız komedi Fransez artistlerinden 
(ANDRE LUGUf-1)1 

YEŞİL HAYAL 
filminde takdim edecektir. 

ll«ro • Goldwgn - Mager tarafından tt!rtlp edllmil 
tekmili 1'ran•ızc11 siJzlU bir filmdir. 

İlaveten : FOX NEWS halihazır sesli ve 
sözlü dünya havadisleri. 

•••• .. MAKSIM.....ı. 
KIŞLIK BAHÇESi 

Pek yakında Avrupa mt.zikhollerine rekabet eı.lebilccek muaa. ıa 
nıuzithol programı ile açılaca~ını muhterem bedavi perveranın 

............. ~~ cnzarı ıtlaına ar.ıolunur••·····~· 

== •• ::: -· ... . .. ... 
::ı: ... 
•• ···•• •• 

ıııııııııııııııı·················•••lıııııı.. ..ıı1111111111111111111111111111111111ıı•,: 
............... 11111111111111111111,. '1111111111111111111111111111111111111111 

ANADOLU 
SiGORTA ŞiRKETi 

SS Türkiye lf Bankası tarahndan tefkll edilmiştir 
:! Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mes'ıdly:ti f: maliye Sigortalarını kab11l eder. 

iİ Adres: 
4 UacU ;.~:;:n~1;.ı~:::ıb~ 1131 Telır;rıf: lmtlyaı 

i······ı··· 111111111111111111 ll l l il lllılrr.. ....... 1111111111111111111111111111 •11 
ıı•ııı •ııııııııııııııııııııııııraıı,. '1111111•11111111111111111111111111111111 

iTKaraciğer, mide, bar<ak, taş, kum hastalıkları için 

i ~~~!.~ .. !.~~~!.~~i 
lstan~ul limanı sa~il sı~~iJe ınerkeıi 

~asu~ta~i ~lilindeo: 
Miistahdimİn İhtiyacı için münakasa suretile 125 takım clb 

ve o mikdıırda kasket yapurılacajı;ından münakasa ~ünü ı ı ıe; 
nievvel ı 930 tarihine müsadlf cumartesi olarak re.bit edilnıi~cir· 

Taliplerin mezkur elbi'Clere ait şartname ile kuma~ı ve elııı; 
numunesini görmek üue her gün Galata.da h'.ara :\luscafa pi 
sokağmd3 kAin levazım ve mubayaa memurluğuna ve münaka>·'' 

•iştlraketmek üzrede yevmi mezkQrda sut 14 de komisyona mor 

caııtlerı llan olunur. 

Etibba muhadenet vı 
teavün cemiyetinden: 

Önlimlb:delri cuma gllnü saat on b 
çukta aylık içtimaı umumi aktedile'1 

ğindeo azayı kiramın Türk ocağını ıe, 

rifleri rica olunur. 

125 kurut 
yUzU ile Kuştüyü yastık 

Galatı saray sergisinde bir çok takdirlere mazhar olan lstanbur du ( 

makçılırda Çefme sokağındaki kuş tilyU fabrikasında kilo•u 125 kuru 

başlar kuş tUylorinin kllosu hazıt yasdık tlltc ıorgan kuş tüylerine ınah 
kumaıların envaı cUmlesi çok ucuz !iatla satılmaktadır. 

lstan~ul Maarif Mu~urlu~un~en: 
Afyon Karahbar VllAyetl ilk mekteplerine muktezi ı.lefatirln ve ceıll 

idarede mc\Cut numune ve ıarcoıme mucibince 28-9- 9.10 tarihine ınü'·' 
pazar ~ünü uat 15 te mahallince !balesi icra edilmek üzere müna••' ~ 
konmuştur. Numune ve şartnameyi görmek isteyenlerin idareye ınüracı•l 
ilAn olunur. 

----lstan bul Ziraat ıı1cktr·hi 

Kayit ve kabul şartları 
Bu .>ene tali ziraat mektebi ı !im olduğunu musaddak t$ 

halinde açılacak olan mektebe raporu ile tevsik etmek, . 
aşağıda.ki şartlar dairesinde ta- E - Aşı şehadetnarne5' 
!ebe alınacaktır: hüsnühal mazbatasını haiı ~ 

ı - Mektebe Orta mektep mak, . 1 
mezunları bilimüsabaka aluur. 3 - Bizzat ziraatle iştıı:' 
Talipler mektebe alnacak mik- den çiftlik ve arazi sahibi e• 
tarı 1:Ceavib: ettiii takdirde dı olduğunu tevsik edenleC 
müsabakaya tabi tutulur. cih olunur. 

2 - Mektep leylt ve mcıcca- 4 -.. Kayit v~ kabu.ı .ıa 
0 nidir. Birinci maddedeki ~vsaf Teşnnıevvel bıdayetıne k3 

tan maada mektebe girmek dır. Taliplerin ya doğrudall 
iıtiyen efendiler aşağıdaki ev- ruya veya Ziraat müdür ve~ 
saf da haiz olmaaı prttır: murluklarr ve mahalli rTIL11 

A - Türkiye tebaasından ol- memurları vasıtasile rrıe~ 
ak müdilri.,etine iic kıt'a fot0 . m , , - ı1 
B - Sinni on dokuzdan yu- ve vesaiki ile istida etmele 

kan olmamak, zımdır. 
C - Vücudü ziraatc müte- - İstanbul için Vililyet 0'~· 

hammll olmelı:, sinde Ziraat müdüriyetine 
D - SAd hastalıklardan sa· racaat olunacaktır. _ 

Jandarma imalathanesi müd~riyetinden: 
ıarihi günn şaat 

ı 740 ıdeı ıtyı çantası 30-9· 'l:ıo •alı 14 
1617 mıtre kıolık ılbi3Clllı: kumaş 1 -l0·9JO ça•;amb• 14 ~ 

Y•ltarda yazılı eoa ayn ayrı kapılı zarf mıinakK<a ik <atın alın•' 
MUnakısa bl:ısalınnda yazılı zamandı lscanbuld• Cedikpa~ad" 
imıltıbınealnde yapılacaktır. ş.,ınımeleri imal~ıhaııc<lcn Hrıiir. 

menin ıarııı lmliu ıarınamede vnılıdır. 
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Tek taksi 
Otomobil sahipleri 
dün gece toplandılar 

,\;!iLLiYET EYLCL 1930 

Gazi Hazretleri Poliste Fırka grupu yeni fırka 
(Bqı birinci sahifede) Çok feci . (Başı Birinci sahifede) -b l . 

k s b F k h rh İstanbul şu e erıne te ikaz ve irşadından milleti Bı"r kadın tramvay en er est ır anın a ı az1r-
f . d . vaziyetine de temas ederek du""n verı"len talı"mat istifade ettirmeııi ıkrin eyım. dedi ki: 

Bu itibarla Reisicümhurun doğ- altında can Verdi -Yeni fırkanın teşekkülil S. C. Fırkasının Taksimdeki 
Tek taksi evsafı aley- rudan doğruyfa dreyi3;01 .ush ulti i- Dün sabah saat 8,30 da "De- bize bazı hakikatler öğretti. merkez bürosunda dün de ehem 

le millet tara ın an ıntı ap e - · - · ·ı f t İ · k' b .. hinde bulundular . . .. · · t ve cıgnıyen,, namı e maru va - ddıa edebilir miyiz ı u numa miyetli bir faaliyet olmamıştır. 
. . .. dilınesı. prensıpını ıstı zan e - m~ Fehmi Ef. nin idaresinde- yişlerin hiç bir manası yoktur. Yalnız dün bütün teşkilil.ta bir 

Spor 

Son maçı da kazanınalıyı 

Otomobil sahıplerı dun akşam ;a- mekteyım. iki tramvay Sirkecide Kemal Böyle sanırsak gaflete düşm_ü.ş tamim yapılarak riyaset divanı 
it 9 da Taksim Stadyomunda top a- . al h · d'd 'h G ·' k" l'b' · · · · 
narak İstanbul belediyesinin taksiler Bınaen ey şım 1 en san Bey sineması öniinden geçerken sayılırız. Fırkamızın mazısı, ve katibi umumilik Ankarada Peştenin III Ker takımı, a- gun u ga ı ıyetımızı tetvıç e 
için kabul ettiği son tip hakkın~aki bir fikir dermeyan etmek ~v- zeytinci Muizin 40 yaşındaki tarihi çok şereflidir. Prensiple- bulunduğu cihetle meclisin fev- latasaray, Fenerbahçe ve bu iki cek ve kendilerine bazan bizi 
rnutalea ve itirazlarını tesbit_etmışl~r simsizdir. Bu cihetin kat'i bir şe zevcesi Bolisoya çarpmış ve rimiz hakiki ve esaslıdır. Fak.at kalade içtimaı devam ettiği müd takım muhtelitile üç maç yapa- de şakayagelmez oyuncular 
1· · · · Nih t Beyın teltlifı ı· · k f'k · ır. ~emıyet ~cısı. ak t k i evsafı kil alabilmesi için evvelemirde kadın tramvay altında kalarak vaziyeti olduğu gibi görme \yız. det zarfında bütün evrak ve mu- caktı. Bu maçlardan ilk ikisi ya- bulunduğunu gösterme ı n 

Bu nıaçı da kazanırsak boş itirazlar 
hükmü kalmıyacağı gibi maruf italy 
takımı (Ambrozyano) yu getirtebileceğ 

Jzerıne beledıyenın te a 
8 

- al T hk'k 1 F h' B h h ,. bir d d d • An ldı G 1 h b' d · M h kk k dd d b'I' hakkındaki talimatnamesi madde Gazi Hz nin muvafakatlarını al parç anmıştır. a ı at yapı - et ı ., veya er an 1 : amelatın oğru an ogruya pı : a atasaray asmına ır eyız. u a a a e e ı ı 
madde okunmUf, otomobil aahiplori k b:"di maktadır. muhalif bayrağını alarak ~ı- karaya gönderilmesi tebliğ edil- az fena bir takımla 3-1 mağ- ki muhtelit takımımız bu fi 
dünkü nüshamızda yazdığımız esas- ma ta 

11 
r.,, h re gelseydi vaziyet başka tur- miştir. 10.p oldu. Eğer Viner Spor'un tahakkuk ettirecek bir şev 

lar üzerinde tadillt yap•lmasıru rica Bu sözlerin manası şudur ki Bir intihar da a lü Q}acak değildi. . s. c. Fırkasının İstanbul be- karşısına çıkardığı daha esaslı gayretle oyruyacaklardır. 
için Dahiliye, iktısat v~kaletl~rine ve Fethi B. Gazi Hz. nin kendi teş Mesele, memlekette ademı Jediyesi azalığı için tesbit et- takımile oynasaydı galip gel- Muhtelitln tarzı teşkiline 
lstanbul belediyesın_e bır~r arize.tak- kil ettikleri Halk Fırkasından Denizden çıkarılan ölü- mem. n. uniyetin tezahürü ~ese: mekte olduğu esami üzerinde mese bile daha iyi netice alabil- lince, bana kalırsa, esas Fen 
dimine karar vermışlerdır. çtımaa . . . 1 B F t h . • J Jd 1 d K' k" d b 1 k . h ld' F b h bah 
.am 45 otomobil sahibi iştirak etmiş- ayrılmalarını ıstı yor ar ... u, e nün üvıyetı an aşı ı esı ır. 1m in ar e e. 1 ır ı, yeni bazı tadilat yapıldığı, liste mesı mu teme ı. ener a çeye çe takımı Galatasaray' da 
tir. içtimada istenilen şeyler. . hi Beyin işine elverebılır. Na- .. . . _Halk .F.ırkası memlek~ı refaha 1 ye yeniden bazı kadın isimleri gelince birinci devrenin tamamı yalnız üç kişile takviye edil 

ı - Boyaların taksi otomobıllerde sıl ki İzmirde ve şurada bu- Duıı sabah Sırkecıde yolcu ısa! ıçın azami gayretı sarfet- ilave edildiği rivayetleri vardın na, ikinci devrenin de bidayetıne lidir. Bu üç oyuncu da A 
iki renk üzerine değil tek renk ilze- rada bunu bir politika oyunu o- s~lon;ı önünde deniz kenarın~a ~emiştir. Fakat ne y~palım; 'Maamafih>tıu hususta sıkt bir inhisar eden çok güzel bir oyun Burhan ve Nihat'tır. 
rıne yapılması,. . .. . !arak kullanmıştır. 1 bır naş çıkarılmış ve morga gon 1 ki bu asırda yapılan ıcraatın ketumiyet muhafaza edilmekte- neticesinde Macar takımını 3- Mevsukan haber aldığ ·m 

k2 k- otomobılllerınk muştenlaontdu~~~ Reı'sı'hum" hur Hz. derilmişti. Yapılan tahkikat hakiki manasını daima ve müte ljdir Dig"er taraftan mülhakattan 2 mağ!Up etmeğe muvaffak ol- göre, bu son maçı da kazana ca ısınının aç ı ır, apanır Fakat . . d 1 d 62 • . . · b'ld' · 
olmaması, fırkalarından ayrılmıyacakları- netıce1. sıdn .. ,e

1 
~smdaat~ın at' nu- madkı vesaıt . ıle _mılledte ı ır-' alman malumat f 'rkanın her yer du. Bu güzel galibiyet Peşte olursak Fenerbahçe ve Galata 

3 - Bağaj yerinin şoförün yanın- b b la d Bu ka mara ı U K can a ıcare .e meş- me mecbunyetı var ır. de belediye intihabmı kaybetti- profesyonellerinin bittabi işine ray klüpleri halen muhabere . . b nı eyan uyurmuş r ır. E . d Ah B · .1 T · 
daki mahalde kabul edılmemesı, a- l k ,, b' J' ·ıe on gul mın za e met eym Mı leıtler çabuk unutur. a- ği bütün faaliyetin semeresiz gelemezdi. Derhal h ,' cemin oy- bulundukları İtalyanın Ambro 
ğaj yeri olarak otom.o~illerin .. a~kasın- r~: arı en atı ~~! ıs~nb ı. mahtumu 23 yaşlar nda Meh ' - · rih misallerle doludur. Dün- k;ldığı merkezindedir unu beş dakika evvel bitirmesine yana takımını şehrimize getirt 
daki bagaj m~allerırun ~abulul, k gun evv:eldn~şfredttı d~nl - etyaBn- met Necati Bey olduğu anlaşıl- kü muvaffakıyetlerimiziıı pres - . itiraz ettiler. Onların fikrine gö- mek hakkında kat'i kararlar 

4 - Dırekaıyonun sa6 a a ınma namelenn e ı a e e ı mış ır. u I · · . d am ' • 
mecburiyetinin kaldırılması. sarahat karşısında Fethi B. in mıştır. tışlerı nıhayet e kadar ev Mevkuf Izmir gazetecile- re: (son dakikalarda Fener mü- verecelerdir. Şimdiye kadar şe 

5 - Döşemelerin maroke? ~eya hala bu mesele etrafmda poli- Bu h ususta yaptığımız tah- eder z~~ınında bıılunı~ıyalım. . . h k . dafaası çok yorulmu tur, son rimize birçok Avusturya, Mac 
bandozetten olması mecburıyetınln . k kikata göre Mehmet N e-ati Ef Her gun tebarüz eden ıhtıyac;- nnın mu a emesı on beş dakikada iki gol yaptıkla ve Çek takımları geldig-i, hald il tıka oyunu oynaması çocu ça • _ .. • ' · 

1 
k . 

1 
k k 

g~s~ Nikel aksamın uoyanmama••ı bir manevradır. Kaç defa söy- asabı h.astalıga .muptela olması ar arşısında mı! ete . sı. ~' _ İzmir 24 -İzmir gazetecile- rı gibi bes dakika zarfında da be son senelerde büyük bir teral< 
• 7 - Eldeki otomobill_erin ~ynen !edik ve gene tekrar ederiz: dol~y:sıle pederı Ahn:ıet B: tara h~sap vermek mecburıyetın e irinin muhakeme günleri henüz raberlik sayısının yapılmasına kiye mazhar olmuş İtalyan u 
ı:pkası. gibi 7 maddeden ıbarettır. . . . . 1 fınc.,an berayı tedavı İsvıçreye y.z. malum değildir. Yalnız Anada- mani yoktur.) Filvaki Fener mü kımlan getirtilmedi Bu itibari 

!çtimaa iştirak edenlerce bu mad- Gazı Hazretlerının azız şahıs gönderilmiş, bundan iki üç ay Gençliğin yeri Halk fırkasıdır 1 ul müdürü İbrahim bey dafaası yorulmuştu ve maç ta 1 İtalyanın en kuvvetli takımları 
delrr üzerinde uzun uzun mütalealar !arı hakkında H\übali olmaktan evvel İstanbula gelmiştir. Bu M . .. d~. m.~\ d 'lk sorğuya bütün gazetelerin kaydettiği gi- dan madut (Ambrozyano) nur 
serdedilmi· belediyenin bu evsafı ta- k' 1. - . . - emleketın munevver un og e en sonra ı b' b d k'k b" .. 
yin ve teı~it ederken otomobilcilerin çe ıne ım. g~n~in .han_e halkı ahvalını kütlesi layik ve cümhuriyetçi . • çekildi. Mumaileyh. ifadesin~e ı eş a ı a evvel ıtınlmiştir. bir müddet sonra şehrimize gc 
ve ihtisas aahlpierinin mütal~ası alın ANKARA, 24 (telefonla) _ bıldıklen cı~etle yalnız bırak- ldir. İnkılapların hakiki mana- kefaletle tahliyesinı talep etl11:~ş Fakat bu hiç bir zaman Macar- mesine yol açacak olan bu cum 
m~m;ş olması hararetle tenkıt edıl- A k d b' t . mıyorlar. Daıma nezaret altın- sını bilir. Onları ihmal etmiye I ve kendisini muhakemede mu- larm bu beş dakika zarfında mut ki maça hususi bir ehemmiyE 
mıstır n ara a ır sveç a1ansının d b l d l d Fakat ·ıd· · · laka ve mutlaka bir gol yapacak atfetmemek kabil deg-ildir. ·T~ksi otomobillerindeki renk ve muhabiri yoktur ve Ankaradan a u un uruy?.r ar 1

• ceğiz:. ?afaa. edeceğ~ni bı ırmıştır .. 
döşeme mecburiyetinden maada mec- I bundan on gun mu~adde'.11 Munevver gençler fırkamızın Ibrahım beyın muhakemesıne !arına delalet etmez. Bunun için Hulasa her itibarla bu so 
buriyetlerin husus! otomobillere de ":vrupaya.bu m~alde ~e~zuu ba lyalnız yatmas;nı ve kıms~nın sıcak muhitinde hakiki mevki- 30 Eylülde asliye cezada başla- dir ~ Salahatti.n.Beyiı:ı macı beş maçı da mutlaka kazanmak l~ 
te~mili lazım g~ld.iği etrafında. teme- hıs havadıs çekilmemıştır. Bu bulunmamasını valdesine soy~. !erini bulacaklardır. nacaktır. dakıka .e".'v~l bıtırm_esı çok fena zımdır ve şimdiye kadar tahmi 
nı,'" serdedilmıştı~. hususta böyle bir haber neşre- lüyor. On gün evvel arzusu u- Dedi H' t't Zeynel Besim oldu. Dıdınılerek, ugraşılarak ve !erinde çok az aldanmış bir spo 

Neticede Senihı Bey tarafından . M N . B d d . ızme en ' k .. 1 yn k h k d'l . h . . f ·ı . d'd . 
tesbit edilen bu maddeler hakkında den gazete keyfiyeti tavzih ede- zenne · ecatı . · o a~ın a M . f . nl · mesul müdürü avukat Bedri, ye- Ç? gu~e. o . an.ara _. a e ı mış mu arnn sı atı e şım ı en ıc 
bir kere de heyeti umumiyenin fikri cektir. yalnız kalınca eskı pardesu "~ aarı emı en niasır'dan Behzat Arif, mesul bır galıbıyetı, .hıç ~egılse Mac~r dia edebilirim ki: kazanacağız. 
alınması arfzaların ondan sonra ait pantalonunu giyerek gece yarı- kanunlan .. d.. Ab'd' b ler dün sor- futbolcuların ışlenne gelen bır Sadun Galip 

• 1 mu ur ı ın ey !Akk' .. hak b' . ~l~~·~lar~ ~akamlara tevdi 
0 unması sından so~ra sab~a k:rr ;;aat Hatip nutkunun sonlarına guya cekilmişlerdir. Bu:ı.ların te ~ 1~~ f?r~ 

1 
;.ı:ı .. ır n:tıce Edirne futbolculannın 

e o' .;dıldih. d b f'kre Mirak Akıl hıfzıssıhhası 3 radd~l.ennde evın sa a apı- doğru maarif eminleri kanunu- muhakemesi ağır cezada görü- ym ş gı ı ır a e uşurmege se G"" ··1 . h t" 
. ıger ~zırun a. u 1 

• . • • sını kılıtlemek ve anahtarı da . . b _ bep oldu. umu cıne seya a ı 
ettıler. Neticede bu cihet kabul edıl- Akıl hıfzıssıhhası cemıyetı .. . 1 k .1 nun tenkit ederek, bu kanunun lecektır. Gazetecıler hasta u . . . 
di ve heyeti umumiyenin fikrinin alın · • ı u~erıne ~ ma .sur~tı e tagay- maarif işlerimizi sekteye uğrat- lunduklarından hapishaneden Bu beş dakkalık ıhtılafdır kı EDİRNE, 23 A.A. - Yuna 
rnası kararlaıtırıldı. bu akşam senelık ve umumı kon 1 yup etmış ve şımdıye kadar za- tığını ve valiler ile eminler ara- memleket hastanesin kaldırıl- Fenerbahçe ve Galatasaray muh Atlas klübü ile bir maç yapına 

Belediye erkanı ne diyor? gresini akdedecektir .. Cemi~et ı bıtaca ~apılan taharri yata. rağ- sında' sık sık ihtiHi.flar çıktığı- mışlardır. teliti~in bu cuma III ~er. il~ y~- üzere Gümülcineye giden Ediı 
Belediyece tesbit edilen reisi doktor Fahreddın Ker;m 1 ~en ?,u .u~.m~~nıştı. Ne~a.tı. Ef. nı söyledi ve hatimei maka! p~c~gı maçın ehe~ıyetını btis ne spor kltibü bu sabah avdet c 

tek taksiye şoförler itiraz et- B. dün bir muharririmize demiş ~n dun ~0P~.uden kendıs.ını de- olarak dedi ki: Sokakların tenviri butun arttırmıştır. Zı.~a Mac~r miştir. Musabaka sıfıra kar• 
ınektedir nıze attıgı soylenmektedır. futbolculardan tereşşuh eden ıd b' y an taknnmr 

Bu hdsusta kendisine müra- tir ki: Tahkikata devam ediliyor. yolumuz açıktır Sokaklara yeniden 500 lamba kon dialara göre Fenerbahçe - Gala- 1 ı~ sayı Y~P~ u.n ti S 1 
- Cemiyetimiz tamamen _Bundan sonra yolumuz a- masına dair İstanbul belediyesi ile c- ht rt· . kAf' b" f rk e ne ne ce enmış r. porcu 

caat ettiğimiz belediye reis mu Denizde bir ceset daha lektrik şirketi arasında yapılan muka tasaray mu e ı ı~ı a 1 • 
1~ a . rımıza büyük bir hüsnü kabl 

avini Hamit B. şu izahatı ver- ilmi bir toplantıdır. Azamız çık olaca~tır. Kuvvetli fırkalar vele hükOmet tarafından tastik edil- la yenerek Fener ı_n galibıy~tı- gösterilmiştir. 
ıniştir: mahduttur. Akıl hıfzıssıhhası- Ahırkapı kayıkçılarından Ta tenkitlerden kor.~mazlar. Şeref- miştir. . Jnin sırf o beş dakıkanm netıce-

- Evet. Şoförler tek taksi- nın memlekette kıymet bulması 1 Iat Ahırkapı açıklarında bir er- li tarihinden ıı:ulh.~~ ol.an fır- Bu 500 Jiimba 18 ay içinde yerine si olduğunu ispat edeceklermiş. 
A d kek cesedi bulup Ahırkapı is- kamız yapacagı butun ıcraatı konacaktır. Ancak şirketin tesisata Filhakika futbolda her şey ola-

.Ye itiraz ediyorlarmış. Fakat lazım ır. ·ıı .. hesinde b"tun" başlaması için Avrupadan malzem. e b'ılı'r. Fakat mantıg-a ·ıstı'nat et-

Güreş seçme 
müsabakaları 

b. b h .. . .. . .. kelesine getirmiştir. Sarışın, or- mı et muvace u 
ıze u ususta resmen muraca B ı h mucr m •ende d f getirtmesi lazımdır. Bu malzemenın . 

1 
. 

1 
b'lm . .. d 

t d ·ı · d -·ıdi <:! • • • 
1 s as~ ı "'. .. - r u ta boylu 50 yaşlarında siyah : tenkitler karşısıı:ı a müda aa . b' 

1
• k d r ınıyen sev enn o a ı esı yuz e a e ı mış egı r. !>'ayet ıtıraz d t tk kat çok muh m n . . . b'l ktır bedeli 110 ın ıraya ya ın ı . b' .k. 'h" 

1 
dah'l' d di 

Güreı Federasyonundan: 
25 Eyliil 930 Perşembe günü g 

reş seçme müsabakaları başlıyacal 
tır. Filiz ve en hafif siklet sınıfa 
müsabaka yapmak ve diğer •='la 
da hazır bulunmak üzere bütün gürı 
çilerin Beyoğlu Halk Fırkasında 
mıntaka idman salonuna gelmeleri 

1 b'ldi · zerın e e 1 
- ı e- palto •·e kostüm giymis olan etmesını ı ece · . . h"k" t ' ır 1 ı ı tıma ı ın e r arını resmen ı nrlerse ve ya- Bu paranın sarfı ıçın u ııme ın • . . 

pılan itirazın da şayanı kabul ticeler verir. Mütereddi ço- cesedin sol ko'u ve başı yaralı Halk fırk~.sı müfettiş ve kambiyo müsaadesi vermesi icap e- Fevkalade o~n~arıle .. ılk dev 
olduğu anlaşılırsa tabii tetkik cukların kafaları sayanı dikkat dır. Üz~rinde hüviyetini göste- mutemetleri lağvediyor der. HükOmet bu müsaadeyi verırse rede Macarlara ustüste uç gol 
edilir. tahavvül safhaları gösterir. Ke recek bır şey ç· kmamıştır. Ça- A 

24 
H Ik F şirket derhal tesisata başlayacaktır. atan Fener muhacimleri, belki 

k · · - ı ı · 1 ANKAR - a ır- Müsaade ~ir mü~drt ~aha gecikirse ide daha kuvvet li bir müdafaa ö-
Konservatuar., 30 talebe za umumi cemiyet nıhiyatı mil- etının S 3.g ve sa cep en taş a ' · · t l ı 0 zaman şırket elindekı mevcut mal- .. d ht l't tak d d 

o . . . . . doludur. Hu" vı'yet"ı hakkında tah. kasının ıslahı ıçın op anm.a ar nun e mu e ı ım a a ay-
ı 1 k b 1 t b h d zeme ile, günler tamamile kısalma-: . . . alınacak et .er.ın a ı ıye ' ma~az .~ı 1 

.a 
1 
kikat yapılmaktadır. ve mü~ak~r~.ler e'."~ edı~~r. dan fenerlerden bir kısmını olsun yer ı\en oynıyacakları ıçın III Kerın Balkan atletizmine hazırlı 

zumu tamim olunur 

. valim cok açık olara gostenr.. . Fırka biısbutun yenı ır şe · • !erine koyacaktır. muhtelite galip gelmek fikirle- Balkan oyunları için hazırlanma' 
İstanbul konservatuvari yenı tkale- Bütün ,bunlar kongrede izah e- Bir kız tentürdiyot İçmiş, de idare edilecektir. Dokuz ki- rini ben dog- rusu neticesiz kala- ta olan atletler arasında Pazar guı ' kaydına başlamıştır. Bu ser.o on- . ı . .. k • b' 

$ervatuara her seneki gibi gene 30 dilecektir. Avrupa ve Amerika Bakırköyiınde Kartal tepede otu- şıden murek ep uın~ı ır Lehli talebe cak bir ümit addetmekteyim. saat 16 da Taksim Stadyomunda se 
talebe alınacaktı~.Tah~il itib~rile yük lılardaki hıfzıssıhha cemiyetle- ran kund.u;ac t ~azif Efendinin ı 7 me~kez o.lacak ve me.rkezın muh .. .. Hem onlar ge~en günkü mağ me miisabakaları yapılacaktır. Bilat 
•ek olanlar tercih edılecektır. . . . . d' yaşındakı .:ızr Faıka H. dün tentür- telıf faalıyet şubelen bulunacak Dun akşam saat 9 da Turk- 10.biyetlerini unutturacak bir ga :;ı:~i~;e~~\'.:'".."~~~ı:~~nıı;~~:~ı~lı~· 

Konservatuvar müdürü Yusuf nnın mesaı tarzları ve şım ıye diyot içmek suretilP intihara teşeb- tır. ocaaında şehrimizde bulunan libiyet elde etmek istiyorlarsa, 
Ziya B. Bursada bulunmaktadır: . kadar yaptıkları işler anlatıla- büs etmiş iscde ~abuk yetişilmiş vej Halk Fırkasında müfettişlik-. Lehli tal~be şerefine bir çay zi- saatte Stadyum da bulunmaları 1~ 

Gelecek hafta içinde şehrımıze aktı kurtarılmıştır. İntıhara teşebbüsü se l etler tamamen i f . .
1 

. t' z· f tt b emin olsunlar ki, biz de geçen zumu tebliğ olunur. 
a d d k k t ın kışlık c r.,, bebi tahkik edilmekted· er ve muteın ya etı ven mış ır. ıya e e azı 
mesai programlarının tatbikine baş - Aldığmıız ma uma ta gore ı ga e ı ıyor. . . . - avet ı er e azır u unmuştur. v et e ere onserva uvar IA .. ır. , .1 d'l' Fırka teşkilatın d ı·ı d h b ı 
1 • ·b· 15 eli ı · · f ·ı h Cerh vak'alar da çok mu"hiın b•r yenıhk ola- -•.nacakt'.". Her sene oldugıı gı ı . kongreye n eyıcı sı atı e er- ı · . . 
gunde_ b.ır v~rilen talebe konserlerıne kes elebilecektir. ı - Sandalcı Kadri ve motörcü 1 rak ~undan .s?nra esnaf cemı- Sınemalar ve memurlar 
1 tetnruaanıde başlanacaktır. g Şinasi; sarhoşlukla kavga etmişler. yetlerı teşk~la1;ında ve meslek 

Çengelköyünde biribirlerini bıçakla cemiyetleri ıntıhabatında fırka 

Samsun ~ele~iJesin~en: . 
1 - 500-1000 ton bacmı isliahi>inde bir mazot tankının ınşaatı 

, . d · · d kapalı zar! usıılilc ve muııakasa ve fennı ~artnamclerı aırcsın e 
Yirmi gün müddetle münakasayıı konulmuştur. .. .. . , . 

o lh 1 1 t · · 1 1 n 30 ·u ,..,.,3 mba .ı:uııu saat hc~tedır. , - a c e~rını cv\'e ._, t.;: T" ' .... -· 
1 . kl'fl · · ona gore yapma" 3 - Talıplerin izahat almak ve tc · ı crını · 

Lizcrc belediyeye müracaat cyknıelcri ilan olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

1,500,000 adet boş şişe 
K . . T . . · !"30 taı·ı'hinde bilmiınakasa apalı zart usulıle 8 c~rınısanı , . 

alınacaktır. Tıılıplcrin 
U!urac:ıatlorı. 

.. 1·· · besıne şarıııamcyl almak uzcre ıcarN şu 

yaralamışlardır. namına naınzet gösterilmiye. -
2 - Büyükderede "Ali ağa bağı" cektir. 

müsteciri Zıya efendi; Şefika ismin~ b d 
de bir kadın tarafından taşıa başın- Fırka gurupu ugün e 
dan yaralanmıştır. toplanacak 

3 -Kumkapıda oturan komisyon
cu Pan;ıyot ; 'uz kardeşine sarkıntı- ANKARA, 24 (telefonla) -
!ık <den S?krat isminde bir gençle. Fırka gr.ıbu yarın (bugün) öğ
kavga etmış, Sokratı taşla başından 1 leden evvel bir içtima daha ak
yaralamıştır. 1 . 1 · 1 d d' 

tedecektır. çtıma ara evam e ı 
4. - Zıya ve Reşit isminde iki kişi! !ip eclilmiyeceğine bu celsede ka 

gaıınoda sarhoş olarak bağırıp çağır' . · 
mışiar, kendilerini yakalamak istiyen 1 rar verılecektır. 
p~lis m~mur.larına t.abanca ile ateş et f thi Beyden Mecliste 
mışlerdır. Zıya aynı zamanda bıçak e . 
çekerek polis Sıkı efendiyi elinden ya izahat ıstenecek 
ralaıruş, ikisi de yakalanmıştır. 24 "İnh" 

lstanbul :\lahhmei Asliye 
Birinci Ticaret Dairesinden · , 

MUfıis Şalcı Abbas Zade 

Ahmet Efendinin Göztepe'de B-

ANKARA, - ısar-

Sinemalarda vazifeten bulunacak 
memurların adedi Vilayetçe yeniden 
tesbit olunacaktır. 

zaman anlaşılacaktır. 

C. H. Fırka grupunun 
tebliği 

ANKARA, 24 A.A. - C. H. 
Ftrkası grupu riyasetinden bil
dirilmiştir: 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
grupu bugün dahi Afyonkarahi
sar meb'usu Ali Beyin riyasetin 
de içtima etti ve saat 10 da baş 
lıyarak aat 19 a kadar dünkü 
mevzular üzerinde müzakerele
rine devam eyledi. Yarın dahi 
devam edecektri. 

S. C. Fırkasının bir tekzibi 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIJYlBE PlllN~O~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞlDE 11 'fEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

·~MİLLİYET~ 
ahari ye cadde~inde 16- ! 8 Nolu 

lar bazılarının ceplerini doldur
mak için yapılmıştır". Yeni fır
ka liderinin nutkundaki bu söz 
hükfımet erkanı kadar meb'us
ları da çok müteessir etmiştir. 
Bunun için perşembe günü mec 
lise dahil olacak olan Fethi Be
yden bu mesele hakkında tafsi
lat ve izahat almak umumi bir 
arzu halindedir. Rivayet edildi
ğine göre, muhalif fırkanın tide 
ri şumullü bir mana kastetme
miş olduğunu, İzmir liman şirke 
tinden istifa eden bir kaç kişiyi 
söylemek istediğini ifade etmiş 

ANKARA, 24 A. A. - Ser
best Cümhuriyet Fırkası katibi • umumiliğinden tebliğ olunmuş 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

lablıt nısıf ta~ir ~ane 
MATBAASI 

Avrupadan yeni getirdiği Tahta Hurufatla BOyUt duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverişlidir. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 
Telefon lst 3911 - 2-3 K:ltap kısmı 

• 

hanesi birinci arttırmaya talip zuhur 

etmemesi dolayısile ikinci satışa 
karar verildiği ve satışın-1- l l-930 

Salı günü saııt ı .ı te mahkeme
nin Hlıls odasında icra edileceği 

ve alılkadaranın satış şeraitini 

her gün öğledrn eve! mahkeme 

kalemine müracaatla öğrenebi

lecekleri ililn Olunur. 

tir. 
Her halde işin hakikati, Fet-• i ı.i Be bu mesele e temas ettiiTi 

tur: 
18 ey!O.l cuma günü Serbest 

Cümhuriyet fırkası Beşiktaş 
kaza ocağının resmi küşadında 
iradı nutkeden Şükrü Beyin 
fırkamız nanuna söz söy!l.emeğe 
hiç bir salahiyeti yoktur. Kendi 
liğinden söylediği nutkun fırka 
mız efkarını asla temsil edemi
yeceğini tasrih eylerim. 

Umumi katio: 

fenerde Tahtaıninare mahallesinde Fener kapı soka~ında .,ski 
86 yeni 92 numaralı kıl~.-fr hanenin Hazineye ait nısıf hisses~ 

bedeli dört taksitte ödenmek üzre 1742 lira bedeli muh~mmen 

İle 14 f I0/930 tarihine musadif salı :-;ünü saat 14 de pazarlık 
suretllcı icrayı miizayedesl mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 temi· 
nat makbuzlarile lstanbul mili! emlAk müdüriyeti satış komisyo-
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Hasan kuvvet. şurubu Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddaktır. 
Zaafı umumi., kanı111ılık, romaıızma, sıraca, kemik, damar, !':Üi\'us, ademi iktidar 
verenı, sinir hıstıkklarına nafidir. Solgun kızlar ve ddikanlılar, ha,wlıklı çocuklar 
ihtiyırlır, biiyilkler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kıını>tur, l l;ı , ;ın ceza ll<'pıısı 

9.Ill• Muhterem Mualllmlarlmlze ~·-.....~ 
•4 Ankara'da son defa içtima eden "Tilrkçe muallimleri" kon-

9 
gresi tcrahndan kabul olunan esaslara göre tertip edilmiş olan 
edebiyat mualiimi Kftzım Sevinç Beyin: 

DİLİMİZİN GRAMERİ 
( lik mekteplerin 4 ve 5 inci sınıffarına) 

ile '\1aarif müfettiŞ.lerinden (A. Fuat) Beyin ilk mekteplerin 

YENİ HESAP DERSLERİ 
1 Teıri:nisani 930 tarihinden. kabiliyep yoktur. 

itibaren Erııurum - Sarıkamış 4 - ll:şyasmı geri almak ieti
hattı hariç olmak üzere şebeke ~ veya mürsclünileyhleri 

M Eserlerini kendisine has bir nefaeetle ~nde aeyri seri ve acyri ha- tebdil ettirmek iatıeyen mür-
)'4 flf nakliyatı: için yeni tertip ha- aitM!rin ifletme nizamnameai-
~ RESİMLİ Ay MATBAASI mule ııemttlerillin kullanılması- Din ikinci bap ikinci fa111l on 

S 
na batlanacaktır. dardöncii maddesi mucibince 

Tabctmişrir. Nümunılerinl isteyiniz, ilk mekteplerin biitün ı _ Taı.p cdil~takdirtie \IRlö vcçhile tanzim edilmiş bir 
'> kitapları seri olarık mevcuttur. m~lle~e )ı~ule. tleri nfttı ~anneme _ve,__al~tlar _ise, ~-
3.I:XXXXXXXXXXX • hai sanııyesı verilir. keyfi- mlllt senodi nnshaı sanıyelen-

Sablık arsa: No. 14, Cami sokağı, Hüseyin
aA'd mahallesi, Koca Mustafa paşa ( Samatya 
şümendiif er ve tramvay istasyonlarına yakın
dır ) 4 dönüm mıktannda, 4 sene ve 4 taksitte 
verilmek şartile 6000 lira. Salış kapalı zarf 
usulile, taliplerin 450 liralık teminat para ve 
ya mektuplariyle teklifnamelerini 11 teşrinev
vel 930 cumartesi 15 te Defterdarlıktaki sabş 
komisyonuna vermeleri. ( R-380) 

• * • yet hııkkıııı.da hunuk senedine ne müeteniden ve mlinhaıııran 

lstanhul e,~~aı Ye j1ttima'"1 ınuaven"' IJ1Cfl'llhat dercoluıi'ut. nıahrfi iıı'taııyonuna müracaatla Sahlık kagir ev - No. 17 /5 Sideris sokağı 
0 0 00 !fll 61 ! - lfbu hamule ııenedi. niis- n meıtuttur. imrahor lıyas bey mahallesi, Y edikule zemin 

~ 1 ~ 
hai ııuUyeleri münıl yedinde .5 - Mlntlünileyhler namla kabnda bir oda bir matbah bir hela, Birinci 

m U Ur Unun en· ltalacak vesalltten olup ıftu-- nna vttrut e<!en eşyanın teııelRi- k 9 t !at inaııyonunda etYanm ıırür-- milne tf+r bir k1mııcyi memur atta iki oda bir sofa, parası peşin verilmek 
Ankara, Konya, Çorum, Malaty1, Adana, Kars, Erzurum ·n aelünileyhi tarafınden telıŞllö- v6Y.• te\ıtdl etmek iatıerlerae: şartile 700 liradır, Salış pazarlıkla 27 eylfıl 

Balıkesir doRtJm ve çocuk bakım evleri için alent münakasa sure- made ~mı ibrwt ve ltııİiıaMl A) Her mevrude itjn hüviyet 9.30 cumartesi 15 Defterdarlıkta (R-287) 
111.ınunu yoktur. Ye illlll:f}an istasyonlarca ma- * 

tile 6 kalem tıbbi gidı mıibayaa edileceğinden taliplerin t1rtnımayi 3 _ İflet!Jte ııi~aınetıini J6nı mllrııeMlniİeyhler. tarafttı.- * * 
görmek üzere müdüriyet mutemeıııe;ıne mürac11t1arı ve ıhalenın ikin_pi bal> ildn.ci f~ J)~ c1m verileoek bir beyannameyi. Sahlık kagir ev _ No. 17 /1 Sideris sokağı 
eylül 29 uncu pazartesi gümi olduRtJ ilAn olunur. ~nlfı. üçtf!\ott fıb:tat u- :S> BilOmum ınevrudeler için İmrahor İlyas mahallesi Yedi kule, alt katta 

••• •M--•M~tMt cibtnce h,!illtt"qie ııenefle . ! ıtatertikten mu1adda,k daimi bir oda bir hela, birinci katta iki oda bir sofa 

f • L • • mikııelöaUtyfıhı ~ ı;nıMy- bir v.aıetnameyi alikadar 

eyzıye ısesı yen bulururuılt Ithm feldijin-- .'9'C~ istaayonuna ita etmekle parası peşin verilmek şartile 800 lira sah' 
den hlmiliıae veya emrtI ~ UbUcDr. pazarlıkla 27 eylul 930 cumartesi 15 Defter 

Kız I~tanbul _ NİŞANTAŞI Levlf v.leye_ in.fiit yapılması kaQil X:eyfiytt, muhterem halkın darlıkta. ( R-286 ) 
~ ' deAlldir. Bu l'ttbarl. hamUle maltlmu obnak üzere ilan olu- - ___ _ 

E;kak <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehe•r senedi nüehai saniyelerinde ciro nur. 
Tam devreli Lludlr · ilk kısmı ve cocak yuvası vardır • • • 
fJitK" Talebe kaydına başlanmıştır Haydarpa,a gu blnasının çarı ile çatı seviyesindeki k!rgir ak-

samın tamiri kapılı zarfla münıkaslıyR konmuştur. 
Her KUn saat 10 dan 17 ye kadar, Nişanıaşı'nda, Karakol kar,ısında 

bulunan mektfbimizde ~iyaret kabul olunur. Münakaıa 1 5 birinci teşrin çuşaınbıı günü saat 15 de Ankara· 
P O S T A L E M U R A C A A T da Devlet demiryolluı ldiıresmde yıpılac•lllır. Manakasaya iştirak 

•••••• edenlere tahriren izahat verilir edeceklrrin telı:M mekıuı>l~rrnı ve ll'lı.ıvakkat teminatlarının aynı 

lstanbul Barosundan: 
15- 7-930 tarihli heyetı umumi) e içtimaının devamı 25-9-!>3-0 

tarihine mu,;adif perşembe günü saat onbeşe talık edilmiş oldu
~undan rüfekayı muhteramenin yevm ve saati mezkiırda Baroyu 

ır~riflcri ı icıı olunur, 

Ruzname: 
Heyet umumiye tarafından verilen takririn müaakeresinin 

;le·.ramı. 

Zonguldak Maden mühendisi 
Mektebinde tesis edilen meslek ~ubesine 

dahil olmak üzre mü~abaka imtihanına iştirak edip ihrıııı nıuvaf

lakıyet eden efendiler. 
Esami imtihan olunduğu ismi imtihan olundıığu 

mahal mahal 

laruk Efendi !~mir Camalettın Efendi lstanbul 
Hti~eyin Edip Turgut 1 lıımdi 1 

~ " " " 
Baki •• Ömer Orhan 

" 
Zonquldık 

Hilmi ,, .., Fikret 
" 

,, 
Haydar , alih ., ,, Envtr 

" " lbrahim ,, Balıkedr Zihni .., 
" • iuzaffer 

" .., Zekt .. " 
aci ,, ,, l\bdtilkadir ,, ,, 

Ali Sait ,, İstanbul Rasim ,, ,, 
Süleyman ırrı .., ., Cemil ,, ,, 
Süleyman Ahmet .., ,, lbralıim Hakla ,, Aydın 
ı•ethi Barbaros ., ,, Rasim ,, ., 

isimleri ve imtihan oldukları mahaller yukarda yuılı efendile
rin 30 191930 akşamı Zonguldakta isbatı vücut etmeleri ve bera
berinde 1 palto, çamaşır ve hasarata karşı 5 lira getirmeleri il!n 
olıınur. 

Nafıa Vekaletindn: 
Münakasa•ının kapılı zarf uıuliyle ~-9-930 cumartesi günü saat 15 de 

icra edılece~i i!An edilmiş olan Sondaj takımı ve «şyıyı soirenin görülen 
IOzum üzerine münıkasasının Ş tefrlnievvel 9.10 pazar günü sanı 15 te 
ayni şerait dahilinde olmak üzere pazarlık suretile Ankarada VekAlet .Mu
bayaa komisyonunda ıcra edileceği i!An olunur. 

TOtüu in~isar i~aresi unıunıi nıO~ürlü~uu~eu: 
!000 kilo marangoz tutgalı fil marka 
2 No 250 kilo damga kur§unu No l 
3 No ı 000 ,. ,, ,, No ıı 

4 No 1250 ,. beyaz sabun 
Yukarda gösterilen dört nevi e~ya pazarlık suretile alınacaktır. 

Sabunun. evsaf ve şeraitini diğerlerinin de numunelerini görmek 
uzre telıplerin hergün ve pazarlığı için ytizde yedi buçuk teminatı 
muvakkatc akçelerilc 1 teşrinievvel 930 çarşamba giinü Galatada 
miibayaat komisyonunda bulunmaları. 

MüZa)·ede He satı~ kımı, ipekli ve moketperdoler tüller 
Eylülün 21ı ncı cuma günU sabah ile beraber, ~ılımandr, çini ve demir 

saat 10 da 81-:YOGLUNDA 1'AK- ıobalnr, elektrik için bronz avizeler 
~l'.'ı!Df: !:ilRA SJ<:LVILER 'okoğı ve abajurlar, Kanton, Pod\ıgez, 
a~zında KRISO\'EKGI apammanının 'kristallı metal vcsıir hayli vazolar, 
8 numaralı dairesinde lıulunan ma- hıyll kristııl parçalar, emsalsiz Viya. 
ruf bir aileyo ait neli> e~yalar mü- na kahve takımı ma kutu, Alman 
zayede suretile saıııacakur. Hakiki mamulMı fenfüme kütüphane ,.e 
Viyana mamulatı aynca bir vitrini etajerler, pelesenk a~acından mamül 

havi pelesenk den mamOI em,al>iz vemek kadın yazıhanesi, 3 parçadan mü· 
oda takımı, Loııdranın meşhur (Map· rekkep a,·rupa maroken takımı ve 
los) lalırika>ı mamul~nııdan markıtırili s,ıı eşyai beyti ye· HIR ÇlFT SIN!<: 
mlvundın nadide lngiliz yatak oda A"l IK HALILAIU Anadolu ve Atem 
tak ı, Paris mamulatı bombe camlı halıları ve ~cccadeleri. Pey stiren-
bir >itrini ha'I l.uyi X\' salon ta- !erden wo de 25 teminat ~lınır. 

günde aıst I 4,30 a kaclar komisyon kAtiplikine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakua şattııaRıeltrlni 40 lira mukahilinda Ankar:ı· 

da ve .Heydarpaşadaki idare vııznel6rlnden tedarik edebilirler. 

* ' -1< 
170 ton adi ve 55,5 ton lsveç demirinin kapalı zarfla mtina 

kasası 3 ikinci Te~rin 19-30 Pazar!eei günu saat ı:; tc Ankarada 
Devlet Demlryollırı idaresinde yapılacalttır. 

)liinaka~aya iştirak edeceklerin teklif m~ktuplarını ve muva!:
kat teminatlarını ayni günde ~aat 14,30 a kadar '\hinakasa kAtip
liğinc vermeleri IAzııııdır. 

Talipler ıııiinakaı;a şartnamelerini beier liı:a muı..abilindc An
karada ve Haydarpaşada idare veY.nelerinden tedarik ~debilirler. 

* * * Kütahya - Tavşanlı hattı ij'erMıde köprii bren istMsyonu 
civann8akl taş octjl;ından çıkanlacak 6000 1'J3 balısrın kaııalı 
zarfla mlınakasası 1 $ birinci teirin pıw.arte 1 günii saat ı (i te An
karada Devlet DnıtryoHarı idaresinde yapılacaktır. İşti,ak ede~k
lerin tekili mektuplarını vı ııı.ııvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 14,30 kadar komisyon kttitıil#ine vetın!Se<ei 117.ımdır. 

'falipler müna.kua ~artnaıneltrinl 5 !in mukabilir,de .\nkarada 
~ski~hir ve Haydarp .. ıdaki idate vezneleriııden tedarik edebilirler. 

ıi• *. 
Hatluınıızda kullanılacak ohııı ll00,000 ks.yın; 40,000 me<e --~ 

yine 9945 tane meşe mak~s traverılerlııin ayrı ayrı mtinakasaları 
12 birin;;! te~rin 930 paııar gtinti saat 15,30 dan itlbare Ankara
da Devlet deilıiryo&rı idaresinde yapılAc.lı:tır . 

Münakasaya lşdrAk edeceklerin e.klH mettf!lplarını ve muvak
kat teminaılarını aynı giinde saat 18 e kadar ko~on kAtipli
ııt.ne vermeleri IAzıın<Ur. 

Tııllpler bu Uç mtltıakasaya a~t tart111mel.r1ffın hor bir rıı-üna
kaııaya alt olanı beşer lira 111ulcabfl.Jı*te Anka-rada ve Haydarpaşada 
İdare vezneierinden cedarrk edebilirler. . . "" 

Devlet Demlryolları idıreııine alt olııp alefli müzayede ile icar" 
verileceAi gazetelerle ilan edilen Haydarpaşa garındaki büfe ve 
müştemil&tı ile ayrı 0larak icar edHccek iskeledeki kt>fkün şarıııı
melerinde tiç sene olarak göeteıilıııiş olan müddeti icarın bir 
seneye tenzil ve ml!zayedei alenise dahi tetrinievvelin birinci 
çarşamba gönüne talik edilmittlr. Şartnamelerln mevaddı saire!i 
aynen bakidir. 1 , 
. Taliplerin buna göre 111ezkiır günde 81lat on beşte Haydarpaşa 
ışletmc mlllettişliği dairesine mtırıcaaıları lüzumu iMn olunur. 

ı-Tıdrluıa 4tt,rlnievvel 930 

cumarte9i başlanıyor. E!ki talebe
nin mektepte bulunmaları. 

2 Ayni tarihte DlESEL ve 
MOTÖRLER şubesi ile ELEK· 

TRIK" •• TEUll.ı TELGRAF fu
beluinde tedrlata batlanacakıtr l . 

....,..-;::ıı. .. C.. 3- ilk mokııp mezunl&rı için 
iHZARi sınıflar vardır. Bu sınıf· 

lan bitirenler fUbelere girerler. 
4 - Orta mektep mezunları, 

dotrudan doğruya meslek şubele

rine alınırlar. Bu fUbelerin müd
deti hlrer buçuk senedir. 

5 - Mektep yalnız noharldir. 
Aylık ders ücreti IO liradır. 

6- Taşrada bulunan makinist
lere muhabere ile ders verilir. 
Kaydı batlınılm1411r. laıbat nya 
kaydolmık l~ln: 

Galata'da Çfnlll Rıhtım Hanı arkasında ve Loyd Trietıtino 
acentaaı tareıaındaki mekteba müracaat edllmelldlr. 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

YICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastaıını - Alamı mafsaliyEt 

VICHY · ET AT MUST AHZERATf· 

VICHY·ETATTUZUVlchy •• ı ... hOlha11 ... ı..ı 
•• tııpmek loln tibll ıua} . . -

VICHY•ETAT PASTl~LERI Yıme~~~:d::;:';!;~Y:..~::~, 
VICHY·ETAT KDMPRIMELERl aıa •• ~-·~·~~~k ~·· 

Taklitl8rdm w haşka markolard_an sakınımz. 

Kör Çocuklar 
Sıhhat ve içtimai muavenet veka

leti Sağlr~ Dilsiz ve Körler müesse
sesi müdürlüğünden: 

Anıdan dotma, yahut kliçcik yaştı her ha,gi bir 4rıu yUzünden kör 
kalll'ış çocukların talim v~ terbiyesi için küşat edılen lzmir saıtır, dilsiz ve 
körk• mtie'5cso•i kör tJieb: kaydü kabul mu~m:le~ine başlamıştır. 

Kabul şartları: 7aşlırı 8-12 olmak ve körlükten başka S3'1 hıstaiıklardın 

saHm bulunına!c ve ileri derecede 9ptal olmaınoktır. . 
Adres: lzmlr Karşıyaka sa;tır, dilsiz ve körler müesscs , s ı ,.üdUrlyetl. 

ŞfŞLl 

NIŞANTAŞINDA ~ 

TERAKKi 
Tılefon: Beyoııu 2517 

TottUAtuıı tevsi ederek ·vuv ı\, 
ve " iLK " sinıflan il~ • Kl:t 

LEYLi. dılr.;ı~lrri 

LlSESİ 

LEYLI 
NEHARİ 

KIZ 
ittisallndeki ( cilti 15 inci mektep) ERKEK 

blnuına nakletmiştir. 

Ana • !lk • orttt - lise 
· Sımflaruııı taJeln kagdeinı6ktedlr. H~: gün 10dnn 
16 ya kadsr ( Şekayık caddesinde Halil il/fal 

•P•fB konağında ) mildllrlDle mürncaal~ --------------

MEYVE toru gayet tatlı tabii mo-
leyyın, sek:ersiz ve tuzsuz madeni 

ıı;ı\iqıildlr. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
t~in ve banetlan serbest tutar. Bas 
atr~ı. bulantı V( keyifsizliğe . karsi 
mtıess>rdir. 

S..ltall n ak'f: btr m l:adolll> 
thrı.,Nınde btr hve kafl/ı alınır. 

BILÔMUM> ~CZANELERDli: SATILIR 

-~s,ı.- .. 
lt•o" 

laımlertlii 
etlkıll 

l•brfkaft .. 
all.mıu ,.,,...,.,.. 

~T!i!c~ar!e:t::iş:l:en:.:u~m~u~m~m~ü~.d~ü~.r~lu~ .. g~~~ü~n~d~e~nl:L_~· 
30 ikinci tqrin 930 tarihli kanun hükümlerine göre tefkll 

edllmit olan ecnebi Yapur tirketlerinden ( Kompani dö Na
vigasyon Pııke) firketi bu kere müracaat ederek şirketin 
Türkiye umumi vekilliğine tirket namına yapacağı işlerden 

doğacak blltlln davalarda müddei, mUddeaaleyb ve liçUncli 
ıah11 aıfatlarile hazır bulunmak llzre (M. Loran Rebul ve 
ıerikl ) tirkeUnl tayin eylediğini bildirmiı ve lazım gelen 
vesaiki vermittir. Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görlllmüt 
olmakla ilin olunur. 

acentesi ; 
zade hanı 
27.J-0 

Sirkeci'tle ~! uhür. 
altında. Tel fon 1 

l\1udanya postalar 
idare Rıhumından saat 9 .. 

da kalkarak Çuma, <:;arşa 

Mudanya'ya ve pazar gün! 

Mudanyaya uğrayarak Ge 

!iğe gider ve gdirler. 

Yalova 
PilAj ve kaplıcaları için 

Cuma postaları 

Köprüden: 
S,D. S,D. S,D 
8 00 9 00 21 30 

Yalovadan: 
S, D. 
5 15 

S, D. S, O. 
18 00 19 00 

lSK.ENDERlYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) v•~;,~,2s 
cuma 1 Oda Galata rıhtımında 
kalkarak cumartesi sabahı lzn 
re varır ve l:ı:nıirden saat I' 
de kalkarak pazartesi saat 1 O 
lialskcnderlyc'ye varacak v 

çar~aıııba lskenderiye'den kal · 
kar.ak lımlr'e uıtrayarak hın 
bnl'a 12 de g41'Ilr. 

ISKEDKRIYEDEN oktarm 
PORTSAlT için de Eşya ka
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara ] vapuru 25 &yltil, 
Per,embe akşamı Oılata rılıtı· 

.-:undan kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Onyc 
Fatu, Ordu, Oi re sun, Trabson, 

Rize Hopaya gidecek ve dönü~t 
Pazar ıskelesUe Rize, Ol, Stir 
:ıııne, Trabzon , Ptılathane , 
Glresun, Ordu, PICSa, S~lftıun, 
Sinop, İnebolu'yı uırayarık 
~elqcektlr, 

NAiM VAPURLARI 

Izmlr Postası 
S6PI, Lllks ve muntazıııı 

vapur~ 

E,ıtııtııı 

281nclpazar 
günü 16 da Oakıı rılıtımp~\Mıı ha· 
rokoıle ( lımlre ) .. Salı günU 
12mlrdt11 lıtanbulı hatekeı eder. 

Gala11 gUmrllk kutııında Stıo 
Franıez hanında ltııuoıtllılı Omu· 
mi acıntalığını mftracaaı 'l'tlefo 

leyo~lu: 1041 -·:1ı1----•I 
=~ııını:u il'.a 
S!ı.DIKZADE J,l!RADERLER 

VAPURLARI 
KARAD~NİZ MUNTAZAM 

VF. LÜKS POSTASI 

lnönö 
varuru p günü 

28 eylUl azar akşamı 
Sirk~cl nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan 
cık, Samsun, ordu, Giresun. 
Trabzon, Sürmene ve Rlzeye 
az· net ve avdet edecektir. 

T; fıflll için Slrkıcldı McJ· 
menet hanı altında ıcentalıtıo• 

• r.ı'l:ııc.ıat. Telolon:lstanbui 2134 

YARDIM SANDIGI 
Her nevi rehinle Para verilir· 
lstanbulun her semtinde emlak ı 

nır ve satılır. Hahçe Kıpı !:ielaıııet 

Hın ikinci klt No. 4-.~ 'fcJ.fc>"" 

lst 4262 

Dr. A. KUTiEI.. 
Muayenehane ve tedavil eı:W• 
rlkiye labratuvarı. Kar ı({llJ 
Topçular cadde 1 34 

!!!mi-- DIŞ TABiBİ t'f 
RIDVAN HAKKI 
Galmsauy Aynalı Pasaj köı• 
, sinde küçük !'arma ilanın• 

naklnmişıir ---.~ 


