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Sıvas nutku 

. Özlü edebiyat, yüksek hatip
lik; biraz hiciv; son derece hak 
lı ve o kadar kibar. Fakat Sıvas 
autkunun hepsinden üstün kıy
meti bir fikir eseri olmasıdır. 

Bu eserde aklm sesi kalbin se 
Bine karışarak, fakat onu her za
man hükmü altında tutarak çı
kıyor. 

Yedi sekiz senedir yaptrğı iş 
ler Halk Fırkası Hükfimeti Rei
sinin bıitün ömrünün zübdesi gi 

' bi bir şey idi. 

r 
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Bir giin hayatta~ ~yrılırken o 
nu ancak bu hislennın hatırası 
ferahlandıracaktır . Çalışın'§ , 
başlamış ve başarmış bir ada -
m n elinden bütün tesellisi ve 
şerefi kolay kolay alınamaz. 

Fet • 1 Bey cevabı 1 hazırlamakla mesgul ı . 
Politikanın bile hürmet edece 

ği mukaddesat vardır. Sıvas nut 
kunun lehinde ancak edebiyat 
yapılabilir. Halk Fırkası ctiınhı· 
riyetçileri bu nutku okud~k~~ 
ve dinledikten sonra yeru ~ır 
şey hatırlamad•lar. Bilakis mu· 
hakemelerinin duymuş olduğu
nu hissettiler. 

Istanbul dünden itibaren nasıl 
idare edilmeğe başlandı?~ 

Yeııi kayınakaın ve nahiye n1iidiirleri vazife başında 
Sıvas nutkunun san'atıruİ bir 

isim bulmak lazrmgelirse bu i- · 
sim ancak inanılırıcılık olur. 

İsmet Paşa yapt•klanna kar
şı öne atılan te~~lere ~vap 
değil yapacakları ıçı.n rnıllete 
hamle ve iman verdı. O hesap
tan korkmuyordu. Büyük es~ri: 
nln bir gün milli müdafaa; ~ı~lı 
vahdet ve milli istikbal eserının 
yarıda bırakılmak istenilmesin'C 
isyan ediyor. 

Aksi ihtimal yüz binde bir ol
sa bile Türk milletine bunun 
kapkara tehlikesini gösterlyor
d:ı. 

Sıva, nutkuna cevap vennek 

Merkez me
ınurları taay
yün etti. Açık
ta halan mer
kez memurla
rı polis mildi-
riyeti emrine 

verildiler. 
Vilayetin yeni mülkiye te~

kilatmın tatbikatına dün sabah 
tan itibaren başlarınuştır. 

' 

için 1 ·~k milletini yaşamaktan 
vaz gC1;meğe inandırmak laz·m
dır. Halk Fırkası cıimhuri:r etçi
lerlnin yaşadıkları asgari yaşa
ma şartlarıdır. 

Vekaleten ifayl vazife eden '"""'-"""""' 

Karşı fırkaya Halk Fırkast
nın bir teşekkür borcu vardır: 
Bu fırkanın tenkitleri; memleke 
tin içinden en küçük tereddütle
ri bile silecek-Olan Sıvas nutku
na sebep olmuştur. Sıvas nutku 
Halle Fırkası cümhuriyetçileri
nin yolunu bulandıran bütün sis 
!eri silip süpiirücü bir ışik ola

rak duracaktır. 
FALİR RIFKI ---------

B. M. M. Reisi 
Bandırmada 

Bandırma; 1 (H. M.) - Da
irei intihabiyeleri dahilinde. tet 
kik seyahatinde buluna? Mıll~t 
Meclisi Reisi ve Balıkesır meb u 
su Kazım Pş. Hz. bugün refaka~ 
!erinde kolordu kumandanı Alı 
Hikmet Paşa ve meb'uslar oldu 
ğu halde dalma talimleri yapan 
tahtelbahirlerimizi teftiş ve zi
yaret eylemişler ve tahtelbahre 
rakip olarak bizzat dalm:şlardır. 
Zabitanın gösterdikleri gayret; 
muvaffakiyet ve intizamdan do
layı pek ziyade memnun ka}a -
rak kendilerini tebrikeylemışler 
dir. 

Şarkta harekat baş
lamış değildir 

Ankara, ı (A.A) - Şark mın 
takasında mühim bir hadise ol
mamıştır. Ağrı dajmda hiç bir 
hareket yapılmamı tır. Bu hu -
~';'sta Anaclolu Ajansının verece 
gı haberlerden maadası itimada 
sayan değildir. 

l Mektepliler 1 

mil.-ıa b1Jka111 

f9uncıı hafta başladı 
6 inci hafta başlamıftır • 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mfiblmmlnl seçip cıı
nıartesl aktmına kadar mll-
5abaka memurlujtuna ıı:;önde
rlalz. Neticeler pazar ııonn 
lletredllecektlr. _J 

Muhiddin Bey dün asaleten va-

naşııelll/ lsmt'f Paş•, Slı•a.,tahl lrlhl nutkunun en heyeeanlı yerlndtı ... ( 

[Jozan kahramanı ile Sıvasta 
lki demir çubuk üstünde Sıvasa giren 

ilk medeniyet kervarıı karşısında ... 
Sıvas hattının açılma mera-ı iki demir çubuk üstünde gire-ı Milletin ilk kurtuluş hamle- c 

simine iştirak etmek Ü7.re Sıva· cek medeniyet kervanını bekli- sini hazrrlryan ihtiyar Sıvas, ye 
sa giden gazeteci ier dün akşam yor. Bulut halinde havaya kal- leleri ürpermiş bir arslan gibi, 
saat 5·30 ta İstanbııla döndüler. kan toz tabakaları arasında kay dimdik oldu. Onu görmek için 
Bu hey~~le .heraber av~l~t ~den ~ol~us gibi ~örünen Sıvas, bel-· bütün başlar ilerde ve göğüsler 
muharrırımız Sıvastakı ıhtısas- lı kı bu dakıkada boşalmış bir heyecandan inip kalkıyor. 
!erini şöyle anlatıyor: Sıvasta- şehirdir. Nihayet işte, ilk müj- Tren durdu. İsmet Paşa al-
yız ... 30 ~~~stos c~ma;tesi! sa- deli düd~k sesi: kıştan örülmüş bir insan duva-
at 3 .... Butun şehır, ıstasıyon - Gelıyor .. İsmet Paşa geli-, rının içinde kürsüye doğru iler-
etrafında halkalanmış, Sıvasa yor. (Devamı beşinci sahifede) ( 
............................................................................................................... 

s. C. F. ekalliyetlerden iki- Belediye intihabatı 

Şer namzet gösterecek 19 Te~rinievvJde 
bıtecek 

yeni fırka vilayet ocak heyetini tespit 
etti Fethi B. varın İzmire gidiyor 

) 

Yeni lııyaf•tll bir iıaret 
menı11ru .. 

fethi B. in lzmirde söyliyeceği cevabi nutuk 
ismet Paşa Hz. ninki kadar uzun olacak 
S. C. Fırkası erkanı dün. ge- l"".'-,--~--c---..,,.,n 

Bu hafta kazalarda 
onar kişilik intihap 

meclisleri teşkil Ii olmuştur. Muhiddin Beyin a
saleten işe başlaclığı Dahiliye 

edilecek Vekaletine bildirilmiştir. 
Kanunen dünılen itibaren ye Dün sabah yeni kaymakam 

ne Nazlı handaki merkez bına
smda meşgul olmuşlardll'. Fet· 
hi ve Nuri Beyler dün Yalova
dan avdet etmişler ve Fırkada 
öğleye kadar meşgu.l oldukt~~ 
sonra istirahat iç.in ıkametga -

ni intihap devresi başlamıştır. ve nahiye müdürleri, gerek aaa 
Yalnız intihap cedvellerinin dün leten, gerek vekaleten, işe baş
asılması kabil olmamıştır. Maa- lamışlardır. 

• rnafih bu, kanunen mahzuru dai Burada bulunan Beşikta · ka-
~.af""'>~":!ı;~ değildir. Bu günden itibaren in ymakamı Şevket, Sariyer kay

!arına gitmişlerdır. . . . 
Diln fırkaya kayıt ıç~n hıc, 

kimse müracaat etmemış, .Ya!-
b k meb'uslar<lan Haınıt 

mz sa ı b" 
B. Fethi Beyi ziyaret edere_k .ır 

"d .... mu"ştilr Hamıı mu det goruş . ~. . len 
Beyin fırkaya gırecegı soy . 
mektedir. Bursaya giden Senıh 
Beyden dün gelen bi'. mek~UJ>'.~ 
heyeti faalenin teşkıl edıldıgı 
bildirilmektedir. -

Fethi B. yarın İzmire 
gidiyor 

Tahsin B. in beyanına gön 
(Devamı he inci sahifede) 

Yımi fırluının Beyo(llu 
merkez bl nası 

tihap l'trafındaki faaliyetler şu m kamı Hüdai, Beyoğlu lulyma 
seyri takip edecektir. kamı Sedat A7iz Beyler asale-

Her mahallede reye iştirak e- ten işe başlamışlardır. Fa~h 
decek kimselerin defterleri ha _ kaymakamı bugun, Kadıkoy 
zırlanmıştır. Gene her mahalle 1 ~ay~akamı perşen:ıbe gtinü şeh 
dünden itibaren ikişer kişilik bir rımıze geleceklerdır. 
heyet intihabına başlamıııtır . Nahiye müdürleri j 
Heı: ~ahal~e~in intihap edeceği Nahiye müdürlükleri tayin~ 
bu ıkişer kışlık heytler per em- leri de ikmal edilmek üzredir 

, he gü~ü tabi. o~dı'.kları kaıa mer Dün de Kumkapıya tıyaa, Şeh.' 
kezlerınde bir ıçtıma yapcaklar- reminine İsmail Hakkı, Kilçük
dır. . . . . pazara Muzaffer, Sirkeciye Nu-

Bu ıçtınıa netıcesınde her ka- rettin Beyler tayin olunmuşlar 
z~. mın~akası ;'in mahallelerden dır. Nahiyeler tam te ·ekküllü 

1 gonderılen hey~tler a~asındruı olduğu için Dahiliye Vekaleti 
(Devamt beşıncı sahıfede) mutlaka ı:ukuk veya Mülkiye 

\ 
Eaı/nönıi kaym•kamı, Sirkeci Nahlg• müdürii, Beya

zıt Nahiye mDdilril işlerinin baŞlnd• 
mezunlarından tayin edilmesini 
teklif etmiştir. 

Bu sebeple merkez memur
larından hiç kimse nahiye mü
dürü tayin edilmemiştir. Hukuk 
mezunu bir iki merkez memuru 
na nahiye müdürlüğü teklif e
dilmiş ise de bunlar zabıta me
slekinde kalmağı tercih etmiş
lerdir. 

Halkın müracaatı 
Halkın bir kısmı işleri için 

dünden itibaren bulundukları 
mıntakalarda kaymakam ve na
hiye müdürlüklerine müracaata 
başlamıştır. 

Dün ilk gün olduğu için ge
rek halk ve gerek yeni memur
larda kısmen tereddüt vardı. 

Müfettişler İş başında 
Yeni teşkilatta intiz .. rnı te- Yeni llnlformaslle bir 

min: muamelatı tanzim ve karı- lnffzaRı 111em11ru 
şı~lı~a mey.dan .kalmamak üzre 1 ğa başl~mışlardır _ 
mulkıye mu.fettışleri mıntaka t Üskudar kaymakamlıgında11 
mıntaka bu ışlerle meşgul olma (Devamı beşinci sahifede) 
111111111111111"11111-llUllllllllll .. l ... 111 .. llllJlll"llHllHMll-11111 .. lllllllf-lllllHlll 
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No: 23 (TercUme ve lktlba• 
hakkı mahfuzdur. ) 

Bir dava ki: sokan da, 
çıkaran da korktu!. 

Sait Pş. lngiliz sefaretinden 
nasıl çıktı?. 

• 
ıc Mareşal Pilsudski iş başına gelince "Şimendiferin Sıvasa varması r 

bulunduğunuz hükumetin raata başladı; meclisi dağıttı ... 
~J ı;:::::==========:::-, ,ı--;1;;;1~--.-;--;.;--;k;--- YALOVA, 1 A. A. - Sıvası karlıklannızdan doğmu 

mesaisi eseridir,, 

iki ay Ecnebi matbuatı 05 U istasiyonunun işlemeğe açılma menctifer şebekemizin 
s. münasebetile Başvekil İsmet varması münasebetile b 

Leh kabinesi Türk • Yunan Paşa Hazretleri tarafından çeki da da elde edilen parlak Sonra intiha -
bat yapılacak Ve "To1mes,, len telgrafa Reisicümhur Haz- fakiye: ı:niııe~n yüks~k. 

1 tetrlkimesaisl ret'leri şu cevabi telgrafı &'Önder ve kabılıyetının v~ reısı 
Lehistandaki kabine değişik- mişlerdir! duğunuz hükilmettn şay 

Lehistandaki kabine tebed- liğinden bahseden "Times" ga- . _ATİNA, 1 (Ane~.) - Yunan Ha- Başvekil İsmet Paşa Hz. ne dir _mesaisinin eseridir. 
dülü neticelendi ~çen mart ni- zetesi miralay Stawek yerine rıcıye nazırı M. Mihal.aopulos Pat-! da ızhar buyurduğunuz 
hayetindenberi iktidar mevkiİn kabine riyasetine mareşalPilsud 1 rasta irat ettiği nu 1 Büyük zafer btiyük milletimi betkll.r hislere teşekkür 
de bulııınan Slawek kabinesinin ski "Miralay Swalek gidiyor ve tukta Yunan harici ı zin sönmez hürriyet ve istiklAl devletlerile mesai arkad 
yerine Pilsudski ka.bineai geldi. mareşal Pilsudski- ki iş başın siyasetinden bahse- aşkından ve başında zatı devlet zı tebrik eylerim. 
MarO§al Pilsudski Lehistanın da kim olursa olsun daima ikti- derken Türk - Yır leri bulunmuş olan kahraman ı Reisic .. 
olan bir milli kahremandır, bu dar ondadır - gene başvekil o- nan münasebatm ordumuzun kendine has feda~ Gazi Mustafa 
itibarla kendisinin memlekettet luyor. Mareşal ayni zamanda as dan .bah_setmi~ ve 
ki nüfuzu büyüktür. Kabineye keri işler nazın da oluyor."«Ti- demış kı: 
iştirak etmediği zamanlarda b'- mes» kabinenin diğer azasının _-Türkiye_ ile iti
le devlet işlerini yakından takip değişmediğini kaydettikten 

1 
ıaf ve _teşrıkı_ mesa 

edecek bir mevki sahibidir.Hula sonra: <Bu basit tadilatın izahı-] umumı telakkıyc 
sa Mareşal Pilsudskinin reyi a- nı hükumet~ karşı gayri faal muvahktır.Zıra Yu 
1ınmada mühim işlere kararlaş- hale getirilmiş muhalefetin şid nan efkarı umum· 
tırılamaz. Bu mili! kahraman detli bir mücadeleye hazırlan- 1 ~esinde_ _ Tüdriy 
şimdiye kadar kabine teşkilin; <lığında aramalıdır.» " Times" ıle samımı munase
kabul etmemişti. Fakat artık iş- Lehistanrlaki türlü türlü fırka- bat idamesi fikri 

Irak Başvekili Y alovad 
Nuri (>a~a., Reisicüınhur Hz. ta 

findan kal)u! e<lilecek . ' 
ANKARA, 1 A.A. - frakı ANKARA, 1 A.A. 

leri her manasile eline alıyor de Iar bulunması parlamento usu-1 kemale ermiştir. M. Mıhalakopulo• 
mektir. Maamafih Lehistanda lü için mahzurlu olduğunu kay-ı1 Bu münasebatm başlangıcını imzala
birçok fırkalar var. Bu irili u- dederek diyor ki; «Yeniden in- nan itilaf name teşkil eder. Bu itila· 
faklı fırkalar arasındaki ihtilaf tihabat yapılmasına hükfunet · fm imzalanması yegane baıiretkarano 

~~~~~I ve mücadele yüzünden devamlı er geç müsaade etsin etmesin si siyaseti teşkil eder. Zira bu itilifna
Ç ~iJii'~ \·e iş görebilecek bir hükumet yasi ihtilaf yakın bir istikbalde me maziye bir taraftan nihayet ver-

11 teşkili çok kere zor oluyor. Esa daha şiddetli olmağa mahkum mekle beraber diğer itilafnameler ve 

Başvekili Nuri Sait Paşa Haz- Başvekili Nuri Paşa Ha. 
retleri iki gtin evvel Ankarayı bugün !Sğieden sonra T 
teşrif buyurmuşlardır. Hariciye gmı, müzeyi ve şehrin 
Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi cek yerlerini gezmiş ve 
ıle resmi ziyaretlerin taatisln- ııam ekspresle Yalovay• 
den sonra müşariinileyh bugıin ket etmigtir. İstasiyonde 
Başvekil Paşa Hazretleri ve Ha clye Vekili Tevfik Rü 
riciye Vekili Beyefendi ile bir- "''Umum Jandarma k 
liktc mtilAkatta bulunmuşlar- KA p H tl · 

Yıldıı saragındahl muhteşem sa/011/ardan .. 
Sait Pqa dütündU ve razı ol-1 yet bir gün Paşa ölüm dö~eği

du.Bcm bıınu ııözlerimin kuvvei ne yattı. Ve tarafı şahaned~n 
iknaiyaine hamletıniyorum;ben gönderilen doktorlar a-rtık Ba
cc PaDtLyı sefarethaneye kaçıran bıaliye gitmek şöyle dursun ev 
sebep korku olduğu gibi sefaret rakı okumak ve anlamak ta 
haneden çı1ı:mağa saik olan sc- Paşa için mümkünsüz olduğu
bcp to korlru idi. Bu korkunun a nu arzettiler. Bu gibi ahvalde 
dma (tevccciihü kaybetmek kO!' bir Sadaret kaymakamı ile dev -
kusu) derler Sait Paşa saraya let islerini muvakkaten gör
celp ve orada ikameti emrolun- mek usu:ldendir. Adliye Nazı 
duğunu işittiği dakikada emni- n Abdürrahman P~şa ~_adaret 
yet ve teveccühiişahanenin mün kaymakamı oldu. Bır gun Ab
aclip ol.duğuna htikmederek bun durahman Paşaya sarayda bir 
dan korkmuştu. Bu korku onu irade tebliğ!.ne memur olmuş
;;efarethaneye kaçırdı. İngiliz se tum_. P.aşa saz arasında bana 
firinin arabaaile ve bir İngiliz dedı kı: . . 
vapurlle Ttirldyeyi terketmesine - Halıl Rıfat Paşanın bu 
il.iç biT kuvvetin mS.ni olamıyaca hastalıktan kalkamıyacağı an
ğmı bildiği halde bunu yapma_ !aşılıyor. Şayet bir emrihak 
yıp konağa avdet etmesi Avru- vaki olur da makamı Sadaret 
paya firar h~linde akibctinin ve inhilal ederse bu hizmeti asla 
Irat ve akannm fena bir şekil al kabul etmemek azmindeyim. 

Kulaii,ınızda bulunsun. 
ması korkusundan mütevellitti. C k cd H ı· 1 R' f 

S-ıt p f'lhalrika rt · ·· o gecm en a ı ı at ... qa ı e esı gun p · f . Z 
k n~ ld' ·· d asa ve at ettı. atı şahane on ... ma ge ı o gun saray a R · · p b · s d 
b' · · · b · · d 1 agıp aşayı ve cnı a aret 
~~. ış bıçın e~ı zıyar!~ e e~I nk teklifi için Abdurrahman Pa-

gı kızhidqdetetl~cb~r d amb d 
0 şanın yalısına gönderdi. İrade 

pe ı ır tarz a u a am · bl' • · p b 
d 1. .d. d' d . . Ad yı te ıg ettım. aşa ana yu 

e ı mı ır ne ı~ emış~ır: am karıki sözlerini hatırlatarak 

sen Mareşal Pilsudski yeniden olup Marşa! Pibıudski ve taraf- başlıyan meveddetkarane münasebat 
tarı miralay Slawek mücadele- için de bir merhale teşkil etti. d B Üı•k TU k' .1 azım aşa azre erı 

ır. u m " atta r ıye ı e k"l-" · t ma 

Mareşal Ptlsudahl 
intihabat yaptırmak, ve teşkila 
tı esasiye kanununu tadil ettir
mek istiyordu. Şimdi parlamen 
tonun feshedildiği haberi geli-
yor. 
VARŞOVA, 31 A.A. - Rei

sicümhur, Mareşal Pilsudski 
ile görüştükten sonra diyet mec 
lisi ile ayan meclisinin feshini 
emretmiştir. Yeni inthabat T. 
Sanide yapılacaktır. 

Protesto ediyorlar 

ye hzırlanmıştır.» Mütebaki mükavelelerin de aktine 
bir emri vaki nazarile bakılabilir. 

Hindistan ve İngiltere ATİNA, 1 (Anek.) - Venizeloı 

"Temps" gazetesi İngiltere Banyo! kaplıcalarında Yunan muha
ve Hindistana tahsis ettiği baş- birlerine vukubulan beyanatında 
makalesinde sonbaharda Lon- "Ktlkı§'' zırhlısını tamir ve tecdit et
drada toplanacak konferanstan tireceği rivayetlerini tekzip etmit. 
bahsederek İngiliz amele hüku- Yunanistanm tedafüi bir siyaset ta
metinin şimdiye kadar Hint kip ettiğini ve yalnız hafif donanma
milliciliğine cesaret vermiş ol- smı takviye etmek gayesini istihdaf 
duğunu, Mac Donald kabinesi- ettiğini kaydetmiş ve Türkiyede gö
nin bu hareketini birden bire rülen siyasi faaliyete naklikelam e
tadll etmesi, mü§kil olacağını derek Tlirkiyenin siyaseti hariciyeoi
söyliyerek bu konferansın tehir nin lıiyetegayyer kalacağına emin b~-

J k h"kilm . d . k' f \'C « '" yaverı, ran 
ra u e~ı ~rasın a ın ışa g üzarı İrak sefareti erk 

etmekte olan ıyı dostluk ve kom ' . . . . 
şuluk münasebatının daha ziya- fından etıırt edıin:tıııtır. 
de takviye bulması büyük bir Y~ ~ekaletı kale.mı mahs 
samimiyetle görüşülmüş ve bil d~ru Kemal Azız Bey .rrı 
hassa hudut asayişinin temini mıze refakat etmektedır. 
ve fesat unsurlarının faaliyetle- İstihbaratımıza naza 
rinin izalesi ve icabında tedip !ovada Reisicümhur Ha 
hareketleri yapılması hususla- tarafından kabul buyuruld 
rında tamamile mutabık kalın- sonra memleketimizden 
ımştır. kat edecektir. 

3 Sovyet tayyaresi geliy 
edileceğiıre dair çıkan rivayet- lunduğunu ve çünku bu faaliyetin Moskovad •n Ankara-Tahran-T 
!erden bahisle diyor ki: Türkiyenin iktisadi itilasma matuf u 

"Başvekil şahsen her türlü bulunduğunu söylemiştir. k t Kiibf) f f J ki 
tehirfikr ne aleyhtardır. Çtinkü en - il se er n yapaca 
bu kabinenin Hindistan mesele Silah lazım Ankara; 1 ( Telefonla) -ımaktadırlar. Bu büyiik t:ıa 
sinde takip ettiği siyasetin aka BERLİN, 1 A. A. - Dort- Yarın saat 17 de Ankara ya iiç yahatinin hedefi komşu 
mete oğradığı şeklinde tefsir e- mundda bir nutuk söylemiş o- Sovyet tayyaresinin muvascleti memleketlerin merkezleri 
dilmekten geri kalmıyacaktır. lan jeneral Von Sekt, Almanya beklenmektedir. Bu tayyareler, yaret ve ayni zamanda s . 
Fakat vaziyet öyle görünüyor , için silahları tezyit etmek hak- Moskova, Ankara, Tahran, Taş yet yapısı olan tayyarele 
ki neticeye varmak filen imkan! kını talep etmiştir. kene, Kabil, Rusya seferi yap - rübe etmektir. Tayyareler 
sız olacaktır. _...:.... __ .:.._ ______ .___________ rın sabah saat 4 te MosltO 

Bundan başka böyle bir kon- hareket etmiş olacaklard r. 
feransın varacağı netaiç ne olur naenaleyh Ankara ile M 
sa olsun unutmamalı ki Hindis- arasındaki me•afeyi hava 
tanın şekli idaresinde son karar it olursa 13 saatte kated 
İngiliz parlamentosunundur." dir. Blok. yukanda .. ızah ettığım v~~ ve ayni fikri muhafaza ettiğini 

~lle işin künhune vakıf ~lsa ıdı söyliyerek teklifi redrleti. Sa
cıdden pek :ıaki olan Saıt ı:aşa raya döndük. Pa<;anın cevabr
hakkmda o sözti söylcmezdı. nı arzettik. Hünkar tekrar 

V ARŞOV A, 1 A. A. - Al
man nazırı M. Triveranusun in 
tihabat münasebetile vukubulan 
beyanatına karşı protesto ma-
kamında olmak üzre bin ki§i Harici aiyaııet 
nümayiş yapmışlar ve bir karar BERLİN, 1 A.A. - Treves-

Kırımın btiyük limanı o 
vastopol üzerinden geçerctc 
radenlzi kat ve İnebolu, 
monu üzerinden Ankara}'• Sak Paşanın böyk bütün gidip ısrar etmemizi emretti. 

Iatanbulu velveleye verecek bir Sultan Hamit gibi bir padisa
tar:.da sefarethaneye ilticasın- hın ısrarı kolav kolay reddolu 
dan sonra konağına avdet et- namaMı. Acbdıırrahman Pasa 
mesi na11ıl oluyor daf cezasız yınnuşa<lr. Ancak Babıalinin 
kalıyor. Hatta ne selbepledir muamelatına sarayın müdaha
ki bu h~di11eden pek az müd- - ı le etmemesini şart olarak ileri 

sureti kabul etmişlerdir. Bu ka- de bir nutuk söylemiş olan Baş
rar suretinde vaktile Lehistan- vekil M. Briining, Almanyanın 
dan koparılıp alınmış olan ara- harici siyasetinin prensip itiba
zinin tekrar Lchistana iadesi rile şimdiye kadar takip edil
hususunun beynelmilel bir ada- miş olan siyasetten inhiraf et -
le.t eseri olduğu beyan edilmek memekte devam etmesi lazım 
tedir. geldiğini fakat bu siyasete daha 

det ıt0nra zatı şa'hane onu tek sürdü ve bunu imzası altında Fran•at/.a 
qtr mevkii sadarete getirmişti; bir ariza ile bana verdi. Biz bu 
!ait Pa~adan başka her kim ol aıizayı hamilen saraya döndük Tren kazası 
sa ya nefyedllir ya konağında huzura gitmek için Hünkarın PANİS, 31 A.A. _Bugün 
ikamete memur olur, hele sa- daircııine doğru yürüdüm. Ka-
raya hiç uğratılmazdı. Sait Pa- pı<lan içeri girec~~im o;;ırada ar saat 17,10 da Renden Parise gel 

k mekte olan bir tren Chartres şa için böyle yapılmak değil, adan bir musahibin ko~·arak 
bilıllda sefarethaneden avdetini bana doğru geldiğini gördi.im. istasiyonunda bir lokomotifin 
müteakıp maaıılarmı munta- Bu müsahip beni aramak icin içine girmiştir. Birçok yaralı 
zam a1aıbilmek için rüsumata dairesi kitabete gitmis halbuki vardır. 
havale ettirmişti. Sultan Ha - ben Kuruceşmeden geliyor- Amerikaya gidiyorlar 
mit Salt Paşanın sıkıntı çek - dum. Miısahio Ağa: P'\RİS, 1 AA. - Tayyareci 
memesini ötedenberi arzu etti- - Efendimiz acele ~izi fer Costes ile Bellont 10,54 te hare 
ğinden buna derhal muvafakat man buyurdular. ket etmişlerdir. 
etmişti. Mazuliyet maaşı bir Dedi. Sür'atle dairei hüma- LONDRA, l A,A. -Tredün 
haktır ve herkes hakkını istiye yuna yürüdüm. Nöhetci arzet- yanlar kongresi bugün Notting 
b;ıir. Hatta memurların kıs- - ti. İceri çağrıldım. Hünkar hamda açılmıştır. 
mı azamının senede altı aylık- beni görünce Abdurrahman Ps PARİS, A. A. - Tayyareci 
ları tedahülde kıa1ması bile bir ile miilftkatrm neticesini sor- Costes saat 11,40 ta Le Crotoy 
insanın kendi maaşını isteme- m ıdan su sözleri SÖ}'ledi: (Sommu) üzerinden geçmiş ve 
mesi için mazeret teşkil etmi- - Şimdi mabeyinci beyler- clenize_doğnı_!~:!._mrştr~ 
yehilir. Binaenaleyh Sait Pa- den biri hemen Kuruçeşmeye Treı' kazaaı 
şayı bu hususta tenkit etmek gitsin. Abdurrrhman Pasayı LONDRA, A.A. _ Glaskov 
istemezsem de sefarethane ha- görs_ü~. _yaıı~ında intizar et- - treni Londra istasyonuna girer 
discsinclen sonra bu iltifatı şa- mesını soylesın ' . 
h ·ı· p ' ken tamponlara gayet sıddetle 

.:meye naı ıyet aşanın Sul- Huzurdan çıktım Mabeyin 1 ·· ·· d-
t H 'd f t · · b ı · . · çarpmıs o ması yuzun en yara-an aını e ar ı ıntısa ına ve cı Bekır Beyi çaö'ırttr•n Kuru J l - ·· · b · · be ı 
S l "-I 'd' p ~f n • anan veya otesı erısı re e-

u tan • amı ın aşaya za ceşmeye gönderdim Bekir B 20 l b ·· ı 
"1·· b' d 1·1 k'I · · · . · · nen yo cu ugun ıastaneye ve temayu une ır e 1 teş ı gıdıp geldı. Pasayı bulmus i- 1. ld 1 1 • M k' · ·ı 

·-· · ·1 · .. ı ·ı d . ·- . - .a ırı m. ır. a ınıst ı e ateş 
ettıgını ı en suren ere ven e - ra eyı teblıg ctmıs Yalısında · d · ·dd · .... 

k h . b' k lı k · · · ·· çı musa enıemn şı etı yuzun-ce ıç ır cevap yo tur. e lıvecek ımış. Bı.. cevabı zatı d d··ı .. 1 k.. ·· k' 1 · 1 * * * h · . V . · en o <U en omur ıt esı a tın 
a aneye arzettım. <' aynı za c';ı ka'mıslarclrr. 

Sadrazam Halil Rifat Paşa- ınc.nda Aıbdurrahman Paşanın 
nm hastalığı artıyordu. Babıa sadareti kabul hakkındaki se- -
li<len gelen teskerelerin altında raiti havi arizayi Hünkara tak
ki imzalar Halil Rifat Paşanın 1 elim eyledim. Paşanın bu ari
dennansızlrğı son dereceye zasını Hünkar okumadan masa 
geldiğini gösteriyordu. Niha- nın üstiine koydu. Ben, Alıciur 

ra:hman Paşaya Sad:ırctı kabul 
ettirdiğimizi arza hazırlanıyor 
dum. Hünkar buna vakit bırak 
madan: 

(Bitmedi) 

azimkar bir mahiyet vermek ve 
gerek memleketin, gerek hafi.. 
cin itimadını takviye etmek i
cap eylediğini beyan etmiştir. 

Bu da başka 
BERLİN, 1 A. A. -· Frank

fortta bir nutuk söylemi§ olan 
M. Treviranus Cephe muharip
lerinin artık inanmamakta ol
dukları Lokamo zihniyetine al
danmamakta ve ona istinaden 
evham ve hayalata kapılmamak 
ta olduklarını söylemiş-tir. Ma
amafih, muharipler harp yap
mak fikrinde de değildirler. 

Amerika da 

Elli Nactnln urglalıtd1111 bir k/JşB 

Genç san'atkArın resim 
sergisi dün açıldı .. 

Sergide 
çok 

kıymetli 

tablolar 
ve takdiri celbeden 
teşhir edilmektedir .. 

bir 

Genç ve kıymetli resam Elif 1 muvaffak olmuş ve takdir edil
Naci Beyi'n resim sergisi dün miş eserlerdir. 
Güzel san'atlar birliğinde saat Şimdiye kadar ilk defa yalnız 

içki• yaSa,.ır.ı 2 de açılmıştır. Resmi küşatta başına sergi açmak müşkülatını 
!I bir çok maruf zevat, Çallı İbra azimkar omuzlarına yüklenmiş 

NEVYORK, 31 A.A. - Nevyork him; Namık İsmail ve kıymetli olan arkadaşımız çok şa~·anı teb 
hükıimeti mesai federasyonu bir ka- bir san'atk8r züınresile Elif Na riktir. Bu orijinal hareketinin 
rar sureti kabul etmiştir. Bunda, cinin bütün san'at ark;;ı.daşları kendisine teşvik hislerinin tev
Volatea<l kanunun tadili ve bira ile hazır bulunmuştur. cih etmesini temin etmesi te -
hafif şaraplar imaline ruhsat verilme Saat ikede aÇllı İbrahim Bey menni ~dilir. 
si talep edilmektedir. kurdeleyi keserek sergiyi açını' . Se~gı. hakkında Namık İsma 

(Volstead kanunu içki yasağı hak- ve demiştir ki: ıl B. ıhtısasatını şöyle anlatmış-
kında on senedenberi Amerika Müt- tır • 
tehit hükümetleri dahilinde tatbik e- "-:;- Muvaffaki~et~n emin ;,_ Bu sergi ilri itibarla mü 
dilen kanundur. Son zamanlarda i§lti oldug~ kıymetlı N~cıye .m~: himdir: Biri yalnız başına bir 
yasağının tadili hakkında başlayan vaffakıyetler temennı cderun. sergi aqabilmek ki; Türkiyde ilk 
cereyan gittikçe kuvvetlenmektedir. Davetliler müteakıbcn salona defa olarak Naci Beye miiyesser 
Bununlaber.ıber Amerikada yasagm girmişler ve birer birer tablola- oldu. 
devamına şiddetle tarafta olanlar v., rın önünde durarak sergiyi gez İkincisi, mücerret mefhumla 
dır. Onuniçin kanun kaldırılacağını mişlerdir. Sergide çok muvaE - ra şekil ve renk vererek eser 
vehatta tadilini zannetmek acele olur. fak olmuş tablolar vardı. Bilhas vücude getin;,nek kı, bu dı re -
Malum olan bir şey varsa o da Ame- sa; Dansöz; Sarhoş; Melodi ;Me simde '<ok güç bir şeydir." 
rikada içki meselesinin halledi'.ecek lankol, Sabahlıyan adam; Tak- Sergi daha üç gün umuma a-
mühim işlerin başında olduğudur.] sim ;ıhides.i tabloları fevkalade çık bulundunılacaktır. 

., 
caklardır. Tayyareler, bt 
Ankarada kaldıktan sonrl 
kat; Gireson ve Karadeniı 
tünden Batuma gidecel:I 
Tayyare cemiyeti yarın 
Marmara parkında tay}' 
şerefine bir ziyafet ver 
Sovyet sefaretinde de bit 
ziyafeti verilecektir. 

--~-·•-+-- ~. 

Fevzi Pşanın te1'fl 
telgrafı 

ANKARA, l A.A. _.- -:$1 
Erkanı Harbiye Reisı Fc 

11 şa Hazretleri ajansımıza ş 
tubu göndermi~lerdir: ~ 

Mukaddes vatanınıı:ı:1.st 
ran ve aziz milletimizi 1 it 
ve refaha kavuşturan biiY 
ferin yıldönümü münasC 
birçok ınakamat ve zavııt' 
nin resmi ve hususi teb~1rı 

ı:. ı ayrı ayrı cevap verme 
sızlığı tlolayısile bil :n 1 
en sam~mi _tes~ekkür~tırrı':ıı 
vasıtası le ıblağını rıcıı 

Efendim. J 

Beledive menıllr 
Ankara • ı ( Telefonla ) 

' • arıt 
Belediye memurları ıııt. , 
si ikmal edilerek Heyet: rıı 
ye verildi. Nizamna_r:ne dır 
rin kanunu mahiyetınde 1111 
kümler memurin kanllrıtll 
alınmşıtır. Belediye rrı~ efe 
nın tayin; terfi ve te~ıı~ıı 
azilleri gibi esaslar _nız:di~ 
de dahi ayrıca tasoh 
tir. ıelı' 

Belediye memurları t:ı 
ri için ayrıca bir kanun 
dı. 
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sterline 1030 kuruştan az fiat biçilmesi muh rıe 

Ba ıkçılık 
lVIektep Balta lima
nına naklediliyor 

'Mektep talebesi için de 
bir gemi hazırlayacak 

M Vebu-Babkc;ılık mutahati&ııı · 
tnan dün mcsaısi hakkında bazı ma-

l · ata naza 4 

hımat vern1i~tir Bu ma um 
b. · Balta lı· ran Balıkçılık mekte ı ıı,,;ın . 

manındaki Ferit paşa yalısı munauıı 

görülmüştür Beyk_oz kas_rHııt n b~ek 
ttp ittihazı du~üniılmiıt; .. 1 '.~. d~ ına-
r. t. d·ı· k masrall· goruımuş, F<.· 
.ın • ı ı ço . d"' 
. t mırı tercıh e ı.-

rıt paşa yalıı;ının a . , 
. F~ .t Pa~a yal.sı tamır edıl-

rrüştı:-. erı -r 

elikten sonra cly .. vın Marmara ~da 

d l 1 n•n balıkçılık mtktebı bu 
ıın a >U u .. 
yalıya n:-:1kle<lileccktir .. 

Mclıt<p ı~ bir geını de lal'm. gd 
nlc:ktt'dir. Mutahassıs bu iş iç.İn bi 

gambotu l>Li;,Cnmi~. balıkçı gemisine.: 

tc hviH için bır parça ınasrafa lüzu.m 

gorınUştür. 
M. Veb ·rmJn balıkçılığın ınkısaf· 

için i'.sri ve mod"rn bir balıkhaneye. 
ihtiyaç görmektedir Mumaileyh vah 
Muhiddin Beyit: btraber sebze Vl' 

n.c.yva haliıun inşa edileceği eski kc
r(sttciler van~ın yeri sahasını gez
mış ve bu;ada bir balıkhane inşasını 
muvdfık ~OrJııÜştür. 

Mutahasaıı mcrnleketimi:zde eyi 

bahk chısleri bulunduğuna zeytin 
\ .ı larımızııı ve aardalyalanmızın ne
{aıcti dolayııilc müblm b,ahk konser

' esi ihracatı yap.iihilec~Kimiıe, Mer
sin bahklArından ca eyi ıiyah havyar 
<cıkarılacagına, burad.a kıymeti olmı: 

dn orhinoıların harıçte gayet eyı 

J •ra ile satılabilectğine kani bulun-
kt d M Vtbermon buna rağmen mC:". a r • 

drrl'-1 bir balık kon•rrvesi fabrikası 
açılm.ırını doğru bulmamaktadır. Mu 

·ı 1 bu konserv• fabrikasından 
maı ty ı . 
tvvcl m<'d•rn bir balıkhaneye ihbyaç 
gösttrmekttdir. Bu balıkhane firi_e:~
ıifik ttıisııltıda ihtiva edecek ve ıçın 
d,_ canh balık saklaınıya rr>9htuı ha

' uzlar bulunacaktır. ·-·-----
Yerli sergi 

Serg-ide satış yapılma 
h mı, y~tpılmamalı mı 

_._. ..... -
Ti csret odası bu sene 
bir şey yapmayacak 
Ticaret odası idare meclisi 

alin bir içtima yapmıştır: 
Bu içtimada uzun dedıkodu -

!ara ııebcp olan yerli mallar ser 
gisinde satış yapılıp yapılmMtlS 
sr meselesi görüşülmüş~r. 

Oda idare meclisine bır ı;o~ 
ticaretanrler yerli mallar se.rgı
aincle satı~ yapılnıas·nclan şıkl
vet ediliyordu. 
· Oda ticaret raportörlü~il ta -
rafından da bıı hususta hır ra -
por verilmi~tir. Bu raporda ser 
"•!enle satış yapmak mutat ol

ma<lığı kaydediliyordu. . _ 
Oda idare heyeti bu senekı 811 

tıslar için hir şey yapılam·~aca
ğı I'ckt:?smda ittifak etmı~ ve 
bu yoldakı tetkikatın tamikine 

karar vermi tir. 

Tazminat alacak rum
lar davet ediliyor 
ISTANBUL. 31 A.A. - Muhte

'it mübadele komisyonu kıltibi umu-
nıihi;ındtn tebliğ olunmuştur. 

1 O Hnıran 1930 tarihli Ankara 
mukavelcnameıinin 20 inci .,.ddcıi· 
nin ( A) fırkHı ahkamı mucibince 
lıtonbulda bulunan Türk tthaaaın· 

Mahkemt!lerde 

katil imam 
Üveyoğlu Behceti 
nasıl zehirlemiş 

Mübadele 
G. ·rrakyada etabli 

vesikaları tevzi 
ediliyor 

Tercümanlar 
Dünkü içtimada ihti
laf sebebi görüşüldü 

Kambiyo 
Nurullah Esat B. 

bugün gelecek 
- --

Bir torba boş laf! 
,\l~ğer S1ire~ ya l)ş. ı11ıı ne de ~·o 

si•yli~receği ~eyler \arını~~( 
Yeni bir heyeti idare in
tihabına karar verildi Bu cinayet 150 lira Yunanlılar Türklere 

1 · l Tercümanlar cemiyeti he;·e -

isteri in 1030 dan dun 
bir fiat biçilmeıi 

muhtemeldir 
Htç bir kıymet ifade etmedi~i içi 
meclis encümenlerinde reddedile 
teklifleri hakkında Pş. nasıl bir 

çın yapı mıı:; mallarını iade ti umumiyesi dün bir ictıtr.3 yap 
Ü d Ü · ı B h Evvelkı gün konsorsiyom he-sküdar a vey og u e - etmı·yorlar mı? m ·tır. 

d · · T f"k Ef yeti umumiyesinin yaptığı bir çtieeti öl üren ımam ev ı · Bu ictimaa sebep tercüman· 
dün tevkifaneden adliyeye ge- M• htdıt mübadele komısyonu 'lar aras;nda son nmanlncl:; çı içtimadan sonra hükumetle te-
tiriierek isticvap edilmiştir. dün chcmruyctlı hır faalıyet. ~ostcr·, kan ihtilaf üzerine vuku bulan mas etmek üzere Ankara ya gi tevlJ yoluna sapıyor?. 

İsticvapta imamın üvey og· - miştır. Ya.:-ız Yun•nlılJrın ·Komot- ile et' ·cı . 'f d den konsorsiyom icra komitesi S. C. Fırkas.na giren İstanbul 1 
_ . . .. · v ı ı are ıstı ası ır. · · N il h E B b · b' s t lunu ne suretle öldürdüğü tah- nıi · ısm•nı verdıklcrı Gumul_cune<lc 

1 

içtimada tercümanlar arasın- reısı uru a sat . ugün me usu üreyya Paşa stanbu· 
kik olunmtl'•tur: dokuzuncu tali miılıadclc kom:syonu- 1 1 · 'ht'l'f ...... 1 .. hu şehrimize gdecektir. !un Anadolu yakasında teşkillit 

Y . c a.o ı ' a goruşu muş ve • N 11 h E B . d . 1 b d' . 
İmam Tevfik Ef., üvey og-ıu mın 25 agustosıa ""ka tcvııatına , b 1 . 1 t B uru a sat eyın av etın yapma c ve ele ıye ıntihabatı ;. 

. . nun se ep en araştırı mış ır. u 1 k · h · 1 · d 'b 
nun ı 50 lira kadar bir parası başlanıldıgı hakkında ,... M. J. A. hususta b' k 1 söz almış c en sonra onsorsıyom eyetı çın propegan a tertı atı almak 
mevcut olduğunu biliyormuş. Gorter tarafından komısyonun bita- !ardır. Ne~~c~~e ~~:il~~a sakit he umumiyesinin yeniden bir icti - üzere dün çalışmaga ba lamış -
G .. ·· k bu"'yu""k go"ru··nen bu raf r<isinc maliimat gelmi,tir. Türk- · "d ma yapması çok muhtemeldir. tır. ozune pe ' yetı ı arenin sebep oldugu an- • 

· · dd · 1 · b d k' · ·b d"I R la · Süreyva Pş. yeni fırkaya nı' -para uzun hır mü et ımamın <rın ura a ı gayrı mu a 1 um - ]aşılmıştır, Son günlerde lngiliz lirası da , 
ihtirası!lT körüklemiş. Nihayet, r• ait cml•klcrı ia<l ettikleri ve alım Bundan sonra yeni iılare hı-ye ima J030 kuruştan çok daha aşa çin girdlfini soran gazetecilere 
çocuğu öldürmek sureti le para satıma müsaade eyledikleri halde Yu ti intibahı yapılmasına karaı ve ğı düsmek vaziyetini gösterdi - demiştir ki: 
sını elde etmekte karar kılmış. nan!ılarm Turk gayrı mubadılıcrc ait rilmis ve veni ic\are heyetı:1in ğinden konsorsiyom heyeti umu "- Halk Fırkasından çekil • 

· ı. · • d ı • · · · t edikler hakkındak· • · · 1 · · dim, Çünkü programı yoktur. , Cocuğu öldürme.: ıçın e en mu em a~ı ıaue < m · ı . namzetlerı secilrniştir. ımycsinin ngiliz !ırası rayıci • 
,·afık usulün zehir olduğunu 1 •ik.iyttten komisyor.un hab.:n yok· Yakında ye,ni idare heyetirin nin daha aşağı bir fiatte istikra- (Süriyya P,. tegafül buyuru • 
düşünmüş ... İmam Tevfik EL, tur. Anka,. mukavı·leoi mucibince intihabı yapılacaktır. rına karar vermesi muhtemel_ yor} leride bittecrübe gayet gü 
naksada varacak bütün tedbır Yunanlılar 929 agustosunun bınncı •• ..._........ dir. zel bir program yapacağız diye 
leri tasarladıktan sonra işe gi- gününe kad•r malların• tasarruf et- P<>litlfe Amerika sergisi ağzımıza bir parmak bal çalın -
rişmiş. Fakat, kurnaz adam, her mi~ olan ve 1912 den evvel :unanis- mıştır. 

hangi bir eczahaneye dalıp 7.e· t. nı terkctmiş bulunan gayrı muba- ]\ıJ h · dd · H T bb Amerikada ağustosta bir İt - Elyevm Halk Fırkasının prog 
bir istemeniaı şüpheyi davet e- 1 dil Türklere mallarını iade etmek U 1 . lll an 1 1 halat sergisi açılacaktır. Bu ser raını bir ka~ zatm kafası içinde- R.11rfı fırlıaga 11•clnu •det 

bülbUI /ıeıtllen SiJrflyga P debileceğini hesaplamış. rrıteburiyetinde bulunmaktadırlar. adliye g·önderiJdi giye bazı Türk tacirleri de eş- dir. Akıllar na ne eserse onu ya 
Bir gün, tesadüfen bir tanzi- Komisyoırnn muttali olduğuna göre ya göndermişlerdi. parlar. (Aceba kendlıinin aklına miştir. Raki nizamname çok g 

fat memuru ile karşılaşmış. Bu \ unanlılar bu k"bil gayri müf,.dillc- Şehrimizde bulunan Msahbdık 1 Bıi serginin tehir edildiği dün esen bir sürü hayalit yapılmadı zeldi. Mahalle muhtarlarmı, 
memur 0 esnada emanetin ver- ı-r emliıkl.rini iade hususunda tered- Efgan meb'uslarından u 1 - ticaret odasına bildirilmiştir. diye mi?) Bu meyanda gayet iyi halle h{yeti ihtiyariyelerini, v 
di"i zehirli bir madde ile köpek düt etmemekte, fakat gayri mübadil- din Han bundan bir müddet ev- işler görüldüfü gibi gayet fena !ayet, belediye azalarıru, mün 5 ı r ·· d k b Borsada fiatler · Jeri zehirlemekle meşgulmuş. lik vtsikalorının ibrazını ıstemektedir ve po ıse muracaat e ere u - işler de görülmüştür. . hibi sanıleri ve meb'lll!ları ht 

O gün türlü hile ve desiseler Jer. Komisyonun bundan bir bucuk rada mevcut bir düşman teşkila Dün borsada lngiliz lirası Halbuki S. C. Fırkaaı bir prog halk intihap ediyordu. 
le memurdan bir miktar zehir ay cvvtl vaki olan ilanına u~men tı tarafından kendisinin öldiirü 1030 kuru~ta açılmış ve bir ara ramla işe ba,lamıştır .. (Sürey - Halbuki şimdi fırka müfct 
koparmı~ ve uzak bir şekercide gavri miıb•dıllık vrsikası almak üzre kceğini söylemiş. Bu zat dün !ık 1030 kuruş on paraya kadar ya Paşa da yem borusu hiki.yeai şi tayin ediyor. Halka verilmi 
yaptırdığı şekerlemelerin içine ko;,,i•yona pek az ki'ı müracaat et· 1 de Babıali yokuşundan çık~r- yükseldikten sonra gene 1030 nin fevkinde değil ııaliba? !.) olan siyasi haklar halkın elin 
zehiri karı tırmışttr. mıştir. ken İkdam yurdu önünde bır- kuruşta kapanmıştır. Programda vergılerin tahfif den alınn111tır. 

Hemen o gece, evinde mi sa- Komisyonun Türk heyeti murah- den h!re bağırmağa başla~ıştır. Liret 9,05, altın 915 kuruştan edileceği maddesi vardır. Yeni fırka bu haklan itimi 
fir bulunan Behcete, gene bin huası bunların gayri mübadillik ve· Kendısıne sebeiıi soru!dugu za- muamele görmüştür. Düyunu Halk Fırka bu millete çok len gene halka iade edecektir . 
türlü hile ile şekerlemeleri yedir sikalarını ibzar etmıştir. ::1an ?'~nıı_1dan geçen b.ır adamı_n muval:ıhide 108 kuruşta açılmış ağır vegiler yüklemiştir. Memle Fırka prensibi, fırka disipli 
mi.... Komisyonda 1-2 güne kadar ya S~':.1~ ~ld~receğ,in~" dıye teh.dıtlve akşam 111 kuruş on parada kette büyUk bir buhranı maliye ni, fırka menafii aliyei siyasiye 

Zavallı çocuk yarım saat geç pılacak heyeti umumiye içtimaında ettıg~~ 1 .. soyleınıştır. ~umaıle-. kapanmıştır. Borsa üç günden sebep olmuştur. Yeni fırkaınız diye diye Halk Fırka11 azalari 
meden vefat etmiş. bu v<1ikaler tastik edilecek ve ve- yh _goru~~n lü~uıı:ı ~zerıne tıbbı beri kapalı oldugundan dün bil hu buhranı ve bundan milte - halkm ağızlarına birer kilit vu 

Maznun İmam Tevfik mah- sikaları hamil olan gayri mübadiller adlıye gondenlmıştır. hassa !sterlin üzerinde hararet- vellit hayat pahalılıfını orta - rulmuştur. 
Yunanistandaki mallarını derhal is· Denizde sekteden ölmüş li muamele olmu~tur. dan kaldırmag" a çalışacaktır. Bu Halbuki frrkamız bu kilidi s kemelerın faaliyete geçeceği 
ı;rdat edebilecckl<rdir. Caddebostanında denize giren En- meyanda çok büyük bir rol oyru küp atmıştır. 

ilk günler zarfında muhakeme · K11mbigo Bo~~B~I 
edilecektir. * * * rıko Miloviç iıminde 18 yaşında bir • • yan inhisarları da nazarı ehem- (Süreyya Pa,a böyle zanne 

Şimdiye kadar .Tcpebaşında Zori- gen, dün denizde iken kalp sektesin- f miyete alacaktır. bilirler .. ) 
Nermin bar cinayeti fi apartımanını işgal eden mühtelit den ölmüştür. (Pasa İsmet Pş. Hz. nin nu - Bundan böyle söyliyeceği 
hakkındaki karar noübadclc komisyonu Yunan heyeti Zorlu bir zevce tuklarını okuyup kendilerine bir Yanlış gordtıfümüz işler için 

nakzedildi murahhaıu• dünden itibaren komis- Kadı köyünde Muvakkıtanr cad- pay aymnamış olacak!) vazunız çıktıfı kadar ı...,;ı ırac 
yonun istiklal caddesindeki binasında de.inde berber kalfuı Veli Efendiyi Gerçi Halk Fırkası memleket ğız. 

Bundan bir miiddet evvel, 
Nermin barda, Ahmet namında 
birini öldüren Zati, 12,5 seneye 
mahkum edilmişti. Temyiz mah 
kemesi, verilen bıı kararın nak
zını ve maznunun ahvali ruhi
yesimn layıkı veı;hile tetkik et
tirip sıfatı cezaiyeye müessir 
ohıp olmadığının tayin ve tes
bitini kararlaştırmıştır. 

Komüniatlcr 4 eyliilde 
muhakeme edilecekler 

Yedinci müstantikhkça tah 
kikatı ikmal olunan komünist- ı 

!erin evrakının müddeiumumili 
ğe verildiğini ya:ımıştık. Müd
deiumumi dün, mütaleasını ya
zarak evrakı iade etmiştir. 

Muhakeme 4 c;·llılde yapıla 
caktır. 

Hariciye müsteşarı 
Numan B. geliyor 
Muhtelif muahedeler hakkm-

kendilerine tahıis edilen kata naklet- karm Ayşe H>nım sopa ile ba§ından te şimenılifer siyasetini takip et (Acaba M. Mediıinck aöyl 
n.i~tir. ağır surette yaralamış, Veli Ef. ha•- ti. . memesi için timdiye kadar boj 

Vefiyat 
Çocuklar arasında 

yüzde 70 azaldı - ..... ...,.__ 

Çocllk doktoru Ali 
Şükrü B. in izahatı 
Son yapılan ist ''tiklere göre 

şehrimizde çocuk vefiyatı ~c -
çen senelere nislıetle ehemmi 
yetli surett azalmıştır. Çocuk 
hastahklan müteh:ıss·sı Dr. Ali 
Şükrü B. bir muharrimize clf'miş 
tir ki: 
"- Ge~en seneye na?.aran ço 

cuk vefiyatında yiizde vetmis 
kadar tenakus vardır. 

Bunun sebebi halkın çocuk 
hıfzıssıhhasına alakadar olması 
dır. 

taneye kaldırılmış. Kansı Ayşt H. fi Lakin bu gidişle tekmil mem- zını ııkan mı vardı?.) 
tutulmuştur. Telgra ar ıeketin şimencliferlerini ancak, f b' fıkı r k 

100 d 'k ı d'J -· Yeni ırkamı7 ır r ır 
ıki k . · · v 'ld' sene e ı ma e ı ecegt ve . . . .. k" 

ışınıı parmagı ezı ı b .. d h lk b b .... k sıdır Fıkırle~ pek hurmet a 
.. d u yuz en a ta u uyu ver 1 • , f dı H Ik 

1 - Besiktaşta ıçın e iki kişi bulu Zarflar içinde te\·zi- gilerin sıkleti altıııda daha ıoo dır. Bır hak ır~ası .r. .a. 
nan l>ir sandal Üıküdarda Neşetin sene ezilip kalcağı pek hedihi _ hakkını ".ere~ektır. ~ımeeyı kı 
ııandalın• çarpacaııı sırada Ne~etin eli inden Vaz geçildi dir. seye ezdırmıyecektır. .. 
iki sonda! arasında kalarak ezılmiş· -· .. •- __ , . . ? Meb'uslutumun devam ettı. 
tir. Diger sandal kaçmıştır. 7 1. Y enı fırka ne uıtermış. bu üç sene zarfında memleketı 

2 _ Karaa!ıaçta tugla harmanın- Bu iş nıilyon ıraya Halbuki yeni f•rkamız miite- me hizmet etmek emelile bir ka 
da çalı an fımail. Jıkkatsizlik yüzün nı Üte\' akkıftır 1 addit vesa'ti nakliyye müra - teklifi kanuntde bulundum 
den ark;·da ı Rasimin parmaklorını P . l . l el 1. ..d caatla millete biiyük bir yük ol·ıHalk Fırkası heyeti merkeziye . . . osta ıc :uesı ııııı an nr nıu . . . . . 
makin ye kaptırıp ezdırmı11ır. d 1 1 fi fi k maksızın ve sımendıfer yapaca - ~ıne müracaat etmeksızın ve he 

1 
et evve te gra arı zar ara oy - 1. ·ıı · - ·ı 1 · . f"k' ı · 'fabanca ile intihar k . · f k f 1 gı7 c ıyc ını etı ar.ır vergı er e yetı vekile uıalarırun ı ır erı a 

maaa arar veımış, a at ,ar k . · h · · b' k · b"' ı bi ·· • b K it Jkt• Murlivcnköyündc 1 ., k' ezme sızın 11 ışı ır aç sene ı- Jınmaksınn ov e r cur ette 
ızı opr an parasız yapmaga ımse ta . d l . . k . k d. . ğ . . . ı·f· k ·ı ot 1 angoı ~uat El ailevi biı· 1. k cın e ııtıı me ıstrme ·te ır. lundu um ıcın tek ı ı anunı e 

ı r•n mar · ıp çı mam•ştır. V . ı·r · · · d . ·· dd d' · 
meseleden dol•}• t lı•nca ile intihar p. < 'd . b f"k' d e Şlll'~nc ı er sıya~etını a • rım. encumenlerde re e ıldı 

o.ta ı aresı 11 ı ır en vaz 1 1• 1. b' tt t k' • N 1 h""k" b .. 1 · 
<tmiştir. . . rn ıwvvet ı ır sure e a ıp e • e yapa ım, u umet ov e ıs 

'f k geçmıstır. • dccektir. temivor!. cevabı verileli. 
ramv~Y (a56z>aaı 1 

Aldıgımız mahımata. ı;az1ra~ Schirlcrin. ezcümle İstanbul (S·... ' p h t d' I 
Topkapıdan gc en numara !Jhu 7arfların yanılması ıc•n vedı . . . 'd .. İ uıeyya t· a a e yor ar. 

~ d d . . . • · ~ ~ehrınııı ımar ve ı aresını stan T '-"fi · d v .L _ 1 1 d tramvayın baııamabm a uran Kır- mılyon !ıra lazııngelmektedır. . . f eK.>1 en ıay ıgı s.,.,.,p ere e 
kor isminde bir çocuk tramvaydan -·-- 1 hulluların elıne \ermek tara ta- ~il hiç bir kıymet arzetmediği i-
dütmüş. sol bacağı kırılmıştır yeni lise kadrosu 1 ~ıyız. . . . h 

1 
d" çin reddedilmi9tir, ve bunlann 

Yıam şehremınlen, e e ıye t d 10 kadard r ) 
Bir günlük hırsızlıklar Anka~a ~la .bu sene açılacak reis ve müdürlerinin intihapla I mı arı a 1 

• 

ı - Unkapanı~da oturan borsacı ol~n yenı lı~eı;ın kadr_osu he - tayinini i~tiyoruz. Bir şehirde Hükumet böyle istemiyor am 
da mü:zakeratta bulunmak ve im Bu husı.:.sta çocuk bakım \·er Haoan Hilmı Beyın cvıne hınız gir- nu7. gelmemıştır. Bugun yarın ki şehremini ve helediy~ reisle- ma ben de bir meb'us sıfatile 
zalamak U.ere Almanya ya ve !eri çok faideli olmaktadır Es- mi~. bir "ranıofon. 35 plak çalmıştır; geldiği takdirde derhal talebe ri hükumet tarafından tayin e _ böyle iF.tiyordum. Meb'uslugıı 
Çettoaluvakyaya gitmiş olan Ha kiden bilhassa yum çocuk hu- 2 - Ka11mpaşada_ Ha~uz ~rkaıın- kaydına başlanacaktır. dilir, 

0 
şehrin imar ve refah yii- mun bana bahsettiği haktan 

riciye vekllleti milstetarı Nu _ talıkları artardı. Halbuki şimdi do oturan Solam_onEf. nın evıne hır- yeni telgraf makineleri •. ü göremiyeı;;egi emsali le ınüs- mahrum bırakıldım. 
epice sıcak günler olrtııısına rağ oız eırmış, 12 gumuş çatal. kaşık, bir Posta idaresi ,.eniden 50 hu""k \,ettir. İstanbul h·ına bir mi~al - Bana da belki "şimdi,_·e ka -man B. avdet etmek üzere dUn h ı k ı Çil kil d ' ı ' 
men asta ı aza nustır. n ka.tüm, bir altın ka ın saati çalmış- makinesi almaga karar vermiş- rhr. dar neye sustunuz?" diyecekler 

Berltnden hareket etmiştir. Mu annelerin çocuk bakın11 hakkın- tır. tir. Bu makinekrd:n bir k1'ını Gazetelerin ve milletin bu hu dir. 
malleyh Macar Jiariciye nazırı da görgllleri artmı§'tır." 3 - Eminönünden ıe_çen Fatma motörlü bir kısmı ıla ınotörsiiz sustaki feryat ve figanları mey- Cevaben diyebilirim ki; !ırka 
tarafından verilen bir :ıiyafeta Geçen gün Ali Şükrü B. Ni- Hanımın çanta ını lbrahım adlı biri- olacaktır. dancladır. 

ı j disiplini, fırka prensibi, fırka me 
bulunduktan sonra Sofyaya ui tarıtaşında Cabı c11 idesinden ' ;orparken yaka anmı,tn. Hük makineleri vilayetlere <:!ehremini hukfımet tarafın - f' ı· · · . · 

1
. 

· b · ·· ·lri'r mu B b ~ na ı a ı.v eı sıyasiyesı dıye ( ıye 0 •n eta lı Rumlarla maruzzı • k'J' ·~ ö ger..,.Jı:te iken caki ayi.n aza - iribirinin aıını yaranlar ..... v7 •1 edı.le··ektı'r. '.dan tayin edildig-i cihetle bu . rıyarak Bulgar :S.şve 1 1 1 i ,.... •~ ' susturanlar kimlerdi? ıavelenamonin 10 uncu maddHı ıh· . . .. S f d k 1 aından Şükrii Pa'8 merhumun 1 - Kuaılimriıkte oturan tütün İh R'f B y ) ! feryat ~e figanların hi~ bir te~i 
kAmına t•vfikan avd•t hıklond.n rlişecek ve ıkı ~ .

0 
ya :.ı a - refika11 hanımın kilpefi tara - amol&aind•n İbrahim. Hilaeyin ve Oı aan 1 at ' • a ova· ri gözükmemektedir. İşte bu gibi esbap dolayısile 

müstefit olaeak olan e!hHa htanbuıl dıktan. sonnı şehrım·ze av e- fmdan ısırılm1'tır. Bunun üzeri man kavga rtmitler, lbrahim ve uka . .. dan geld.ı Halbuki bir şehremini intihap dir ki, Halk Fırkas~dan çekili-_ 
mıntakası haricindeki emlakleri için decektır. ne köpelin kuduz olmak ihti- datı Hiiseyin ıopa ile O•m.mı ha ın· Bır muddettenbcn Yalovada la tayin edilirse onu tayin eden yor ve ıırogramla nızamnamesı 

ınall nazarı itibara alınarak tah- dar yaralamı,ıar. bulunan gümriikler umumi mit- halka hesap vermeğe mecbur _ 1 ni fikir ve vicdanıma. muva.fık muhtelit mübadele komiayonı: marifo d J t J L _ d .. ·· İh R'f B ı·· k C h t 
Anadolu an ııe en a euıo tı müşahedeye alınması için 2 -Unkapanında Hüoeyin Ahmet uru san ı at . c un a am dur. 'buldugunı Serbest ııın un ye 

tıle tazmınat verilecektir. Bu makoa- Ef F h · · d t t · t' F l h'I 1 ın Bıın . ~ -hrı·mi:ıde bir çok N.hlbine mliracaat edilmiQtir. Ef ile Agah Galip . •rıtr cadde- şe rımııe av e · e mış ır. (Süreyya P,. nın Mecliste de ırkasına ı a ı o uyor.u .. ~ teminen balada mukılr fi B1r aaz.,.e r .,. F k ı ı t 
aını ara • ld ~ Bu müracaat nazan itibara a- sinden geçmektelerken kavga etmiş· Tarihi aan'at muaJlimJiği bu yolda bir 'eyler söylediğini, dan böyle Halk ".r. a ı e 'ır er 

dillııl olan •thaaın 10 oylQlden ~ıba- talebenin açıkta ka 
1~1 yaz•~. !er ve ta,ıa biribirini yarlamı~lar. Sorbon darülfünunu . mezun- ve kafi cevap aldıg"ını hatırlıyo. biyei siyasiye <lahılınde uca 

" t mınat t•lepnamelerini alınak .... rdu. Yaptıg·ımn: tahkikata go lmnıadıtı için Ali Şükrü B. kö- _..-. el ı d ··m lsta11btılun mebu 
r- ,.. h.._. 1 h' d 5· t ., t 'f · !arından Bürhaneddin B. Güzel ruz. e e e <.cegı · · t ta b • te'ı komıayonu bürola- re Anadoludan gelen b~ı iale· P•&ın sa "'ı a ev ıne ava ac;- ıgor aıar arı esı f ·ı ht rem İstanbul 

nri mıştır. s· ·t aka be h . d .. san'atlar akademisi tarihi san'at Görüyorsunuz ki, ) eni fırka su sı atı .e .mu e . f k 
rın muracaat ctmoleri icap eder. Bu be kayıt oluncaya kad~r. ye z t' ı~oı ~ ;.u~yetind ~~e~ı _un muallimliğine tayin oluıunuş -pun elinıle bir pr gram vardır. ve haval•sı hal~"llı yer;~ ıhr a • 
t le a r hini tevdide verilecek kalmaktadır. Ve ia~ ıçın moMI Sıhhiye kayıt memurları aare mu ur B . t~ ır<lıctı - tur. 

1 
Ve ben hunun için yeni fırkaya mıza aza olmaga v.e muza eret 

dl ı ma yapmı tır. u ıç ıına a ye- h"I 1 . ~ylemeğe davet eıhyorum.,. 
c n ı atır. merle münderiç talimat rife müracaat etmekte r er· iıhhiye vekaletinden; ıhhiyıe niden yapılmakta olan 1 rta Mu llim kurau da 1 0 U}Orum. ( 5·· p t k' 
d · be ·rmeyen ve . · · 1 · · . . . . . go Halk fırkasının nin·mnamcsi ureyya a~a unu uyor ı, aır<s 'acımla edilec•ktir Bu tazmi- Halbukı mekte g1 . müdürlyetıne ge en •bir emırde tanfelerımn tanzımme devam e- Cumartesi günü muallim mek • . d ·ıd· kendisini meb'us yapan Halk 

• J Jarın ıate "dürl ka t k&le · de d·ı · · o·· k .. · · b' d k. "A" k · 'h ı e. kı nızamname egı ır. naı t•leplcrı ıo cylulden itıbaren 2 leyli meccanı o mıyan . mu yet yı mm mev ı mıstır .. un u ıçtımada bil te ın e ı ursu ımtı an an . • Fırkası idi. Bu sıfatının haricin. 
ay zarfında muht·lı"t mübadele ko ve ı"batesı· maarif emanetı tara- cut beş memurun Ankaraya nak (hassa nakhyat s•gortası tarifesi na ba,ıancaktır. Mevcut mu - Bır laf da hu d .. l .. d"k , d · ·ı . · ·bildi ·1m· · .. · . e soy er gorsey ı ou crecc 
">r&vonuna t"·di tdilmrlı icap eder. fından ~eruhte f'dı~aldıedir. Jedlleceklen rı ı§tır. JUzerınde meşırul olunınu~tur. allim 120 kadardır. Bır çok maddeleri degiştiril -,hayrete düşmezdik ... ) 

u 
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~ 1'-0i-v~t S. C. fırkasının Mekleplllfr !lıabık~u . 1-k~ 
e:l)M.ıs. -~ . tenkltlerlne Tevfi~e~::~. Beyın ~~ """"~ • HAZIRLANINIZ 
~srın umdesi "Mi!liyet" tir 

2 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddui 

No: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, la. 
tanbul 

Telefon numaralı: 
latanbul 8911, 3911, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 ayhfı 

6 .. 

Türkiye !~in Hariç i~in 
400 kuruı 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak gori vorllmeı 

Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

1 

tur. 0.-e ve u.tbuya alt itler i9in 
ınüdiiriyete müracaat edilir. 

Gaııetemis ll&nların mea'uliyetlnl 
kabul ebnez. 

ugünkil hava 
O!in hararet en çok 'ilil en az 

16 derece idL Bugün hava açılı: 

olacalı: riızglr poyraz esec<ktir. 
;;;ı;ı;r' 

Dürten adam! 
Ben arasıra sinire dokunan 

ıeylecden bahsederim. Bunlar
dan biri "dürterek !Afeden a -
dam" dır. Buna ekseri ayakta 
iken rasgelirsiniz .. 

Emin önünde tramvay bekli
yoraunuz. Bu adam gelir. Se 
lAm; aleyklimııelam. 

SISze başlar. Sağ elinde tuttu 
ğu sigarayı parmakları arasın

da sıkııtırdığı için serbest kalan 
başparmağı ile göğsünüzü döv
meğe başlar .. Yeni fırka hakkın 
da, belediye işleri hakkında ya
hut sadece Balıkpazarındaki ka
labalığa dair söz söylesin mutla 
ka, sıfziin nokta, virgül, puvan 
virgülleri sizin göğsünlize çakı 
lır .. Ditrterek görüşen adam bir 
sinir afetidir. Ondan kaçmız ! ... 

Ne y11.!'Gydılar? 
LJ nkapanmda bir eve hırsız 

girmiş.. Bunda fevkaliide ne 
var? Hırsız, ekseri evlere gir -
mek için icat edilmiştir, iş tak
siminde onlara da hırsızlrk düş
müştlir . Doğrusunu söylemek 
iktiza ederse hırsızlık her halde 
meclisi idare azalığından, sarraf 
lıktan, velhasıl bir çok san'atlar 

• dan daha mUşkild!r. Çünkli işin 
içinde ele geçip mahkum olmak 
vardtr. 

Ne diyorduk. Unkapanmda 
bir eve hırsız girmiş .. ve bir 
gramofon çalıp gitmiş . Gaze -
teler hayrette, gramofon çalmış 
diye .. Bazı en basit şeylere şaş 
tığ·mızı görüp ben de şaşıyo -
rum. Efendim! Gramofon çalın
maz da ne yapılır? Salata mı? 

Dalma famp!yonluğu 

Moda da geçenlerde bir dal -
, ma şampiyonluğu yapılmış. Vah 

ya Kemal Beyefendi Madritten 
gönderdiği bir telgrafla mlisa -
bakalara muvaffakiyet temenni 
etmiştir. 

FELEK 

k8 r 1 67 inci haftanın 3 UncillUğll-

-2-

lslahat ve vaitler 

nü "Notre dame de Sion" Fran
sız kız mektebinden 72 numara
lı Nesahet H. kazanmıştır. Ya
zısı ~udur: 

Y•zan: Sivas mebuıu Remzi "Bu hMtanın en mühim ha· 
~irinçi makalemde S. C. Fırkaoı vadisi Rusya ve İtalya ile o

nın C. H. Fırkasının şimendifer siya- lan dostane münasebatımızdan 
setine kartı olan tenkidi dolayısile 
fikirlerimi arzetmittim. hiç bir değişiklik olmadığına 

Bu makalemi yeni fırkanın ıslahat ve olamıyacağına dair Hari
vaitlerlnin ayni zamanda tazammun ciye Vekili Tevfik Rüştü Beye 
ettiği tenkitler dolayısile olan müta fendinin beyanatıdır. 
leama hasrediyorum'. _ . . . Türkün meziyetlerinden hi-

s. C. Fırkasının ılan et~ıgı. prog- ri de ahtına vefakar olması ve 
ramdakı maddelerden vergılerın tar
hında daha salim esaslara istinat e- dostane muameleye dostlukla 
dilmesi, tahsilindeki yolsuzlukların mukabeleden geri kalmaması-

Zabıta vukuatı ılıtiyacı ! 
• ~ - F ranıızçadan-

Bilytik bir yer değil.. Ancak ikibiv · kendi kendime soruyorum: 
kişilik bir köy ... Fakat her şeyi var... _ Acaba gelecek ay başı da bu pa 
Hükumet dairesi, jandarması, memu rayı alabilecek miyim? ... Yoksa ba
ru ve. hatta hapisaneai.. B~raya mer 

1 

na bir miktar para verilerek: 
but cıvarda daha başka koyler var. Eh k · · 'f · ili - , artı sızın vazı enıze • 
Burası onların merkezi .. Buraya gel-I kal d K d' · b k b' · . . . . zum ma ı.. en ınıze aş a ır ış 

dığım zaman bana verılen b'U ızahatı b 1 b·ı· · · ş 1 \' u a ı ırsınız.. u parayı, a ınız .. 
aldıktan sonra bir merak da geldi ... 
G'd' h · · .. k K Kabilinden bir başlangıçla yol mu 

ı ıp apısaneyı gorme .. apıcı, . . 
d. h b' k' . . verıleçek, dıye düşünüyorum. gar ıyan ep ır I:?t. .. Bcnı mcrakh 

kaldmlması, halkın hükumet daire-! dır. görünce: - Demek ki, dedim, kendinizi dil-
lerindeki işlerinin azamı sür'at ve .•Ü Vekil Beyefendi Türk mil- - Ah, dedi, merakınız beyhude.... şünerek şu hapisanenin dolmasını 
hulctle gördtirü~me.•~ rüşvet ve su.~ıs, !etinin hissiyatını bihakkın Çünkü içeride hiç bir mahpus yoY. ... , istiyorsunuz. Affedersiniz amma bu 
timallere karşı bılamerhamet muca . . , 1 
d 1 d·ı esı' mahkemelerin sür'at- tasvır buyurdukları ıçm beya- Fakat bunu söylerken gardiyanın 

1 

sizi yanıltıyor .. 
e e e ı m , .. "k ı k k ld · le iş bitirmesi ve mahkeme te§kıla- natı va ıa.arı pe ıymet ı~. sesinde •.z çok bir teessür. hissedili- Kapıcı ve gardiyan ço~tu: 

tındaki noksanların bu maksada göre Bütün Ecnebi devletlerle ı- yordu. Nıhayet bunu kendısı de ben-ı _ Ne diyorsunuz, dei, ben aylı, 
ikmal olunması, köylünün ve çıltçi- vi e-eçlnmek arzusunu izhar ve den saklamadı: ğımın arttırılması için müracaatta 
nin çok ucuz faizle ve müşkülatsız u- açık bir siyaset takip etmekte - Evet, dedi, hiç bir mahkum 1 bulunmağı düşünürken hapisancnin 
sullerle para bulmosı ve iktisadi bün "uluna·1 Türkiye Cümhuriyeti k F k · 
yemizi zayıf dil§üren murabahacılık iJ .. k"' · . k d' . t l }O .. a at, rıca ederim siz de söyle son mahkumu da koyverildi. Çünkü 

MELEK SiNEMASI 
Bir l(aç güne kadar açılıyor 

Emniyet Sandığı miidiirliiğiindet 
Anastas Efendinin 11712 ikraz numaralı dcyn senedı mucibince l!:mnl 

sandığından istikraz eylediği meb!Ağ mukabilinde sandık namına merh 
bulunan Kıdıköyünde Rasimpaşa mahalleslnJe Çayır caddesinde e•'.ı 

mükerrer v" yeııi 8'1 numaralı eski bir hanenin tımamı "ade>i hitamın 
borcun ödenmemesi huebiie müzayedeye çıkarılarak beş yüı altmış bir il 
bedel mukabilinde mUşteriıl namına kat"l kararı çekilmiş re istikraz eın 

>ında borçlu mumaileyh Anut., Efendinin tayin eylediği ikametgAbtn 
tebligat ifası için gönderilen üç günliik son ihbarname Zlhrına mahıll• 
Heyeti ihtlyariyesince yazılan meıruhactın borçlu Anıstas Efendinin Yun 
nistanı firar eylediği anlaşılmış olduğundan illn tsrihinden itibaren uç 
zarfında borç t•ınamen ödenmediği takdirde mezkur ha;ıenln müşteri 
namına kat'ı frap; ınuımelesinin icra kılınacağı il~n olunur. 

ZONGUT_,DAK YÜKSEK 
VE SANA Yt MÜHENDİSİ 
MÜDÜRiYETİNDEN: 

MAADİN 
MEK1'EBİ 

tan kurtarılmsı ve çiftçinin fedakar- 1 ı:ı umetı en_ ısıı:ıe uza 1 ?11~ yini<. Ufak, büyük bir yerin hapisa r.ıüddetini bitirmişti. Ben şimdi ay
lığı ile kurulmuş olan Ziraat Barıka-j olan dost ellen daıma samımı- nesi olur da içerisi b~yle. boş bulu: ı ıığımın artmasını değil, buradan çı-

1 
Mektep talebe,; için mübayaa edilecek 100 adet kı<ket 29 . 8 · 9. 

sının memleketin zirai kredi ihtiyaçı- yet ve hörmetle sıkacağından nursa bu orası ıçın bır şeref teşkıl karılmamaklığımı düşünüyorum. 
1 

tarihinden itit>aren 20 gQn müddetle açık münıka;aya konulmuştur. ltıal 
nı tatmin edecek bir müessese ha- şüphe yoktur. Zira Türklüğün etmez... G d' b k B 

1 
d' . . kac'iyesi 18-9·9.lO per~embe günü saat J6da Zonguldak:\la.len müdüriyeıin4 

line çıkarılması, dahili san'atların ı;:iarr budur.,. ar ıyanı ıra tım. e e ıye reısı . k 1 d kt 
canlanması ve kolaylıkla inkişaf •t- ~ ------------ Adamcağız az geveze değldi. İster ile görüştüm. Acaba 0 ne düsünü- / ıcra ·ı ıııacağın an şarmameyi görmek isteyenlerin, ZongulJak'tı me 
mesi, yerli mahsullerin himayesi Yeni ner;;r/rrat i•temez dinlemeğe mecbur oldum. yordu?.. - 1 müdlüriyeltine llstanbuldı lstanbul Mıntakası !\laden mühendisliğine mör• 
ve nakliyat ve liman tarifelerinin bu Y H Diyordu ki: ' caar 1rı i An o un ur. 

h k G • J • Bana heyecanlı bir sesle: --- ,------------------------makaatlara izmet edece surette tan 87İnin vecıze erı - Dikkat ettim hapisanede adam 
-imi çok güzel vaitlerdir • k 1 b 1 k . h - Evet, dedi. en büyük derdimi- . .... Kız ve F.~rkek - LeylAı ve NehanA ' · " Cümhuriyet " refikimizin _a mayınca u mrm e etın ayatın- ~ _ 

Fakat, zannediliyor mu ki, bu ıs- . d -1 zc temas ettiniz .. 
F k d mes'ul mu"du"ru" Aga"t1 Bey Gazı' 1 oa a eg ence neş'e kalmadı. Hatta lahat C. H. ır esının um elerinden 

h"riçtir ve bunlarla hiç meşgul olun- Hz.nin vecizelerini toplıyarak dıyebilirim ki, b.ura ahalisinin i.şleri 
nıamııtır. Böyle bir iddia varsa i;. nefis bir surette bastırmış nesret bile bozuldu. Gıdıp sorunuz: Çıftçı 
pat olunmalıdır,. Biz aksini daima I•- miştir. Büyük rehberin tunÇ ka ~ihi~den'. ~ş~i işinden memnun d:-
pata hazırız. falı ve güneş alınlı Türk gençli gıldır. Nıçın ... Kazanmıyorlar mı .... 

O yoldaki vaitlere zeyil olarak C. K ı · 'd' F k k d'I · 
g"'ıne ı'thaf edı'lm'ış olan bu kcy- azanç arı ıyı ır. a at en ı erı· H. Fırkası hükumetinin yedi uzun se-

ne zarfında hiç bir şey yapmadığı da metli vecizeler azmin, kudretin, ni memnun etmiyen bir eksiklik var .. 
1 · d' lik ··dd t Ben bunu memlekette zabıta vukuati söy enıyor ve ye ı sene mu e yüksek bir gayenin verdiği iman 

yetmit senelik mtiddetmiş gibi göste ve hararetin mahsulüdür . Bun
rilmek isteniyor. ları okumak azmin; iradetin tak 

C. H. Frrkası Hükumetinin şimdi-
ye kadar bu memleketin hayrü sela- viyesi için elzemdir. Türk genç 
meti namına yaptığı bir çok şeyleri !iği bu vecizeleri okuduk~a kuv
görmemek ve bundan sonra da da- vet ve kudretinin arttığmı hisse 

denilen şeylerin olmamasn1a atfedi · 
yorum .. Bir kore benim şahsen haya
tımda saadet yoktur. Çünkü her ne 
kadar muayyen zaman gelince ayhg,ı 
mı alıyorum. Fakat, doğrusunu söy
lrmek lilzımgelirse bu parayı alırken ha yapılacak bir çok şeylerin neye decektir. 

mütevakkıf olduğunu düşilnmemek Mı 1111111111ı1111111111111111111111111ııııı.. 

- En büyük dert mi? .. 
- Ev•t. Çünkü bir hapisanedc 

kimse bulunmaması bir çoklarımızı 

da işsiz bıraktı. Bir kere hakim boş 
duruyor. Avukat iş bulamıyor. Sonra 
zabıta vukuatının bir şehir halkına 

verdiği heyecandan buranın o zavallı 
halkı mahrumdur. Yani dedikodu ih-
tiyacı vak'ayı anlatmak ihtiyacı .. An-
hyor musunuz?. 

Ne diyeyim? başımı salladım: 
- Anladım, teşekkür derim, deyip 

çekildim!. 
..,411111111111111111111111111111111111111111 
,,,.., •••••••• , ••••••••••••••••••••••••• ,iKi --büyük bir insafsızlık olur. düşmüş-ol::on ·hal kın bugün hazin ~:yC ~ıııııııııııııııııı•sııııııııııııııı•,.. 

Geçende muhterem bir refikımızın verebileceği iki yüz yirmi milyoa li- ANADOLU 
dediği gibi Saltanatın yalnız borçla- radan ibar•ttir. Bunun altın para ile •• 
rına değil umumi harbin bii~b'.itüıı i'r iştira kabiliyeti yirmi dört, yirmi bt>ş :: 
ttırdığı idare bozukluklarına ve müs- milyon liro:ıdır. Bu varidatın ınemle- EE 
tehaselerine de tevarüs etmiş olan ketin o kadar ihtiyacı karşısındaki -
C. H. Fırkcıısı umumi harbin ve is- ehemmiyetini büyültmeğe imkan var ... 
tiklal harbinde baştan başa harap ol- mıdır?. Bu Avrupada büyük bir ~eh 
muş. ehalisi fakir ve aç düşmüs ve rin bütçesi kadar da bir şey değilcJır. 

--•• •• •• •• •• •• •• 

fazla olarak ta dört sene hüküm sü- Bununltı lıPr?:bl"'r C. H. Fırkası iha --·-ren kuraklığın ıstırabını çekmiş olan talı ve gayet akıl3ne ve mütebassıra- :: 

SIGORTA ŞIRKEfI 
Türlilye iş Bankası tara!ından teşkil cdllmlştlr 

Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza • Otom~bll - me!'tıliptl 

mııli~ e Sigcrtalıırını kabul eder. 
Adres: 4 l'ncU Vakıl han lstaı'l ıl 

Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: lmtıyaı 

•• ---•• ------•• -----.---------:: ------------
memleketimizde her şeyin yazılmış ne bir düşünce, bir siyasetle ~hemnıi :: 
ve ntık yapılacak bir şey kalmamış- mühimme tercih ednek tasnif ettii:i -
tır iddiasında değildir. Bilcikis mem- memleket ihtiyaçlarından h~r t.ıirisi
lekette daha yapılaçak pek çok şeyler nin ehemmiyeti derecesine göre bu i
olduğuna kanidir ve bunların hep5ini ki yüz yirmi milyon liralık ;r..ır: latı 

~111111111111111111ııııı11111111111111ııı.. Alll1111111111111111111111111111111111111--
1Jııı!Jtıııı1111ııııııııtt•ıııııııııııııııı,.. ,..,,, ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

birer birer bilir. idare rtmrkte Vf!' bununla rnemJeketin 
· Bunlardan, (daha mühim olarak müdafasına. şimendiferlerino, yo!la

yaptığı ve yapmakta olduğu diğer bir rına , maarifine, sıhhiyesine, asqişi
çok şeylerden fırsat bularak ve •ıra ne, iktisıdiyatına ve diğer en miıb
gllzeterek) yapılmasına imkan ve 1 rem ihtiyaçlarına yetişmeğe çalış
zaman bulduğu şeylerin hepsini gene maktadır. Ve bu sureti• şimdiye ka- ~ 
imkAnın ve şeraitin müsaadesi nisbe- dar en müşkülpesentleri iskat edecek ~ 
tinde yapmıştır. eserler VÜC".udr getirmiştir. < 

····~~ .... A~+.++•••• 
iTTIHAD 1 MİLLİ 

'I~iirk sigorta şirketi 
Fakat, her sene C. H. Fırkasının Bu devletin bugün 220 değil 500 ~ Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. 

bilumum mıntakalar nahiye ve mcr- milyon liralık varidata ihtiyacı var- - • Sigortaları halk için mllsait şeraiti havidir 
kezlerindeki içtimalarında tesbit edi, dır .. Fek•t ne yapalım ki halkımı< fa 
!erek umumi merkeze bildirilen bu lh kirdir. Şimdilik bundan fazlasını ve, ( Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
tiyaçların hepsini tatmin edebilmek l'emez ve inşallah birkaç 500 mil-
için zaman, para müs..it şerait ve yon vereceği zamanlar geleçektir. ~ Acentası bulunma} an şehirlerde acenta aranmaktadır. 
bilhasaa halkın zenginliği lazımdır. Evet, tekrar ediyorum. C. H. Fır.I .... ~~'4 Telefon: Boyoğ/u-2003 ......... .. 

Bunu ~es!im etmiyccek bitaraf v.e kası memlekette daha yapılacak çok • --. - -
akı~ ~angı bır vatandaş tasavvur edı- şeyler olduğunu bilir. Bunlar şimdi- f,mB YERLJ MALI --
lebılır?. ye kadar ne için yapılmamıştır, diye 

Bu ihtiyaçların hepsini tatmin e- 'ı bir t•nkitt• bulunmak Mefistofelesin 1 A ı } ı k f b ' k 
der:k meml~keti arzu edilen şekle ko- sihirkar değneğini savurmasının hasılı pu u şe er a rı asının 
yabılmck ıçın yalnız para cihetinden ettiği füsunkaı; bir tesirilf" vf' yahut 
milyon1arc~ lira. l~z;mdır. 1 ?izim tabirin;ıi.z~e. bir kuvvı:-i_ kutsi~e 1 Piyasaya çıkırdr~ı şekt'.r bütün ecnlbi şekerlerinin en beyazı en 

Ha~bukı k~pı~ulasyo.nlar.ın ve Sal- ıie meml•ketımızın derhal ıdeal bır kU\ "~tlı;i ve en ucuzudıır. 
tanat ıdaresının ıktısadı cıhetten de memleket haline getirilmesi kabil ol- . .. . .. .. .. .. 
memlekti kemirmiş olması ve buna duğunu zann•tmek !·abilinden bir şeyi Toptan satış nııh;ıllı Dorduncu vakı! 1 hn durJuncu bt numero 30,40 
inzimam eden harpler neticesi fakir olur. - Telefon lst: 171 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı leikilat da· 

hilindo idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarifname gönderili ... 

Sehzad~b:\şı polis merkezi l'\"'!<ac;ında 
~ Tel: lst. 2534 

~nıvali nielruke ınü~ürlü~ün~en: 
Satılık dükkan ve 

baraka hissesi 
Be;i<taşca Siııınpa~ayı atik mahılle;inde Hasfırın sokaıı;ında 21 nuııı•r'~ 

dükkanın 500 lira ve 1 iaydarpaşad• Hasanpaş3 ıııahalle.inde Kurbatıdet' 
birinci rnkağında 86 numarılı barakanın 5,k z hisse itibarile llızineye ş l 

d ·ı ,,ıı 7 hisse>ı 200 lira mkit ve peşin lıedelle Hı·9·930 tarihine müsa ı 

gOnü saat 14 de aleni müzayede llo satılacaktır. Taliplerin °, 7,!iO temınıt 
nıakbuzlarila lstanbul ,\!illi Emlik .atış komi<Vonuna müracaat eyleme!<'' 
--·- ~ 

Maarif Vekaletinden: 
Mekteplerden mezun olan ço- mekteplerin kabul şartla~ı lı~: 

cukların velileri evlatlarını gön kında tenevvür etmek istıyeıt r 
dercekleri mekteplere dair ma - re icap eden malflmatr göndtJ 

cektir. Arzu edenlerin vazılı 3 ~ 
lflmat almak hususunda bazı res ve taahhütlü mektup pulu 1 

müşkülata tesadüf etmektedir - vekalete müracaatları ilan 0111 

ler. Maarif vekaleti muhtelif nur. 
--------~~---------~...-/ 

R a~i t Rlza ve arkada~ları 

3 Eylül Çarşomba akşamı Beşik-

taş !'ark tiyatrosunda, Perşembe 

akşamı ÜskUdar 1 lale tiyatrosund3 
cumartesi ıkşamı llü' tikdere Bülbül 
bağçesinde ( K•ynan ım ) vodvil 
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HAFIZ CEMAL 
ı· Cuaıadan maadJ ~ünlerde l•ğ , 

den sonn s;ıat ( l-1 - 16 ) dı J,ı~ 
bul l'iv•nvolund·ı , 118 ) nutıl' 4 
lu husu<I kabin esin-.lc h1 ,ıı~ 
kabul ed~r 
Telefon: htanbul ·~.ıın .~ 

"Milliyle,, i11 edebi romanı: 61 Rasih Nevr~s. karar - vermiş 
bir tavırla temkinli temkinlı bak 
tı: 

- Akıllı çocukstın Rasih' 
Rasih Nevresin zihni, daha 

başka şeylerle meşgul gibiydi; 
parmaklarını kenarına hafif ha
fif vuruyor, gözlerini sağa sola 
çeviriyor, kaşlarını oynatıyordu. 

dığını bilirsiniz. Fikirlerini iste 
diği zeman söyler. Onun bir te
sellisı var; görmüyor. Sonra be 
ni kışta düşündürüyor ;bu kış, be 
ni korkutuyor. 

gözlerini kırpa kırpa gülümse- - İçini kurtlar kemirir. 
di: - Mütahammildir. ed' 

Hürem Hakkı Bey, }'umruk
larile dizlerini dövüyordu: 

- Ah, o Fazilet Hanım .. 
Ah, o fazileti mücesseme Ha
nımefendi, onu bırak. . Lakırdı 
s bile, adamın kanını donduru 
yor. Sanki otuzunu geçkin ka- -
dm, o değil. . Sanki evli değil; 
henüz on üçünde, on dördünde, 
hoppa bir genç kız .. 

Rasih Nevres, çok şeyler bil
digini, lakin söylemek istemedi 
6ini 8!1-latan bir kahkaha atmış
tı: 

- Ne gülünç kadın, amcacı
gım, ne gülünç kadın .. Ferhunde 
yi kıskanıyor, Belmayı kıskanı
•:ır, Rahşandı kıskanıyor Ye 

Malı11111t Ye.sari 
sonra kocasını kıskanıyor. Han
gisinde samimi, hangisinde sah
te? hepsinde de samimi, hepsin 
de de sahte!. 

- Fettanlığı.çok iğrenç ve ba 
yağı fettanlık .. Erkek olsun, ka
dın olsun, iki kişiyi başbaşa ko
nuşuyor, dertleşiyor, gördümü , 
derhal koşuyor., engel oluyor. 
Meclis bozuyor. 

- Zevki bu .. Ahenksizlikten, 
geçimsizlikten, dedi kodudan 
zevk alıyor. 

Hürrem Hakkı, ağır ağır aya 
ğa kaltkı, Rasih Nevres'in ya
n·na yaklaştı, eilni yeğeninin o
muzuna koydu : 

- Ne yapacağız, Rasih? __ ..,.. 
..._ ···--~···· -----

- Öyle tahmin ediyorum ki, 
kış gelmeden medis bozulacak. 

- Niye istinaden tahmin edi-
yorsun. 

- Hafiften kokusu çıktı. 
- Ne gibi? 
Rasih Nevres, omuzlarını kal 

dırdı: 

- Kadın rekabeti .. 
- Asıl kim kimi çekemiyor?. 
- Hepsi de biribirini .. 
- Peki paylaşılamıyan kim> 
- Kim kimle alakadar olur 

sa, hemen ona .tasallut başlı- -
yor. Kamil Bey, başka noktai 
nazardan Fazilet Hanım baş -
ka niyet ve maksatla .. 

Hürrem Hakkı Bey, Rasih 
Nevresin tahminleri karşısında 
durğunlamıştı: 

- Peki, sen, bu vaziyeti teh
likeli bulmryo rmusun? 

- Hayır ... Kışa kadar tashih 
imkanı var. Aradaki vak'adın 
kış hesabına istifade edecetiz 

Hürrem Hakkı Bey, yeğeninin 
omuzuna keyifle vurdu: 

Hürrem Hakkı Bey, yeğeni
nin bu dalğınlığını farketti, evve 
la hiç bir şey sormamak, ilişn'·~
mek; onu kendi haline terket -
mek istedi; fakat merakını yene 
mi yordu. 

Rasih Nevre, neler düşünü -
yordu? Neye bu kadar dalmıştı? 
Acaba Hürrem Hakkının bilme 
diğİ, sezemediği hadiseler mi 
vardı? Yoksa vukuu melhuz ye
ni hadiseler arifesinde mi idi -
!er? 

- Rasih, ne düşünüyorsun? 
- Dedikodular büyümeden, 

dal budak salıvermeden, rezalet 
halini almadan nasıl önüne geçe 
bilriz? diyorum. Lakin neresin
den tutsam, imkansızlıkla karşı 
laşıyorum. 

- Hiç babanın fikrini sormu 
yoruz, Rasih! Hemen hemen o
nu ihmal ettik gibi . 

- Sorğuya tahammüli.i olma-

Hürrem Hakkr, başını salla
dl: 

- Evet, bilhassa kışın burala 
rı çok ·ssız, çok kasvetlidir. 

- Her yerin kendine göre eğ 
lencesi vardır; amcacığım. Kas
vet, gönülde olursa fenadIT. göç 
!er başlıyor. Komşularımızın ek 
serisi İstanbula, Beyoğluna taşı 
nacaklar. 

Rasih Nevresin tavrında, se
sinde. , ne şikayet, esef, ne mem 
nuniyet, neş'e vardı. Belki bir 
çoklarını, daha aylarca evvel dü 
şündüren bu ayrılık deminin yak 
!aşması, onu müteessir etmiyor
du; buna da lakayttı .. 

- Belma? dedi. Onlar göç et 
miyorlar, değil mi? 

- Ferhunde ile Belma, bura 
nın asıl yerlilerindendir. 

Hürrem Hakkı, rahat bir 
nefes almıştı: 

-Bizim gibi desene-.!. 
Rasih Nevres. kinaveli baktı, 

- Pek bizim gibi değil, amca 
cığon .Haftanın iki günü muhak 
kak sinema için inirler. Balolar, 
ahbap davetleri için de iki. Ge
ri kalan günlerde, evlerinde isti
rahat ederler. 

- Fakat geceleri?. 
- Eve öyle yorgun dönerler 

ki, insan davet etmeğe sıkılır, 
teklife cesaret edemez. 

Hürrem Hakkı, hayretle du
ralamıştı. Bu vaziyet, Rasih 
Nevresin hiç te lehine değildi. 
Lakin o; yene aldırış etmiyor
du: 

- Kışm; sen de yapıyorsun; 
Rasih .. 

Rasih Nevres, cevap vermedi. 
- Sen de sık sık İstanbula 

iner misin? 
- İcap ettikçe .• 
Hürrem Hakkı, Rasih Nevre 

sin cevabında gizlenen bütün ma 
nalan, imaları anlamıştı, içini 
çekti: 

- Şimdi babana acıdım. 
- Babam, pek şikayet etmez 

amma .. 

- Şikayet, zaf telakki 
değil mi? g 

- Bütün mağrur insanlar 

bi.. ·sir 
Sen mağrur değil ıfl1 

Rasih?. el-
- Gururlanmak için neYC 

yanayon?. ço 
- İşte bunda yanıldı?· ·ııl 

cuğum. Dünyada yegane ıst~ 
noktası istemiyen şey, gurıı 

dur. K d' . "ld .......... eği g6 - en ısıne gu u .. .. 
ze ald-ktan sonra, öy!e .. ., yeı 

Hürrem Hakkı, gen!ed.~· çı 
nini süzdü, tek gözlüğüıttl tııt1ı 
kat'lp taktı. Bakışında._ .!3 iitİl 
eden insanlardaki ölçiı!U s 
vardı: M (ı 

- Gizli gururlar hakkııt 
rini surabilir miyim? gitıi 

- Onlar, kirli kanserler 8ır 
dir. Günün birinde insanıflur· 
liyatle ya bir uzvunu ucurt 

hut öl?ürüveriri: _ . 1'?Y. 
Rasıh Nevresın agır. '.e 11~ı 

sız bir eda ile söyleyısd" 
(Bitme·"" 



1 Ekonomi.. 1 
lstenbulun yeni 

teskillttı 
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Serbest cumhuri- f~elediye intihbatı Lozan kahramanı ile St\'asta 
yet Fırkası 19 Tesrinievvlde ----c::---

Haftalık mali icmal -Ba"ı birinci aahifede- B b' · · h'f d B -Başı birinci sahifede- / Yürekten .. b_i_r ~ .. esi .ı. ve ettı 
" - ap ınncı sa ı e e- - aşı birinci sahifede- liyor. O sırada bir jandarma ona - Hey gozunu sevdıgım pa 

. lngilterede elyevm 203000 İstikrazı dahililenı D9 a akoı vtllyet melrtupçuluğuna tayin yarın Fethi _B. Nuri, Ağaoğlu beş ila onar kişilik birer inti _ ciaha fazla sokulmak istiyen şam ... İşt.e muhterem İsmet Pa 
~siz amele vardır. Mevkii ikti- vardır. ç· 26 40 lira da edilen Fuat Bey dün yeni işine ~M.'1et, Reş~t Galip Beylerle hap meclisi ayrılacaktır. Bu mec halkı dağıtırken İsmet Paşa e- şay~ .ı:edı senelık emek ve zah· 

arda amele partisi bulunduğu Arslan ımento ' ba11lamı,tır. bırlikte İzmıre haraket edecek- !isler mahallelrin tanzim ettikte lile işaret etti; metını unutturacak iki çift söz. 
halde bile buna bir çare buluna sağlamdlr. . · "k ld' İhaaiyat müdürü tir. Fethi B. hazırladığı nutku ri defterleri tetkik edecekler -'Daha yumuşak ... daha yu- K . ~ .. ~ * 
•aıyor. İşsiz ameleye hükfi ıı·'t Reji hrsselerıl yıne yu se 

1
' İzmirde okuyacaktır. Te§kilat ve muvafık olduğunu tasdik ey-" muşak... r ~hvenın onunde Sıvasın yeı 

'"akten yardım ettiği için bu hal 7,'iJO li~ay_a arı;:;.' '~0;·rti A Vilayet umumi meclisi baş- için orada ne kadar kalınacağı liyeceklerdir. Ondan sonra da . Bir alkış koptu ve halk, onun ılerı toplanmışlar. İstanbul?an 
bütçeye bar olduğu gibi amele- Blnncı v•. ıncı e p na- katipliğinden Belediye ihsaiyat belli değildir. cedveller asılmağa başlanacak - . bu sözünden cesaret alarak bir ve Ankaradan gel_en gazetecıleı 
ııin de tembelliğe alıımasını mu dolu ~!mendıfer obllgaııı_yonla- tmtiüBdtire. ıud· ğu .. un·nd~ntaı.Yt.ıibnaerednileı·şen Zbiıa.hş-- _Fırka yarın Takı imdeki Kal- tır. Codveller bir hafta asılı ka- adım daha ilerledi. şura~a buray~ ko~u~orlar ... Ara.-
cip l Al .. 1 şo"hret rmın kuponları 1 Teşrlnıevvel- y u da b h va f ki k l 0 uyor emşumu · ı - · · bu h ç 1 b' - · ı mıs apartıma_nına ta"macakur. lacaktır. Bu bir hafta g..,.tikten . Belediye reisi sözlerini bitir- .. ır. a ışe ~rı, .ı-.·.u .s. e .ı.~ •ah·b· b' :k . 1 Mr J de tcdıye o unaoagı ıçın, ta lamı9tır. a ışkan ır amır o an K " -~ uk 1 ld ı ı d 
" 1 ı ır ı tısatçı o an · · · d ğbett d' · _ . _aza teşkılatı bilfiil başladı- sonra üç günlük itiraz müddc.ti d~kten ~o.nra çoşkun bır gencin Y ~e ~~ _yı ız ıa m e u.stumu 
M. Keynes ahiren, sanayiin in~ villc~ğde 31 hlıra af_ral . dee ır.ü Ztiht~ Bel ye muvaffakıyet te- gı ıçın yarından itibaren kayıt vardır. itiraz edenler olursa hu hıtabesını dinledik. Sıra ona z~ do~ulu~or. l'•~eşalele_rın kızı 
L-iş f '.1 . . !iğe manı Dı er es anı ıat erın m - mennı o unur. . d il k k ı k 
O 
.. lma ık ~retı he .. kış_smızet ve İngı'l- him bir değişiklik yoktur. Bir yerde olacaklar ıçin gelenler mensup oldukları üç gün zarfında mahalli sulh gelmişti. Agır ağır kürsüye çık ı en es ı_ _erpıç ev erın aran 

a uzre, u u . . . K h . - M K d' F kazalara gönderilecektir. Yakın mahkemesine müracaat edecek- tı. Heyecandan kısılmış sesi le, lık cephesını alevden buseleri 
tere Bankasına isterlin fıat~n.• . o~ arı~ı ısır ~e- ı_ -~ Vilayet idarei hususiyesi ile da nahı ye teşkiline başlanacak- ler ve sulh mahkemleri d~ niha-j arada bir t:erliyen alnını sil.erek yalıyor. 
düşürecek bir enflasiyon ~olıtı- sıy~~~n ~~- ber ~~c:~/~tı~ır. birleştirilen belediye muhasebe- tır .. _ . yet bir hafta içinde kararlarını S~_vas şehrı ort_asından,. ~ut rı Davulların tantanalı aiıengi 
kası takip edilmesini tavsı~e e- te 

1 ıra sinin bir dairede birleştirilmesi Vılayet ocak heyetı mer- vermiş olacaklardır. Üç gün ge dunyanın kulagını verdıgı nut- hiç susmiyor. Sıvas, belki Sıva 
diyor· fakat öyle bir enflasıyon 1903 

u 
113 

" Dahiliyeden tebliğ olunmuştur. k • "d • · · .. d' kuna basladı olalı böyle bir bayram gecesi k' . ' . . . 'k r fiatine do- 1911 lll ,, ezı ı areıı çtikten sonra hıç bır ıtıraz ın- · · 
ı ısterlinın ıstı ~a b' Yeni merkez memurları İstanbul vila"yetı' ocag' ı idare lenmiyecek ve bütün bu muame O .. l" d b' .. l yaşamadı. Şehir sabaha kadar kunulmaksızm dunya kam ıyo soy uyor u ve ız o soy er .. 1 . . k 

fiatıerinin hep beraber sukutu- A bi fiğ• Dünden itibaren polis teşki- heyeti azası tesbit edilmiştir. !at behemehal eylill içinde bit - ken anlıyorduk ki her söylediği goi erm~ ırpm~dı. . 
1 Bundan VrUp8 r 1 latı da yeni teşkilat ile telife- Heyet 9 zattan mürekkep olup miş bulunacaktır. Ondan sonra bir hakikattir. Neticede ög- ren- stasıyon onundekı mulıt~ 

ııu müstelzim o sun. şem tak it d 
maksat !ng!ltere dahilin_de hr.- VİYANA. 31 A.A. - Noye fra· dilmiş ve 32 merkez ona indiri- Darülfünun müderrislerinden da reyler toplanmağa başlana - dik: demiryolu siyaseti bu de- . • ~ .~n an geçen trenm 
vatı sunf surette pahalılaştır- ye prese gazetesine beyanatta bulu· !erek Beyoğluna Yunus Vehbi, İsmail Hakkı, icra reisı sabıkı caktır. Bütün reyler de her ta - mirden iradenin elinde durma- şerefıne h.utun _gec_~ pırıl P_ırıl 
;,..ak ve amele yevmiyelerinin nan Başvekil M. Chober. siyasi ve Eminönüne İsmail Rasih; Beşik Refik, avukat Sadi Rıza, Sabık rafta nihayet teşrinievvelin l 9u dan yürüyecek Memleketin hiç yandı. Ouzel bır bufe davetlıle·· 

' Ek S M h b' 1 d M k tN .. .. k t ı ı b' f d · ı · ·ı- d ı re kapısını açmı~tı Tren hare-tenkisi imkansızlığını bu vasıta milll ferdiyetlere riayet edilmek şarti taşa Ali rem, arıyere e - me us ar an urat, avu a e- ncu gunu a şamı op anmış o a ır tara ı emıryo u ıstı asın an k d' . k · . . 
ile gidermektir. le Briand muhtırasının prensiplcıini met Necatı, atı e azım, a ca ı, a nye ayma am mu e- ca ve ıncı gumı asnı e aş- urtu mıyaca . ı ıyoruz ı ı- . . . F 'h H Ad t' B h . k k "t k 20 . . .... t 'f b k 1 k B'l' k' b' I ete ıncıye adar şehırle ısta-

K dk.. .. F t k 'd' d kt s ı·ı · k" ı kt T · · · d d" · ·ı· .. t · sıyon arasında otomobıller dur-Milli paralarını dun fiatle e- takibe karar vermiş oldugunu söyle- !ara Ahmet, a ı oyune ua aı ı o or a a ıattın, er anı anaca ır. eşrınısanı onun a ze usman ıstı ası gos ermıye-
. d'l · ı d" B h · ı .. ·d· H d h' ı· · 'Ik · · k 1- · b · J"d ı madan yolcu tasıdrlar. Tam sa-sasen istabilize etmiş bulunan miştır. · B. !er tayın e ı mış er ır. ey- arp mıra ay mntekaı ı asan a şe ır mec ısı ı ıçtımamı ce o an ıste u ıstı a ır. 1 at 12... -

memleketler' lngl·ıt•renin hatı.. Cemı"yetı· Akvam og·lu ve Bakırköy serkomiserlik\ Tosun, avukat Orhan Mithat, aktedecektir. j İ 
v A k k ı 1 b ı · • * * . smet Paşa ağır ağı_r _is.tasi-rı ı'çı'n hayatı pahalılaştırmakta c . 1 olarak bırakılmıştır. çı ta a-, stan u ıandanna alay kuman Halk Fırkası intihap etraf'n- d 

BÜKREŞ. 31 A. A. - emıyet ı E · d b k El" b' Kalabalık arasında ihtıyar yon an ayrılan trenm ıçınrle hiç bı'r menfaat göremiyecekle- · d lan merkez memur arı mnıye- anı sa 1 ı ve azız me usu dak' hazırlıklarına devam et . -
1 Akvamın önümüzdeki içtımaın an . U · ·nde olarak po Nakı' Beylerd' 1 bir adama rasladım. Bu adamın 1 manevı saadetin bütün _hazları-

rı'nden bu tavsı'yenin hükmü rı M M' tı mumıye emrı - ır. mektedir. Fırkanın kaza ve na-' ba1ıaoden hariciye nazırı 1 
· ıroııes· d' · · · t' ·ı F k t b"f' b k'l't gözleri kördü. Fakat belli ki nı duyarak halkı selamlıyor. 

giletreye münhasır kalacağı ko, sulbü ve muahedeleri takviy "• lis mü ~rıyetı ;n~ıye ı~e verı - a a u un u teş ' a a me hiye reisleri dün de fırka merke . 1 o· lıt ı b' lk · "k 1 su"pheaı'zdı'r. mişlerdır. Yenı bir vazıfeye ta- mur ve_ he,_yet. azaları muvakk .. at zı'nde fırka müfettişi Hakkı Si _ görmiyen yalnız gözleri idı. ı _gu ~ u ır a ış sesı yu se • 
matuf her türlü teşebbüslere mu?ahe d T k d l t Çü k re - yoksa her seyi imanının göz dı. Bagrı yanık turk Anadolu-

İ"siz amde derdini çekmiye_n rete Romanyanın amade bulunduğu· yin e 1 ınceye a ar maaş arını . ır._ n u ~ızamnameye go nasi Pas.anın riyasetinde bir içti b .. h · b' d h 
.,, ki d t h - d k l k !erile görecek kadar uyanıktı. nun · u oz şe rı onu ır a a memleket hali hazırda yok gı- alaca .ar ır. ın 1 ap aşagı. an yu arı 0 aca . ma aktetmi«lerdir. Bu irtimada · · 

nu söylemiştir. B h d k d ' ' Gafletle sordum: görmek içın istasıyonun önüne 
bidir. İngiltereden sonra en mü- - - Belediyenin vaziyeti tır.1 u deybe~ ı a_re az~hsı edn ı intihap işleri etrafında görüşü! yıgıldılar 
himleri cemahiri müttehide ve araklarıd~ a ır re ıs intı ap e e- müştür. - Nasıl, treni görün mü? 

A .. Dobricada Bulgarlar Yeni belediye kanunu dün - ce er ır Susamış bir adamın yanına Bizans Ayasofyasının bina 
Almanyadır. !manya, sanaf>'.u- . · • Halk Fırkası tam manasile bir bardak suyu koywt. Sonra edildiği gün, galeyana gelerek: 
nin inkişaf çaresini maliyet ıat Köstence ve Silistrede birçok den itibaren mevkii tatbike kon Fethı B. ın cevabı nutku esaslı bı'r teşkı'la'ta ve kahir bir 

d . ·1m · d · me · · ı · muş ve vilayetle emanet bilfiil ellerini bağlıyarak: "Bu sudan - Ey Süleyman, sana gale-
lcrinin in ırı esın •·yanı a Bulgar müneverlennın ev en ta uzun olacak eksen'yete malı'k bulundug~u ;rin · · k · t" d' · b · ı d' b - ı· 
lıt: • ki · de gördüğü . di · b k'f · tevhit olunmuştur. Bu münase- , t• nıyece sın. ıyın... e ettım. ıye agıran mpara-

ücre1:inın ten sınik' hali ham c imi,, azı tev 
1 

at ıcra betle dün emanette ünvanları Fethi Beyin cevabi nutku - vaziyetinden emindir. Her ne Alil ihtiyar, tıpki böyle bir tordan çok daha bu gurura hak 
halde, Amerika, ~l ıs,. 8 olunmuştur. İsmet Pş. Hz. ninki kadar uzun kadar karşısında yeni bir f•rka mahrumun çektiği ıztırabm can kazanan İnönü-İııınir-Mudanya 
Çareııini, müstehiılı: adedı~ art- Emniyeti umumiye müdiriye değişen bazı rüesanın kapıların- dur. Bilhassa iktısadiyata l'e - varsa da bilhassa bu intihap için Iı bir ifadesi idi. -Lozan yolunun kahramanı hiç 
tırır kanaatilo, bu ücretlerın te~ tine göre ihtiial komitesinin ya daki lavhalar tebdil edilmek üze mas eden krsmı çok geniştir. rakip bile telAkki edilmemekte· .ilanki "Allahım beni yaşata- olmazsa: 
Yidiode görüyor. tağı Tolça'dır. Bulgar milli ce- re indirilmiştir. Bu meyanda Belediye namzetleri olarak dir. caktın da niçın' bugünlere eri.,tir - Ey müşkülat! sana galebe 

ikt. d"ı · · · k · V 1 emanet muavinltri belediye reis Y Memleketimiade ısa mı}"!tının mer ezı ama 0 up tesbit edilen:Ler arasında ekalli- din?" di"e sitem eder gibi başı- ettim! diyebilirdi. Halbuki ha-
b f k bi mele şh (1 A · A anof) n muavini müfettişi umumi teftiş d -ıihranla mtitera ı r a me ur van Cl yv 1 yetler en de aza bulunacagmı d · · nı yukarı kaldırarak~ yır! O sadece bu eserin türk 
meseleai mevcut olmaması hele tahtı idaresindedir. heyeti müdürlüğü namını almış dün Tahsin B. teyit etmiştir. Sı vas bele iye reısı- - Göz yok ki görek ... Nedi- milletinin itimadı sayesinde ka-

b. · ttı'r · d f lardır. Şirketler komiserliği fen R 1 E d'l • şu sırada büyük ır n1'ffie · Son günlerde bır kaç ariil ti um ar, nneniler, Yahu ı er nı'n bı"r tekzı'bi yem görenler sağ olsun... zarulmış oldugunu söylemekle 

G h ft Zarfında l:ımir nun talebesi ve Köstenceae a- işleri müdürlüğüne raptedilmiş- için ikişer namzet gösterilecek- Sonra hazin bir iç çekişi ara iktifa etti. 
eçen a a tir. Sehir meclisi toplanıp · İk · y t 22 >\ğuato• ta İ p S v . 'h t merkezi.erinden vukat Verbanof tevkif edilmis · tır. tısadi etşekküllere de e- ann gaze esının · smda sordu: smet aşayı ıvasta dinli-

e saır ı raca . f b' · müşterek bütçeyi tanzim edince k 11· ı · · .. rihli nüshasında Sıvastan alındı'ı be· İ b d ı b" "k .. k"l' ı ı bü ilk 'k asta kambiyo viırut tır. Verbano ızzat propagan- a ıyet erın gırmesine musaa- 6 - stan ula iki gün e varıy- yen er, uyu muş u at ara çar 
Y mı Y d ~ b .. · · ye kadar vize heyetinin vazifesi de edilecektir. yanlle bir mektup neşredilmiştir. . d , b d · ır d h ettı·. İtha'~t tacirleri ihtiyacla- a Y8P,,tı6 ı te eyyu, n etmış, evın M, k b" mış orgu mu. pışan u emır e ı a amı er 

"' B 1 1 devam edecektir. iıştere ut Sıvasta Galip adında bir eınaf ve T · .. .. d - .. .. Ü d k ı· 1 b 1 ını kolayca temin ettiler. Faz- de Ey Dobnca u gar arı,, renm onune ogru yurutt zaman an uvvet ı ve can ı u 
~ arzolunan miktarı tabiatile hitabile yazılan, Dobricalıları çenin tatbikinden sonra sarfi~at Duhuliye aidat parası Recep adında bir muallim yoktur. !er. Sevinçle ilerledi:. duklarma, evet, asıl buna sevin 

evrakı Divanı muhasebatça vıze nekadar olncak Şu halde bu mektup ya yazııının al- Ah · · · · h ld dı'ler. Bankalar Konsorsyomu müba- tamamile isyana, kan dökmeğe ~ - a ışıtıyım, ırr ıyan o 
aa etti. teşvik eden bir beyanname hu- edilmeğe başlanacağı için vize Fırkaya kayıt için para alın- tına imzasını koyamayan bir fuilet- değül mü? M. Salahaddirı 

heyetinin vaziyeti o zaman taay mayacağı yazılmıştı. Aldığımız sizin işi yahut Yarın gazeteıinin uy- -~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!l!!!!_!!!!!!!!!!!!l!!!!la!!!!l!!!!l!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Dünkü gün icra kılınan mü- lunmuştur. yün edecektir. Yeni kaymakam habere göre bu parayı, gerek durmasıdır. 

ayaa (120,000 isterlin) da da- Beaarabyada tahkikat ve nahiye müdürleri dün faaliye şehri aidat ve gerek duhuliye, Herhalde Sıvas şehri; memleket 
İli hesap edilcıoek olursa Ko~- Besarabyada bazı memurlar te başlamış kaymakamlar vazife ancak vaziyetleri müsait olmı- içine fesat tohumu ekmek istiyenlo-

·orsyomun bu hafta ~arfın.~a~ı tarafından yapılan zulfim ve iş lerini belediye müdürlerinden yanlar vermiyeceklerdir. Duhu- rin vicdanından daha temiz ve daha 
lışı 725,000 isterlin gıbl muhım kence matbuata aksetmiş, hii devralmakla meşgul olmuşlar - !iye asgari 25 ve aidat olarak 5 az müteaffindir. 
ir yekuna baliğ oluyor. Geçen kumetı hazıra bu mes'uliyeti ört dır. Vaziyeti mecrayı tabiisine kuruş tesbit edilmiştir. Sıvas belediyeıi, diger yerler gibi 
afa tnihayetine kadar 280,000 bas edebilmek için berayi tah- sokmak için daha bir kaç güne Bu sabah saat on buçukta varidatı ni&betinde iş görmeğe qalı
terlin açığı bulunan R'.on~'.s- kik bir memur izam edilmiştir. ihtiyaç vardır. Emanet müfettiş idare heyeti içtima _edecektir. şan ve çalıştıfını eıerlerile göıtennit 
orn bu suretie 445,000 ıst~r ~ Son günlerde Besarabya e- leri de dünden itibaren bütün Fırka umumi merkezı ancak olan bir müeasesedir, ve bir bütçe ile 
adar malcı vaziyetine gıı:ı::ıış halisine çok büyilk zulfim ya- - menatıkta teftişe başlamışlar - teşrinisanide Ankaraya gidecek hareket eder. 
lllunuyor. İki hafta evvelkı ıc- pılmış. ezcümle Zgurita'da bir dır. Bu tefti" is_leri intizama gi- tir 

ık k' k d ki ' · Şimendiferin reımiküşadı Sıvaılı· alimizde Konsorsyomun aç kaç krz mahza ıtap o u u a - rinciye kadar devam edecek ve t · 
an kambiyo satışından dolayı rmdan dolayı işkenceye maruz "fctt' 1 her aksam bir rapor F ırkanm gaze eaı ne ıar için emsali idrak edilmemiş tarihi 

500 000 mu ış er .. ·. . zaman çıkıyor? bir bayramdır. Sıvas - eğer gücü yet· 
iyasada gayri müıımir2, . • kalmışlardır. vererek tesaduf ettıklen noksan .. idi_ bu bayramı milyonlar sarfede 
"rk lirasının mevcudıyetın_den Bu husustaki rapor kırala 1 b'ld'recekler ve bu noksan Fırkanın organı olmak uzre se 

t arı 1 1 
• - • .. . . . b' derek t•sit •d•rdi. Maalesef bunun ahsediyorduk. Elyevm vazıye takdim edilecektir. !ar da derhal ikmal olunacakt r. eylulun yırmısınde ır gazete . . d 

eğişmiş, Koıısors>'.omun bu Sonbahar manevralan Tevhidin neticesi olarak gene neşre başlanacaktır. İmtiyazla-, ımkanı olma ı'. _ 
ühim istedin p~zısy_onundan Romanya sonbahar manev- dünden itibaren zabıtai belediye 1 rı alınmış bazı gazeteler fır~aya Beledıye vılayetten ~l~ıgı ya.rdı".'· 
olayı piyasada turk l~rası kıt- ralarının 1 teşrinievvelde icrası polise devrolunmus ve blitün za bu hususta miıra.caat _ct1mış~er la beraber resmı kuşat ıçıne sekız bın 
şmıştır; o derecede kı Konsor takarrür etmiştir. Bu vesile ile bıtai belediye memurları derece fakat kabul edılm~mış erdır. !ıra tahsis etmiştir. Ve yalmz bır ak· 
omun, ya Ziraat Bankası va- baş kumandanlıkta büyük bir !erinin icap ettirdiği polis elbi- Fırka gazeteyi kendı ~ık~racak am ziyafeti hazırlamıştır. Davetlile

tasile Osmanlı Ban~asın:da~ faaliyet ve istihzarat hüküm· - selerini giymişlerdir. Seyrüsefer tır. Gazete sabahları ıntışar e- rin ~d•di 320 dir. Resmi kayde iıti-
. d d rpış edıldı- d ı kt' A' • ıu Ahmet Re nat ı·d•n bu sözln haricindeki tefev-şartnamesın e e ferma ır. isi de zabıtai belediye ile bera - <ece ır. gaog • -

i üzre_ türk lirası avans al- . b" 'fi- . 1 b~r polise verilmistir . Bu isle şit G:ılip, İsmail Hakkı Beyler vühat. kamilen yalandır. 
· t rlin Hıca ı ı aı etmış. · · 1 ki dır 

asına, veya badema ıs. e mesğul olmak iizere t~skil edi- maka e yazaca ar · Tevsik edilmiyecek'. yalanlar ııy· 
1übayaatını, türk lirası fıkt~~ı Yüzelliliklerden Hicabi hai- len, polis altıncı şube müdüri - Sabık Hareket gazetesi sahip 
il oluncaya kadar, }"alnız hu- ni Köstencede Evkaf dükkanla- yeti Sirkecide Gülbenekyan ha- !erinden Fal' Kemal B. de bu 

'met nam ve hisabına yapma- rnıdan birinde bir muhallebici nında işe başlam ştır. Tef~rrüa- gazete de iş alacaktır. Mumai
na zaruret hasıl olacaktır. Biz dükkanı açmıştı. Bu dükkan üç ta ait aksamın biran evvel bitiril leyh dün Ağa oğlu Ahmet Be
~ son şıkkı tercih ederiz; çün- yüz bin leye yakın _bi'. sermaye mesine büyük bir gayretle çalışıl y le bu hususta uzun müddet 
. bu suretle hem hükumet ken ile meydana gelmıştı .. _M~zkur maktadır. görüşmüştür. Gazetenin başmu-
ışini görmüş olur, hem de dükkanda İstanbul usulu bı.rç~k ····- harriri Ağaoğlu Ahmet B. ola-

ankaları türk lirası sıkıntısın sürtü yemekler yapılmak~.a ımış. İman ve hatip mektebi cağı söylenmektedir. Neşredile 
n kurtarmıs bulunur. Bu üc yüz bin ley Kostence cek gazetenin 'smi mektum· 

. raf ve münevveranının ba;.·la- lağvedildi tutulmaktadır. 

durma ve neşreden Yarın gibi bir ga
zeteye cevap vermek tenezzülünde 
bulunınam, .. Efk.irı umumiye karşı

arnda söylemek ınecburiyctinde bu
lunduğum bir iki aöziın muhter~tn 

gazetenizle intişarını istiyorum. A.l
dıgı me-ktubun Sıvastan yazıldığını 

tevsik. etmek, yalan ve fesat neşre

den bir paçavra olmadıgını i~hat et· 
mek. Yarına dü~cr hürmetlerimi ka· 

Esham ve Tahvilat eınş dan 1·ane suretile, bir kısmn_ı Şehrimiz imam ve hatip mek h · r Gazetenin idare anesı eski 
Borsada gayret ve hüsnü ni- dan poliçe mukabilinde cen_ıcdıl tebi lağvolunarak yerine muhte Tanin matbaası olacaktır. Bura- Sıvas belediye Reisi 
t. eksik değil, fakat alman mişti,. Geçen gün maim~ Hı_~~~ı !it bir orta mektep açılmıştır. s• ayni zamanda vilayet oca_k Hayri 

bul buyurunuz Ef. 

dır ordinolar müşkülatla icra sırra kadem basmış, ilanı ı as Talebe kaydına başlanmıŞ, o- merkezi stanbul şubesi olacak l!!!-!!!!!!!!!-..,!!!!!!!!ll!=ıl_!!!!! __ 

iklebiliyor, çünkü kontrıparti etmiştir. . d' lup bu semtle şehrimizde mek - tır. Yarın bu binada bir içtima hatleri, İzmir iktısadiyatınııı 
saz:dır. Pariste mali gazete- "Romanıya,, gazteseı ıyor tep buhranının önüne geçilmiş yapılarak gazeteye ait mesai! yakından ve esaslı surett.e tet-

r hal~. hazırda sanayi kağrtla ki. k olacaktır. konuşulacaktır. kikile alil.kadardır. Başvekil P~. 
ın yuzde 4 1/2 t · · - · · ı da ac a Hz. orada iktısadi vaziyeti tet-... emın ettıgıı. · o rülfünun sıra arın Kunduracılar cemiyeti 

UJdeleyerek halkı mübayaata lan taalebelen'mize yüz ı.e.y ve_r_e ismet Pş. Hz. kik ederken halkla da temas e-
'k d Kunduracılar cemiyeti heyeti - kl b ı t · svı etmektedirler. Halbuki mı' en halkımıza, bu Tı'.rk uş- - yliyece er ve ıı suret e zmır 

iz mir incir rekoltesi 
ne halde? 

İZMİR, 1 A.A. - Şehrimiz 
ticaret odası tarafından tanzim 
olunan rapora nazaran İzmir ik
tısadi mmtakasmm bu seneye 
ait incir rekoltesi en son tahmin 
!ere göre 25 milyon kilodur. 
Mıntakasınm 929 senesi incir re 
koltesi 23 milyonu kuru ve 13 
milyonu hurda olmak üzre 36 
milyon kilo ve 928 senesi ~kol 
tesi 32 milyon kilo idi. Bu sene 
ilk mahsul 24-8-930 pazar günü 
piyasaya arzedilmiştir. Bu sene 
mevsim iptidasından31 ağustos 
930 tarihine kadar borsada 785 
bin 88 kilo incir satılmıştır. 1930 
senesinde ayni tarihlerde borsa 
da bir milyon yedi yüz yirmi üç 
bin dokuz yüz yirmi kilo ve 928 
senesinde ayni tarihlerde 5,632 
500 kilo satılmıştır. Bu sene sa
tılan incirlerin beher okkası 
muhtelif, 12 ila 30 kuruş .. süz-

lzmirde belediye 

ma 32 ve elleme 18 ila 32 ve pa
çal 15 ila 20 ve naturel 11 ila 17 
buçuk kuruştur. 929 senesinde 
muhtelif incir 20 ila 26 ve süz
ıne 30 ila 40 ve elleme 26 ila 32 
ve paçal 19 illi 28 kuruşa ve 9.28 
senesinde ise süzme 28 ila 40 ve 
elleme 24 iLi 31 ve paça 1 18 i la 
3Q ve naturel 14 ila 20 kuruşa sa 
tılmıştı. Bu sene mevsim ipti
dasından 1 eylO.Le kadar muhtcı 
lif vapurlarla Hamburg, Oter
dam, Liverpol, Köstence, Vene 
dik, Tiryeste, Büenosayres li
mnalarma 71201 kilo incir sev
kolunmuştur. Piyasa vaziyeti 
sağlamdır. Dahilden incir meva 
ridatı muntazam bir tarzda ce
reyan etmektedir. 

1ZMİR, 1 A.A. - Bugün 19 
il5. 49 kuruşa kadar 7549 çu\·al 
tizüm ve 14 mı. 35 kurusa kadar 
<:721 çuval incir satılmıştır. 

ŞekP.t fahı !k~ ,J ınüdiirü 

intihabı hazırlıkları Ankara, 1 ( Telefonla ) -
t İR AA y . bel Uşşak şeker fabrikası sab.k mü

. ZM • l · · -. eı.11 . e- dürü Aziz Beyin ziraat bas ınü-
dıye kanununa tevfıkan ıntıhap . 1. - . · · . . . . .. 1 şavır ıgıne tayını mmasavver-
encıimenlen teşkıl edılınek uz· dır. 
re bugün belediye dairesinde A ,kat,. Va;, s. y ef'İ 
mahallattılh gelen ınuıahhaslar .. 
dan müteşekkil bir içtima yapıl ışıne haşladı 
nn~tı~. İzmir mer~e.zi_ ve gerek- Ankara, 1 ( Telefonla ) -
se ıntıhap şubelerı ıçın aza ve Yeni kanun mucibince Ankara· 
yedek aza_lar se~il~iş_ ve mazba I da dahi Ankara valisi belecF yo 
talar tanzım edılmıştır. 1 · ı· -· · b ·· d · 'b · f 

reıs ıgını ugı.ın ~n ıtı arcn t a· 
Traktör tecrübeleri devanı ya başlamıştır. Ankara ~ehre -

ediyor minliği Unvanı miilgadır. 

d Y umumiyesl bugün bir içtima ya . 1 .. . k ı-
7, e en az yüzde 12 getiren h ine vicdan azabı duvrna Yakında lzmiri mi in ihtıyaç arını ogrenere azım 
ğlam milli kağıtlarımız rağ- :;ı:~u:venet ve mil~ahdere~ ~b- pacaktır. d ki ? gelen emirleri vereceklerdir. 
tsiz duruyor. Halkımızın bu . . bu bır ersı ı Salirino yatı yarın teşrit e ece er Başvekil Pş. Hz., İzmir iktı-

den gençlenmıze . •d• 
rece alakasızlık göstermesi ret olsun. Buna ~imlerın par~ gı ıyor - •- sadi mmtakasmm vaziyetini tet 
bilı tah değildir. d'kl .. llıte ıle neşredece Yunanistandan şehrimize gel lzmirde çıkan Anadolu refi- kik arzusunda oldukları için İz· 
H f ver ı erını . ı t a ta zarfında Paris Borsa- •. Komitet te 100 bın ley za- miş olan ngiliz bandrah Saliri- kimize göre smet Paşa Hz. mirden sonra diğer komşu vila-

Ankara, 1 ( Telefonla ) -
Traktöt tecrübeleri devam et -
mektedir. Bugünden itibaren 
yerli nebatı yağlarle işleme tec 
rübelerine başlanmıştır. 

Maaş başladı 
Umumi maaş tevziatına dün 

başlanmış_tı_r_. ----

Mücadele kuı oları da Osmanlı Baı kası aksiyon gız. . · no yatı yarın limanımızı terke pek yakında İzmire gidecekler yelleri de ziyaret etmeleri çok rara girmıştır.,,. 
'ı 910 dan IJ60 a ve Ünifiye 46 decektir. Salirino ile şehrimize dir. Başvekilimizin İzmir seya. muhtemeldir. İsmet Pş. Hz. Ankara, 1 ( Telefonla ) 
n 51 c kadar fırladı. Maarı"f emini Yalovada Amerikalı birmilyoner kadın ile hatleri takarrür etmi olmakla halk•mızla temas ederek kendi· İzmir ve Adanada aç•lacak mü- lstanbuldan Anka~aya nakolu 

Nakledilecek muallimler 

Maliye Vekili Saracoglu Şük- . . ff B dün birbarones ve bir İngiliz kolone beraber, henüz günü tesbit edil !erinden ihtiyaçları ve iktısadi cadele kursları dersleriııe ha a· nacakları yazılan lise ve orta 
_B. Ef. nin yapmakta olduğu Maarif emını Mu_za .. er k. üze li gelmistir. Milyoner madam memiştir. Maamafih gelecek vaziyet hakkında ye~a? y:ga1t rat miiderri.~i Recep; haşarat ~Ü 1 ~ekte.p n_ıu~llimlerinin ad~dı tcs 
"~akerelerin bunda dalıli bu- sabah vekıl beyle goruşm~uzaf- Türkleri çok sevdiğini; sehrimi- hafta oratlarına doğru te rifle- malumat alacakları •ıbı alaka- tehassısı Sureyya ve zıraat labo pıt edılmıstır. Bunlar 15 dır. 1-
"<lugı:. söyle mektedir. Son re Yalovaya gitm~ş~r · avdet ze bir kere daha gelmeği tasav- rine intizar olunmaktadır. d~r <.!aireler de lııı hususta k~n-. ratuvan mütehassısı Recep B.- \simleri bir kaç güne kadar tebe} 
kaıneJe ıo:ı 1 z kuruş ;izerine fer B. bugün ~clırımııe vur ettiğini söylemiştir. ismet P·. Hz. ııin hu seya c1'1 ·r ne raı)'.)rlar verce •klenltr jler itbrc ecl'!ceklerdir. yün edecektir. 

Ubuldu. edecektil'. 



(; linıriikler uıııuın ıı1iidiirlüğün
deıı: 

Kaput yaptırılacaktır 
ı - GumruJ.. muhafaza memurları için 700 - 900 kaput yap

tırılması kapalı zarf usıılile mliuakuaya kunuh-ııuftur. 
'2 Şartnamenin musadda suretleri :\nlcarada Oıimrilkler u-

mum mıidlırliıp;iı leHzım müdürliıRunden, lnanbulda Gümnik leya. 
zıın anbarınd•n ahnacakor. 

.ı ·- \lu .ıkasa: J,tıınhulda Gümrük bı~ mtidürhiP,ti binasında 
1 k m·<yonu tarafındın <:ümrukler umum müdürlüjtu satın ı mA o ı. 

)ııpılacaktır. 

4 - J\hın. kasa 20 ~:ylöl Q30 tarihine ra,Jıyan cumartesi günli 
~aat 14 tedır. 

~ - 'fok·[ mtktupları kmundakl hiıkumlcr daire,inde gün ve 
saatinden eı ı d İştanhuldı komisyona ı erilecek tir. 

tı :\lll'ıaka,aya e;irecekler. Ticartt odasında kayıtlı bulundu-
p;ıınu ~(i,tcrır ı esika ı;lis terecektir. . 

- ı Ju btf>kli. muhammen bedelin % 7.S u olan 1553 !ıra 

!ık temi•ıaılarilc belli saatten eıvel komisyona gelmeleri. 
,; Kunıa~ ve kaput örnell l.ı:anbuldı Gtimriikler umum 

mtid utluıtu il:' a1.1<ıı a •barın dadır. istekliler orada görehillrler. 
9 - Belli olan ,«•tte wtulma~ı mutat! olan zabıt varakasının 

ra~zi'lıiııduı rnnra hi~ hir teklif kabul edilmez. 

~ı~~at ve i~tiınaiınuavenet vekaletin~en: 
Ankarada Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti ta~afın

dan insa tttirilmekte bulunan atideki binaların muhtelif te
sisatı münakasaya konulmak ü:ııere projeleri ihz~r olu.~acak
tır. Mezkfır tesisatı taahhüde talip olan muhtelıf ~uessese 
ve konsorsiyomlar Vekaletten alacakları planlar~ ve ızahat.a 
nazaran tesisat projelerile kullanılacak ı:ııuhtelıf ~~lzemenın 
cins ve nev'ini ve miktarını mübeyyin keşıf defterııu 15/ Teş
rinievvel 1930 tarihine kadar Vekalete tevdi edeceklerdir. 
Mezkur projeler bir ay müddet zarfında Vek'-letc;e bittetlrik 
hangi proje tercih ve kabul edilirse müı:akasaya ~onularak 
en mutedil fiat ve şerait teklif eden mııeıseseye ~h.ale .olu
nacaktır. Projeyi tanzim eden müessese tesisatın kend~ne ıh~le 
edilmemesinden dolayı Vekaletten hiç bir ~ey talep etmıyecektır. 

ı - Hastane binası: Tahminen 2867 metre murabbaı arazi 
tizerine mebni ve altı kattır. Yaptınlmak i!!tenilen tesisat 
berveçhi atidir: 

A - Kalorifer (bazı maıı:eriyel mevcuttur.) sıcak su 'le, 
B - Sıcak su, 
D-Su 
E - Tecdidi hava. 
F - Sıhhi tesisat, 
Q - Çamaşırhane (Kısmen mevcuttur). 
H - Soğuk hava deposu teaisatı, 
1- Mutbak tesiı;atı (Kıamen mevcuttur). 
J - Elektrik, 
K - Asansörler 
L - Dahili telefon. 
M - Sinyal elektrik. 

2 - Seram ve aşı müessesesi binası: tahminen 1500 metre 
murabbaı ara?i iizerine mebni ve üç kattır. Yaptınlmak iste
nilen tesisat berveçhi itidir: 

A - Kalorifer teııi&atı {Sıcak au ile), 
B - Gaz tesisatı. 
C - Su tesisatı 
D - Sıcak su tesisatı. 
E - Buhar tesisatı, 
F - Tecdidi hava tesisatı, 
Q - Elektrik tesisatı. 
P - Sıhhi tesisat 
1 - Sovuk hava deposu tesisatı, 

1 ]-Asansör 
1 1 K -- Dahili telefon, 
1 ı L - Sinyal elektrik. 

MiLLiYET ~. l EYLÜL 1930 

-

BİLCÜMLE : 

FoRo MAMULATI 

-

FiATLARINDA 

TENZILAT 
Forcl fabrikasının İstanbul'da ~ir •ube 

netice bugün baııl olmuatur. imalatta 

açmaıından beklenilen 

husule getirilen taaarruf 

aayeıinde Ford araba ve kamyonları ~ımdi daha ucuza mal oluyor. 

Maliyyet hatlarında husule getirdiği ucuzluğu derhal ıah• 

fiatlannı tenzil etmek ıureti ile umumun iıtifadesine ar:z:etmek 

prenaipine daima sadık kalan F ord kumpanyaaı İstanbul fabrikaıı 

mamulabnda elde ettiği tasarrufu otomobil ve kamyon fiatlumda 

teft%ilat yl!pmak ıureti ile derhal umumun iılifııdeıini arzetmittir. 

Roadster 

Phaeton 

Tudor 

Coupe 

YENi FIATLAR 

------
T. L 

1970 Standard Sedan 

2000 De Luxe Sedan 

2330 Town Sedan 

2410 Otomobil Şasili 

Kamyon Şasisi 1700 T.L. 

• 

Tophanede r abrika haricinde 

ıumriiklenmi, tealim fiatı. 

T.L 

2675 

2700 

2800 

1170 

PARANJZI TASARRUF ETMEK VE SANAİ) 

TESVİK ETMEK İÇİN MUTLAKA FORD ALINlZ 

Li11colrı Fordwrı 

FORD MOTOR CQMPANY EXPORTS INC 
fOIUJ fREEl'ORT ISTANBUL TUR.KE Y 

ı 1 3 - Hıfzıssıhha mektebi binası: Tahminen 1400 metre mu-

: 
1rabbaı arazi üzerine mebni ve üç kattır. Yaptırılmak istenileni------------------------------------------

1 1 te~isat berveçhi atidir: 
. 1 

i ı 
1 1 
1 

t 

A - Kalorifer tesisatı, 
B - Buhar tesisatı, 
C - Sıcak su tesisatı, 
D - Su tesisatı 
E - Elektrik tesisatı, 
F - Dahili telefon. 
Q - Sinyal elektrik, 
H - Gaz tesisatı. 
t - Sıhhi tesisat, 
T - Tecdidi hava >: 

K - Sovuk hava deposu tes:isatı, 
L - Tamirat atelyesi, 

4 - 16 apartmanlı bir ikametgah bınas1: Tahminen 500 
, metre murabbaı arazi üzerine mebni ve beş kattır. Yaptırıl

mak istenilen tesisat berveçhi atidir: 

A - Kalorifer teaisatı, 
B - Su te~&atı, 
C - Sıcak Sil tesisatı, 
D - Havagu. tesisatı, 
E - Tesisatı sıhhiye 
F - Asansör, 

• 

Madde: 1 - İşbu l "1alardan bir numaralısı (yani hastane) 1
ayrr 2, 3, 4 numaralı binalar yekdiğerine yakın ve bir mecmua 
halindedir. 

Madde:~ - 2, 3, 4 numaralı binaların kaloriferleri merkezi 
1bir \'aziyetu olacaktır. 

ı Madde: 3 - 1, 2. 3 numaralı binaların ~si satı fenniyesL~ ait 
projeler ayrı olup yukarda gösterilen tesisat im tesisatı fenni

' yeye yugun olacaktır. 

Ma<l<le: 4 - Binaların insası bitmek Ült'.eredir. Tesisat es
nasında başka inşa;ıt kalırnımıs olacaktır. 

Ma(lde: 5 - Binaların planlan An karada Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti tarafından kudreti maliye ve fenniyeleri 
t::ınınmıs müesseselerle, bu müesseselerden mürekkep konsorsi-
vomlara bedeli mukabilinde verilir. 1 

Madde:6 - - Tesisatm bir kıs mma veya tamamına talip o-
lacak müessr,.~lerı; veya konsor~iyomlarla müzakere Ankarada ı 
Sıhhat ve !çtımaı l\.1uavenet Vekaleti tarafından vapılır. 

-. Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

Lne:~~;.e eyziafi liseleri ı:~~:~ 
ilk sını1 ' arı ve ayrA te,kilai da.1llınde kız ve erkek orta ve lise kısım· 

larını muhtevi!1ir. Asrın icap ettirdi_,.! en m!.!tekAmil vesait ve te,kili· 
tı haizdir. Kayıt muamelesine ba,ıanmıştır.Kayit için m~ktebe vdya Is· 
tanbulda Basiret hanında lktıaat 'rketlne müracaat edllebflir. 
İstanbul cihetinderı gelecek Neb11i tal~be için Fatihte:ı Bebeğe kadlr direkt vesaiti 

iş 1eWr'lecekfr. Resmi kardra tevfikan me:<tebim:z,I~ rl h 1 

• ., denlere başlanac~ktır. Tal: lst. 2867 

•'~~lllllB .. ._mm .. -. .......... ..ıl!.. 

T!IJl~E itE iJB~PjJf DEfi~ 
llooo kilometrelik beynelmilel mukavemet tecrt!
basl ilk üç galibin rakip oldukları tayyareler. 

BOSCH MjGNETO J~ B~~Gi' leri 
ılc milc .. hhez idiler. Bu tllJH J~yirJ ciba:ı:lanmızda en 
cii1-'r lılr foza husule ıı;elne!«i1.111 icra •Jil mijtir. \hhalli 
müsuda vuıl olan :16 tavv;ırcden 18 ı llOSCH :'v!AG
N~:·n ı ve Rül ·cı·ı .. i ile mücehhez idıler. 

Eu suretle, bütün BOSCH cihaz
Jarının mi.ikemmeJi yeti fevkalade
sini ve teJkin ettiği en1niyeti n1ut
laka y1 bir daha isbat ediln1iş olu
yor. Her tayyare ve oton1obil tipi 
için hususi bir BOSCH BOUGi si 
mevcuttur. 
Bayiinizden musırren isteyiniz. 

Umumi aceotaları CONST ANT İN ve 
JEORGES DASSIRA 

Calat:ı Bankalar cacldt~i ~ıı. fıfı-70 ., ................................. .. 

Ticareti bahriye me 
bi alisi müdürlüğünde 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi ·tüccar gem'le 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. . 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ıl 
ıı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edilir. Taş 
dan müracaat edeceklerin yol masraftan temin olunur. 

3 - Liııe mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul ed 
Bunlar isin müddeti tahsil iki senedir. 

4 - liri seneden ibaret olan tftli sınıflara da liselerin On 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tah 
gördüğü alelfısul tasdik edilmiş talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur: -V 
ruz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan ter~ı .t 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemelerı 1 
\'e taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri 
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahad 
namelerini, polisce ınusaddak hüsnilhal ilmühaberlerini ve. 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelın. 
rinci gününe kadar Ortaköytle Çırağan Sarayı ittisalinde k 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

·----~----~--

P. T. T. U. M. tevazuu ınu~urln~un~en: 
1 - Telgrar fohrikası İ\in bir mtıh~ndls arınılmakca olup 

!iplerin hen·c\hi ~ti n•ah haiz olmAları ~ıırtıır. 
.\ Turk olmak, 
R - Sıııııi azami kırk olmak, 

C - 1 llısnııahlak, if!et ve istikamet •ehihi, çalışkan \'e de~ 
memuriyetinde istihdamını mani bir hale gayri malik ve seri 
i) i i~ .ıı:örıılme~ini temine muktedir miifiı bir unsıır oldug 
m[ishet ve<ika ceıdi etmek, lli bir saıı'atlar mektebi, \lhUt 
m~k imı muhcndisi mektebi me:ıunu olmak, makineciliğe 'aıiiteılli 
nı:ılı\matı miikenımd olmak, 

Ç - l·:zlırr cihet rnmiis-ıhha bulunmak, 
1) 1 :ıbrika i~l~rine ha,satan döklirnhane, demirhane. to 

frrze, makkap tesdıc ı·c çem. par~alırını sulama ameliyatın 
ihtisas Ye tecruhc >ahihi bulunduğunu natık şehadetnamckr ibr 
C) lenıck, 

E Te'ı iyccİlikte nıliıalıassıs olmak, şebebi terdhtir. 
F - :\liitaaılılit ıa!ip zuhıırnnda aralarında müsabıkı yapılar 

ihra11 rnlll :ılrakint edene Harem kanununda muanen olan Jıı 
be, lira nıaa~ı a>li ı eri ime\.. ~ıırtile taliplerin :ıo Eylı)l 930 tıri 
ne kadar lsıanhıılıla }eni po,tıne.ı~ lnız1m miidürli.ıli.ıne m 
c ;;ıtları ilan olunur, 

P. T. T. U. M. Levazım 
müdurluğunden; 

lılarc ihtiy;ırnıın temini için mubayaası lılzımgelen 300, 
mdrc sa hı ;ı hahi<»ıı ile 30,000 metre dahili tell(rlf n tt·!ef 
tc•isatıırn mahsus tek \C \'İft nakili lastikli n lıılııylı hakır 
~:ıpalı ~arf ıı,ıılilc nııiııalrns;ıya l.unulmutııır 

\!- · ~lcıaılı ınczktıreııin 16 Ey)t}I 930 tuilıinde ihıle~i iC 
hılınacagmdan talipkriıı ~artnıımc almak için ~imdicien, -artııam ııi 
u~undi nı:ıddc,iııc ~öre ihz:ır edecekleri teklifname "' teminarl" 
rını ilıtiıa c.ltcck mcmhur zarfları tevdı için de mc:.ı.kt\r ı~rilı' 
ınu-:alif ,;ılı l(ıııııı .ıat ı.ı. de lstanbılda Yeni posııınedc muha ' 
~oın>i) omına ınurarnatlıırı. 

Ameli Hayat Kız Erkek 
TlC'\RET \ E LIS:\N :'ıl~:KT~:PLF.Rl 

bıanlıul \ il~ı tti tı;numi ıntd"i taralıııdın ıe..ıı edilen kı~ , .• edı•t 
Ameli 112' at mckıtpl i hu defa ~enideıı 11lıh ve le\!İ edilı.,l•ıir. 'fıbjll 
müddeti dort ~tnt!dir \ e tedrisat ı:rın,ızradır. 

Talehcyi <cnebi mr ceplerinden ıarcMe kı 1 mık ve en ucuı şeıaitle -
kı;a zamuı;J,ı hc:n Orta tah•ll ı·rrmek ı e hem ecnebi lisanı ö~rctırek ıiı:I' 
ret hayatıııa atılabiln·ek mıl~matı ıermrk maksadllr açılan işbu ıne~lı 
terde Ttirl.>c 1< hoıı•ıtca li<a~\ulle beraber lnKilfıce vt Almanca l!ı•n ,a 
rından biri de nıedıurıdır. 'l'a .•ıl ıicreti c iiO) liradır. i'tfolnebe gırcbifın 
ic;in ilk mtktchi hitirnıiş olmak llıımdır. 

Ka\ıt mLıaınele.ı '..::0-8e9,\0 d~ ba~lcır \t. cu~.artt,I, pazırtt.ı, çar;ı&~ 
gi'ınlerl mektepte ıccı u!urıur. ı,ız mckrrtıı: f)uvuno umumıl'e kırşı .. l I 
c•ki \lülk11, mckrd hınası Tel. hı 2~.}I. Erk•k mektebi: Cağılo,IU 
Tel. ıo.ıo. 

lstan~-111 -~ünı-ru~ı-eri ın-ulıaf aza u~urluğun~d 
l - CJınruk muhafaza ııı~mıırları için ll mdiımır~ ı;•P1 ~11" 

ır.una~ip mıkdar h:ırabdlom ıalıan.:a,ı pazArlıkl• mubayaa ~dı 
.:ektir. ,, - ~aıma~ i,tcycnkriıı .J cylııl ıı.ıo rnıihinc mli,;ıdif çar~J; 

1 h ya kadar lıcr p;ıın mesai ,,aatl arı dahilinde J.r 
n1üd .,ıriügtınc nıural'.'aathırı. 

>RTA DERECEDE 

Kayseri Talas Amerikan ı\lektebi 
l_Jisan Ticaret San'at 

Leylf Ucretl 250 llra - Nehari Ucretl 40 ıırı 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe Scabut olunur. 

-·· Takh~ kaydına ba~lnıımıttır. •.$"' 
rstaııhul J)ariilflinun ınul)ayııiıt 

koınsİ\'Oııundan: 
.. • '< 

Tıp Fakliltesinin 930 senei maliyesine ait bir 5enelik ve ,ı 
Aİnde muharrer olan cezayı tıbhıyenin ı O tyliıl •ı.ıo çıır~ ııı~, 
glınll mat 15 te ihale kılınmak iizerc kapalı zuf l1'L: Jık mııı -
saya konıılmuşcur. Talip olanlar ~arıname ve liste '"c ıı;ı>~ ,ı 
bapta malt\mac almak üzere her p;tın öp;leden >ıınra ınııl!!,:ı tı~r ,,1 
hina~ında \ aki kom~iyoıı ki ta betine mliracaaı ermeleri ı c_ ,,ıır;~' 
teminat makbuzlarının teklifn;ımdcrlı: hirlikte ihH[c için cavın < nJI 
müddette J..0R11iyonıımu2a miiracaat ve tevdi ~trrıclcri ilıin ıılt• 



. _._.,_ __ 
\!iLLİ YKI' S:l.1.1 ,, l•:YI .L 1 ı •ı.ıo 

-asan Zeyti-n yağı 
11 

d pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek ıaf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiriyeti yo\ı tur. Bakkallardan aldığınız fiatt 

Dünyanın en nefis ve en leziz yağıdı 
Aı tık yemeklerde, salatalard~, ~t 1 ~r ~kki etmek li:ı:ımdır. TereyaA'ı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek klrı akılaır. Bilhaaaa içmek ıuretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, ta 
daha ucuzdur. Mablüt yaglar an e.:rılık haıtalıklarında bol bol Hasan zeytin yaA't içiniz. Kiloluk ıiıelerde 80, bir ve beş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza deposudu 

böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, 

Toptancılara tenzilAt. 

Süt veren 
anneler Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız. Her 

eczanede sablır. .. 
-- . Ziraat mühendisi-olmak iste

yen Lise mezunlarına 
-· --

DOKTOR DElLERE 
"'fRICALCiNE Meşhur ildnn bu kcrrc 

Of"OTHERAPIQUE QranUle ~eklini dahi 

Sıhhat vektletl ruhsatile hastalarınıza tavsiye edebilırsiniz 

!__K_R~E~D~t.-ı•,vy~(l)Ni\Jr.E~BRA°A'~"~:-:\A~STJ-ı.lmiiis•E-Y_R_IS--EüF•Aiiiiii!iilNiiiiiii~liiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİ~~ 
DOYt;E LEV A~T LI'.\'IY •'·1 

Anonim şlrkeıl :----...;.-------·I ıı~mbıır<>, Brem, AııY81'3, Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mek 
tehi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa 
ta başlı yacak ve bu sene staj için talebe alı 
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efen diler: 

Tamlm ·n tediye edilmiş sermaye: ·1-08 \lilvoıı :\lrrkeı Accnta; Calaıa kopriı " r 
ihtiyat akç•;ı 800 Milyon flaşında; ll0>0P;lu 2.l62 Şube 1 laı,:.uı ve Uahr Siya.ı aııı 

JO Haziran 1 <UO tarihindokı bll:lnçodur ncentesı. ~ır ecı'de luhürdor ımda azimet Ti) llYclst ınunta 
l\le' cudat 

y ede "" B•nkılarda mc\'CUt nukut 
c~~dan ve mü<lafaai mll\ive <enedau 
·reı.oinatlı avsn~hır 
Hesabın cariye 
f.sham ve tahvil;\tı mevcude ( e.h•ıll', borlolar 

Fr. 1,720.979, l IO IJ.l 
8,+61,594, 19.1 () 1 

44-:l, 810, 950 11 
4,i H.~~4.'278 ,lfı 

4 ı·ı2.0l 9 711 

ta.wi14ılar ve rantlar / 
~luhtel!f bc>abat 
EmlAk 

L88,ıl21,~(10 ,j(j 

J5,00(1,U01l 

Fr 

Dtiyıınat 

\'aııleıi• mevıluat ve senedat 
Hesabatı carıyı 

Fr. :" •. ltı,417,12'- 82 

lladettahsll •·acibuıtedıve he,abıt 
P•ı'içalar 
\"a leli s nedat 
:\lulıtelif besabat 
Serıcl abıkanın • Ur ve zarar • h.,abı bakivoal 
\ı,•hrelff ıhtlvat akçeleri 
Tımamen tediye edilmlj şermaye 

to.'IX.l,278,J2·1 ı ~ 
191,(i.l,l,lıOlı 55 
454.hlll ,43. lH 
71.ı.soı.1ı~ı ,:ı 
37.J,ı,QJ,O~ . .; IJ.l 
44,ı!'l.l,~~ıı 
~.'124,'.'IH) '18 

800,000.000 
ıos,000.000 

fr 15.u99,\!52,I 1 <J 19 

M 1. ı "d ei•I ı.\ludür urntımiler ec 11 ı arı r 
Baron Bre nlı:ar R. \ l uon 1'- Es kora 

\I keıl Galata ll.arıköf Telefon R. O .• 12"7 ~ube i Sultan ! lamam 
;l';lr fun: li. 11117 Şub<ii; 1-tiklAI cadde ı "tı .• u.ı Tdefon il. U. ı.ıs,ı 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

'.\1utdlf çivıler, . perçın çivileri ve gah ani le <aç k:ıpah zarı Lı 
'i k 13 birinci tc<rin 930 pa zarısı 

mUnakuaya konmuttur. ·' una asa , 

A k d l ı~,·let demhyo11arı idare,inde '.·:ıııı· 
günü sut 17 de n ara :ı ' 

la~~~ka ayıı i~rtrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muv•ı._
kat temin atlarını aynı gUnde ~aat ! 6 30 a kadar .mııı~kasa konıı· 
syonu k&tipliğlnc vermeleri 1.lzınıd_ır. . . 

Talipler m(ınaka a şsrtnamelerinı 5 lira mıık:ab1lınde .Ankara 

H d ·ad· idare vcıo:nelerlndcn tedarık edebılırler. 
ve ay arpa~ " · ıt * ıt 

B 
, .• 1 · • kur un ...ınko l!vha ve çubuklnr kapalı zarfla a .... , p nııç, ~ , v· 

münakasaya konmuşt~r. . . .. 
. k ı o b' ıncı' te rin paıartesı gunu saat 16 da An karada :\!ün• asa ,, ır ~ 

Devlet demiryulları idaresinde yapılacakar. 
.. ·. · k edeceklerin teklif mektaplsr1nı ve muvakkat 

:\lunakasaya ı'tıra . . 
d a.ıt (;; 30 a kndar munaka» komı-yonu 

teminatlarını aynı gun e " · ' 
k tlpli~tne vermeleri U.zımdır. . 

. k . t amelerinl 5 lira mukalııl.nde An1rn·, ve 
Talipler muna ua ~ar n d dartk edebilirler: 

1 laydarpaşa idare veınderın •en ,;e • 

ıı ı rtu kapılı zarfla münakasaya konmu;tur. 
1000 '''" yer ç me d I> 1 d · MUnaka~ 15.9.930 puanesl gtlnö uıt 16 da Ankara a •v et emır-

11 daroılnde yıpıiacakıır. 
yo arı ı . . k edecoklerin teklif mekıupl•nnı " 'DUVakkat ternı· 

Münakasaya ışdtıra t 1 ~ M a kadar mtinaka a ko:nMonu kAcipli~ine 
natlarını aynL gun e 11 

'-#
1 

vermeleri IAzımdır. . A le :J 
Talipler münaka!& şartn•mclcrini beş !ıra. m kaoılıııde ' ara a 'e 

tlavdırp•şıda ıdare vezneltrinden ıdırık cdebılırlc•r ~,., 

BUVÜK 

TllllRE rltlNG~~~ 
k 

r •k zPng;in olmak ister<cıı'ı· 
Vevmı}C "5.. uru~ \ere" . 

TA yy ARE Pl Y ANGOSU 
BiLETiNi ALiNiZ. 

2tNCİ KEŞİT)E 

11 Eylul t930 dadır. 
f;!üyük lkramay 

5.00 r 

FRANSIZ TABii MADEN SUYU 

VICHV CELESTINS. 
Al· mafsalıyP 

namla . Şeker hastalı~! - amı 

VIÇHY. ETAT MUSTAHZERATI 

ıadc hını ahın do. Teldon 1 L Zam f10Ha ı: ] lambıır.:. Brem, 
•; lll Stetııı, Anv~"i va llrıt r.hrn 

Avvalık sür'at 
postası 

( !er. in) npuru 26 Al\U>LC 
alı 17 de :irkeci rı ·1nı,•ı.hı 

k.ıkarek Gdı'ıolıı Ça"lkkal 
Kuç•ıkkuyıı, Edreml•, r 1 hanı· 

y., Ayvalıfı gide1:ek \ e do 

nuştc mezkur ıskele!erl~ b!rlikt 

ı\ltunoluğ"a uğrayırnk gele

cckıir. 

Mersin sür'at 
postası 

(KOi'tYA) 'npuru 
J Ev!<ıl çar~anılıa 1 ı de 

Galata rıhtımından kalkarak 

Çanakkale lzmir Kulluk Fet· 

hiye Finike .\ntalya -\!:\iye 
:\ler,iıı'e gıdecek ve i6nu~te 

T~ucu Ana mor Alı\h c ı\ntııl· 

va Finike l·ethi\•e Kııılu 

lzmir'c uğra vara le gelec. ktır 

Çannkk.ıle"dc yalnıt. ) 'llcu 

yoı~u \<r(ir, 'oku .ılınır. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Knradeııtz ! vıpum 4 Eylul 

Perşembr Rk,aını Galatı rıhtı· 

mından kl'k ır.ık Zonguldak, 
lnclıo!u, . iııop, ım u1 , Cnye. 

F.ıts.ı., On! 1, Cir on. Trab7.orı, 

Rize !lopa }ıt gidecek \C dıinlı~tc 
l'a7.ıır ,~eıc,ı:~ Riı~. Of, Siir 
mene , l'raflzoıı, l'olat~anc . 

C:irc,un, Ordu, hw a, ırruun, 

• inop, lrelıolu,ya ıı ray arak 
![Clecektl· 

tı !':) l ( umartesidcn iti· 

haren Uandı ı .a 'c 11 ""ahiga 
po talurı ıdarc rıht1mınc'3n 

s3at ı R de k;ılkacnk' rdır. 

. ·c rbdaiıı nıud• rl ", de'1 

tJ E lul fJ,lO: Kııdır-1.tra 
7 ı-:, lul <J ıo erkek, ere 
Türki ·a \ . er IHI ic•ıırcsi 

nıuk aitlı~. C}tam \C eraıııi· 
imi'' \!!;u to, <JJO maa~ları 

bahld.ı mı ~:ı rcr ıı.unlcrd<' Ye· 

rilecck tır. 

1 la\tı,lar dn!ıilinılcki ]o. 

k:ınta kim~ ıı 'crık.:cktir. ~on 

ihalc,i -~ ~:yhıl ııJO tlrıhi ıd" 

•apıl.ıcaktır. 1 tc\enl o gcın 
Lcuzırn mıid,·rlııp;: ıc ~ ·I 

mekri. 

:.'\1-111\Z\D'·: lllR \P .{!.1'.R 
\ ,\PLR!. \l{l 

K \R \IJ~:. 11. \il 'T \.~A:.ı 
ı 1 p ) ~ ı' \ "' 

inö: .. ' r• 

ak,amı Sııxeci rıhtı•nından 
hareketi. Zcr.guldR ' lnebo 
lu, A)nncık, S m un, ordu, 
Gire on, Trn~zon, S!i~ıncne. 
ve Rize ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Talsllllt l~ln Slrkecld. Mey. 
menet !!anı nltında acentalıtıııa 

i r.>Uracaat. Telcfon:lstacbnı :.!131 

= 
btaııhul .+ üncil icra memurl~ 

p;undan 1 tanbul 1 lncı Tlcaıet 

1n~hk.emc ındcı1 ıfJt\..,tnı "- •r.:ır \'erilen 

ve illi ının ta~fıyl·sı tairemi:ce tevdi 

olur 

\ 

imar Z:1rınıyır l-tamatT. c~ .. 

1dinln ı .. idare ı t3ra!ınclın 

~ ... z n v1 ... &n ılacaklılann ı;. .ef 

terinin Jaırcmıze tevd Jilını~ ı~ uğu 

ve tarihi i\Amdan ııiharen alıı:al ı' rın 

(10) gün zaııında ııllsa karar'""'' 

mahkemede itiraz eımeğe lııklırı 

olılulu illn '>lu,,ır. 

d:ın limanımı"\ nıııv '' : J'ı 
lıckl!'nen \a u · ı ; 
U be \'apuru il etlUk ıloğru 

Olımpo 'apuru 1ı e lule doğru 
il c:ık a ., 7 "lüle ıl"~ru 
. 'amo vapuru ı cy!"I d >ğru 

Burgu, \'arna Ko<tenı:ıı. Kalaı 
'c İhroı. •çın ı ııµnımızdan 

hareket edece .. ;ıurlar: 
O ts »puru .. 6 e lulde 

tabmılde 

SJm<H vapuru 13· !fi eylul d 
tabmıltlc -Hamburg, Brem, \mer•. Rot rda 
v• D nçlg için yakındı Umanımıı· 

d411 h:.reket edecek vapurlu: 

! l.raklea vapuru : 10 evlülde 
tahını!de 

Uderlınıl vapuru lımınımızda 
..:ıctin vapuru 14-· 16 eylulde 

t,dımıl·~e 

\lexico \upuru 18 •o cylulde 
tahmilıle 

Yakında I~ içın hareket 
edecek npurlar 
l!crekleı \apuru 7 • 10 eıiıilde 
tahmıldo 

Fazh laf i ıı.ı ·çın (;a .. ıl·ı h 
Ü\,ıkıınyan !1~1111<1 ı kA ıı 

mum! acenıe'i•~' i3 ıııur ı :ı ıı 

Ti' fon : il " 7 1 

-- liAKTERIVOLOK aıı:ı~ 

1 Dr. IHSAN SAMI 
3akteriyoloji laboratuvarı. 
L'mum kan t•blılıltı. Frengi nnk· 
tal n;urından \'n<:rnan tl'11mulll 
kan li.urf'Y\IU Sl)tl!l1;\ 1, ti o \C 1 lt· 

mı hamllıkl:ırı ıc, ~.ı•. idrar, hal• 
ıı;:am , cerahac _,c :.ı tahlil.At., 
t !tr.• mikro•kobı ıle frcııı:ı uan· 
ını ~ husu:>! aşılar ı tıhzırı 

Di•anıolunda . ulun \la'ıms 
turb , :-;0 . 1 9 11,f ın ı~ 981 

. COMPAGNI GE OVESE 
Dl AVIGAZIONE A 

vapure 
C 1'\ ı FARll '" ırıı ;ı Evlu de 

Ceno'"· apol h • ' Me ını 'dan 
ı;derek 5 Eılul t mı gJnu 11 de 
K tene , Kal!S ,.,, 1 :ıı' gidecek 
tir hzla ı f ı.1t " ı >in •ı. ;T. 
J-:R( ) Ti 1 T \1 l·. meınleketler 
ıra 1 ıd m ... \ nse11.t \ e unaka1:lt 
·ı Jrk \non1 n .;irk ,, e mor· •uat, 

Galıta <,.'ınılı 1' ha~ı 11.n Tek 
fon llew~;u 1291 129~ 

z \ \ ! 1 ,.rıml llh•l.lt C:um· 
rutundcn l.loo nıımcrotu l·eııtntı<Jını.: 
,~C' >,J ındık. çoc k~r\ol.1--1 i ·in 
.lnJr.. o:; \ı.:ır.· nı.::·Tiarıl1 J~~:"'' 

tı'"':l 1 ,.,: ~ı J'c:ır nvz CJ.lo t•rıhh 

:n tk .... ı7. r.av~ ol'1111~ttır. 'C'1İl'I 
, nac.ıgı .-ı t:ır: hı n r •ktur. 

1 k ı'd, \ lı ko~kiınde s, nıon 

'ım-.:o. 1 .i 

Suh:ı•lı"m t l ıkin ı h ıku 
r-ıahk .,, ·ı1en : 

Cemile 1 lanı'll tn ıfın:iın, ı , 
da 1·aş ın kt n c' a. .f ıı 1ıunr ı, 
h ıed nrıkım \ 'ıııw T., f1k l•e 
ı. hın lk cıe , !!nan •ı lO 'ı 
\ac ;;.\' ı i ir. Jr:~cr' d, • 

t \e zahrın hıı.c ı tı!'.ıf;ndnn 
i13nt- : ıi ı ~ s tı meçhule gıttl1:.1 
hı link.. d•n il.\ le tebligat ıcta ı 
tlk rrur ,e ınuıı.ıkeme ~ · 10 . IJ.ll) 

ı perşem· , ~unu »•t 1 ~ .. ıo da ıalıl. 
kılır. ı olm3ğ:a ınuma,le}hın yOvmu 
ve •aat m.zk~rıle Mahkemede h•ıır 
bulunn11s1 ak•I takdirde muamclci 
ımıtcaı. be1 kanu 1) nin ifa kılınacağı 
'lin o'unı.ır. ------ ------

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

]erde staj göreceklerdi . Bu efendilerin ika 
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50> lira 
ücret verilecektir. 

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

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı-

, yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet f otograf rap
tederek bir istida ile Ağustos nihayetine ka
dar Ziraat Umun1 Müdürlüğüne ve ya vila
yet Ziraat müdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. 

üksek • •• 
Orman mekteoi 

Boğaziçinde Büyükdere - Bahçe köyündedir. 
Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikmal edenler "Orman mühendisi ,, diploması 
alırlar. 

olmak mühendisi Orman • • 
ıçın 

Taliplerin 1 te~rini evıel 1930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut ıilaycl 
orman müdürlüklerine müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirme· 

liıımd r. 

Yüksek orman mektebinin kayt ve kabul 
şartları 

1 - Talip:erin Tür iye cüınhuriyeti tebaasından olmaları. 
2 - Ya~!arının 18 den aş~ğı ve 25 ten yukarı olmaması. 

3 - TJ m deu li lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulundıığu ı 1aarif 

V ·kiletincc tasdıkli liıe ve mua !ili şahadetnameye. 
4 - iyi • lılaklı oldcğu ve hiç l:i.- güna cezayı mıistelzim ef'al \ 

!rnlunmadığ m beyan eden ve mah.ılli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar 

t atasına ve. 

hare ıi.t 
heyeti nı I· 

5 - Her türlü hastalı tan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, l asarıye ve lisaniy · 

te.m ve d ğcr noksanlardan beri \'e !!'CZip yürümeğe, suvariliğc mütehammil olduğt n 

'lil}'ir tab;p rapa una malik o1mala ı lazımdır. 
6 - Talipler Yüksek orman mektebi rektörlüğ!ine yazdıkları bir istıd:ıya en son 

mektep tahadetnameıini sıhhat raporunu, ııfı tahadetoamesini hU nübal ınazbatas nı, 
hüviyet cüzdanını raptederek bızzat mektebe veya vilayet orman mUdtlrlıikler ne 

müracaat ederler. 
7 - Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olbıptaki şartlarına 

tevfıkan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek lazımdır. 
8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduk an sonra nıek· 

tepçe tasviye edilecek ve deı sler batlayıncaya kadar ye ek ve yatmaları mektepçe 

temin edilecektir. 
9 - Faz! tafsilat isteyenler Büyllkde e 70 ra telefon edebilirler. 

1,tınbul ikincı len d•lre,,;dcn : 
,\hmet .'ait dendil-e horç~u madam 
Lıkır -.nin bnıcund•n <loı. ·ı mahcuz SÜNNET--'! ... Rober Kolec 
lıulunan ıld \\.rup' h iı s cc •de l İ l 
+ •ı ')30 urıhlne nu ılıf I' r, be Al\IELİ) ES ç N 

ısoat ıı ıc ç 1 ıl· ı a J)r. ,1. 1'ALİP 
l . i.ıZJ\ eL. ıtÇ' 3rttırm:ı tı e 
.ıııacsıtııı '1n taıpl r 'ovn ıı ,c - .atı 5·b g~n evvel haber veril· 

muancnin ıoc ur ntlhalde •ı. O·JlbO l mesi Sirkeci' de Nemli Zade 
,lo<ya numara,1 ile ınoracaat eyleme hanında numara 1 Telefon: 

lrn ilin ol ınu• ··-~ lstanbul 1486 

Kolc~ kısnıı. \li ııııı endı> kısmı· Sanayi k•,rhrı 

per~cnıbc 'e cuma pınleri saat Cı ııan 1" ye Kau r 

kabul •lıuııur. Y ~rkr nıah im oldu~undaıı i ti J! 

tu,.,_-ı»_,.e ol ------,. , unur wwwwwwwuı 
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BlN SÖZ 
B1R RESİ~,! 

PERTEV 
Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eseri 
aan'ati mamulA
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREMF' RTEV 

Br':1 ı l in 

PER'fEV 
Pertev ma· 
cunu, Pr c·ı ko
lonyala Pcrte 
PUDRA, ı\RI 

SIHBA TiNiZi 
• • hDIA.L 
Bi'MEYINIZ 

lmU7aılı ytai bir 
... u .... f ... r.· 
Urtlc• UNI A J· 
•nt •«lllİld ... leart ' 
eder •t v&::M•• : 
hutuhltl• i•ccltW. \ 
ElltUlı.1 •t ti•~ · 
••kh bir lrikfı'F"" ~ 
ma:na1 olan L N A• llh..1ıı· 
ıs~m ıporıralann ı• ,.,, 
hem uncliyat ı6rfnlrnw lıfmtrl o'up 
fenni •t Mırrl taıyıkJ ••7"-_ rı1J. 

kı• ıuhuruna man olur 
latanbal'da yalnıt Beyotlunda 
Tbel meydıınında·t:.ı numarada 
n latiklll caddulnde :ilJ!'i No.da 
1 ~ J.lrouHei· 

mataıalarınila ı.atılır 
Hasatl •afaıanad• oau trcrii br rdıntı 
.•eyahat klnın kutru 'ft' •.•m bolunuzu 
lıtlf4irwıü ıant.tc ad~ıtnıtf gond~rmt-

aııi lıtcyhtiı . }ı5 
•lalı 17 'filrk llnı" f 

Potta Ut g6.d:cri1~n kC"mf'rJcr md••fi1r .ı,. 
m..tıtı t.'41rdc l•bdll Yrym bedeli lodt 

cdilJt. 

lLA_r., 
Gazi Osman Paşa Orta Mektebi 

MildürlUf;ilnden ı 
1 - Mektehlmizde Tecdldi kavda 

b .. lanmışttr, · 
~ - Geçen ıene Talebesinden 

15 F.ylul 9:ıo tarihine kadar müracaat 
etmeyenler;n yerlerine diğerleri 
alınacaktır. 

3 - Y~ni karı olunacak ıalcbı· 
nln mektebimiz semtlerinde olmaları 
lhımdır. 

4 - Terfll sınıf imtihanına tabi 
talebenin mektebe mtiracaotlın ilan 
olunur. 

İLAN 

. . 

• I ' • 

A.nadolu Tıhliılye mıntakasınınAlacalı 
ve havalisindtki Tahlisiye binalarının 

bazılannın tamiri ve bazılannın dahi 
tccdld-.n inıası ıııukarrer bulunmasını 
binaen yirmi giln müddetle ve kapılı 
zarf uıulilc mUnakuayı vazedil· 
miş< r. Mezl;ur binalann ihale i 22 
Eylul 9.10 pazarteai günü •aaı 14 de 
ı · ı k•lınaca~ındın taliplerin bubap· Bar~iJe mekte~i mn~orın~un~en: Ta~lislye ~munı Mu~urlu~un~en: ~-ı ıkı koı;ifnamc ile ıerald fenniye 
li ttltrini gormek Uztre Galatada 
Rıhtım ceddesindeki idare! Merke· 

Aske rl Tıbbiye mektebine talebe kayıt ve k<ıbuliine başlanmış· Anadolu tahlisiye m:11takası- vazedilmiştir. Mezkur binaların 
nm Alacalı ve havalisindeki tah ihalesi 22 eylftl 930 pazartesi gü , 

ıır. Şeraiti görmek isteyenlerin Hayderpaıada AS. Tıbbiye Mektebi . . . nü saat 14 te icra kılınacağından ::.·:·: .• !}. 
Dahiliye mlidurlu~unc şifahi veya tahriri muracaatları ilin olunur. lısıye bınalarırun baztlanrun ta ziyeye mUracutiın. 

- .. .r ... , 
' •• .:! , ile şeraiti fenniye listelerini gör 1 

-, 

miri ve bazılar.mı dahi tecdiden taliplerin bu baptaki keşifname 

• inşası mukarrer bulunmasına mek üzere Galata da Rıht·m cad :· 

muhtelif 

jktısa t.h, Asri 
ve sağlam 

es ı M p LE X) 
KALORİFER 
KAZANLARI1'1 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et. 
mek llıere diğerlerinden % 40 
Rokaan k6mllr sarfeder , 
ve iıtimall aon derece ıuhu
letlidlr. Fabrika tuhesi olarak 
depomuzda her zamıın kafi 

kuvvette kazanlar ve e;p ayi 

desindeki idarei metkeziyeye i 
müracaatları. 

il 

!' 
İzmir vilayeti ilk mekteplerin münaksa şeraitini anlamak üze 

deki fakir talebe için lüzumu o- re İstanbul Maarifmüdürlüğüne : 
lan kitaplar Maarif vekaletinin ve ya İzmir de Maarif müdilriye 

• neşredeceği fi at listesi esas ol - tine ihale tarihi olan 14 eylill930 lı 
ımak üzere 24-8-930 tarihinden pazar günü saat 15 te İzmir vi
itibaren 20 gün müddetle müna !ayeti daimi encümenine müra
kasaya konulmuştur. Talipleri:1 1 caatlan. 

Devredilecek ihtira beratı lstanhul Belediyesinden: Tc 
" Tüfcıık kundak terıibaıına ve h mizlik, Sıh iye ve inşa&t hay· 

makanizmrnnı a;ı l<IAhat .. hakkın· 
<laki icat için ıinni mü<lcirlycıi umu· vanları için lilzumu olan 519574 
mive<inden i<tihsal cdilm'ş olan 29 kllo arpR ile 557570 kilo saman 
Ağ sın< ı <J18 ıarih ve 2ô077 "lo.lu kap lı zn fi" "n ka y kon u a , r n mu a SA & m Ş· 
ihılra hernt• hakkını\;• •·u kcrre hış• 

SALT 
2 E)'LÜL 930 

---
•• 
Olüm 

Haşarat· muzah raf at arasın 
da tekessür ederler, pislik· 
ten hoşlanırlar, naklettikle
ri mikropları yemeklerinize 
sirayet ettirirler. Onlar sizi 
öldürmeden eveı siz onları 
öldürünüz ve bunun içın 
Flit i isti mal ediniz. 

habercileri 

' 

t 

Flit sinek, sivri sinek, pire. 
güve, karınca, hamam bö ... 
ceğl, tahta kurusu ve em
sali haşaratı itlaf ve yunı
urtalarını kat'iyen imha e
der. Tehlikesizdir ve kati
yen leke yapmaz, 

Flit 1 haşarat öldüren dlger 
mayllerle karış,tırmayınız. 

Sarı teneke - siyah kul'ail'a 
dikkat ediniz. 

, 11111111111 Deposu: J. BERT vt ŞÜREKAsl İstanbul· Galata Voyvoda Ha~ 

---------------

1 layntta muvaffakl\'~tin c. a" 
tam bir sıhhate malikiyectir 
iyi hir hazım olmaksızın ram 

bir sıhhat rr ıl:nkiln olm.ız 
CARLO ER A 

nın Opopeptol 
mıistahzerinl tccrüh 

ediniz. Yemekten so:ıra 
20 <la~, ı :ı. 

Fili s 28~ 
R~dyo Makinesi 

Elektrik cereyanı vEya pll ile. if'ler. 10 il 
2400 metre mevcell istasyonları alır· 

Müstesna ve gayri kal-ili kıya"> 
kuvvei tefrikıve ve safiyet. 

Gramofon Plaklar ızıo 
Sesini yük>eltmck için bir tecrübe l'Hi'' 

HE ti~~ 
Müessesat1 

Galata He
zaran Han 

No. t4 
posta kutusu 

Galata 400 

'1 

-;ik~ard; ve 
c;ns radiatör 

Proje ve 
caddesinde 

bulunur. 
keşif için: Borsa han ittiulinde, Türbe 

kasına feca~ ve ahtıt ıcare verHece· tur. Taliplerin ~artname almak 
ğindc~ m<•kOr ihtira\'i mın almak icin her ıı;ün levazım mü<lürhi· At yarışla -~ 

KIRKOR ınüessis~sinde Kalorifer miihendisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKYAN aınüracaat. 

ve yahut i ·tic:ır etmek arzusunda 
~üne gelmeleri teklif meknıpbulunan 7.C\'Rlın lsıanhul yeni pomnc 

ark:ı•ında \şır ı·:f•ndl kitabhanesi larını da ihale günü olan 23 
ca<ldcsin<lc Tlirkl\'c 1 l:ııııııda 18-22 Eylul Q.10 salı ,c;ünü sııat on 
mımarıılarpa kain 'ekil. l IANRI 
\\'ALT ER !STOI\ dendi ye mOracaıt heşe kadar mezkOr miidıirlii~r 

1 eleri ilin olunur • V<'•mtlrr 

1 \'eli EfeRdid~ .5 Eylül Cuma gı mı 
Saat 14 huçukta. ı '.!, 'Eylul Cuma gtın 

Saat 1.1 de Sipahi ocağı tarafından "'' 
1 ··ı• 

lstanbul l\luhasebei 1 luslhiyc yapı :ı•· 


