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4 üncü sahifede 
feıeı 

llkA)e 4 Roman 

Nutuk etrafında 'intihabat 
Büyük devlet adamları yal-

5 r .. inievvelde baslıy 
~~zmZ:~j;~~;~tl:~~~:~in!~r:~ Şehı·r meclisi intihabatı na Mübadele Yunan heyeti 
mezler. Onların kı~et _ -·--

~~~l~e~l~~~~~a~:~~~;ıt~;~~, 5 teşrinievelde başlanıyor Etabli rumlara ve- Dün ~r. Odasını 
Irak başvekili Nuri Paşa 

Yalovaya gitti 
litikas.nı müdafaa ıçın zmı~ ·ı k · t tt' N p 
Lozandan, hatta sa~as~ d~~- Yarin ka~alarda intihap encümen- rı ece tazminat zıyare e ı uri ş: Ankarada görüştüğün1üz bütün 
Vet almak isteme ı. ' • b 1 k -·-- me elel d t b k k ld k d' 
Jeti idare için ?.1ı~ht~r~~~!~ leri ayrılmasına aş anaca Alakadarlar tasarruf Türk - Yunan ticareti- s er e mu a ı a ı .. ıyor 
~~~~yev:ite~:r~~fn.de b~·Y°J~ intihap cetvellerinin 20 Eylôlde taliki senetlerini raptedecek nin inkişafı görüşüldü Hudutta emniyet ve asayişi temin için teşriki 
İs~et Pa~ayı iktidar mev ın İ"iD icap eden tedbirler alındi Muhtelit mübadele komisyo- Türk - Yunan Ticaret mua- mesai edilecek ve mütekabilen tedbir alınacak 
kalınağa sevkede~. s~bep onun T nunda Anadoluda emi§k bırak- hedesi müzakeratı için gelen Yıu Hükumetimizin misafiri olan lrak 
te ne olması degıldır. Muhte- İntihap etraf.ndaki faaliyet- mış olan etabli Rumlara tevzi Başvekili Nuri Pş. ve refikaları dlin 
re~ Başvekil, arkasında bı~a~ - !er en hararetli bir safhaya. edilecek 150 bin isteri inin su- sabahki ekspreıle Ankaradan şehri-
tıüı yükEek ve parlak mhazıs.ı:ı- girmiştir. Vali ve belediye reı- reti tevzii ile meşgul olun-_ mize gelmişlerdir. 

" · · er tur · M h'dd' A k d gelen Haydarpa•a istasiyonunda Nuri de bir faniıun arıyacagı . - sı u ı ın, n ara an muştur. Etabliler 1 o eylfılden ' 
k • " · Pa,ayı ordumuz na:rmna birinci fırka Jü şeref ve muvaffakıyetı o- Halk Fırkası katibı umumısı 1 O teşrinisani ye kadar 6 ncı mü kumandam Rüştü Pa

13 
karşılaml§ ve 

!aylıkla bnlabilir. Onu, 0 me~- Saffet B. !erle fırka müfettişi badele komisyonuna müracaat birinci fırkaya mensup binbaşı Ham-
kide tutan vazife aşlcdır • mı!- Hakkı Şinasi Paşa dün de 1 rka ederek tesbit edilen formülleri di Beyin kuuıanda11 altındaki bir kı-
letın yüksek itimadıdır. Bu merkezinde toplanarak bu mev- ihtiva eden matbu talepname- tayı ask<riyemiz tarafından rcımi se-

s S d ·· .. " !erdir Ya lam ifa olunmu•tur. mümtaz devlet adamı, rva zu etrafın a goruşmuş · !eri alıp dolduracaklar ve fer- Fırkanın ba~do milzikası da bu 
nutkunda diyor ki: "N~. k~?~r rın saat ikide bütün kaza mer- man, tapn, temellük ve saire esnada seı&m hovasını terennüm et-
sert olursa olsun, muşkulat kezlerinde intihap meclisleri ay- gibi tasarruf vasıtalarını da bu miştir. 
karr,ısında vazifeden c;ek~~mek rılacak ve ayın yirmisinden iti- talepnamelere raptederek 6 ncı Nudi Pş. askerlerimizi takdirlerle 
adetimiz olsaydı, bu mev~ıı ç~k baren cedvellerin asılmasını te- komisyona tevdi edeceklerdir. seliimlamış ve ayni -trenle gelen birin 
tan terkederdik. Eğer bır g,_un min edecek tedbirler alınacaktır K . . 1 ek ci ordu müfettişi Ali Sait ~· ile bir-

k n . . ld d omısyona muracaat e~ ec. -ı likte teftiş ederek daima olduğu gi- J\ıı• ~a mil'..et vekilleri iktidar mev 
11 

- Nihayet 5 teşnnıevvc · e e rey leri ümit olunan etablilenn yır- bi Türk askcrlerini çok muntazam . • 1 ''v 
den bizi affederlerse'. nef~s .al- !er toplanmağa başlanacaktır. mi binden fazla olduğu tahmin bulduğunu ve beğendiğini söylemiş- ! hudutta ~adıse ıkmasına meydan ' r 
mak imkanını verdıklerı ıç.fn intihap sandıklan her kaza da- edilmektedir. tir. mıyecegız. 
kendilerine yalnız mütesekkir hilinde bi.r hafta b.ulund~rula- ~ Talepnamelerin yekfınü~e Nuri Pş. k'ndı~•.ni .. karşılayanları Hudutta hiç biı· hadise 

cak ve bır hafta ruhayetın.de o go"re 150 bı'n lı'ran· ın tev·'i rus- . hh du"n meyanında olan sKı sıiah vem ktep k 
oh;ruz. · · k trn la S 11 t B ~ nan heyetı mura asası arkadaşı miralay Muharrem Aziz B. yo 

"l.kt'ıdar ~vkiinde şimdiye kazanın re~~ ıştıra ~ . esı - Bue ~il l beti teshit edilecektir. Kıymet, Öeleden sonra Ticaret Odasını ile birlikte samimi surette hasbıhald, Hali hazırda TLrkiyc. lrak 11 hl zııngelen nufus adedinın rusfm 1 .. · · · d'kk t ~ ı d 
,·dar yapmış olduğumuz . z- d bi f 1 .. · t'mal et Daimi encümen teşekkul edın ! vergı makhuzlan nazarı ı a e ziyaret etmişlerdir. bulunmuştur. Nılri Pş. Muharrem B. unda hiç bir hadis yoktur. Ve ar-

ı e muvaffakıyetlere ıs- .~ akrd.adz asr redyıknl ı ısk 1lkacak ce bir taraftan valinin tevdi e- , alınarak takdir olunacaktır. ile birlikte mektebi harbiyeden m • tık olacağını da hıç zannetmiyorum 
'•et ere v z İkti tıgı t ır e san ı ar a d b" - . tkik I y l . . d Sırf iadei ziyaret maksadile 2un olmu tu. ' Cıinku her ıki tarafta tcdabır al-cİrıat eder.e.k te dub~~yoturutan. ve t B' h fta irincietoplanan rey deceği bele iye utçesını. te unan em iki sahiplenne ıa e İrak Başvekili, kendılcrine beyanı mı !ardır 

d ızı ır. ır a " ·1 ı· d k b ta d'Jd' ve hususi olarak yapılan bu zi-
dar mevkıın e !er ekseriyeti teşkil etrniyen ka ı ef medc ıkse ad~z~ ece , dır · - V e. ı ı hoşamedi eden bir muharririmize a- Ticari münasebat 
millet vekillerine itimat veren, 1 d "dd t bir hafta daha ra tan a en ısıne mev u veza- azıyet edılmiş Yunan em- yarette Yunan heyeti mıırahha- tideki btyanatta bulunmuştur: Ankarada ticari mıinaschatımızın 

· • kuvvet de- za ar a mu e 'f ·ı · · 1 b 1 kt ·ki · · d · 1 · 31 a Od T' bo N · B b t mazıden aldıgrrnız . . • t d't olunacaktır Bu zaman ı ı e ıştıga e aş ıyaca ır. la nın ıa esı muame esı - sas"ıu a ve ıcaret rsası urı , nın eyana ı inkişafı için ıa .. mgelen esasları gc-

ğil, istikbale ait olan fıkırlen - z:~~da da vaziyet tebeddül et- Saffet Beyin beyanatı gustosta i~al . edilmi~tir. E~- reisler heyeti karşılamış ve bir - Ankaradan fevkalade iyi intiba- rliştilk yakında muahedt: yapılarak 
m"ız.ı'n sai?:lamlıg"ıdır." . . . k bil 1 d yevm sahıbıne ıade edılmemış saat kadar devam eden bı'r mu"- !arla ayrıldım. Ba~vckil Pş. Hz. ve tatbikata ge}ilecektir. · ~ b m mezse o vakit bu a ı yer er e Du"n şehn'mı'z·.·e avdet eden •. · 1 "k" t k" ·1 ı d k T" k' la h l" k ili Başveki'lin bu sözlen, ızı .. Yunan emla'k' t degıldır ıu umc er anı e temas arım an ço ur ıye, ra n ma ıu atını en 

ki ekseriyet aranmıyarak sandık- - Halk Fırkası katibi umumisi __!.!!levcu - · lakat yapılmıştır. memnunum. 4 senı evvel gördüğüm memleketinde yetiştirmekte oldugun 
son zamanlarda iktidar mev 

1

• 1 d d kalk ktı J 'J'ğ' Ankarayı hu def k de"' · b 1 dan biıden alacag·ı mühim bir •ey · ata yeru !ar bura ar an a aca r. Saffet B. Ankarada yakında ic- Parı's bu''yu"k e "l 1 1 Bu mu"la-katta Tu"rk tu"ccan- · a ço gışmış u - ' etrafında yapılan neşny ' h T dum ve çalışmanın nedemek olduğu- mevcut değildir. 
fırkanın erkanı tarafmdan yapı- Reyler tasnif edilip netice a- rası mukarrer .belediye inti aba ANKARA, 2 A.A. Paris Bü- nm Selanik sergisine iştiraki nu daha iyi anladım. Bukadar mesai Buna mukabil İrak Türkiyeden e-
lan beyanata çok müsbet bır et- !ındıktan sonra vali tarafından tı haZ1rl!k1an ıle meşgul olmuş- yuk Elçiliğine Bem elçimiz meselesi ve tütün ziraatinin karşısında hayran olmamak mıimkıin hemmiyetıi miktarda tütün ve koyun 

d. · d'l k " ' t h kk d değildir. Hes sene Avrupaya gider- almaktadır. İtte bu ve buna müm:ı· vap tes.kil e ıyor. tanzım e ı ece ruzname uzen- u. . . Münür Beyin tayini a ın a- tahdidı' meselesı' mevzuubahsol- . d ·1 . . .. 
f k b t h b ken Türkıye en geçmek ve bilhassa sı tıcar,t ıtlermın daha ziyade suhu-Gazctelen'n yazdıgı- na go"re, n·e teşrinisaninin ilk haftasında Saffet B . ır ·anın u ırı 1 a- ı kı' istı' mzaca muv<tfakat ceva ı A k · k d 

1 
ti t · d·ı k 

muş ve bundan sonra Türk - n arayı zıyaret etme arzusun a- e e cereyanı emın e ı ece tır Serbest Cu .. mhuriyet Fırkası il- meclis içtimaa davet edilecektir. batta göstereceğô namzetlerin: gelmistir. yım. Bu suretle aramızdaki dootlu- Muaul petrollarmda 
d 1. · · · 'kıtı 1 d'l 'ş l lııg"unu ~ ~ Yunan ticaretinin inkişafı için deri Fethi Bey. İsmet Paşanın Birinci içtima a mec ıs rıyaset lıstesı ı a e ı mı o l • r gun daha ziyade kuvvetleneceği kana b. . hi . 

e divanile encümenlerin ve dai- ve bunlann intihabattan iki gün Rua tayyarelerı g-e ıyor her iki taraf yakinen temas et- atindeyim. Iki memleket beyninde ızım 1111emu 
bu nutkuna İzmirde cevap v - h f ·1- 1 ARA 2 (T lef J ) mişlerdir. halledilmemiş mesele yoktur Anka- Musul petrollerindon Türlriyt do Olmak t a- m'ı encu"meru'n ı'ntı'habı yapıla- evvel er tara ta ı an o unaca- ANK ' e on a - muah"de 'b' ı ·ı d d k 
recek, buna memnun . · rada görüştüğümi.iz mesaile dair bir .: mucı ınce ıtı a e e ece .. 
bildir. Çünkü biz, her yeru be- cak 929' hesabı kat'isi, kanunu ğmı, meb'uslardan Ser~est <;ü~ Üç Rus taryaresinın. yarın tebliğ neşrolunmuştu. tir. 

uhterem huriyet Fırkasına yemden ıltı- akşam şehrimıze gelmesı bek- Ali Sait Paşa Bilhassa hudut emniyeti, petrol 4 senedenberi bu petrolleri işkt-
Yanatmdan sonra, . m. . sani iptidasından itibaren mute hak eden olmadığını söylemiş- - lenmektedir. işi, yeni ticaret muahedesi ve dostlu mek üzre çalışılmaktadır, muanzıarım·zın fikırlerıru, kana ı k .. be 1 k .. · ak · · o d "f · · Al' S Yakında T"rk· d b ı d h ber oma uzere Ş ay ı muş tir. Tayyare Cemiyetı, y.ann - Birincı r umu ettışı ı a ğumuzu inkişaf ettirmek earelcrile u ıye e un ar an •• 
atlen'ru' daha iyi anlıyabiliyoruz. b" · d'k' B b .. y 1 · ·ı f M P d . A k d h . . meşgul olduk. Ve neticede iki taraf· sesini almağa başlayacaktır. · terek utçerun tas ı ı mevzuu Saffet . ugun a ovaya gı şanı tayyarecı er şere ıne ar it aşa iın n ara an şe nmı- B h' . d . 
Bu itibarla her iki fırkanın er- · af efkarının bütün bu meıelelerdc bir u ısse yü2 e on nıspetinde olu~ kanı, iddialarında ve delillerind.e bahsedilecektir. decektir. mara parkında bir zıy et vere- ze gelmiştir. olduğunu memnuniyetle müşahadc nakten tediye olunacaktır. 

b n cektir. eyledik. lrakm bütiln devletlerle mıinase-rok dı'kkatli olmak mec .u - F h • B b •• ı Ali S 't Pş B Balk · b d d' Dil lhU k 
' b t t e gu n z ANKARA, 2 A,A. - Ahvali aı · ursa, ı esır Hudutta teşriki mesai atı ostane ır. nya su uvve-
Yetindedirler. Bu mec unye.' e 1 y u - ·ı h k 1 · • Edremit, Ayvalık, Bergama ve tlidir. Harp ihtimali mevcut olmadı· 
bizzat kendi fırkalarının tahmıl . havaiye dolayısı e are et erını Hudut emniyetini mııhafa,a için lı kanaatindeyim. 
tttig-i b;r vazifeden doğu- k d ' tehir eden Sovyet tayyareleri- havalisindeki askeri kıtaatıınızı daima teşriki mel8i edeceğiz. Zaten Çünkü bütün milletler ıulhlln dt-

1 m •. re ha re et e •. yor. nin yarm öğleden s~nr~ şeh~i- teftiş etmek üzere bugün hare- evvelce m!itekabil teşriki mesaiyi ta- vamını iatiyorlar. 
Yor. Mesela: Aksam gazete e- mize muvasalatlan ümıt edıl- ket edecektir. a.hhüt etmiştik. Bu huıuata. lhımge-
rı.nden birinde, Fethi Beye at- len tedabiri müştereken alacağız ve (Devamı dördüncü sahifede) d k mektedir. folunan bir beyanat oku u · d --
Muhterem lider, bu bey3'.1atın- 1\. ı u hale fet Lj erilli n nutku Şark mıntakasında 
d §l'mendifer meselesıne ve A ~ ~ l l su"kunet 

a, . . .ı.rao!! unun ve >azı zevatın 
dolay:sile Çester pro1esıne te- L' < ' ANKARA, 2 A. A. - Şark 
mas ediyorlar. Eğer bu beya- yarCTIOlİle haztrJandı.. mıntakasında ve Ağrıda süH'ı-
nat aynile vaki ise, ifade et- net vardır. • . h 
mek mecburiyetindeyiz kı, mu T. C. Fırkası şehir meclisi için 122 namzet 
terem lider, İsmet Paşanın bu gösterecek. Fethi Bey Mali ve iktisadi 
mevzudaki beyanatını dikkatle işler için ne düşünüyor?. 
takip buyurmamışlardır. Çün--
kü beyanat:ı göre, anlayış tar
zı, Başvekil Paşanın hiç bir 
müphem tarafı olmıyan basit i-
fadelerine uygun gelmiyor. 
Nutkunu 0 fıkrasını bir daha 

Serbest Cümhuriyct Fırkası 
lideri Fethi B., dün bütün gün 
İzmirde ~öyliyeceği nutku hazır 
lamakla meşgul olmuş ve b~ 
maksatla dün sabah fırka heyetı 
toplanınmıştır. . 

Fethi Beye nutkunun ıhzarın 
da Ağaoğlu Ahmet B,. yardım 
etmiştir. . 

Erzurum meb'usu Tahsın 
B. den öğrendiğimi.te göre ~· C. 
fırkası liderinin mıtk~ h.ay~ı u-. 

d Ve memleketın ıktısadı zun ur. 

Hayvan 11Jahı faaliyetle ri 
ANKARA, 2 (Telefonla) -
Hükfımet hayvan ıslahı faa-

liyetine ehemmiyet vermektedir 
Hayvan ıslahı müt~hassısı M& 
yö Holni bu ayın ıçınde gelecek 
tir. 

Bıı sene Sıvas Aygır depo
suna Macaristandan 20 aygır a-
lınacaktır. 

Erzunım deposuna da Ameri 
kan ineklerinden alınacaktır. 
Sultansuyu ve Mercimek aygır 
depolarına da Urfa civanndan 
aygırlar getirilecektir. 
~- -----~ 

jandarma terfileri 

-• 
• 

, 

• 
• 

gözden geçirmek, iddiamızda
ki isabeti gö8termeğe kafidir. 
Her halde Serbest Cümhuriyet 
Fırkasının muhterem lideri, e
ger bu meselede biraz istical bu
yunnamı~lar ise, bazan vaki ol
duğu gibi, g~zeteci arkadaşla
rın bu beyanatı yanlış zaptet
tiğine hükmetmek daha doğru 
olur. 

hayatı üzerinde tevakkuf etmek ,,, 
tedir. F h' 

Bugün Konya vapurlle et ı 
B İzmire hareket edecek, ken
di.~ne Ağaoğlu Ahmet, ve .Hay 
dar Beyler refakat edecektır. 

Cümhuriyet bayra
mında yapılacak 

D01ıan111a111ı:un har11dl'niz limanlartnd11 11/ınan reıtmlt>ri 
t'tıdaht talimleri11d~n bir lnlıba ı•e Yav11z11n 

Siirt meb'uıu 
MAHMUT 

r-~ --

Mektepliler 1 

miJsab1:1kası 

t,ı:ıuııcu hafta başladı 
b9 ine hafta başlamıştır • 

Gazcttmizde çıkan haberler. 
deıı en mühlmmlnl seçip cu
rr arteM akşmınn kadar mU· 
Sabnkıı mc urlu~unn gllnde-

1 :•.niz. 'ilet celer pazar &llnil 
L::_'frcdilccektir. J 

-- - -

F h. B in henüz nutkunu 
et ı . t . 

ikmal edemediği, ve :mır ~od -
!unda vapurun asude b;r yerı~. e 
bitirmek için çalışacagı da s.oy-
lenilmektedir. . .. 

Ocak merkez heyetı rem 
Dün yeni fırkanın İstanbul 

ocak teşkililtı heyeti toplanmış 

tJr. · ·Re 
İçtimada, sııbık icra reısı -

fik B. reis. Orhan Mi~ha~ ~· 
- k'l' 'ıntihaı> edılmıştır. reıs ve ı ı . 

Kazalar te kilatını ocak he~'etı 
yapacaktır. 

Jandarma zabitlerinin terfi 
listesi Cümhuriyet Bayramın-

' da çıkacaktır. Listenin gecik- -j 
mesi Umum jandarma kumanda 
nının yeni tayin edilmiş olması 
münasebetlle liste üzerinde he· 
nüz tetkikata vakit bulamamış 
olınasrdır. 

Donanmamız avdet etti .. 

1ilnln matbaası 
Kazalarda teşkilat adanılan 

ocak heyeti tarafında11 tayin o
lunmuştur. H eyct bugün gene 
Nazlıhanda topla'1acaktır. 

Fırka hugüı. T;ol simcleki 
, (Devamı ikil'.cİ sahifede} 

•unu•........,,._ 

Sivas .. 

Fil om uz karadeniz limanlarında hararetli 
tezal1 üratla karşılandı ... 

Marmaradaki talımlerden 
sonra Karadenize çıkan donan
mamız diin ögleden sonra 1ima

Ruşen E'şref Beyin nımıza avdet etmiştir. 
lugnıell/ itıtibafarı Donanmamız huyük bir se-

.. . . v.nçle karsılanmı trr. Donanma 
8ug1111 ıhınfi s:ılılfn11izdr Karade'1izde muhtelif liınanları 
~ ~"' •·- mil ln1ızı ziyaret ~tıniştir 

He, uğradığı limıında halkın candan tezahüratı arasında hu
tezahüratı çok· samimi ve derin kfımet konağına giderek va!• K 
olmuştur. zım Pa ayı ziyaret etmiş, vah 

Filomuz Samnına muvasalat ele iadei ziyarette bulunmu tur. 
ettiği :.:aman halkın coşkunlu Filo mürettebatı Samsunda bir 
ğu son haddini bulmn•·tur rcşmigeçit yamnış ve bahri) e 

' · ı lıandos,ı Gazi parkında bir koo 
Donanma kı:maııclanı lıalkıı srr verıııiştir. 
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-Talısin Paşanı11 

amit I_ 
Hatıratı •. !ii 

HARiCİ HABERLE •• 
r: ı· Macar/standa ı Ecnebi matbuatı 1 

Sulta 
Frana111ia 

Maden ve petroılurınıaı Çare ne?. 
No: 24 (Tercüme ve lktlb•• 

h•kkı m•hfuzdur.) 

Sefarethaneden çıkarılı-
İki taraf arasınde 

bir itilaf esası 

lngillz impara- Müsademe 
torlu~u v!! mali Amele ile polis kuv- Yeni maadin nizamnamesi 

muşkıllt kolavlıklar göstermektedir 
bir 

yor, Sadarete getiriliyor 
_ -· vetle.rİ arasında bir ANKARA, 2 (Telefonla)·- mühendis Cevat Eyüp B. b 

"Times,, gazetesi Avustural- müsademe oldu Madenlerimizin ve petrolları gün Erzurumda ve tetkikatı 
İ bitirmek üzeredir. Hazırlanın ya'mn mali vaziyetine tahsis et BUDAPEŞTE, ı A.A. - Ziraat mızın işletilmesi i~in ktisat 

PARİS, 1 
A.A. - Ruhe ve Tur- tig'i başmakalesindt: Avustural- müzesi yakında nümayiş yapan ame·jvekaletinı'n yaptırdıg·ı tetkikat ta. olan yeni maadin niza

1
mna 

aranıyor 

Sait Paşa Sefarethaneden ç1ka-
kuvan mensucat sanayii konsorsiyo- k k Uf e < g 

·ı - · k f d ya'nın bu yoldaki mü~küla'tını le ile polis arasında mühim bir mus•-ı ·k 1 d'l k .. d Ş k . ııı gere me ş ve ger 
mu ı • umumı meaaı on e eruyonu- ' deme olmu•tur. Yüzlerce amele b;.rl ı ma e ı me uzre ır. ar vı- mek<ı.nf. veya imtiyazı rn~fs 

rıldıktarı sonra lıemen huzura 
na mensup teşkiHtm hali hazırdakı anlatarak diyor ki: ' ı· 1 · · d ki d 1 · ,.-
vu et erını mu a aza etme te o · "A t l 1. . b' 

1 1 
k 7 ly 1 . . h f k 1 pol.is kıtasına hücum et·m· işler . polisi ayet enmız e ma en en tet- madenlerin i~letilmesi icin. t 

dukları zannediliyor. Maamafih, me· .. vus ura ya ma ıy~s~ ır .erı taşa tutmuş ar ve .muz_cye gır_me kik eden başmühendis dönmüş hilat gösteren ahkamı ihtıva 
aa! nazırı yeni bir telifi beyin te•eb- kul olarak tetkık edılmelıdir.Na ı•~'mışlerdır. Bunun uzerıne poha a· .. . . . • . 

kabul edilivor .. ., ' te• armı~tır. Neticede. birçok poll• tur. Petrol ıçın tetkıkat yapan decektır. bliıUne girişmek istemekte olup ser- zırlardaıı mürekkep konferan~ • • • 
.,..... b .. . , memurları yaralandığı gibi nüruayit-

eet sendikalarla bir itilaf düstura <ievlet bütçelerinin mutevazın, çilerden birisi de ölmüştür. Nümayiş- An karada Belediye intihabı 
ı· f 

1 il 

aramak için patronlarla mürnkat ta- olmasını tasdik etti ve federal· çilcrden yaralananların kısmı azaı:ıı 
lob!nde bulunmuştur. kabinesi bu büçenin ma 1i ihti- kılıç zarbesile yaralanmıştır. ANKARA, 2 (Telefonla) -

Ankarada, belediye intihahatı 
başladı. Şehrin 7 3 mahallesin- -

den seçilen ikişer a~adaıı i'1. 
kep heyeti yarın, on kişilik 
tihap encümenini seçec~ktİf 

Şimdi nerede yaçlara tekabül etmediğini an- Şehrin diğer bazı noktalarında da 
PARİS, 1 A,A. _ Hava işleri ne- !arsa müşterek parlamentonun !'ek okadar ehemmiyeti olnuyan bir 

zareti, Jacques Cartier vapuru telsiz mesarifi tenzil için hususi bir takım arbedeler vukua gelmi•tir. 
-
~ - -

şefinin, tayyareci Costesun tayyaresi- içtimaa davet edilmesini kabul 
nin saat 4 te (Türk saatile beıte) tam etmiştir. 
Ôkyanoe atlaoı üzerinde 43 derece ar- " . " 
zı şimali ve 41 derece ıs dakika tu- Tımes .. bundan sonra A vus-

1 w garbide bulunduğunu bildirmiş ol-1 turalya'nın yün gibi yerli istih-
duğunu tebliğ etmektedir. , sa!atının fiatlerinde görülen su 

1 

kutun Avusturalyayı müşkül 
kendine müteveccih pusular bu bir vaziyette ~ıraktığrnı kayde-
1 d ğ k .. 'h . derek dıyor kı: un u u anaatını zı nıne yer-
lıştirmişti. Bundan dolayıdır ki "Bundan kurtulmak ıçın ye
Cuma günleri selamlık aNıyı ve gane çare istihsal fiatlerini in-

bilh 
clirmektir.,, 

assa bayram ve hırkai saa-
det alayları nefsi hümayunu mu Filistin ve ita/ya 

Beşlktaşla selamlık hafaza ite mükellef olanlar için İtalyanın maruf bir gazetesi, 
- İmıet Beyi Sait Paşaya Zeynep Hanımefendi fevkal!- bir gaile, jurnalcılar için de arzı "Messagere,. Filistin hakkında 

;önderdlm, ıimdi gelecektir,. de zengindi, nazırlık maa11 a- hizmet ve celbi menfaate bir ve- uzun bir mekale tahsis etmiştir. 
Dedi. Salt Pa..,,ya İsmet Be- raba uşaklarına bile kafi gel- ·1 1 d B" 1 1 b" Bu makalede Filisti:nde bufiÜJl-

..- mezdı·. sı e 0 ur u. oy e gün erde ır kü vaziyetin bütün devletlen .. yin gönderilmeııl Sadaret tek - tak k' ı f k" 
S ım :mse er ya araza op- , 1 b' k' d" .. d" _ . if' demekti. Sait Paşanın a · Memduh Paşanın bu hikaye .. .. mes u ır mev ıe uşur ugu, 

·aya g~1:mesi de bu teklifi ka- - si insanlarda ikbal hırsının runun altında bombalar bulun- I çünkü bu devletlerin Fil is tinde 
'ıul ettiğine delildi. Sultan derecesini göı:;terir. Yukarda duğunu haber verirler yah~t I ki Araplar ve Katolikler için el 
Hamit, Abdurrahman Paşaya söylediğim veçhile ben huzur- Dolmabahçe sarayının kubbesı- zem olan teminatı almadan Bal 
i:ki teklifte kabul ettirdiği Sa dan çıkarken Sait Paşanın nin çatlak olduğunu yazarlar four beyanatına iştirak ettikle
dareti Sait Paşaya bir teklifte Mabeyine geldtğini milbeyyin hülasa Padişahı bir kat daha rini,bu suretle orada bir Yahudi 
'tabu! ettirmişti. Ben huzur- kartı takdim ettikleri zaman kor~ut~p c;ınlara memlekete. kar yurdu tesis edildiğini kaydede
dan çıkarken Sait Paşanın kart Hlin~Ar yüzüme bakarak müte- şı. bır hı~sı tevahhuş besletırler rek diyor ki: 
:izi ti geldi. Saraya vUkel8., bessımane: / dı. Bu hıç aslı faslı olmıyan ha "Fakat geçen sendc:i vekayi
ve vüzera ve ekabirden her -. Bu adama kal'I~ bende bir , herler daim~ hüsnü ~e.l~kki ol~- in sebepleri aranmakla kalın
kim gelecek olsa cümlekapısı mey~ • var amma bılmem ne- ı nur her. vak.•t. tedabırı ın.zıbat~- masın. Lakin olan şey Cemiye
denilen büyük kapıdan içeri a- dendırr. ye tezyıt edılır ve ekserıya bır ti Akvamın Filistinde İngil
vak baeınca o kapıda muhafız Demfşti. Halbuki bunu bil- /çok ~m~elerin. ca~ı yakılı~d'.. •tereye verıl.iği vekaleti tetkik 
vazifesini ifa eden tüfenkçiler m~k pe.k kolaydı. Sultan Ha Hunkarın daıresıle Hamıdıye edilsin ve istikbal için yalnız 
dairesi: mıtle Saıt Paşa bir çok cihetler camii arasındaki mesafe pek kı A 

1 
1 y h d'l · 

". · • · Paşa kulunuz mabe-- den biribirlerine benzerlerdi. sa olduğu halde Cuma selamlık rf~? arın ve "' ~. luh.' ~rı~ me-
vni hümayuna geldiği maruz - B b · 1 kd'~ rl 1 . . b'l "h' db' na ıı namı:na aegı ırıııtıyan ve 

ukl enzeyıdş onBarı ye . ı.,e ne arı ıçın_ ı e .m~ ım te ırler a- Katolikle · n menafii temin 
dur., ibaresini havi bir kart ya- ya aştırır ı. u keyfıyet Su1 lmmak adet ıdı. Her Cuma ordu d'l . • 
arak Hünkara takdim olun-- tan Hamidin şehzadelik zama- dan ve donanmadan hangi za- e 1 sın. J • • • 

mak kaide idi. Bu suretle zatı nı:ıdan ba~lamı tı. Abdülha- - bitler se!amlık resmine gelecek Son söz 
ah'lne saraya kimin ve saat mıt Efendı, bu fevka18.de zeki ise bir gün evvel daireleri tara-

• aMa geldiğini bilirdi. Sait Pş. adamın kendisin~ pek lazım fından isimleri arzolunur Cu
ıın kartı gelince zatı şahane olacağını daha o vakit anlam•. ; ma günü memurini mahsu~a bu 

1 attı hümayunun heıınen hazır Sait Paşa da fartı zekasile va- defterlerin muhteviyatile se!am 
.ın.'llasını emretti. İki saat ziyeti kavramağa m vaffak ol lığa gelenlerin biribirine müta-
onra Sait Pa'la Sadrazam, Ce mustu. bakatini sessizce tetkik eder 

----· 
Prens de Gale ferik 

LONDRA, 1 A.A. - Prens De 
Gale feriklik, Vis amiralhk ve havai 
kuvvetler mareşallığı tevcih edilmiş
tir. 

Fethi Bey lzı11ire l1areket ediyoı 

-Başı birinci sahifede- I Hliİ butçemi düzeltırim. Bug n 
··UtçemİT. mütevazim değildir. 

Tekrar dönecek mi? Kalmis apartımanına naklede- ı . Masraf vın.dat~ gJre .de?t ,., 
cek ve Nazhhanda merkez ocak uat masrafa gore ";·ar cdılmıştır. 

ANVERS, 1 A.A. Gazeteler, meş· . kt Böyle olduğu i;on bütçemiıd~ 
hur Amerikan çete reisi Jack Diamo:ı teşkı~ıltı cal~~~a. ır. sene birçok açık görülür. Bütı;eY' 
dsun muntazam bir pasaportu hamil Şehtr meclısı ıçın 129 nam~t tevazın bir hale ıı:etirmok için nıa 
olduğu halde burada karaya çıkmış Halihazırda bütün faalryet !arı asgari haddine indirmek Iaır'1l 
olduğunu haber vermektedirler. Mu- belediye intihabına matuftur. Hatta bu mütevazin biltç.tk 
m~ıleyh. ~Nevyorku serbestçe terkct· Asıl fırka teskilatı yavaş ya- ı;ene bir miktar varidat faz:asr .b~I 
mı~ oldugunu ve oraya tekrar d·.n- ~ masını temne çahşırım. ..ı:\.'3rt 
mek niyetinde bulunduğunu beyan et vaş yapılacaktır. . devlet kurmanın bu, birii1Cİ §a•tı 
miştir. Serbest Cümhunyet fırkası t.ıütev~zin hütce h riçte sarstlao 

Yeni bir rekor göstereceği 122 namzedi tesbit barımm düzeltir. 
PF.TTERSBURG, ı A.A. 22 ya- etmistir. Maamafih liste üze- Saniyen Devlet Bankası 

sında bulun•n m!ss Balter, yeni bir rinde. işlenilmektedir. teşkil ediln1eli 
kadın rekoru tesis etmiştir. Mumaile- Namzet li~tesinde kimler var? _Bu birinci işi yaparken bır t 

ylıa bir paraşütle 17.518 kader• ;rti· Hazırlanan listede, bize veri- tan da kuvvetli bir Devlet Ban 
fadan paraşütle inmi~tir. Amc;ika 
ha,·a işleri cemiyeti rekorun n:tice- len maHlmata nazaran Cemi!Pş. 
sini resmen bildirecektir. Temyiz azasından Refik B., ec

Oxford'da kongre 
OXFORD, 2 (Milliyet) 

Yedinci enternasyonal ·filosof 
kongresi dün gece açıldı. Tür
kiye namma kongrede profesör 
Mehmet Ali Ayni B. hazırdı. 

Sıcak buna derler! 

zacı Hüseyin Hüsnü B., avukat 
Sadi Rıza B., sabık Drülfünun 
Emini İsmail Hakkı B., hesap 
hocası Kömürciyan Ef., Osman 
Iı Bankası müdürü Keresteci-. 
yan Ef., sabık Antalya meb'usu 
Murat B: de vardrr. 

F ırkanm gazetesi 
Yeni fırkanın çıkaracağı ga

zete için Tanin idarehanesini• 
tutulup tutulmıyacağı şüpheli
dir. Fiat üzerinde uyusulama-

VAŞİNGTON, 1 A.A. Buı:;ün a
mele tarafından yap·lmış olan bir ala 
yr temasa etmekte bulunan ahaliden 
60 kisi ezici hararetin tesirile bitkin 
bir halde yere yuvarlanmışlar ,. 'ı.e. 
men hastaneye kaldrrılmışlardır. 

Köpek ısırdı! maktadır. . 
ıNEVYORK, ı A. A. _ Ga- .. Dün Serbest fırkaya te.k tük 

zetelere nazaran, maruf sinema muracaat olmuşsa da bu b~r k~ç 
aktrisi Lilian Gish, elindeki so- kişinin içinde tanınmı~ hıç bır 
pa ile uzaklaşırnıak istedi<>i bir kimse yoktur. 
köpek tarafından ısınl~ıştır. ~angi ~ec~ti Be~?. 
Aktrisin yarası ağır olduğun- Eskı Cemıyetı belediye a:ıa-
dan hastaneye kaldırılmıstır. ~ından olup S. C. F!rka~ı ~ıH!.------------· --·J yet ocak !dare heyetine ıntıhap 

İııtanbula nakledilen edildiği yazılan Necati B. hlze 

tesis ederim. Benirn kanaat ... ınce 
vetli bir Devlet Bankası tesi• edil 
takdirde ecnebi Bankaları bu Bali 
ya mühim miktarda kredi açarlar. 
sayede memlekete birçok par~ gi 
Piyanda para bollutu bugünku s 
tıyı ortadan kaldırır 

Basit bir !ktısat kaidesı 
Bankalar parayı yüzde 3 .. 4 faizi:. 
rirler. Avrupada hu faizle isted:, 
kadar para bulahilinıniz. Halbukt 
de Bankalardan istikraz edilen pB 
run faizi yüzde 15-1 o yı buJuy0 

A.vrupa sermaıcsi bu kadar karlı 
pıyaaayı bırakır mı? Bugün gelın• 
sinin sebebi paramızın müı11takir o 
maaındandır. 

Fethi B. istikraza tar aft 
değil 

Bu iki teşebbüs mılvazi ola 
paranın istikrarını kat'i surette 
kafi tedbirlerle temine çalışırııtı· Jl 
tiln dünya bu devreden geçmiş ve 
rae.ı:nın i!itikrarını temine mcc'>ur 
mqtır. Bizim için yapılacak şeY 
milletlerin tecrübelerinden istıf' 
etmektir. 

T ı1lrddin Efendi ~eyhillislam * (, * merasimi görmeğe gelen ecne-
• yin olunarak Babıaliye git-- Sultan Hamit bir gün bana: bilerin arasına sivil memurlar 

BOMBA Y, 2 A.A. - Sir Tej 
Bahadur Sapru, silahsız itaat
sizlik mücadelesine nihayet ver 
mek üzre girişilmiş olan sulh 
müzakeratının henüz akamete 
uğramamış olduğunu beyan et-
miştir. Vaziyet, yeniden Gandi sıhhiye memurları 
ile müzakere edilecektir. M. Sıhhiye Vekfıletinden İstanbul 

elemiştir ki: 
- Ben yalnız sıhhi mazereti

me mebni cemiyeti belediyeden 
.:;ekildim. Halk Fırkasına men
subum. 

Görüyorsunuz ki bc,ı istikraz f' 
mayr dütünmüyorum. Memleket< 
ra getirmeyi istikraz ta rikile de 
daha tabii yollarla temin etmeyi 

• k.D:ı 'ııliye Nazın Memduh - Basiret emniyetin baba'iı- ikame olunur; ondan sonra her 
dır: evvla basiret •onra emni-jşeyin tamam olduğu Padişaha 

..,"ş"daı şu hikayeyi işittim: yet. bildirilir ve Sultan Hamit bun-
1 ırlı Prenses Zeynep Hanı-
d,ndinin zevci Kamil Pa- _ Demişti. Bundan dolayıdır ki dan sonra arabasına binerdi. Bir 

a bir hafta memuriyetten Sultan Hamit i§zımgelen bütün gün Şeyhislam Cemaleddın E-
PJahru'TI kalınca huzur ve raha tedbirleri almadan hic bir seye fendinin mahtumu muhtar Bey 

ve hiç kimseye emniy~t etmez-
1 
Efendi :;araya gelerek seccade

. kaçmış; ne yapacağını bil- di. Padişahın en çok itimadını' ci başı lzzet Efendiye gider ve 
ıez bir hale gelmifi. İkinci haf , 
a iclnde 0 vaktin Sadrazamı 0 haiz tabirine layik bir kac isim bir zarf vererek: 

saymak kabil olsa bile bu~larm 1 Bu zarfı hemen zatı şahane-

Sapru Gandhinin müzakeratın S•hhiye müdürlüğü kayıt kale
ınihveı:ıi olduğunu ve mumaile- mine naklen tayin edilnüş olan 
yh son sözü söylemedikçe müza bir mümeyiz ve altı memur dün 
keratın inkıtaa uğramıyaca(ını den itibaren yeni vazifelerine 
ilave etmiştir. Tıaşlamışlardır. Sıhhiye kayıt ka 

D" t'' "ld" ı lenünde bulunan beş memur da 
U§ u ve 0 u. Sıhhiye Vekaleti emrine veril--

ŞİKAGO, 2 A.A. - Ameri- mistir. 
kan deniz tayyareciliğinin yıl- · S lık .. ·· 1 

S. C. Fırkasına giımedim. 
Her halde bu Necati B. ben deği 
lim . .,. 

Fethi B. mali, iktisadi 
programıru izah ediyor 

şünüyorum. 

Bence, bugünkiı mcselemız bUd 
ve bunun süratle halli Iaznndır. 
mesele halledildikten sonra digerl 
teferruattan addedilir. Beni progr 
m:n noksanlığı ile itham edenler 
vaziyeti kavrıyaruıyanlardır Brıı 
tevazı bir programla çıkıyoruın . 
bu kadarını yapayını ve memkk tı 
mali felaketten kurt1rayrm. be!lif!I 
çin kafidir." 

Bir tek:Lip ' n zat, Memduh Pş. - ki o va d' 
da emniyetsizliğe uğradıkları' ye takdim e ıniz. Ereğli maden 

ket Memduh B. idi - Kamil zamanlar olmuştu. Sultan Ha-ı lerine ait pek mühim maruza
Paşanın konağına göndererek mit babası Sultan Mecidin "ku- tım vardır; vakit kaybedilmek· 

'
1 

"htesine Adliye Nazırlığı tev- runtulu oğlum,, tabirini fersah, sizin huzuru hümayuna kabul 
h olunduğunu tebşir etmiş. fersah aşacak derecede vehham istirhammda oldu:.; ımu arzedi-

dızlarm.dan biri addedilen kap- Ş ara.~ h uzumMe~ ff 
tan Arthur Pao-e, eski milli a- arap mute assısı . u ar 
mılar esnasınd'; 60 bin kişi~n ve fen m~~~ru E.krem Bey.l~r 
huzurunda cevelanlar yaparken şaraplık .uz~m m~bayaası ıçın. 
düşmüs ve hastanede ölmüştür İzmıre gıtmışlerdı. Orada aynı 

- · zamanda idare namına bağcılık 

S. C. Fırkası lidni Fethi B. bir 
ıı:lin iktidar mevkiine geçtiği takdirde 
takip edeceği mali ve iktisadi pro
gram hakkında atideki beyanatta bu 
lunmuştur: 

- Bugün bütün dünyada teslim e
dilmi~ bir hakikat vardır ki devlet sis 
temi iktıs•di temellere istinat etmek
tedir. Yalnız askeri ve siyasi muvaf. 
fakiyetler bir rnilleti yaşatmıya kali 
gelmiyor. Bizim bugün içinde bulun
duğumuz m:tli buhran da bunun can
lı misalidir. Biz de artık devlet idare 
mizde mali İ$1ere aJ'amf ehemmiyeti 
vermek mecb-uriyetindeyir.. 

S.C.F.sı umumi kiitip}iğindıı'1 
Ftrkamız namına göya b 

tenezzüh tertip edilmekte ol, 
ğu i~e edileı ek bazı cüretkBr 
rın halktan para istediklerı 1 

: 
1 

·:amil Paşa bundan ° kadar se olduğu gibi etrafındakiler otuz nız. 
ı inmiş ki Memduh Beyi ta sa- beş sene mütemadiyen bu veh- Der. Seccadeci başı İzzet E-

1 
1 ınun kapısına kadar tesyi ede mi arttırmış ve bununla celbi fendi bana bu meseleyi hemen 
. t:k: 

- Oğlum sizi temin ederim 
kı bu geceye kadar rahat uyu-
3.mryorduın. 

Demis. Halbuki Kamil Pş. 
ilmü irfan sahibi bir zattı. 

menfaati kendilerine san'at e- ogün şu yolda anlattı: 
dinmiş olduklarından Sultan - Zarfı efendimize takdim 
Hamit daima kendisine sııi kast ettim, açıp okudular ve Muhtar 
edileceği her içtimada mutlaka Beyi huzura getirmekliğimi fer 
keı;disi _a.ley~.i~e sözler konuşuınıan bt~yurdıılar. . 
labılecegı hulasa her tarafta (Bıtmedi) 

İstifa ettiler tetkikatmda bulunmaktadırlar. 
SANNADER, 2 A.A. - Kı- Arjantin gemisi gitti 

ral, maliye nazırına ecnebi ban- Birkaç gündür limanımızda 
kalarla yapılan bütün para mua bulunan Arjantin mektep gemi
melatını ınerkezileıttiımek sala si, dün limanımızdan hareket et 
hiyetini veren bir emirname im miştir. 
zalamıştır. İspanya bankası mü Gemi, İzmir, Yafa, İskende
dürü ile maliye müsteşarı istifa riye, Maltaya uğrayarak mem-
etm;sler.dir. leketine gidecektir. 

Evvela bütçenin tevzini 
lazım 

- Bence yaprlacak şey şudur: Ev-

dildi. 
Fırkamızca kati ven boyle • • G 

şey tasavvur dah: edilmeınıŞ ti' 
duğundan muhterem halklfl Iİ 
teyakkız bulunmasını ve )tef1 "1' 
ferine böyle bir rli:raca'!t vufll'. 
unda derhal polıse haber ve 
kaya da ma!Umat verıT'eıer 
rica ve ilii ı ederız 

4•4 ........ 4A..4.4AA.4.&.44444Aı..AA..4.4...ıı...#f 1 nip tahakkuk ettirdiai emelinin yo-ı da idi: çc 'k kuvvolinde bıT mantık- ı nna bir mıual gibi nakleden Türk! mizi de, bizi de az mı yedi bitirdi?." ken dü,ünüy:rdum ki: Nesiller ı:._ 
Sl•vaa. ÖJliJnde ~ Rt1şen ~ lu üstünde b!lki de ilk istirahat ge- tan doğan çelik pıırlakhğında bir ta· nesli hala gelmiyecek mi? O mukad·I demişti. Alryorum, s~r,ı ~kalı ~ geçecek, bu yollar hu ovalarda~ 

tJ ceıi... Jak•t!. .. l!i>§arıeı bi• fikir, madde ol- dcs nesil nCTede?" diye soruyor, a- beyaz o uzun boylu ıhtıyar kör, bır kıırar olacak. Çeımeden ıçeP 
Eşref ~ Şimdi de burada .... Lozandan Sı- 1 ınuş bir vakıa üzerinde işte f;öyle ap] rıyorduk ..• Meğer o mukaddes nesil eJ;ni kızının omz.una dayay;;u·~ bi~ hayrat sahibini an:ına bu yol~•P 

,.....,.. • ...,,.......,.....,....,.,,,............,.....,.....,.....,..,.......,..V,. • ,.....,..# vasa, 38 yaşından 46 ya .a gelince- ıı)dınlık bir iıpat ile konuşabilirdi. o zaman bu uzak, uz.'\k gurbet köte· elinde de uzun bır asa tutarak ıstaıı· çen de Mustafa K ali, lııucl.ı 
ye kadar sacları nasıl seyrelmiş ve Bu nutı·kı_ me•afeyi yenen galibini ;İnde çuval kumaıından bir iıpor el· yona niçin gelmişti. Gözlerinin gör- kad"r öyle an:ıu.k .. Butı.ir: b· 

Anado ..ı yaylailnın aarı eneinlik· "Kaç yaşın:layun, tıu'ı!!lin et" diye so- ağann•f, yüzü nasıl yeni izler bağla- •Özü idi. Yendiği şeye baıa basa b.ı biseıi içinde bazı al<şamlar agır ağır medifi şeyi kulakları ile bir çeşme çalışmıı olanlar, Silleyma" j,"". 
1 ri orta.,ndo biivük ve •evinçli biri ran •i il kıyafetli "'1 murııhhas .. Ge. mış, kaşiarın.n ara•· 1.Jaki düşünce kazançtan so.ıra bile etrafındakilere dolaşan, göğsünde bil' kuvvet ve gu· sesi dinler gibi dinliyordu ... K .. ru vo1 Behiç, Recep, biit 1 değerli ıtıll ı 

C\lk k'llai ' ... E..ir ucunda uzun bir ne !.,ndi: "38 yaıındayım" dcc!i1<ten çizgileri buraya ı;~Ln şu d miryol· hala: "B.ıı ındafc ejderini tamo.mi ile· rur tılısımı gibi taşıdığı altın imtiyaz krraç toprağa bir h-•rk salınca toprak 1 diıler, dağ baılarını, nsı:t . 0 "il 
• '< mn.. il aleba •"a unutulmaz! son. pencereden dışan bakıyor! ... far gibi M•ıl derin eşmiı ve bir el::-ı öldürmeden dinl~nmİyeceğim, çünkü madalyası, Çanakkale muzafferiyeti onu na 1 emer de canlanırsa hıza ve1 kimıesiz gurbetleri diyar ed pıt' 

·' r soyl,. n b:r ı s, h P ayni ses: B\rkaç gün ıonra karşılaşacağı yatlı parmakları gibi olmuş .. Kaç oaıurlck rahat ede, 'ycceksiniz" diye~k ka· hatırası günün son aydınlıklarında rahata a&ırlardır IU&anUf fU Anadolu fen eri tiirkleT, Y':'t.lmad"n !o"~ 
~• <lefasm a daha coçgun, C:aha mu· baılı, adlı sanlr Avrup" diplomatlan· bir İş görmÜ•! ... Üzgürı bir gÜ!liinde dar yorgunluksuzdu!... Üzerlerinde • uşul usul panldayl\n Mus:afa Kema- halkı da hu yolu öyle benimsiyordu. tilrk ameleıi gözümiin önüne 11 

~ıe:, Jaha 'ı:.H nı görn1ed ... -ı Önce ;çinden bir muka· muterizlerir.e verdiği cevaptan sı:nra sürat ınikyası h.lli. 9b.:.üz ve beygiri Jin ruhunda ~miş, onun iradeıinden Bunlardan kimi vagon pencerc]erine: bir abidenin muhtelif cehr t .r .. 'ı1ı 
Eu m.ım..,. ra bı.:nda l üç y1l önce yese anı mı geçiriyor? dirseklerini kürsüye dn.yayıp çenesini yürüyüşünü a~nmamı~ eski yolları ... doğacakmış. lımet, türk mühendisle .. Türk ayranı huyrun! buyrun! diyej heleri gibi geliyor:Ju. Türk cun 1 

•ne boyle glın•;li bir g"nde Kayse· Çan kayayı saran diz boyu.ıdaki avuçları içine alarak: "Neı·edc ağar- Kağnı!arm, man.!a;arın, beygiTle<İn, iri, türk kabiliyetinin bütün defineleri hardaklaT uzatıyor, kimi lokanta va· yetinin Anadolu toprağına atl;..f<' 
· ova11nda idi ... Şimdi S"as ovasın· kar orta.ında kiiçük bir evde bir ge- dr bu saçlar, nerede afardı?" diye merkeplerle inıanların hep birihirleri 1 hep onun karihasında imiş! ... lıte.,.. gonun kapısından içeri: yesin ,a,am, çelik imzayı o hayranlıkla go 

iki -er~ ve czlü hatipten aonra ce, başının arkasını duvara dayaya· soruşu tekrar aklıma geliyor ... Şu gü- ne ayak uydurarak hep hirarada yürü 
1 
nun o zaman gezinip düşündüğü bu belli olıun! diye kestiği kurbanı dum .... 

"e !.met P • a •. G i q bu )Üze ne ı·ak ae11iz ve düşünceli oturan Lozan n~•• şu ova, fU demiryollar, şu kala. dükleri eski yolhrı görmüş olanları ıssız kırda şimdi ismet Paşa dinmi· zorla atıyor. Kimi, bakraçlarla getir; .. .. fif ııl 
1<adar yaın ıyor ... O, k;gıtlarının deı muzafferi haıvekil... Muhataplarına balık, şu aaktrler, şu ~imdi sayacağı yenilenin ne olduğunu daha eyi an-1 yen alkışlar, nidalar, sevinç yaşlan, difi yoğurdu daha vermeden tren Sıvasın ustunde hav~, ~ 
t ~ni c:!ü-ı: !frlı::e~ zihnimden 1unla~· araııra: "bize zaferi temin (·den en itler, hepsi hepsi: "bende, bende!" )arlar. Bir vilayetten bir viliyete aeg- muzika sesleri ara•ından geçiyor, kalkınca: ~arar yok ötede inerim. renk renk nurdan çiçeklennt ıı 
·eçiyor: bir Anad<>lu köyünün ekin· biiyiik amillerden biri de elimizde ka- diye cevap verecek, onu koruyacak, m<k için üzcrlerinde geçirilen vakit,; kurdeleyi kesiyor, bir hiaıda üç tren Yaya dönerim. Şimden kc .. i yurüye- başlamıştı. Her yandnn ıııuzif.."l' 5 

i iıinde .. ,enç hu· paşa: "bir ku· lan bir avuçluk demİl'yolu idi" .. Bu. onu sevec k, onu sevindirecek gibi bir kıt'adan bir kıt'aya aşmak için , .lüdük öttüre öttüre, beyaz ve siya!. cek değiliz ki, binip binip giclecejiz" ri duyuluyordu. Fcn_r al:ıyı, clol<r. ,,r 
nn.nd~nın en Üt)ğru duynu:u hesap· na benzer formül gibi cümleler... oluyor ... Bir insanı bir memleket ve l&zım gelen vakitten daha fa:zla olan ' dumanları biribirine sarmaş dola\i diyordu.... tak, hükUmrt meydanını beJJ 
• r" diyor ve öııü den ı;eç;on treni oe- Bilhassa şu seziş, hakikati şu çıp. bir millete, bir memleket ve bir mil- hu yollarda on yıl önce: "Ne kadar ola ola ti.kın altından geçiyor. Masal Halk hu yolla hangi devrin geldi·,· ri duyuluyordu.Fener alayı,J 
yrediyor ... Bu hızlı ıcye bir ı·üya gö. l•k gÖrÜf, İnananın §U en yiiks•k te- !eti bir inıana bağbyan sebepler ne- , lüzumlu olursanız ohm. Başka mem- artık o eski yollar; hakikat ifte o za- k . 

... gibi uzun uzun bakarak ekinleri ~ahHrü: Ben Sıvasa varacağım, gene dir anlıyorum ... Milletinin cömert ı leketlerdeki ıürati, refahı düıündük .. ınan masal !anılan şu demir beden· f ini, 30 ~ğl~stosu~, en?isilnı nelere J ları lise binasına gitt?kçe c }; '' 
ışuyor.. Derr.İryoUa ' dü.tiincesinin İtirazcılar bulunacak._ Sıvaı şehrin- k~y~~?1~.an aldığı imkin ve hızla çe .. bugü.nkü. v.aziy.•. ~inı .. 'zle siz bana ler! ... Herkes sevinç irinde·, anlıyo- avuşltutr ug;nu u a~vını:: e :ınhyor 1 bir heybei veriyor4u. J{l\Vl\b ~ 

'odhl ilk doğ_, a!H, ile"i ki siyastinin de lokomotif dümanı! ... Enfes şey, huyuttu~u, dal budak aaldrrdıiı bu Turk mılletının böğrune ıaplanmış 'h . b b"h b' ve ana ıyor u. vakit ki durakta hala nöbet 
bclk. "lk bel' t' ' f " d' .. ,.. ı d' · f'k - b d p nl b' h 'b' ·· ·· d" .. T" ki rum o ı tıyar, u sa a , ır ordu G"" k b 1 .. ı ı :n· ıs.ı.. en es... ıye gu umscıere' ızıne çe ı agacrn a,ın a &fa ne a ata• ır ançer gı ı ıorun unuz. ur e- . . ... . oge a aran toz ar ıçınde, oto- ı ınızrakları andırıyordu ... 

l'r1udan:va mülar;:k~inden sonra vuruyor ve gene susup dütünüyor .... cak? ri de siz eskitiyorsunuz. Sizi e!kiten, lcuıne.ndanına ruçın: oglumu bile kur- mobil, muzika, askeı· adımı uğultu-
Lozana :zid rke11 knmp"rtimanda: Kays•riye giderkf:n: zorluklar ye.. f'lutku da yaptığı yol sağlamhğın-, Üzerinizde cekilmİ! cefala,rı ~o~·•k1a- h~n Ptsem azd:r ... E,'.-c! yollar sinsi!.J' ları a.-.ısını'a ak .ar..ıl~ .. ·n S:v:ıJ;a niı·er ·· 
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yeni nahiye müdürleri gün eş stanbul 
Hazırlık 

lVIaarif ve mektep 
idarelerinde faaliyet 

v11A11~~ Yankesicilik Kitap listesi 
y ni tayinler .. . --·--e Dun toplanarak adlı- Bugün mektep idare-

! yeye teslim edildiler lerine tebliğ edilecek Nahiye müdürleri 
işe başladılar 

Poliste 

Şüpheli ölüm ---
Şile Zabıt katibi 
zehirlenıniş mi? 

a 
Spor 

Büyük n1aç yaklaştı 

• 
Belediyede 

Kadrolar --........ 
Dün yeni kadrolar 

,.-\nkaraya gönderildi 
MünhallAta yeni me-
rnurlar tayin edildi 

1 
_Gecenlwdc Maarif vekili Cemal ikmali le Ukraşıyorfar 

lusn{i B 1J ö u ok üzre Yalova- .. 
Ya giden · M: e 'ıt' e~nl ll(uzaffcr B. Vlliyctin yeni mülki teşk~latmda 
dün h . .11 d t-'•tir Bu K:· noksan olan memurların tayınlcrıne 

Noksanların tespit ve 

iki hoş dolandırıcılık 
ve vali muavini 

Komisyon kitap intiha
bında bitaraf davrandı 

Son zamanlarda Eminönü İlkmektepler için kabul edilen 
Balıkpazarı ve Yenicami Keme- kitapların listeleri ikmal edil-
ri civarında yankesici vak'aları - ı k d B'lh k 1 miştir. Listeler bugün mekte• 

Ailesi cesedin morga 
naklini istedi 

Şile mahkeme 2'bit katibi Şeref 
Jey evvelki gece şüpheli bir ölümle 
efat etmiştir. Şeref Beyin vefatı bu

rada bulunan ailesine bildirilmiştir. 
Müteveffanın zehirlendiği iddia edil · ı' 
mektedir. 

Küçük Kenuılin Yunan 
şampiyonu ile yapa
cağı maçın neticesi 

ne olabilir? , \Belediye memurlarına 
maaşlarına mah. uben 

avans verildi 
şe rımu:e a• et o 11.uıs · 1 "e Ji Jet ıude talebenin dün de devam o unmuştur. 

nı·uıh~e vbı orkta m~k opal ı'mtlhonlarına Dolapdcrc, Heybeli, Burgaz nah:-
ım ır ramı ı m . · h' ı · ·· kal . · ıo eyHUdc ya· ycsmdcn başka dığer na ıye erm mu-

ınııtır. Bunun 19m . . .. · · 1 d B ı d 
Ptlması mukarrer olan ikmal ımtih~n durlcrı ışe başl~mış ar ır.k un ar a 
!arına k ehemmiyet verllmcktcdıı-. 1 bugünlerde tayın olunaca tır . . . 

B ço llh ilk tahsile rağbet lki kaymakamdan maada dığerle rı 
tok ~ •1e~e b assa de iş_e başlamışlardır. Ötekiler de bu· 
- Bıahz 8 ır. dan vermemek için aün yarın gelerek işe başlıyacaklar-

u rana mey "' 
iındid her taraftaki ilk mektepler dır. 
e ihti;~ea tekabül edecek ıubcln T eşkilatr tetl<ik 
titadı hazırlıklarına bat.l.anmııtır. Dahiliye Vekaleti umuru mahalli-
aartf idare•i ne kadar mura~aat 0 • ı yei vilayat müdürü Nazif Bey yeni 

ursa olsun kabule karar verı:nıştır. tetkiliitın tatbikotın ı tetkik etmekte-
Kayıt ve kabul muamelesıne 15 dir. Nazif Bey dün Vali ve Vali mu· 

ylillde baılanacaktır. / avinini ziyaretle noksanlar hakkında 
Aksarayda Petrtevniyal vakfından · görUsmüstür . 

apılan b_ina yakında lise haline ifra ğ 1 
Nüfus işleri 

dılecektır. . Ş h . · d bulunan nüfus umumi 
Maarif idaresi ilk mekteplerde _te· ı .. d~ . rımt·" · .° ncu·· şııbe müdurü Hıl-. • . . f ı·· mu ırıye 1 u-;u 

rısatın şımdıkı sını usu u :ı-:crme . B d ni te~kilatta nüfus şube-
rup usulüle icraıına dair şayıadan lmı. !{ . ~temesgul olmaktadır 
demi maHlmat beyan etmektedir. erı ıs erMı ı eh b • 1 • · 

• • u aııe e ış erı 
Münhal muallımlıklere Vilayet idarci hususiycsi ile Bele-

tayinler diye mu~aseb~si birleştiği için ikisi~i 
Dün münballitın tayinlcrilc meı- alacak bır daıre aranmaktadır. Vıla

ul komlıyon toplanarak bu seneki yet ~airesinde _yer buluna~azsa eskı 
ezunlardan 38 muallimin tayinleri- emnıyet sandıgına ycrleştırllecektır. 

i yapmıttır. Bunların ekoerioi mual- E'k om/ 
iın hanımlardır. Zaten 1600 kadarı Oll 
lan !ıtanbul ilk mektep muallimleri- J d d .. ) f k f 
in 900 ü !ı:admdır. Son senelerde ilk JOfS8 8 UO -
abıile tedriaatına bilhassa hanımla- 1 d 

• ı~ rağbet göıtc"'?eai maarifimiz .için dasyon yapı 1 
yı neticeler verdıği te(tlıpat nctıcc- Dün borsada tahvilatın likidasyo-
inde anlatıiırufttr. nu yapılmıştır. 

Millet mektepleri Llkidasyonda istikra<ı dahiliden 
Millet mektepleri tcırinieani ipti- 4000 t•ne eksikti. Bu eksik 180 ku

•1ında açılacaktır. Bu sene bi~hassa ruş reporla mübayaa edilerek kapa
alQınatı umumiye dcrsanelerıne e- tıldı. Ünüfiyeden 11 ,000 tane eksik 
eınmlyet verilerek halkın okuma ve vardı. Bu eksik de 380 kuruş reporla 
••ma iıtifadcsinin tatmimine çalışıla kapatıldı. 
•ktır. Rumeli şimendiferleri tahvilatın-

dan 60 tane eksikti 2,5 kuruş reporla 
piya8'ldan mübayaa edildi. Kadın Birliği C. H. Fır

kasına girdi 
ICadm Birlitinc mensup altmış 

anım, bundan bir mUddet evvel ay
ı ayn Halk Fırkasına m!iracaat et
işlcr ve kabullerini istemişlerdi. 

Cevap dün bu hanımlara teblig •
ilmiş ve" fırka azasr meyanına dahil 
ldulı:ları bildirilmiştir. 

Arslan çimentodan 1 t 40 tane faz. 
laydı. 6 kuruş rcporla satıldı . 

Kambiyo fiatleri 
Dün borsada İngiliz lirası 1030 

kuruşta açılmış ve bir aralık JD30 ku
ruş on paraya kadar yükseldikten 
sonra 1030 kuruşta kapanmıştır, 

Liret 9.05, altın 91 S kuruştan mu· 
amele görmüştür. Ünüfiyc dün 109 
kuruşta açmış 107 on parada kapa
mıştır. 

Hala o mesele 

çbogl akmak tal ır.b 1 dass
1
a afa- idarelerine teblig· olunacak ' 

a ı no ta ar u a aın arın a- . . 
1. k 1 · · t k'l t lısteye dalııl olmıyan kitapları a ıyet mer ez erını es ı e - k 

mektedir. Bıı cı var yankesicile- 0 unma.sı .meno.lunac~ktır. . 
ri bütün dükkan ve magaza sa- Şehrımızde lıs.telerın ıhza~ıle 
h . 1 · l ' d t · t h f meşgul olan Talım ve terbıye 
ıp erınce ma um ur. sın a a h . . . 

tarafı bu diikkan sahipİeri yan- eyetı reısı Tevfi k B. kitapla 
kesicilerle muvacehe edildikte- r:n tefrikinde inhisarcılık göz~
ri zaman tanımadıklarını söyle- tılerek yaln·z bi~ ~aç zat~ıı kı-

kt d . 1 r tapları kabul edıldığı şayıasını 
me e ır e . k . d 

Sebebi de şudur: te zıp ~ erek demiştir ki: .. 
Çünkü bu serseriler mağaza .- Lıste~e yalnız alfabe ıçın 

h ' 1 · · t hdit ederek camla ellı kadar kıtap dahil bulunma -sa ıp ennı e b"C .. 
rını kıracakların ı söylemekte- ~1• u un n;ur~aatların nazarı 
dirler. Bıı vazi yette polis müş- ıtıbara .~lınu.ğını gösterir. K•ra
kül mevkie düşmektedir. Ahi- et ve dıger kıtaplar da im kadar 
ren vilayet şirldetli bir emir ve- çoktur. . . 
rerek bu cıvar serserilerinin sü- Mektepler bu kıtaplardan ıs
ratla faaliyetine n ;h -yet veril - tedikler'.ni inti~apta tam~men. 
mesini bildirmiştir. serbesttırler. Kıtapl41rın fıatlerı 

Dün vali muavini Fazlı beyi geçen sene Maarif Vekaletince 
birisi ziyaret ederek elindeki vazedilen esaslar dahilinde tes
üstü karalanmış zarfı uzatmış bit edilmiştir. Ve hem talebenin 
ve: hem kitap müellif ve tabilerinin 

- Odacı yazılacağım, demiş- hukuku nazarı itibara alındığı i-
tir. çin mutedildir.,. 

Fakat hiç bir yazıya benze- Bu sene alınacak 
miyen karalı zarftan Fazlı Bey meccani talebe 
bir şey anlamadığını söylemiş- 15 Eyh1lde yapılacak olan 
tir. leyli lise ve ortamekteplere mah 

Meğer hadise şu imiş: sus meccani talebe müsabakası-
Bu zavalli adamcağıza yolda na girmek üzere şimdiye kadar 

birisi raslamış: muhtelif vilayetlerden 200 ka-
- Seni odacı yazdırayım; ver dar müracaat vaki olmuştur.Bu-

3 lira da harç için istidayı vali- na mukabil meccani olarak alma 
ye götür ... " İşte, dolandırılan a- cak talebe miktarı 1 o kız, 10 er 
damcağızın elindeki karalan- kek olmak üzere 20 den ibaret
mış zarf 3 liraya malolan o mev tir. 
hum istida imiş. Bunların yalnız dördü Istan 

Çivrilli bir adam elinde Cer- bul talebesinden, diğerleri taş
rahpaşa hastanesi sertabibi ralı taliplerden sıkı bir nıüsaba
Rüştü Beye yazılmış bir iş tav- ka imtihanı neticesinde tefrik o 
siyesi ile hastaneye doğru gider lunacaktır. 
ken yolda rastladığı bir adam: - --·----

- Oh ... neredesin yahu ... di
ye boynuna sarılıyor .. Tabii bu 
meçhul adamı tanımıyan Çivril 
li evveıa şaşırıyor .. öteki: 

- Yahu tanıyamadın mı di
ye .. kadrm ( !) arkadaşlığını ha
tırlatmak istiyor ... 

Yerli sergi ---
Sergi 5 eylôl akşamı 

kapanıyor 
Halk fırkasına dahil olan bu ha

ıınJar arasında birlik idare heyetinin 
Ütün azuı bulunmaktadır. C!imhu
iyet Halk Fırkasının belediye inti
•batı listesinde bu hanımlardan ba
rları bulunmaktadır. 

Yerli mallar pazarında satcş yapı-
lıp, yapılmaması günün meselesi ha- Zavalli Çivrilli çarnacar hiç 
line gelmiştir. tanımadığı bu arkadaşı ile ko-

Dün akşama kadar yerli mallar 
sergisini 249,000 iki yüz doksan dört 
bin kişi ziyaret etmiştir .. . Miltemadi 
bir ins~n akını günden gune artmak
tadır. S eyliıl cuma günü akşamına 
kadar açık bulunacağından şimdiye 
kadar ziyd.ret etmemit olanlar uzak
larda bulunanlar bu fırsatı kaçrrma
mak için acele etmektedirler. 

Rüıumat mektebi 
Rüsumat meslek mektebinde ya· 

kında dertlere başlanacaktır. Bu sene 
llıektep darcei hariçten talebe alacak 
tır. Mektebi dokuz ay sonra ikmal e
den efendiler tercihen gümrilklerde 
bir vasifeyc alınaGaktır. 

Eminönü poliı merke
zinde tahkikat 

Poliıtc teftiş.otta bulunan mülkiye 
üfettifleri bir meıclcnin daha tah
kine vu'ıyct ctmiflerdir. 

Bu tahkikat Eminönil polis mer
ezindeki bazı memurlar hakkında 
ereyan etmektedir. 

Eminönü merkezi komiser n1t\a

vinlerindcn Faılı ve Vehbi B. !erle, 
•rkomiscr Halit Bey polis Cemal ve 

Mehmet Efendiler müfettişliğe celp 
0dilerek malQmatlarına müracaat ol· 
tınmuttur Bu tahkikatın bazı evra
knı ziy aı ile alAkadar olduğu söyl•n-

•ktedi r. 
MU 

u tahlci 
lunaca 
ir. 

fettiıliğin ehemmiyet verdiği 
'kat birkaç güne kadar ikmal 
k ve mesele tcvazzuh ~d~ '.<"k 

kikat neticesinde lüzum c:Orül Tab 
iığU t 
eye v 

akdirdc bazı memurlar mahke 
erilcccklcrdir. 

Yerli mallar sergisinin kapanması ııuşmağa başlıyor. Ve nere}' C 
yaklaştığı halde Ticaret odası hala gittiğini anlatıyor. 
s<gilerde satış yapılıp yapılamıyaca- Öteki; 
gını vtkik etmektedir. Oda şimdi dt . 
bu işin halli için bir komisyon teşki- - Yahu diyor ... bırak o tavsı-
line karar vermiştir yeyi ... Riiştü B. benim aziz ah-

20 milyon kilo tütün babımdır. Ve böylece iki candan 
satılmış ( !_) arkadaş yola ~üzülüyo:~~'.· 

Tütün piyasas:nJaki hararetli satış Gıderken yerd~ bır zarf goru
lar devam ediyor. Vt rilen malümata , yorlar .. Açık goz arkadaşı der
göre bu seneki satış fiatleri geçen ""· hal bunu alıyor, bakıyor ki b!r 
neye naıaran yüzde on nisbetinde cok ecnebi parası .. 
yüksektir. , - Ha işte diyor. Şimdi bun-

Şimdiye k•dar İzmir havalisinde 1 j T b d 
20 milyondan faıla tütün satışı oldu-' arı pay aşırız... am U ~ı~a a 
ğu anlaşılıyor. Daha Marmar.a havza arkalarından hızlı hızlı bırı ye-
sındaki 8'ltıılar başlamamıştır. tişiyor ve: 

Gelen haberlere göre Samsun ha- - Demin buraya paramı dü-
valsindeki tütün va,iyeti eyi gitmek şürdüm .. Üstünüzü arayacağım 
tedır. diyor .. 

Kambiyo Borsası Çivreııi, dün vali muavını 
Fazlı beye müracaat ederek bu 
garip arkadaşlık esnasında 40 
lirasının kayıplara karıştığını 

istedin ıo.ıo L"VI bS .. _.'l\J 

Do lor 0,47 -.$~ ~ııınr .l .ll.OtJ 

Frınk ! ı 02,50 \lırt. t l/S,f)C ağlayarak anlatmıştır. 
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Balıkçılık 

-

Porşcmbe günü akşamı Cümhuri· 
yet Gençler mahfili tarafından bir ve
da müsa.me-resi verilecek, cuma günü 
sergi kapanacaktır. 

CumartPsind n itibare-n sergi tah
liye edilerek ve ayni gün mektebin la 
miratrn.:ı başlanacaktır. Serginin "Ga
latasarav" mckteblnedc çok faidesi 
dokunm.uşdur. Mektebin 650 metre 
mürabbaı tutan ön cephesi serg-i he
yeti tarafından asfalt inşa ettirilmiş 
ve mPktr. bin cephesinde miıntazam 
elektrik tezyinatı yaptırılmış ve dahil 
de de çok kuvvetli tesisatı alektriki
yc vücude getirilmiş v . bit.ta?i bütün 
tesisat m,.ktebe tıark edılmtştır. 

. . 
I.tmanımıza bir Sırp mektep g-emısı geldı Dün ·r. Odasında 

bir içtin1a yabıldı 

Memleket iktisadiyatına çok kuv
v~tli mevkii bulunan fabri~aların ser
gi dolayısiJc imal ettikleri malların 
ucuzluğu ve mrtanetini sergide gör
lerilc gören halkımız sergi heyetine 
gönderdikleri yüzlerce mektupla da
imi bir sctginin vücude getirilmcaini 
talep etmektedir. Fak~t daimi bir ser
ginin külfet vt• masrafı ve alf"lhuıus 
bir sergi binaslnın mevcut olmaması 
bu t::ııltbin tervir:ıne imkın bırakma
maktadır. -·-Çanakkale abideıi 

·-
Balıkçılığın inkişafı 
tedbirleri görüşüldü 

Çanakkale şehitliklerine dikilecek 
abidenin maketi Güzel san'atler aka
demisi tarafından ikm•I edilml,tir. 
Bu nümunc bcycnllirse abide buna 
göre yapılacaktır. 

Ticaret Odası Balıkçılar ko- Bu m•ket, uzun bir siitun halinde 
misyonu dün Odada bir içtima dir v. geniş bir kaide üzerine oturtul 
yapmıştır. Bu içtimaa balıkçı- muştur. Üzerinde mail iki çelik ok 
lık mütehassısı M. Weberman vardır. 
ve şehrimizin tanınmış balık ve Şekiıre H. ın katili 
deniz mahsulleri tüccarlan işti- Pangaltıda Şekılrt hanım isminde 
rak etmiştir. bir gen~ kadını kıskançlrk yii•ünden 

öldül'en Mal'"mara vapuru batkamaro4 
İçtimada balıkçılığın inkişafı tu İz.-t Ef. ııin bugün Ağırcen mah 

1 için Oda deniz ticaret bürosu kemcsinde muhakemesine devam edi
l tarafından haz rlanan rapor tet- lcccktir. 

l
kik edilmiştir. Tapu dairesinde 

Komisyon Türk balıkçılığı- Tapu ve kadastro umum mü 
nın inkişafını temin için ne gibi dürlügü merkez tapu müdür mu 

Şeref Bey, bir yerde arkadaşlarik 
rakı i ç miş ve gece yarısr birdenbirl! 
fenalaşarak doktor yeti~inciyc kadnr 
son nefesini vermiştir. Şeref Beyin 
refikası dün Adliyeye gelerek zevci
nin vefat. sebebi anla~ılmak üzre ce- 1 

sedinin morga n1tklini talep ctmhüir.,\1 
Otomobil kazası 

Kadıköyiind.t" Nalhant sokagında 
Kurbalıdere sakinl erindon Halil ağa · 
ya (89) numanlı otomobil çarparak 
b .1ca ğlnd .1n m~cruhiycti nf" sebebiyt.:t 

1 
verMek firar ctmi ~ . t.ı r-cruh t tp fak ü l ~! 

tesine ka dırılm r\?tır 

Adliye arkasındaki otlar 1 

O
.. .. ' t t~tuşmAduış d . . . 1 
un og e uzerı ıye aıresıntn 

A11gelldu 

ark1 cephesindeki otlar ate~ alarak 
bir yangın tehlikesi ba~ göstcrmişso · 
de itfaiye yetişerek tcvessi.ii.ine m~y· 

dan vermeden baştırmrştır 
• Gai:ıtasaraylı Küçük lüma\-

Kundura~ı~ar c~iyet~ in Yunan şampiyonu Angelidia 
namzetlerını _tes_bıt e~tı ile yapacağı hoks macma iki 
Kunduracılar cemıyetı heyetı umu gün kaldı. Angelidisin Selami-

miyeıi dün fevkal.ide bir içtima yap- . . . . 
mıştır. ye sayı hesabıle galıbıyetınden 

Bu içtima yeni yapılacak idare 'h"- sonra kendisinin İstanbuldan 
~eti namzetlerini t;~bit için yapıl~ı - mağlilp edilmeden ayrılmasını 
g.ın~an b~~n harıcınde bır s•Y go- istemiyen Kemal, arada hazır-
ru~uln~~mıştır. · · k 1 

Yarım sa•t kadar devam eden bu !anmak ıçın pe a7. zaman o -
içtimada ekserisi ••bık heyeti idareye masına rağmen , 5 ey!Cilde bir 
ait olmak üzre yeni namzetler tesbit maç yapmayı kabul etti. Filha 
edilmiş ve cemiyetler mürakaba heye- kika Yunan şampiyonu Ange-
tinc verilmiştir. Kunduracılar cemlye4 

• , • ,. •• 

tinin intihabi gelecek hafta yapılacak lıdıs, Kemalın Fransız Rebı ı
tır. le yapacağı sıralardaki formu

Bakkallar cemiyeti 
Katibi umumiliğe 

Ahmet Fethi Beyden inhilal eden 
Bakkallar cemiyeti katibi umumiligi
ne htnüı kimse tayin edilmcmi1tir. 

Aldığımız malümata na7.aran bu 
vaıifeyc C. H. F. nahiye reblerinden 
Ahmet Halim Bey getirilecektir. 

Dünkü ııirkatler 
l - Şehremininde Deniz Aptal 

mahallesinde oturan Taksire Hanımın 
kt:"ndisi evde bulunmadığı bir sırada 
evine hırsız girerek bir siyah panta~ 
1011, bir kıt elbis.;:, bir basma entari 
çalmıştır. 

2 - İşsiz Mehmet, Beşiktaşta 
Köprü Hamamı bitişiğindeki 12 nıı· 
maralı. İrnnlı Hasan efendinin kahve 
sine gelip oturmuş, kahvecinin bir si
yah cek•tini çalarak kaçmıltır. 

Eve taarruz edenler 

na tesadüf et~eydi Kemalin 
karşısında bir iki ravnttan faz 
la dayanaın : yacağını kat'iyet -
le tahmin edebilirdik. Fakat bu 
sefer uzun bir zaman idmanı 

bıraktıktan sonra ı,.;sa bir za -
manda mühim bir maça ha -
zırlanmak mecburiyetindedir ki 
bu maça daha fazla bir merak 
uyandırıyor. Zira eğer Kemal 
o zamanki gibi tamamile an
form olsaydı kimse macın' neti 
cesinden şüphe etmiyerek me -
rak bile beslcmiyecekti. Halbu
ki şimdi zihinlerde teressüm 
eden bir istifham işareti var; a
caba Kemal, bu kadar az za- -
manda Yunan şampiyonunu dö 
vebilceek gibi hazırlanabilir nıi 

Taksimde, Sırascrvilerde 46 nu-
maralı, Madam Emekyanın evine ta- veyahut .hazırlan.dı .mı' .. Bu s.u
aruz edertk tabanca ile Madamı kor- ale kendı kanaatımıze gore bır 
kutan ve bir gardirobu kırıp eşya a- cevap vermek lazım gelirse, Ke
şıran şoför İhsan ve arkadaşı Osman mal Rebi için hazırlandığı .za 
Ef. ler hakkında şikayet yapılmıştır k' f k ı· d f k 

1 

man ı ev a a e ormunu o-
. Otelde .. ~ir tec8:vüz !ay kolay bulamaz. Düşünmeli 

Sırk:c'.de Gulıstan otelınde oturan! ki boksörümüz profesyonel, 
~alıkesı_rlı İs~et Manım otelini değif . .. . 
tırmek ıstemış. Ertuğrul otelinde bir ı mahır ve tecrubelı Fransız bok 
oda tutmuş. G«• yarısı İsmet Hanı-1 sörünün karşısına çıknıak ve 
nı'.~ te1.3şla karakola gelmi~ ve otel her halde galip gelmek için iki 
mustccırı Rı!• E~en~inin tas~llutuna aya yakın muntazam bir suret 
maruz kaldıgını ıddıa etmı,tır. Zabı- . 
ta tahkikat yapmaktadır. te çalışın ştı. Buna mukabıl bu 

, sefer ancak on beş günlük bir 
Ce.rh vak aları idman gördü. Maamafih derhal 

1 - Fatıhtc Hobyar mahallesinde • . . 
14 ve 16 ya• d 2 k k 1 1 kaydetmek lazrmdır kı Kemalın 

,ın a çocu şa a aşır- b .. k" . . .. 
1 k R . ugun u vazıyetı on beş o-un 
ar en ccep: elınd' bulunan taban- lk' . · d b' "k 

t t .•. . k . . evve ı vazıyetın en ır ac 
canın e ıgını çe mış Rcmzı sağ ko- · 
!undan yaralanmıştı:. misli daha iyidir. Ve nihayet 

2 - Umumhane serma clerind karşısına çıkacak olan boksör 
Anasta; eıki dostu Sırrı ~arafınd:: boksun bütün inceliklerini en 
çakı ile yüıünden yaralanmıttır. hurda noktasına kadar kavra- -

3 - Tophanede amele Mehmet; mış olan Andre Rebi değildir. 
deniz amelesinden Osmanı •ustalı ça · Filhakika Rebi ile Angelidisin 
kı ite eski bir kin yüzünden ıol baca tekniği arasında dağlar kadar 
ğından yaralamıştır. fark vardır. Angelidisin ~iki 

Kundura hırsızı yegane avantajı nefes cihetinde 
Karaköydc Sarafim Efendinin dir. Angelidisin punçlan, Ke

kundura mağaıasından bir ayakkabı male nakavt~a mağlfip ol~ Ro
çalınmıştrı. Hırsız; kendine memur manya şampıyonu Karpen le ka 
süsü vererek dükkina ıı:iden Süleyma bili kıyas olmıyacak derecede 
nyelı Lütfidir. zayıftır. Binaenaleyh biz, kendi 

Galatasaray liıesinin 
İptidai sınıfları 

Bu. sene mektepler her seneden 

sinin de söylediği gibi üstüne 
aldığı vazifeyi bihakkın müd -
rik ve ona göre döğüşccek olan 
Kemalin, Yunan şampiyonunu 

fazla talebe müracaatı karşıaında kal . . . . 
dığından maarif eminlifi talebenin a- da kuvvetlı ve fazla·bır ıhtimal
çıkta kalmamalarını t:min i ·in icap l~ mağlup edecefi kanaatinde-
edcn h. r türlü tedbirleri almıttır. yız. 

Bilhassa Galatasaray Iİ•esinin de Cuma günU bu mühim ve çok 
talebe mevcudunun haddinden fazla merakla beklenen maçtan başka 

11 l L l ti 1e/llep gemisi tedbirler ittihazı lazım geldiği avinliğine tayin edilen Ankara 
• nıanı11:1za ge e11 ava e e rı h kk d l'k d 1 d t ..... .. L' f" B d .. .. G .. abitan ve a ın a a a a ar ar aras•n a apu mucıuru ut u . unden artacağı anlaşılmı,tır. Mektep idarc-

Dün sabah limanımıza Lava- gun kal~~aktı:.~ ;m:k:rak şeh- yapılan ankete gelen -cevaplan itibaren yeni vazifesine başla-_ •i, Galatasaray lısesinin iptidai kıaım 
ki.içlik Stavro - İbrahim, Ziya -
Andon, Enver - Panayot, Maks
Mihal araıımda icrası mukarrer 
maçların da takibe şayan olduk 
!arını kaydeylerlz. 

qte İsminde bir harp mektep efradı dun ~a Y ç 'lmeg·e de- tasnife başlamıştır. mıştır. Ankar:ıya nakledilecek Jarını Ortaköyde bir sultan sarayına ern· · · ... "! e ve gezı ısı gelmiştir. ~n goru n:ıe~ .1 . ziyaret et Bu cev.ıplardan ve t porılan olan taşra kayıt kaleminin ev- nakletmeğe karar vermiştir 
. Genıi Sırp bahri ve talebesi- ger yerlerını, ~aıknı enndanı res- da istifade edilerek yeniden bir j raklarınııı tasnif muamelesile iş Beyoğlundaki dairede yük ek il· 

~ı haın·ı b 1 • miştir Geın uma · k · ı · 1 ı u unuvor. · . t etmiştir. rapor hazırlanaca tır. , tıj.!·a edecektır. nıflar k•lacaktır. 
La\·alette lim~ı ımı.zda birkaç m~ makamları zıyare 

S. Galip 

l.;t:ınbul belediyesi zat işleri 
müdürü Samih B,. yeni beledi
ye kadrosu ile belediye memur
rına ait Barem cedvelinin tasdi
ki muamelesini ikmal etmek üz
re dün Ankaraya gitmiştir.Ka 
nunen İstanbul belediye me
murlarına da Eylill birden iti- -
baren baremin tatbiki icap etti
ğinden belediye memurlarının 
eylfil istihkaklar: rraaş namı al
tın-la verilmemiş yalnız dün bu 
maa avans olarak tediye edil
miştir. Barcının tasdikinden 
sonra aradaki fark ta ayrıca ve· 
rilecektir. 

Hakkı huzurlu komis
yonlar lağvedildi 

Eanetle vilayetin tevhidi ü
• ~nne yeni tes.kilatın esaslan 
derhal kurulmu'l is de teferrii 
ata ait bazı noksanların vücu
dii tabii olacağı cihetle bunların 
da bir an evvel ikmaline çalışJ
maktadır. Emanete merbut o
lup muhtelif işler üzerinde ça
lışan ve buna mukabil de hakla 
huzur alan bütün komisyonlar 
lağvedilmiştir. Evrakı da bele
di • riyasetine teslim edilmiştir 
Bt· evrak yeni teşekkül edecek 
ve fakat hakkı huzur almıyac<>k 
olan komisyonlara verilecektır. 
Encümeni Emanetin de hikmeti 
vlicudü kalmamış, ise de yeni in 
tihap yapılıp encüeni daimi te
şekkl edincive kadar vazifesine 
devam edecektir. 

Encümeni emanetin hak
kı huzuru kesildi 

Maamafih Emanet erkanın
dan mürekkep olan encümeni E 
manet azalarına verilmekte olan 
ayda 40 lira hakkı huzur da Ey 
lGl birden itibaren kesilmiştir. 

Diğer taraftan isimleri deği
şen şube müdürlerine ait lavha 
lar tebdil olunmakta, mevcut ve 
matbu kağıt ve zarfların başlık
ları İstanbul belediyesi şeklinde 
tashih edilmektedir. 

Belediye müfettişleri tefti· 
şata devam etm~kte ve ihtiyaca 
taalluk eden ne gibi noksanlar 
varsa tesbit ederek raporlarını 
her akşam belediye riyasetine 
vermektedirler. Bu bir kaç gün 
zarfında her şey ikmal edilmiş 
ve işler tabii mecrazına girmiş 
olacakt·r. 

~··..---

lskenderiye Türklt!rİ 
iftiraları tekzip 

t-diyorlar 
Dün İsken deri yeden 15 ına 

ruf Türk tacirinin imzasını ta~ı 
yan bir mektup aldık. Bu mek
tupta, geçenlerde "Yarın., gaze 
tesinden Seyrisefainin İskende
riye a.:cııtesi a1eyhinde yapılan 
neşriyatın tamamile musanna 
olduğu beyan edilerek ezcümle 
deniyor klı 

"Seyriselain idaresine karşı 
istimal edilen iftira üç kişi tara 
fından icat edilmiştirHasis men 
faati şahsiyeler.inin neticepe 
zir olamamalarından mütevellit 
infiallerini buradaki umum Tü
rkler nam·na göstemıeleri bizi 
çok dilgir etti ... 

Mezkfir gazetede çıkan malu
matın külliyen yanlış, uydur
ma ve çirkin iftiraların mahsulü 
olduğunu u7.un U7.adıya izah edi 
yorlar. ---Behçet B. geliyor 

Tütün inhisarı umum müdü
rü Behçet B. b•ıgün Radostan 
şehrimize avdet edecektir. 

Müskirat tayinleri 
Haber aldığnnıza göre İzmir 

müskirat başmüdürü Abdülka
dir B. Ankara başmüdUrlUğüm 
tayin edilmiş, yerine de Gazi Aı 
tep ten İbrahim B. getirilmiştit 
Mersin merkez mlidiirü Nu 
Kadri B. de terfian Gazi Antell<' 
tayin edilmiştir. 

İzmir muhasebe müdürü Ce• 
det B. Mersin merkez müdürli 
ğline tayin edilmiştir. 
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3 EYLÜL 1930 
!'lAREHANE - Ankara caddesi 

No: \00 ... elııraf adreti: Milliyet, ı .. 
tanbul. 

Telelon numaralı: 
lotanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
S aylıtı 400 kurut 800 kurut 
6 ,. 7.50 " 1400 " 

12 " 1400 o 2700 u _ ................ -
Gelen evrak geri verilmea 

Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 
lur. Ga:tete ve matNaya ait itler İçi• 
müdüriyete müracaat edilir. 

Ga:z.etemiz ilinların mes'uliyetillİ 
kabul etme-z. 

Bugünkü hava 
l )un lıarırtt tn ı;ok 26 tt az 

r '> <'rreco idi. Huırttn hna •vık 
ulac11k t uı,;~r ~imal eıecektır. 

Sen ne dersin'? 

J)ağ<ia 1>ir ha ykuş ÖtÜ)'Or .. ! 
-lspanyol hiJıayesi-

68 inci haftanın 4 öncülüğü, 
nü İstanbul. .Erktık lisesinden ı Dünya ittihadi 
327 S. Pertev B. kazanmıştır. Avnı~ ittihadının yapılmasını 
Yau.sı şudur: 1 biraz u ... k görüyorum. 

Bu haftanın en mühim haberi Her halde bu olacak, fakat zama, 
Ag·rıdag·ındaki akilerln peri- na muhtaç_tır. Avr~pa .ittihadı yerine 

. . . ! . . Aıya ve dıfer blitün cihan memleket 
ıan vazıyetidır. Bır müddetten- Jcrinin i~tiraklerile dünya birllfi yap 
beri Ağrıdııjı:nm üst kısımların mak daha muvafıktır, ve zamanı ce
da tahasaun ederek kalmış bir lince bu da olacaktır. Bu böyle bir 

Bir müdde1teberi genç adam Mtihendiı: 5erseri güruhu vardır. Bunlar j te,ekk~lc girmeic memnuniyetle a, 
. d" k d İ f madeyız. dalgın olmuş, eski itiyadına ra( - Sen yolda 4ialıoan amele- ~ım ıyc a ar ran tara mm a, 

men az konufuyor, az gülüyor- densin değil mi? .. dedi. çık olmasındaın istifade ctmiş- ı İngilizler Iraktan 
du. Onun bu değişiklfğtni çabuk Amele bwıa tasdik cevabı !er ve o t~rafta her türlü mua~ çekiliyor 
farkeden arkadaşları kendi sile verdi. vcnetc naıl olmuşlardı. Halbukı ı . . . 
,akala,,ıyoclardı: Dağda yapılan iş büyüktli. dost İran hiikfimctinin son gün . İnıılızle~ ?'avaş yavaş memleketı-

.. 1 . d·kl mızden ~elrilıyorlar. - Bilmiyor değiliıı .. S.n i•t.e Daha ötelerde bir çok amele !erde teşcbbiisatımızı nazarr ı ( 1932) de İrak idaresi tamamen 
dijin kadar bizden eakla ... Gü- vardı. Genç mühendis yoluna kate alarak hududwıu kapama- 1

1 bizim elimize ıeçmi' olacak ve İngiJ, j 
1 ı<el bir kadınla meşgulılin !. . devam ederle-en gideceği istika- ııı Ağrıdağrndaki asilerin vazi- terenin arnkası kalmıyacaktır. 

O bu şakalardan hiddet ctn:ıi meti Şaiırmış olacak ki amele, yetini hakikatcı feci bir hale Mısır me•elesine gelince, muahe, 
yor, biltkis giilerek cevap verır ye yol sordu: . . . . getioniştir. AsiJ.erln müstahak 1 de ile i•tiklili t~ıbh edilmiş ve tama 
ken · - Ben dedı yol mirtcahhıdı ld kla b · et 1 a men yetışmış bır mıllet olan Mısırlı, . , , o u rı u vazıy on arın ar 1 h.. k h kk h · d. ı 

1 
- Güzel kadın mı, diyordu, ni bulmak istiyorum. 1 bli .. k bi "f k k -1 ar ur ya~ama a ını aız ır er . . . . . sına yu r nı a so muş er ve yaşayacaklardır. 

1 bwıu da nereden ıcat cttını:ı:?.. Amele tarıf ettı. En kısa yo- zaksızlık ve cc hanesi:ı:likten . . . . 
Genç adam mühendisti. İs- lun nerede olduğunu söyledi. .. .. . . P . . Ümıt ederım kı k•ndı aralarında 

. • d b" 1 M .. h . buyuk bır ycıı ve ncvmıdiye ka anıa,ırlar ve mtmleketkrinc hizmet 
panyan~n. bır d~gıı?- !1 .~r ~o u endı~: pılmıtlardır. Çünkü cephane ve ederl<r. Benlik davasında bulunanlar 
açmak ıçm kendı gıbı uç dort -. Benımle beraber gelsene .. silihları tükenmit olduğu gibi 1 bu gibi mücadelelerin zararlı olduğu-
arkadaşlc çalışıyor, yapılacak dcdı. . k . k h .. lü nu nazarı itibara alarak vazgeçerler« 
'eyleri tayin ediyordu. Genç mü Fakat amele özür diledi. Ken ~yece ve ıçec~ er tur şe- bittabi iyi olur. 
hendiı sonra ilave etti~ disini bekliyorlardı, gidemezdi. yın. t?ata hare~atından do.layı . T~ro• ekspresi Avrupa ile İrak ve 
_o güzel kadın böyle dağba Fakat yol dosdoğru gidilecek grnnlememMı bunları pen~~ Hındıatan arasınd' seyahat• çok kı-

y . f k kt "'"'alı (-'_,,. ' b" 'd K 1 1 bı"r hale koyd" Van ve Sıırt aaltmış ve kolaylaştırmıştır. enı ır açı 1 ~ UUB' _,nda ne yapsınr.. ır YO• u. aybo mak, yo u şa- w, .. İlk fırsatta para bulunca Toros ek 
rusu pek te tepeden ınme çık~ı - Öyle, fakat sen onun ha, şırmak kabil değildi. mmtakalannda bulunan huku- spre•inin hududumuz dahiline isabet 
} a) herkesin aklında bir lıttf- yalini her gittiğin yere götür- Mühendis ayrıldı. Bir müd- mete sadık atlretlM bunlardan eden aksamını inşa ederek bu yolcu, 
ham işareti sallanıp ~ruyor. · müyor musun?. , dediler. det sonra arkadaşlarının yanına ele geçirdiklerini hllkOmete '°8 luğu daha ziyade kısaltacağız. 
Fethi Bf. bu istifham ıp.retlerl 1 Gülüıttillcr. Genç miihendis geldi. Maksadı müteahhidi gör lim etmekle 111dakaderin.i bir 
ni izaleye beyhude çalıtıyor. · ·. ba§k• bir ıey söylemedi. Korku mek degildi. Yolda rast geldiği . kere daha !ebat etmitlerdk. Za Kıral Faysalın Gazi Hz. 

Hali herkes birlbiriM: 
1 
yordu: Fazla bir kelime daha ı adamr da biliyordu. Bu amele ten Ağrıda bulunan etlriya gü- ne hürmeti 

- Yahu bu yeni fırkaya ~e- söylene arkadaşlarının cesareti değildi. Başka biriydi ki kendi- ı·uhu da dehalet için sebepler Kıra! Fayaal Hz. ben Türkiyeye 
cler5in ? . diye s?rmakta ve cıdr artar, onwı a~:ı:ından sırrını al- 1 ni ameleye benzetmiş, fakat aremaktadır. İrarun vcreocıli ııelirken İ&viçrede bulunduklarından 
di bir cevap venno glh: mak için hep birden sualler so- kimbilir nasıl bir maksadı var- son cevabi notadan sonra varl- ııöremedim. Fakat diyebilirim iri kı- : 

- Eski afza yeni talim. rarlardı Sustu. İşine devam et- dı?.. yetleri bUsbUtün. fenalapcak o- rol Hz. daima Gazi Hz. ne çok büyük 
bir ihtiram perverde etmektedir. 

ÜN YON 
kumpanyasını bir kere u~rımıdın ~igorta yaptırma ·ın~ .. 
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~~nıniyet sandığı ıııiifli"ırlüğiin<le 
Fatma 1 lanım ve Mu,tllla Ihsan Beyin 5505 ikraz 11~111: 

deyn st'nedi mudbince ve B~.kıaş Abba~aga mahalle ıt 
clendiıade sokap;ında ~ki f 4 yeni f 6 nuıııarılı hıuıeııin er 
suretilc emniyet sandıgından istilı.rız ı:ylcc , ,deri mebrngın '1 

hitamında ödenmediği hasehilc istikraz esnasında tayın eyıedı 
ikametgahlarına ıclıli!at i!a't için gönderilen doksan bir gun 
ihbarname zahrıııa mahHlle>i he,·eti ihti\'arhe. ince yazılan lll' 

J ; : r ·etl 
hattan Fatma 1 lanım ve 1\lustafa lh<an He in lzmire «itukl 
'P >arih adreslerinin bilin<medi~ anlaşılmış oldıı~undan ilAn 
hinden itibaren doksan bır !(tin zarlınd• borç iıdcnmediği 
yenilenmediği takdirde mezkt\r hanenin ınıiuyedc ile •Atıl• 
ilan olunur. _____./ 

l·~ınniyet sandığı n1iidiirliiğünde 
:\llinen er Hanımın :i~OJ ikrAz numaralı deyn senedi muı:t 

, e J\adıköyündc Osınanağa .mahallesi ndf' Ku~dili sokagınd• 
J 18 müh;rer ıc yeni l 1·13 numaralı maa dükkan bir hıııt 
terhinİ surctilc Emniyet sandıj\ından btikrız e ·ledigi. ıneııl 

rndesi hitamında öcknmtmeşi lıaschile istikraz e'nal'ında tayııı t 

ikamet)(ahına tebligat ifası. için g.onderilen. d~ban hir gtinJuk.JI 
harnamc zAhrına mahalle~• Heyeıı ıhııvarıye,ıınce y.ızılan 111"~ 

hattan horçlu mı:maileyh;ı \luntvver Hanımın vdat eyledi~ 
kızlan ;\\ari, l laykanu~ Zanıhl Ha111mlardan başka mirı.çıll 
ma<h~ ye hunlardan Zaruhi 1 lanımın Anıerikada bulundttl" 
sarih adre'<i lıllineıncdiği anla~ılmı~ ve diğerlerine tebligatı l&Jl 
icra kılınmı~ olduğund:ın. ilin ı.arihinden itibaren _dokeen bi~ 
z:ırfında borç iidcnmediitt takclırdc mezkl'ır emlAkın mw:ıye 

ik satılacaıtı i!An olunur. __,/ Gah: ti. Mühendis tekrar bu adama lan a.Uerin ufak bir ıebep bula Yalovaya bugün (dün) giderek! 
- KUllii cedldUn lezze. • gi- Sesi çok güıııeldi. Arkadaşları ı rast geleceğini biliyordu. Bir rak yakında tesllm olacaklan Büyük Gazi Hz. ne tazimatımı arze, 

bi mali\yani sözler söylllyorlıı.r tarafından sevilmesinde bunun kaç gece sonra gene biribirleri- limit edilebilir.,. deceğlm. !lll•••••••••••ı .. 
Vakıa etrafta kalabalık, kzya- da teıiri vardı. Çok yoruldukla- ne rastladılar. Fakat bu aefer l - Yarın akıam Bağdada avdet et, Yarın akşam 

Yeni neırıvat 
Son asır Türk ş"irle 

met ! er ştan, a Oıo gw n zaman en ısın en .':"1ca. e - Y? soran o ürü oldu. Mü en- Şehremeneti ilAnatı deceğim." , H ba dah d 5ru-• k d" · d · di 1 ·b h 1 1 mek üare Toros ekspresile hareket e-

her agızdan bir lU çıkıyor. · yorlar, o da §arkılar soylu yor- dıs kendisinden yol soran ve a- . Nuri Pş. dün Tokatliyanda istira, j 
Amma bunların birlblrlnden du. mele diye muamele ettiği ada- ı~tanbul belediyeıinden: Çır, hat ettikten sonra refakatinde bulu-
haberi var mı bilmem.. Yakı§klı bir gençti. Fakat faz ma yolu tarif etti. Gene ayrıl- nan hariciye vekfileti kalemi mahsus 

Size zeminU zamana müna- la olarak sesinin de güzel olma dılar. Mühendis gene arkadaş- çır yangın yerinde Manisalı müdürü Kemal Aziz B. ile birlikte 
sip _ belki de bildiğiniz - bir 81 her halde muvaffakiyetleri- tarının yanına geldi. ,\4ehmet paşa mahallesinde 388, Yalovaya gitmiş ve Gui Hz. tarafın 

A k dan kabul buyurulmuştur. 
fıkra nakledeyim: nin bir sebebi oluyordu. r a- Artık ona şarkı söylemeııi i- 269, 4~4. 457, 459 harita nu, Nuri pap bu akşam Toros ekspre, 

Vakti le ŞeyhUlislArnm ıulini daşları ondan bahsederken: çin ısrar eden yoktu. Fakat tek maralı ar~alar arasında 14 met, sile hareket edecek ve Haydarpaşada 
istemek llzere bir takım keaıın - Herhalde, diyorlardı, bu lif beklemeden o: bl ·· · aıılı:eri merasimle te•yi olunacaktır. ro mura ıaı } uzsuz arsanın ' 
Babıiliyc gitmişler. . Bun!~ çocuk scsil'. o güzel l<e.dının kal - Bu akşam şarkı söyliyece- metro murabbaına 4 llra iuy, 
arasında maruf sarhoşlardan bini zaptctmlıtir. . ğim, dedi, birdenbire böyle bir 
Deli Bekir de varını§ ve hallan Böyle bir müddet geçti. Son- arzu duydum. met takdir olunarak sarılmak 
cereyanile Babıali önlerine o da ra bir takım dedikodular çıktı. Arkadaşları içiyorlardı. O da için alAkıdarluı aratında açık 
gcbni~ hem de ilk safa. Hep bir Güzel kadın hiyanet etmiş, baş içti. Şarkı söylemeğe başladı. müzayedeye konmuştur. Tallple
ağızdıı.n başlamııılar bağımm- ka birini sevmişti. Lakin zaval- Etraftan başka bir ses gelmi- rin şartnameyi ~örmek için her 
fa: 1: gehç bunu bilmiyordu. Vefa, yordu. Sanki her şey genç mü-

- İstcmcytiz ! İatemeyliz!.. ııu: dl berin hiyanetinden bahse- hendisin şarkılarını dinliyordu. 
Babdlliden adamlar çıkmış ve denler zavallı genç mühendise Lakin birdenbire uzaktan bir 

ilk ruuarda rasgeldikleri adam acıyorlardı. Arkadaşları düşün- ses, bir feryat duyuldu. Dinledi 
olarak Deli Beklri içeri almı• ve diller: ler: 
sormuşlar: - Bunu kendisine haber ve- - Bır insan bağırıyor, dedi-

gün, müzayedeye girmek: için 
ihale glınli olan 24 Eylül 930 

çarşamba .ıclinıi levazım 

ltijı;lıne ~dmelui. 

müdür, 

Yeni Irak sefiri 

Irakın Ankara sefiri Rauf B. 
Bgüne kadar mezunen bulundu 
ğu Berlinden Bağdata avdet c, 
derek yeni tayin edildiği Tah- -
ran ıtefaretine ait teşkiUitı yapa-,· 
rak avdet edecektir. 

Rauf Beyin yerine Ankara 
sefirliğine tayin edilen Naci 
Şevket B. ., cumartesi günü şeh 

MELEK S.N[M~~I 
\eni ntt\ sim tcm411illt:rine hatlı,·or 

- Anladı~ amma, neyi im- relim. . . ler, yardıma kosalım ... Bir fa-
miyorsun ?. Fakat hiç biri böyle bir işi ü- cia oluyor... , 

rimize gelecektir. Irak Başvcki ilk pro11raındaı 
li Nuri Paşa bu hususta <lemis- "AMA'.\\r:N t"RA, 'SIZCA SÔZLC 

Deli Bekir tam mestane bir r;erinc almıyordu. Mühendis omuzlarını silkti: 
· · 1 d be j y;ızıt y:ıngın yerinde 7inci ada, ı<afivetle cevap vermiş: Dağbaşındakı ış ay ar an , , - Bir ~ey yok, dedi, baykuş 

- Meyhaneciyi istemiyonım, ri devam ediyordu. Gitgide ar- 1 bağırıyor... dH ~:min Beı- mahallesinin Tav, 
genç aç p erken kapatıyor. . kadatları farkediyorlardı: Sonra herkesin nazarından giz ı şan ta~ı mahallesinde ~ 1, 4 f ·2 

Dağlara, taılara Genç mühendiıı kendisine e, 1 lediği acı bir intikam gülüşü ile harita numaralı ar~'ılar arasında 
Dünkti gazetelerde Almanya dilen ricalara rağmen şarkı söy-'. dudakları açıldı, kapandı. Ken-' 21 , 72 metro murnhhaı Yli7.sıi:t. "an bir haber vardı: lem ez olmuştu. Daima keyfi ol- , di kendine: 

arsanın metro murahhaına Liç 
"Yeni intihab:ıtta 27 fırka madığından bahsederek bu tck-1 - O, dedi, benim sevdiğim i 

namzet göstcrmistir. Eğer bU- lifleri reddediyordu. Gitgide iş. kadını aldı. Ben de onu dağdan 'ira kıymet t. lir olunarak si\· 

lsıanbul Belediye~inden: Be, 
tir ki: 1 O E F 1 N E A R A R K E N 

- Rauf Beyi İran sefareti ye n•m şah e1tr göaıerilccekı:ı 
ni tesis edilmiş olduğu için Talı ı Hneıi tımılliye•I başında 
rana tayin ettik. Naci B. burada ıı-: ... ' .\1C RAT - nou.Y OAVl. 
hukukta bulunmuştur. Burada ı \lAllGl'l>:Rl'H: .VlORl!.Nr: vardır. 
çok tanıdığı vardır. Memnun lllveten. r:n miıhim ve ta mütc, 
kalınacağını ümit ediyorum.,, 

1 

nevvi ,.,ıı ve stı•lti FOX JL'R-
\1 \I. halihazır şuunu. =-----... 

1 
Son a11r zarfında yıtitel1 

airlerinin hayatlaruu ve cı• 

1 

gösteren bu eserin birinci kıeıP~ 
tarih encümeni tarafından " J( 

1 
miştir? İbnülemin Mahmut . clt 
Beyin uzun tetkikatı neticteirl 
zara muvuffak oldu~u bu ... , J 
te•kirelcrini ikmal vt Tlirlı: I~ 
edebiyatının safahatını knvlr 
tcdir. Tavsiye edcrill. 

1 LA ı · 
lsrınbul'da Zindan hP1 ; 

~·iler cadde<i o 7 ipçi ııı• 
zamı ıerkctrim. !,bu mal , 
hiç bir ctın• alAkam kalmadır 
illn eyltıiın. , 

Ettim Develll 

Kadıköy linci Sıılh butıuk " kimlletnden , 
Kadıköy Cıferı&ı mabıU• 

N!sbiye sokağında boş No: lu ~ 
de aalıin kilgölı mQtndh lifi 
fendi ç.ooulılen AIHllılı vo Aıı~ 
TeyNftri vertabln hanım vaıı 

d•" eS!lnıiı oldutundan ıarlbl il n 
baron her a!Ahdaraoın on glll' 
de itlru edobileceği llln ol~ 

· d k d 1 ı k · · ·"·a la la d F:n•lish hlgh ~chool fer .iris tün fırkalar kazanırsa Mecliste aaatleri harıcin e ar a aş arın- uçuruma yuvarlamak için ne \la tı ma ıçın a.a. '· r n ara,ın a ~ a· d• 
1 Yeni tsfebenln kayıt \e kabul Beyo.lu"nda ıonol civarııı 

27 fırka olacakmış .. ., dan a~rı oturduğu, uzaklara gi· kittenberi düşündüğüm planda açıJ.. mi.ızayedeye konulmu~tıır· muamele•iı•e 6, 8 ve 9 Kyllll Cu· Kadıköy Slireyya Sineınuı KADiN TKR.tillA:'-lg~I 
Hem::n Allah beterind~n tıd-I dip ~,· a~ağ~ a~·tı·'\~.a y;lnızlığı I m~vaffak o~u;ı. ~ düşüp par- T a!iplerin ~arıııamcyi görmek mmesi. Puarte i ve Salı vt IS Ky, ~:ylüldcn iti haren 1111 l'lllmlc- mobilya ve ~trilerilt dıer•~, 

sirgcsiıı 1 Bunu gö:iince en tercı ettı 1 goru uyor u. ça anmasay 1 cm düşürüp par için her >(İİn müzayedeye "İrmek lölden iılbartn Cuınaıtesi, Pazartesi M ı hlm ııı• 
halimize bin qükrettim. Bizde Bir akşam dağda gezerken çalatacaktı... " rln ıraesin• batlaııcaktık. •vsiııı n ıiHJI urct.,.n ile Ub r. p 

~ içinde ihale gilntı olan '..!4 eylül Sah ve <..'arıamba günlerinde sası Mel> Merclmolıran Hınındı r..ıı:ın• 
'."Ilhayet iki .. Nerdc iki, nen!e bir yabancıya rastladı. Yanına Sonra arkadııslarına dönerek: 10 12 '" 14. 16 arrnnda devım olu, en yök~ck Filimi olan PHIW ıf>.' 

ki b d k t 1. k d J d ı· <ı 10 a mha uüıılı 1 a p b k mUrıcut Telefon l•tı"bul yirmi yedi?. ya aşınca u a am şap asını - ÇC ım, ar a aş ar, et ı, · ç, r~a · " eı · zım nh:aktır Tedri"ı 'l;J E,!ill Salı r;önü Şarkısı Pazuı.,i erşem e ı t•m· 
FELEK ıkardı, miihendisi selamladı. da · da bir ba kuş ötüyor!. . mııdıırlıııtne µ,elmeleri. baılırnr. Jarı 'l F11im f 

"fi ı /i: f<,, ın cdebi roli,anı: 62 Rasih Nevres, kuvvet ve em- ber? biri müvesvis, mütece&sis de- sin dudak uçlarında ıe~ni bir kıyı ıı>zden ~çırrnıyor'.p ı 
niyetle: - Feyyaz' dan mektup mek- j\il ! Bu hareketimizi, gayet ta- tebessüm kıvrıntııı belınp 1-y- let ıhmnun bilhassa. _.ı cW 

- Hayır! dedi. Muvaffak ola tup üstüne ... Ben, savsaklayıp bii görür, tabii bulurlar!.. boluyordu. onv aıkııtırdığmı anlıyor tt 
r.rç;;:-I7ilfl"f~~"i~;:---~ cak. duruyorum. Hürrem Hakkı, elile Rasih Hürrem Hakkı, ümitle titre- Hönem Hakkı Bey. Nt;.; 

''H<; 'çEM2,... E - Emin miırin? - Biraz daha geçerse, mesc- Nevres'in ağzını kapadı: yerek tı.kledi. ll)e~ başlamlf~.; Ra~h ret / 

'~ 
'' 

- Muvaffak olacak? le kendiliğinden hallolunacak- - Kafi! Raaih Nevre1, ba'ını kaldır- Perhundeıyc ıöınle ~Ş'\11 . ~ 
- Buna sevindim doğrusu ... tır. Karşı karşıya durmuş, bakı- mııtı: , amcasmm iı:n~a~~ °'uııOp>; 

111 ,,-,,',-,.eıR ~[iUL A - Siz, şüphe mi ediyordu- - Evet ... Hem de bir daha ışıyorlardı. Hürrem Hakkı boy- - Siz, ıeç vakte kadar k~h-,kat bu ııeyırtııtı: öyle ~şıı 
nuz? Jülyanın yüzünü görmemek, a- nunu büktü: vede kalmak niyetinde. azının- ve metanetle ıdare e ~ 

, - Hayır, amma... dını anmamak şartilc... - Demek, bugün bir yece ıi- de miainiz? 1 biit~ mtivcıviıllfhıe r~ . 
Mahmut Yesarı Hürrem Hakkı, tevil edemi- - Belına ile teselli bulursu- 1ldemiye~eğ~z? . . . . - Ni!in s~ruy.ors~n? . jFar;ılet Hanım, bu ~,dl 

yecefini anlayınca susmuştu; nuz? - Mısafırlerıını:ı: ıeldıfı za- - Erer mıaafırlen bcrtaknp, ka~ .olduiunu hiued fı 
rem Hakkının hem hoşuna git- Rasih Nevres, kollarııu ger- Rasih Nevres, amcasmı ııkmtı- Hürrem Hakkı, kaşlarını çat- man, si1:, biraz oturur, ondan savabilirıem, ben de gelirim. 1 ndilerıne dofnı yald~ 
ti; hem hüzün üne dokundu: di, ayni ya va§ sesle devam et- dan kurtardı: mıttı: sonra çıkarsınız. Hürrem Hakkı, yc(eninin bu Ncvreıten medet umdıı • 

1 
f 

- Cok sert diişünüyonıun, ti: - Kıytan korkuyorum, amca -Alay mı ediyorsun, Rasih! - Peki ama, çocuğum, ben, sö:ı:ü, giıli bir düşüncenin sev-1 - Rasih Bey, aJT1carıı . .t 
Rasih! - Çok afır &idiyor, çok ağır cığım. Belma, teselli değil, içimde bir tek başıma ne yaparım? ki ile söylediğini anlar ııibi ol.-ıyorlar!. bif 11" 

Bahsi değiştirmek istiyordu: gidiyor... Bir türlü ilcrlemi- - Haklısın, Raııih! hicran... Hem ne hicran bil, - Yalnızlığa ihtiyacınııı ol- muştu. Elini uzattı, Raııih Nev- Raılh Nevres, sahte~: 
- Niçin bu kıştan korkuyor- yor ... HAii bışladığımız faılı - Siz, kı§m burada mısınız? sen! duğunu söylüyordunuz! rcıin elini tuttu, u:ı:un usun ıık retle Hürrem Hakkıyı 

sun? bitiremedik. - Bugünlerde karar v~rece- Birden Rasih Nevres'in ko- - Kinayeyi bırak. tı: .. - Sa~ mi.?.. . ·~t J{ 
Rasih Nevres, baıpnı amcuı- Hürrem Hakkı da ıoeini a-1- fim. !undan tutup sarstı: - Hakkı Efendi ehli dil a- - Kahvede buluşacağız oy- Başmı ıpıştı, Fazı "}JI 

na dogru eğdi, sesini alçattı: çaltmıttı: - Gücenmeyiniz amma, siz, - Ferhundeyi, Be imayı ala- damdır. Uzun boy!~ konuşursa le ise... ma göetcrmedcn Hü~ret11,ı. 
- Bu kış, babamın emri altın - Nevreli Vacidin dimağı,mütercdditsiniz. rak senin kır kahvt'sinc gide- nız hoşunuza gider. . . . • • . . . . . , kıya;bir bahane bul, ıca~ 

dayım. durmu-: mu? Tabii eski lüsidite -Tam da zamanında söyle- mez miyiz? - Fena fikir değil, Rasih... - Ne güzel oturuyorduk, Be
1
yardnn ederim! der .,g' 

Hürrem Hakkı, taaccüple göz kalmamıştır. Amma,ne olsa, tec din. Evet, maalesef, öyle yav- Raaih Nevres, gayet ciddi, a- Bir değişiklik olur. ycfendi? kırptı. Hürrem Hakk~, ~en 
!erini açmıştı: rübelcr, alışkanlık onu, i~te~i~ilrum. Fakat bir şeye kat'! ka~ar ğır bir tavurla: 

1 

Rasih Nevres, tekrar parmak Hürrem Hakkı, Kamil B~y~n!nin, .~a~ları~'.1 g:.ım.~sın rJlıl 1 
- Nasıl, nasıl' Roman, oka- yolda aendeletmeden yilrütur • vermeğc de korkuyorum. Çiin- - Neden olmasın? Ne mah- !arını masanın kenarına vurma- , harem1 Fazılet Hanımcfcmdının ten umıdc duşmuştu. 0 ıı: 

dar sürecek mi? sanırım. kü ekseriya falso çıkıyor kort zur var? Yollarda kimse bizi ga, gözlerini sağa sola çevirme! kırıla di:il<üle kiıh naz, kah yal- 1 nı yorgun yorgun oyna~ eti~ 
- Gelecek bahara bile şüphe - Yalnız bu kafi mi? 'ibi... görmez, kimseye tesadüf etmejğe, kaşlarını oynatmağa başla- 1 varmaya bcnııiyen bu sitemine 'ı - Gitmek mecburırgı11f 

lı... - O halde, bu eserinde mu, Rasih Nevres, gülerek sordu: yiz! Eh bugün gelecek misafir- mıştı. Bu defa Hürrrcm Hakkı

1 
verecek cevap bulamıyordu. yim Rasih. Dün gece te.,,~j 

- Neden çocuğum? vaffak olamıyacak. demek. , - Matma~Jülyadan.ne ha-. lerimiz de yok! Olsa bile, hic sormadı. Çünkü Rasih Nevre- RHih Nevres Hürrem Hak- ( Bıt 
• 
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~ER NEYi 

lYiZ~tEI 

TENYiHIT aletleri nEFTERDARLıK ilAN ı\ rı 
RTlTiF ıaın~alar lapa1~}a~ı~a sahlıt ,!~~Un v~.~~lapı~, p~ Haoı lımail Şan! ağa Dolup 16 

uahtır tahmin edilen ( 12fl0) lira kıymet defa ten 
verilecektir. Satış nıuan1elesi 29-9-~0 pazartesi 
günü saat 111 te Üsküdar ~lalmüdür lüğünde 
aleni ınüzayede usulile yapılacahtır. R 

* "' * 
Oskiidar mal n1iidürlüğiiı1den: 

............ 1 .... 1!1111•11 
SEYRISEF AIN 

Mrrku Aoenıa; Gı!aıa kopru 
Bqınds; Rıyoğlu 1186:l Şube 
aeen i; lrkeoi'de lı.k'ıurdtr 
~ad;: ıını alnndL ·reit'"..,n f;,L 

2740 

. ~lttAKltiR D~Y ın ıaın~aıarı 

E • 1 T de s 
12 ay vade ile 

Veresiye satıl•~· 
Metro hanı Beyotıu • Elektrik Eviı lataabul • Muvakkıthane cad· 
deal No ss Kadıköy • Şirketi Hayriye lskeleel No ~O Üsküdar. ••o•••• Sahlbir.in se•I ba~ mugannlye'i ••••••• 

Fikriye Hanım 
Yarın •ktam Çiftlik parkında 

9 da 

•••ıı 
,ıncü ktımerlni vereccktır. Gidip dinleyiniı •••• 

HANIMEFENDİ: MCM• 
lstanbulda Hıvagaıl, Elektrik ,.. tr~ebbilsaıı sınaiye 

Türk Anonim flrketl 

Beyazıt'ta Elektrik Evinde 
8 EylUI cumartesi saat 15,30 da 

k il a'~ılık dersinde IUtfen bazır bulunm11nız verilece ame ~ 
rica ile kesbi ,eref eyler 

••• 
Har~iJe nıette~i ınu~urlu~u · en: 

/ı. " • Tıbbi)'e mektsbine talebe kayt ve kabıılııne ha,lanm;,cı. 
"erı . . . . 

Ş .. · örmek i.ısteyenlcrln ~aydarpaşn.:la AS 1 ıl-biyc :\lektebı eraıu g 
1 1 

. • 
1 lJal ıv~ oıüdiırltiğüne ~lfahi ~ ta ır rı muracaat o unur. 

Karnci~er, mide, barsak, ta~. kum hs. talıklan •••• 

Tuzla İçmeleri 
• içme va tren ttatlarlndo tenzil t ıı 

Denizcilere ilan 
Jslan~ul ~eniz licarell mO~ürlU~üo ~en : 
" 1 [) · d•nou pcr-enbe sa babı , aat dokuzdan itibaren 1 tan-
"d" ıın ,ır" ' . · , 

11
. 

1 r · ket'ı tar-ıfındıı.n Anadolu 1 lı.<art ık Ruıııe ı ı Jrı 
bL ıc c on m ' k h il h' , ' . c teldon kablosuna siperlik etme ıızcrc ta te ıa ır 
.tr:t>ında nın cu • .. .. 

. . . . blo vaz edilecektir. l\aployu doşeyeı.:ekmcraktbın b~ 
Dır ,·clık kak jjı>. · z •rine sakukn ıııcvtu uç alamet bulunal':tk 
t.ır.ıf ~da ye < ,,crı u .c ' . ... . 

• 1 •1 u•t ve en alttab kırmızı rcnJ..rc kurrc \ e 
v~· bu a~~mct:cr n cı · 
orı ıdaki m:ıin ~eklinde olacaktır. 

k kt'r >aha d.ıhilinde kablo l~hu .ılılmetlcri hamil olııra mez 1 .. ·ı·'n otli~ ·r 
f · ık u·cçmc eı ı ı " · " · dö1eı en nll rakipten sc aının aç ~ -----

1 t b 1 Adliye Levazım Daire:-i 1den: san u . ... . 
. "I l~akı ı . u' • nıa.ın~ımı ı~ıı· nııı"a· 

l·tan ıul \dlıyc d.aıre•ı. e . mu 
1 

·., k Rı ,r!ı meşe odtnu alııa 
k· ı surctile ~511 çckı kc-ılrnı~ 50 

'·"
1
. k . • her .,.un bcanlıul 

1 1 rtn·ıme\'ı •11rnıc uzert.: ,., 
c.ı .ıır T.ı ;p olan arın a • " .. k, .

1 
olan ı.+ ~:vlııl <ıJO 

\ 1 . 1 . · , \'C yc\'Pll ıııuna "" -
• l. ıyc le\ azıın 'aırc>ın~. . . defterdarlıkta nıııtc~e"'' "'"0aı'Aat 
t ırıhıı1L· ll s ıd f s.ır~aın ı.ı gunu . 
ko"'i l ınu 'ı rı ırncnat ~demdcr_ı. ______ = 

--v-kafTekaüt ve E am 
ma şatı yokla a~ ı 
Evt<af Levazım Müdür,üğ .. nden: 

vı ııınn r,, !;, • . , ı nıutd "ı ve e\ t· '.Ti ve L ımı r. .. ~at• ı rını 
1 . 1. . • ı r \ c; anı. ı 1 

, ııı t ~.rb.ılıı nı t~ın ty lulu:ı yeı ı'ır.c • 
1 k lar wık ınn nrını c uç~ılc \ nptırını 1 rı \e meıl-ı1r !!; ne a< 'k 

1 
ğ 

• 1 il n ac1 ı. 
1

1
1 ,.:ıl· · ı 1

1 ın t~di\'Ct bıctnbı '''"1 -..:.'-.,--;.--

,0Wİ) et &aııdığ·ı .111iidiirliiğiindPn: 
- k 1 leı n nedi mu· l ı ı ı' l l· il •n ;ı626 i ··az rumara 1 ' • • " 

ll ' , 1 ltı cvinağa mahalle ve soka~ırdJ c<J..ı_ 1."' 9 

. dııtından ı ıı raz lı ~ ıı terhini suretıle emnıyet s.ın ~ . l bile 
ı bı ~ğııı rndesl hitamında ö ernemesı ıa,e . 

n I" 'ı ı.ıı ir qlcdiJtt ika~ .tgdh~na tebligat lll!ao~ hıç~n 
. h na maha e ı e,. 

r ,_r ı 111 l • h ınluk ıhbarname z ~1 ·ı ikbal 
·c ı nnr • ııcc " ~ '. n mt«ruhattan mumaıle) a Farın'. lrnı 

• ' ' ı d " an a<ı ı 1 ıı ızır ık•nıctrahını•ı meçhul bu '" u,.u ' 
1 luğ ı ı 1 ı r t ırih :ı len itih· ren doksan birgun zarlınJJ bo~ç 
">u nm~dıj!;ı ıc;J }en ımedıği t •. lirdc mezkılr ınenln 111 zaye e 

ıL •aı•lacağı i.iaıı ulu ur. 

Yani Hiristo ,. ,, Dııkkıln 113 
Ane Hanım bmall Kavııkcular 

" 
7 

lıımall llakkı Hasırlar .. 3 
7 .. .. 10 

Dllbtr il. ,, 
Hüseyin K4mil ., 

.. 21 .. 99 
Halit Bey vere~esi mlikerrem Hacı H118a!1 
i.\ılekl Bey ve Adevıye Hatip Emin han 

10 
" 1 1 
" 

Zehra Hanım Birinci kat 
Şefik Paşa Zebra H. ., ., 
Salih ,, ,. • 12 

Satılık arsa: numarası s Türbe sokağı Ha
san paşa nıahallesi Kadıköy, Kuşdili çayırı 
karşısındadır. Tarafeyninde apartıman ıneucnt 
olup bina İnşasına elueri5lidir. Mesahası mık-

tan ( 150) ziradır. Tahn1in edilen (650) lira kıvn1et 
defa ten verilecektir. Sat.ış muanıelesi <!2 - 9·- 930 
pazartesi günü c;:.ıat 15te Üsküdar malmüdür
lüğiinde aleni müzavede usulile yapılacaktıı--R 

* • * 

Trabzon ikinci 
postası 

Mehmet Şükrü 
Emine 

" ,. .. ı.ı 13 

Uskiidar mal miidiir1iiğii11deı1: 

[Karadencz] vapuru 4 Eylül 

Ptrtembe akşamı Galata rıhtt· 
mındın kalkarak Zon~uldalc, 
Inebolu, Sinop, Sam~un, Onyt, 
Fatıa, Ordu, Glre8on, Trabzon. 

Rize H<>pa'ya gidecek ve ddnuşte 
Pııur i~keleslle Rize, Of, ·ur
mene , Trabzon, Polatlıane , 
Girt11un, Ordu, Faua, Sam!un, 
Sinop, lnebolu,)«I ııtnyarak 
gelecektir' Andirya ve nresesi 

Hiristo 
Mlna 
Çon 
Ali Osman Bey zevce;! 

Veledi Niko 
:\lehmct a~a 
Burhan Bey 1 latke hanım 
1 lüseyin Klzıtn Bey 

Iehmet Ra~im 
Şevket Bey ve ~&ire 

Fethi 
Sadık H. 

Yarım ıa.ş han 
ikinci kat 
Takkeciler 
Rodrum han 

.. " 
Pıisklilcüler 

Ba,ınacılar 

" 
., 

Kuzular orta 

Dıvnk 

Kaazlar orta 
tt .. 

Zeynep Hantm Kavallar 
Şevki Bey ,, 
Vlrgiııi liantm Un~u oğlu 

.. 2 

.. 26 
Ar.& 23 

27 
" 
" 

21 

Depo 2.l 

,, 41 

.. ~.) 

" 
40 
1 1 .. 

" 
41 

... T7 

" 
9 

" 
(İ 

" 
12 

" 
~6 

Ba!Ada cinsi muh.arrer emlAk nıutasamflarıııın \er'(i borcundan 
dolayı !.! 1 gün rıı "ddetle muzay.:d~yc kouıılmuştur. Talibi zuhur 
etmediğmden 1 O gun daha temdit edilmiştir. Talip olan! ırın 
lscanbul \'llıiyctı idare'ı.eyeciııe muracaatları. 

• * • 
l LAN 

Eskişehir Defterdarlıgındanı 

Eskişehir Hük(ın1et konağının ikınali inşaatı 
ve kırk bin liralık talısisata istinaden yirmi 
beş gün nıüddetle kapalı zarf usulile mevkii 
ınünakasa ya konulnıuştur, ihalesi 6 Eylül 930 
tarihine n1üsadif cunıartesi !!Ünü scıat on beşte 
yapılacaktır. Talip olanların °.1.~ hesahile 
bank nıd<tul)u ,·eya tah •ilat veya na 1cten de
pozito akçesi ınakbuzunu ayrıca bir zarf de
rununda ve tel lifnan1cvi havi zarf dahilinde 
ihale ıniadında imza n1ukabilind" n1ünaka, a 
komisyonuna 1ev,li etınelidir. Fazla 1~1alun1a_t 
aln1ak istivenler Defı erdarlıkta ınuteşekkıl 
koınisyon ınal1susuna ınüracaat edebilirler. 

* * * r·"ikiidnr ıııal ıniidiirJii{ı~iiııdt~ıı: 
Satılık dükl·<\n nısıf hissesi: nun1arası ı Yo

ğurtcu çeşmesi sokağı Cafer:1ğn 11? hal_lesi 
Kadıkfn· fevkinde 1 oda ı hehidır ta11n11n edılen 
kiyınet "(ı>ıou) lira. 

* .. 
Satılık dükl<fın nısıf hio;se-;i: nuınara. ı .1 yo

ğurtcu çeşnıe, i · okagı Cafr ı·a ğa nr h ilesi 
Kadıköy fcvl·indc ı oda ı heh\ tahrniıı edilen 
kiyınet (ı:ımı) lira. 

• * * 
Satılık dükkü.n nısıf hissesi: nunıarası ~ yo

ğurtcu çeşınasi sokağı Caferağa ınahallc::;i 
Kadıköy fovkinde 1 oda 1 hela tahnıin edilen 
kiyınet (t~~ı •) lira. 

* * * 
Satılık dükkan nısıf hissesi nuınarası 7 yo

ğurtcu çeşmcsı ~okağı Calerağa ınahallesi 
Kadıköy fevkinde t oda 1 hel;l tahn1in edilen 
kıynıet (tcııo) lira. 

* * * 
S:ıtılık dükkfın nısıf his ·esi: nuıııarv.-;ı 9 yo

ğurtcu çcsıncsi sokağı Caferağa nıa~alle~i 
Kadıklı\· f~·vkinde ı oria 1 hel:'ıdır tabının edı
len kıyn t (ti7'i) lira. 

• * * 
Satılık dukkan nısıf hissesi nuınara ı 1t yo

ğur cu çeşnıe - sokağı Cefc ·ağa nıa_hallesi 
r adıkö ' fevl·inde 1 odr 1 helüllır tahn1ın edi

len kiyİnct (Rl,). 

Satılık ev 4 hissede 3 hisssi : numarası 42 
Muradiye sokağı Caferağamaehallesi Kadıköy . 
Biriı4't-i kat bir oda, bir mutbah, bir sola, ikinci 
kat iki oda bir soladır. Tahminedilen Uooollira 
kıyınet <lefaten verilecektir. Müzayedeye işti
rak edeceklerden •,. 7 buçuk pey akçesi alı
nacaktır. 
Satı-, muanıelesi ~2-lı-:ı3u pazartesi günü saat 

15 te Üsküdar 1\1alınüdürfüğünde aleni müza
yede usulile yapılacaktır. R. .. .. . 

r skiiflar n1al nıiidürliiğiinden: 
Satılık ev ınaa dükkün 1 hissede 3 hissesi, 

nunıarası 44-46 Muradiye sokağı Oaterağaına
hallesi kadıköv, tahtında dükkan hirinci kat, 
bir n1utbah, bir 0da, bir sofa, ikinci kat iki 
oda, hir sofadır. ·r:ıhnıin edilen C2uoıı' lira kıy
nıet defa ten verilecektir. .~lüzayt>deyc İştirak 
edeceklerden •0 7 huçuk pey akçesi alınacaktır. 

Satış ınuamelcsi 22·9-'ı3o pazartesi günü saat 
tfı tc Üsküdar r lai111üdürliiğü11de aleni nıüza-
yede usulile vapılacaktır. H, 

-----
Günırütler ~Mum Müoürlü~ün~en 

Elbise yaptırılacak 
!arı için bir pantalon ve bir ca-j 5 - Teklif mektuplan kanun 
ket olmak üzre 2000-2JOO takını : daki hükümler dairesinde gün 
elbise yaptınlma ı kapalı zarf 

1 

ve saatinden evvel lstanbulda 
usulile munakasaya konulmu - komisyona verilecektir. 
tur. 

1 
6 - MünakMaya girecekler, 

2 - Şartnamenin nııısaddak Ticaret Odasında kayıtlı bulun
suretleri Ankarada Gümrükler dıığıınu gö~t rir vesika göste
Umunı MüdürlüiTıi Levazım mü recel:tir. 
diırlüğünclen, İstanbulda Güm- 7 -- Her istekli, muhammen 
rükı\'"t levaz ır. aınbarındaıı alı - 1 bedelin %7,5 ıı olan 4736 liralık 
nacaktır. · tc•ninatlarile belli saatten evvel 

3 - Münakasa· İstanbulda komisyona gelmeleri, 
Gümrük Ba<miidürlügu bina- 8 - Kuma ve elbise omeği 
s nda gUınriikler satın alma ko- İstanhulda Gümrükler Umıun 
rıısvo tar.:ıl•n<lan yapılacak- miidürlügü leva m aınbarında-
tır. dır. İstekliler orad görebilirler 

1
. 4 - 1\ milk ·a 25 Ey!Cıl 930 9 -- Belli olan eaatte tutul-
tarihine rastlıya ı P~ eMbt- gü •mas mutat oları zabıt varakası
ıli saat 14 ted r. nın tanziminden sonra hic bir 

1 - Gümrük muhafaza memur 1 teklif kabul edilmez. 

narul' aceze ınü~ürlü~ün~en: 
'1'1Jc•<e«re hır ' ne için ikıir.< e•lc:ı 7000\ kllo hsiılye, ( -1-000) kllo 

mıbnı 000 ) kilo merdınelc, ( ı.ıooo kilo p1t1tesln 1 t"Şdnl ewel 930 
çatj.ımbı gilnü r:ıat tm dom kapılı zarf usuliylı miin•k"'°'' icra edıle· 
eekt r. To ıplenn te ninaı akçclerivle m'.Jrac.ıatlan. 

* * * 
i'Jr<,e<e,·c bir •one için ikıl,. <drn b"> vilı kiloya ktd3r tuuuı 

ıec · '~"·le 1000 kılo plrincunun·m 2 re~:-inıenel Q,l() pcrşeınbe günü 
• ıar ı> l'Jrtte k•ı'alı zırf asulılo munakasa;ı icra edilecrkılr. Tıltplerln 
ıemıı·ıt a'<çelcıııl · mnracaaıları. 

~ilayel ~ainıi eocunıenin~en : 
lledclı keşi! .Hö2 lir• 89 kuruşun ibırt"t Şlley• ııbl Kabakoz karlye

sioJe in;1 edile ı mcktrp 'ıınuına bir der<h•ne il4vri ln~uıı 2.ı Eı Iiı; ?80 
çar~.ınha gnrıu :, &at on bıre kıdtıtr ınUnaka~aya konulmuttur. ~ı nltpterin 
encümen ıı ürıcn.:ıtları. 

1 'i!~ lııtuuınun11yc ci \'3rt lda l(usteın pış~ ınedre c 1 
Zey. kıe lla!ılı e modre eol. 
hıihr 7.lıı, :il kuyuda k'bahalı: .ncdr«<'l 

Ta;ııisiye U. nıü~ürlü~ünoen 

Havuzlar dahilindeki ıo. 
kanca kiraya ı l'rilcı:cktir. Son 
ihalesi 8 ı:yıuı 930 tarihinde 
yııpılacakcır. J,teyenlcr o gun 
Levazım 'llt•diırlliğı:"'• gel· 
meleri. 

ö ~:yliıl ( 'uınartesiden İti· 

haren Bandı•nıa \t~ 1\. r tıi.l{U 
postaları idare rıhtımından 

1 sııat 1 ti de knl~al'nk'.ırılır. 1 .. . 
COMPAGNIA OENOVE:SE 

Dl NAVIGAZIONE A 
vapure 

CAP\l l'ARO '"I'" u .ı l•:ylüldo 
Ccnova, .\'apoı, h1ta>). Me,ına'dan 
~clerek 'i Eylu cuma gunu 11 de 
Kö ıence, Kala >C lbrıi'' gidecek· 
ür. Fazla ııfslliı \ e \ olcu ç "INT
t:RCO. Ti ·~: TAl.1• •• memleket"er 
araıında muvase 1 -ıt \C ıntinakaltr 
Türk Anonıın ,ırkcıine murıcaat, 

Galaııı Çlntli ltıhtım 11 .n Tele
fon Bt)Oğlu 129~ 129' - . Yelkenci vapurları 

Karadcni1. postası 
vatan "pu:u ._; l·:vlui 

(;ar~a ıııl>a 
akfamı ::-lrkcctr rıhtımından 
hareketle < Zong~dak İne

bolu, Sam!un, Ordu Gireson, 
Trabzon,, ur , ne, 'e Rıze)ye 
azimet ve ııvc..t cdcccktl-

Tafsllı\t içi, 'lrkccl fo yelken 
d hanıııda kAln acentasına miı· 
racııat. Tel 1 tanlıul J ~ 15 

TAViL ZADE VAPUR! ARI 
Mu taz11m Ayvalık p sın ı 

1 

(" lüııır-ı 
ı uru ıe• l'cr 

be nk:ı:ı ı aat 
1 L J<ec; Je treketlC (:e1 ıbOll1 

Çanakkale , l\uç ıkkuyu , 1 
mı luk , F.drcmlt , Burh:tl'"je 
v Ayvııhğa . tımct c :nılct 

edecektir. 
Dikkat: Cum.ı ak~.ınıı Ldre· 

mit yolcu u trene } etişıirilır. 
Yoku bileti '<lptırda da vcrlitr 
Adrc» : \ emi~tc Tavılt.aıle 

hlrnd· d<'r telefon lstanbtıl 221 O 

Veli zade vapurları 

Kara deniz postası 

ami ;·~~;~:ı Peşen1be 
güniı •kt•mı Sirkeci nbu mınd.ın 
harıketle 7.onguldak, lncbotu , 
Sam•un, Onlu, (;ire un, Trabzurı, 
Sürmene. ve Rizc'>e l\Zthlct \'C 

avdet edecektir. Yük ve y lcu 
için .'ırkeci yolcu salonu kırş1-
sında Alliye 'ıanınll:ı ıcanı lı~a 

mUrıcaat. 

Dr. A. KUTiEL 
Mua} encbane ve tedavli clekt· 
rlkiye lııbrııtuvarı. Kar ıköy 
Topçular cadde 1 34 

Kira ık Dü~ta 
İstanh 1 el ft rdar ı· 

* ~· * 
Satılık dü!·l·~\n nısıf hissesi numarası 99 Moda 

caddesi Cater:ığa nıahallesi Kadıköy fevkinde 
1 oda t hdtıdır tahınin edilen l·iyınet (1000) lira. 

Rumeli TahliJiye mıntakası günü saat 14 tc icra kılınacagın ' 
nn Ağaçlı C\o'dinde rok t dan mühendis veya mimar ve
lıina·n it,.. ~a ,athancnin } enı- sikasım haiz olan taliolenn 
den nşası mt karr r buluıın1 a bu baptaki şartname ve şeraiti 
sına ba12.n 20 gün müddet1e fenniye listelerini göm ek üze. 
ve k~nzılı zarf usulile münaka re Galatada Rıhton caddesinde-

, saya va ıedilmiştir. Meıkur bi ki İılarei merkeziye ye müraca
nanm ihalesi 23 EylOI 930 salı atlan. 

ğınclan; 
ı"ır lık dukk4r • 

kış! altı, T~ " !ık kir ı 

• * * 
Satılık dükkan nısıf hi sesi nun1arası tut Moda 

caddesi Calerağ·a nıaha ilesi kadıköy fevkinde 
1 oda t mutba~tır tahn1in edilen kiymet (12~ıv) 
lira. 

* • .. 
Satılık dükkan nısıf hissesi numarası 103 

!\loda caddesi kadıköy fevkinde 1 oda t nıut-

~~~~-:-:::--~~~-

~ l~~at ve l~tiınai muavenet f etaletin~en 
200 Hra, lır3l11nık açık ır rma 
< yhlı Q il çar "' bu gunu 
llefıerdarlık 11 V1 ·;, ----------

. Ve~alet için seksen ton_ kok j mal muavenet Umum Müdiirlü-
kömuru alınacaktrr. Vennegc ta x.unevelstaııb ld Shh .Alpullu'da teslim 
1. 1 1 · • .. ıı. u a ı at ve 
tp o an ann şartnaınesını gor- . KU l L' (' Kf 

mek üzre An karada Sıhhat ve' İçtımaf muavenet Mildürlüğünc ~' r, \' , 
İçtimai mua\ enet V ckaleti içti-1 müracaat etmeleri. 

f 8lan~ul ertek muallim ın-etle~in~en: 
\Iekcebimizde ınııhtellfülcins hurda eşya komisyon 

satıl· cağından taliplerin mektep idareı;ine muracatları. 
marifctilc 

itasına talip ol3nların \ 
pı\h D rdUn ·u " ıl il 
4 u ·u katta 30-40 
yazıhaneler murac. r 

TelefM l,tanbul ! . 1 

l l 
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6 MiLLiYET ,) EYLÜL 1930 

Şeker hastalarına ruOJde 
yerli mamulAtı halls ve TAZE HA- AN GLUTEN EKMEGİ 25 Kuru 

HASAN ECZA 
depo<;unda 

Hay~~pasa emrazı istil3iya baslanesi baş Devlet Demiryolları 
ta~a~etın~en: idaresi ilanatı · 

Haydarpaşa Emrazı istilAlye bastane1ine 1930 sene! ma!İyeıi 
zarfında IUzumu olan 147 kalem eczayı nbblye mul'akasai aleniye 
surdi!e mübayaa edileceğinden talip olanların 11 Eylill 930 

tarihine müsadif perşembe gUnü saat on dörtte Galatada Kara 
Mustafa paşa sokağında lstanbul liman sahil sıhhiye merkezi baş· 
tababccindekl mubayaa komisyonuna ve şartnameleri almak üzre 
her gun hastane idare memurluğuna müracaat etmeleri il~n olunur 

Nafia Vetaletin~en 
(Kayseri-Maraş) ve (Ankar.ı-lstanbul) yollan üzerinde takriben 

650 kllometroluk istikşaf ftmellyan kapalı zarf usullle münakasaya 
konmuştur. 

Hu ameliyann muhammen bedeli l 6i 500 liradır. 
Münakasa müddeti 10 eylül 980 çarfamba günü Nafıa VekA!e

tlnde yapılacaknr. Münakasayıt iştirak edeceklerin teklif mektup
larını ayrıl günde saat on b~e kadar Nafıa VekAletl Miiste~arlığına 
vermeleri ltzımdır. 
Talipler münakasa ~artnamesl, hususi ~artname, mukavele numuneleri 
Anlcarada Umum yollar mildiirlüğilndc ve lstanbul-lzmir VllAyetl 
başmühendisllklerinde mütalea edebilirler ve 15 lira mnkabllinde 
tedarik edebilirler. 

Ticareti ~abriJe ınekte~i alisi i~in f a~ri~a 
alalt nıunakasası 

Adet 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

Cinsi 
Fireze tczgAhı 

Dik pllAnyu tezgAhı 
l\lakas ve zımba tezgAhı 
Ağaç pılAnya ,. 
Ağaç daire bıçkısı 

Ağaç şerit ., 
Elektlrikle müteharrik vantllAtör. ( 1 /2 Beygir. K) 

., .. •• ( 1 ,, K.) 
Bervıchi bala eskiz kalem al~t l 819/ 930 per~embe gtiniı saat 

on dörtte ihalesi lora edilmek üzre hpalı zar[ usulile miinaka
sayıı vuolunmuştur. Tııllplerin şeraitini anlamak iizre Ortaköyde 
Çırağım sarayı ittisalinde mektep müdUrlUğilne ve mlinakasaya 
iştlrak edeceklerin kanunu mahsusunda tarif edilen şekilde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ve lstanbul iktı-adi müesseseler muha
sebeciliğlne tevdi edecekleri temlnau muvakkate makbuzunu ha

milen yevm ve saati mezkOrda mektept~ muteşekkil homisyona 
miiracaatlan. 

G Luther fabrikası 1902 m·ımulatından 180 beygir kuvvetin de 
çif lmbisatlı bir adet buhar makine>ile dinamosu 18-9-980 per
şembe glinii saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. 

Görmek isteyenler her gün Jf. P. da elektrik santraline ve al
mak isteyenlerin de muayyen günde H. P. ınağazasıne mliraca
atlan 

• • • 
Şukışla Sıyıs kısmının 1 Eyini tarihinden itibaren ifl•tmeye kılşadl 

mtinaıebetlyle Ankara · kayseri ve dolayısile Ankara - Cebeci ve Ankara 
Kayış • Etmes'ut katarlarının vakti hareketleri tepdil edilmiştir. 

Yeni tarlfelerimi.ı mucibince Haydarpaşıdın pazar ve çar~anba günleri 
&ut 20,00 de ve !lvastan Salı, Cuma günleri saat 14,55 de hnrcket etmek 
üzere 1 !aydarpaşı - Sı.as · Haydarpaşa arasındl haftada Jki defa bir yolcu 
katarı işleyecek vcbu katarda bir vataklı vagon bıılunacaktır. 

Bu doğru katarın işkmedig-i günler Ankau - Kayseri - Ankara ve Kayseri 
Sıvas · Kavserl araoında muhtelit rnlccı katarları İjleyecektir. 

Daha fazla izahıtı havi hareket cetvellerinin ista-yonlanmız beklenti 
mahallerine talik edildiği ilAn olunur. 

* * • 

Devlet DeınirJolların~a tenzilat 
8 Eylül 19;30 tarıhinc düşen pazartesi gününlin saat -.fırında baflamak 

ve 17 Eylül 1930 çarşamba gününün saat 24 dünd~ bitme\ üzere on gün 
müddetle. Oevlet Dcmiryollarının, Sıvıs ile do~ru muvasalası bulunan her 
hangi bir istasyonundan Sıvasa gidip dönecek yolculara gidip gelme bileti 
almak şanile °io 60 tenzilat y•pılac.~ktır. 

Biletlerin ıvdoı kısmı, yalnız bu tenzilat müddeti içinde Sıvas'tan 
kalkacak katırlarla bunlann devamı btariarda muteber olduğundan yolcularca 
gfd~ ve diinüş günlerinin ona giırc tayin buyrulması lazımdır. 

Talslldt için ist8'yonlarıımza müracaat buyrulması muhterem halkımızdan 
rica oJunur. 

* * * 

Kereste tüccarının nazarı ~i~tatine : 
Devlet dcnıiryollan ve limanları umumi idaresinden: 
Ecnebi memkkctlcre ihraç edilmek ve Haydarpaşa, Derince, 

lzmic. \!ersin istasyonlarına mürettep olmak üzre Devlet demir
yollarındıı nakledikcek kayın (gürg-en) kerestesinin tam tarife na
kil ücretlerinden % 50 si ikramiye olarak iade olunacaktır. 15 
eyllll 1930 tarihinden sonra tatbik olunacak olan hu ikramiyeli 
tari[edcn btifadc edilmesi için, kerestenin harice scvkedilmiş ol· 
dup;u, mevrudc ista!yununda ttselliimünden itibaren azami altı ay 
zarfında tevsik edilerek ikramiye talebinde bulunulmalıdır. 

F z ı tafsiHit için istasyonlarımıza müracaat edilmesi muhterem 
ttkcorJarırnızdan rica olunur. 

inkara Gazi Muallim Meklemi ilk r-· ~~"'~~~.!.~,!~~1 
kısmına ıirınek isliyenler 

i~in imtihan: 
_ı\nkara Gazi ~1tıalliın mektebi 

müdürlüğündeıı; 
1 = 1\tektebin1izin ilk kısmına bu sene imti

hanla talebe alınacaktır. 
İmtihan 7 eylül 1930 tarihinde Ankara'da 

Gazi muallim mektebinde ve lstanbul'da Er
kek muallim mektebinde yapılacaktır. imti
hanlar şifahidir, imtihanlara sabah saat do
kuzda başlanacaktır. 

~ - imtihana girmek isteyenlerde aranan 
şartlar şunlardır: 

t ) On üç yaşından 'aşağı Ye on yedi yaşın
dan yukarı olmamak. 

2 ) Bedenen ve ruban hasra, malul, sakat 
ve kusurlu olmamak. 

3 ) Tanı devreli yani beş sınıflı bir ilk mek
tepten mezun olmak. 

4 ) Türk tabiiyetini hair oln1ak. 

Saat 14 buçukta, 12 Eylül (',oma glin 
Saat 13 de Sipahi ocağt tarafından 
lstarıbul \1uha>ebei 1 lususiyc yarışt yapılacaktır. 

.. . . - ;,.;-, • 
Ticareti bahriye mekte-
bi alisi müdürlüğünden 

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

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

3 - Lise mezunları imtiho..1sız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - İki seneden ibaret olan tali smıflaQI da liselerin Onun
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 1 
gördüğü ale!Usul tasdik edilmiş talebe alınır. 1 

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

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
danını, ası şahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadar Ortaköy<le Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

• 
El Yeni katalog•ımuzu l-t(· 

y:niz. l ler hangı bir ud· 
rc~c meccanen L!:önderirıı 

Fevkalide satısı 
15 Güne mahsus 

Umumi Tenz· at 
Yüzlerce eşyalar yarı fiatın 

Gelen yeni eşyamıza yer bulmak için mağazamızdaki tekmil eşyanın llatlarını indirdik· 
Bir çok eşyalar yarı fiatınıı indirildi. Bunlar meyamnda Erkek kostllmlerl, yazlık çocuk 
kostümleri ve pardeslller hep yarı fiatına indirilmiştir. 

l(eza, erkek ve kadın için yazlık ve kıflık iç çamaşırlarında bllyilk tenzllat vardır. 

Tekmil kadın elbiselerinin liııttarı maliyet fiııtından daha atağı indirildiği gibi, yazlık ve 
kışlık çocuk elbiseleri maliyet fiatlarına bakmı<dan elden çıkartmaktayız. 

Yastık yllzlerl, yatıık çarşafları, battaniyeler, yatak örtlilorl havlular ve diğer blltDn 
ev eşyası ıızerine bllyllk tenzilat vardır. 

Bu fcvkalldo satışlar ancak 15 glln devam • edeceğinden bu müstesna fırsatı 
kaçırmayıp mllbayaatınızı bir an evvel yapınız. 

Mağazamızdaki tekmil eşyanın fiatlarını 
tenzil ettiğimizi lutlen unntmayınız •• 

B A K E R L TD t 8S0
• T"111A1 NadB.U7L 

-· Saraçhaaebaşı'ndıı Horhor Paşa konal(ındn 

L::~·a;; B ' J 8 i y E L i 1 E L E 8 i :~k:: 
Ana, llk, orta ve lise kısımları vardır Kız ve erkek talebe ayrı ayrı lusımlardadır. Talim heyed el 

maruf milderrls ve muallimlerdcn mnrekkeptlr. Fransızca tedrisata ilk sınıflardan başlanır. Leyli ıaJcbeıJI' 
bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin husu>< oıomobill•rl 

mektebe gelir ve ak~am evlerine ayni vesaitle gönderilir. Kayıt nıunmelcsi başlamıştı~ 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayrı teşldlAt da

hilinde ida· e edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Se1'zadeb-:ısı polis merkezi ::ı. ··<asında 
• Tel : lst. 2534 

~ OHTA DERECEDE ~-ıiiiiii 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San' at 
Leyll Ucretl 250 lira • Nehari Ucretl 40 Ura 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

-·· Talebe kaydına başlanmıştır. 
~------

Vilayet ~a iıni encümen in~en : 
Bıl~da muharrer eınlAki hu.'u'lyenln icra kılınan müzayedede İ&ticannı 

talip zuhur etmcdi~inden mil·•aytdc milddetl . 3 ~ylal 9.10 çarşınh• gllnil 
ıut on bire kadar temcit edilmiştir. Taliplerin encümene milracaıtları. 

Maarif Vekaletinden: 

TBMIZ VE PARLAK 
BANYO, 

SIMHAT DEMEKTiR 
...,oaan dalma J«>i ci)I paıtolı 
" ıeıııı. hıhıaus. 
TM bir ~,,. '-dıe )it ti 
Ytil nrpiııis •• o..ıarwa; •,'! 
tıırıo ,.. .. •islik -" ... 
euııeae brbolur " •ııayooo• 
leıııiz •• partalı bir balo gelir· 
H•,.ttuUt lı•r tlMrhi ,,,,11ıl1• 

. •' .,,, 
·~.,. . ... ,, .•. ,,... 

Mekteplerden mezun olan ço- mekteplerin kabul şartları hak
cuklarm velileri evlatlarını gön kında tenevvür etmek istiyenle-
d ki · k 1 d · re icap eden malumatı göndere ~"''""'~~~.,==cll!"; • 

erce erı me ·tep ere aır ma - cektir. Arzu edenlerin vazıh ad- ır"':~.> ı: '"'ı&•;::=:""""' 
ICımat almak hususunda bazı res ve taahhütlü mektup pulu ile d 

3 - Yukarda yazılı şartları haiz talipler 
ü eylül 1930 cumartesi akşamına kadar Anka
ra'da Gazi muallim mektebine ve lstanbul'da 
erkek n1uallim nıektebine müracaat etmeli
dirler· 

BUYÜK 

Tllll~E PlllN~ü~~ 
müşkülata tesadüf etmektedir - vekalete müracaatları ilan olu • !1 EMLiK ve EVf !11 

·ter. Maarif vekaleti muhtelif nur. i A 1 

~,anisa VilaJetin~en; 
Salıhli B·)rlu yolunun 11 + 57+ ile 13 989 kilomctroları ara

rnıda bulunan menfezler lızcrinde cem'an 75 ,-e 14 143 ile 
16 ı;+J kilomctrrıları ara,ında 2500 metre rnlıindc şo;a inşaatı 

ı 5fı~H lira 21 kuru~ bedeli kcsıf üzerinden 6 Eylül cumartesi 
ı:lin· >:tat ona kndar muddetlc ve kapalı zar[ u>ulilc muııaka,aya 
çık!ınlnı·~ıır fafsil;\t almak İ'tcnnlerin şimdiden Yilayet nafıa b:ı~ 
muhe~,lislijl;inc muracaatları. 

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

lilayel ~ainıi encünıenin~en: 
Bedeli kqfi hin }UI. yırıni dokıız lira altmıı be~ kuruıt•n ıbarct Silhriy• 

tabi !"ener karivesi mektebi b!na>ı tamiratı 24 Eylül 9JO çarşaııh• günü 
uaı on bire kadar müııakaS&va konulmuıtur. Taliplerin encümfne mürac'Htlar~ 

Yevmıyc ~5 .. kuru~ vererek ZPııı;iıı olmak istersenı.ı: 

'fAYYARE PiYANGOSU 
BiLETiN! . ALiNiZ. 

21NC1 KEŞiDE 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 

KARON Alman Kitaphanesi 
l3eyoğlu '!'tinci meydanında 523 

Mekteplerin 
ve takarrüp eden kı' mevsimi mUnasebatlle 

İstanbul'da - Bahçe kapıda 

ETABLiSMAN 
OROZDi- BAK 
mağıızalarınd• ı ila 15 eyllll 930 da devam edecek oıaıı 

l~I~I HEK~lM ~ITl~INDlN 
l•tlfade etmek menfaaflnız iktizasındandır 

Büyük stok mallarında 

~Yüzde 10 Tenzilat~ 

1 BANKASI 
i:sermaH•i 20.01111.000 ·r~r~ U, 
jtı ·.ıitat •k\·eleri 754.00o • 

ıtri" 
E~\LAI( ve INŞAA 'f v 

1
,11 

mti!'ait ~erait \C rnutedÜ 

P ·ı cJef ara 1\:raz 

!! Bil'umuın 
l 

lc;tanbıı 1 ~ l e ·: 

'}'t 'fO t .. 1 lt 

~ . i~-~ 
11:~::5;:5::~ ~~ ®:- ;~ 

1 Mc·;~~·l-Mwdür: Bil• · 
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,------·--·-----------.,, PER~El\IHE 
4 EYLÜL 1930 -
5 inci .rae, J'lo 1640 

Nl/SHASI 5 1( URUŞTUft 

2 ln_cl •n'ıi~ede - l 
ı lnrJ11t tefrlkan11ı: . .\bdill- - -4 
hamil :?· H.o.rı.:r "'e aon haberler 

· 3 Uncu <atıiicd: ' 
1 - Katılılletln muhakeme ' ' ne ' 

ılne bıtlandı 
2 fuhuş ınücnd~teıl 

Alemde 

<)ktru\·a için Ktnt lllraz· 
Jar tı:tışladı 
Oda relalerl \ unııın ht)·'
Unl ziyaret etti 

•Uncu sahifede 

Hiç bir tehlike
1 He , eti 

yoktur ve·kile dün ok mühim kara lar ve .. 
Eğer Başvekil lüzum olupta Sıvas { 

nutkunu birkaç hafta evvel söylemış 
olsa idi, Fethi B. bir muhalefet yap

ak için pek az sebep kalmış oldugu 1 
nu hükmedecektik' Fakat bır . d~a 
teessüf ettikten sonra muhalcfetın u 

k · · yorulmasına nutka cevap arama ıçın 

hak verilebilir. d. - . 

l 
Bir vatandaş 
ismet Pş. dan 

soruyor .. 

C. H. Fırkasında canlı bi 
faaliyet var! 

Son 15 gun zarfında Halk fırkasına 
473 genç girdi; bunlardan 121 tanesi Fethi Beyin son olarak ve~ ıgı 

b . ti .. den gerırdık, eyanatı dıkka e goz ' 
beş maddeye sığdırılan bu beyanatta 
F ttı• B Halk Fırkaaından ayıran e ı .ı • 

1 esaslı ibtiliıflann ve oldugunu an a-
m '<ta güçlük çektik. 

6Butçe muvazeneıi, Devlet Bankas:, 
para ıstihrarı bütün bunla~ Ha_lk. fır
kası hükfımetinin başlıca ı~l~rıdkır. 

.. 

Eaas bir ey söylemek ıçın arşı 
(ırka lideri iki ittihamda bulunuyor: 

ı - Masraf gelire göre değil. mas
rafı gelire göre ayar etm<k. 

2 - Avruparun emniyetini gaip 
<tmek. 

Dün veklller lçtlmaında bulunan ve mühim iktisadi tedbirler alan Hey'eti vekile azaeı 

Şükr/1 Kaya B. A.bdülhalık B. T. Silştü 8. /.~met Pş. Hz. Recep B. Refik B. 

Kendi siyaseti de u olacak: Gelir 
azalacak, masraf ona g~re ul:'durula
cak, Avrupa bu bütçeye emnıyet ede-
cek ve bize tabii yollardan para ve
recek. 

Iktısadt vaziyetimizde göze çarpan bir 
iyilik var, Türk parası bulunmuyor! 

Memleketin bütün inkişaf maka
nizınasını durdurmaksızin hükümeti 
borç öder ve maaş verir h,ir .. Babıali 
hükumeti yapmaktır. Bugunkü masra 
fı kısmak mümkün değildir. Bugün 
rna6raf Türkiycnin asgari inkişaf ve 
asgari müdafaa masrafıdır; yapılan 
iş milli hadlerin asgari haddidir. 

Hey'eti 'rekile niçin toplandı ve neye k .ı·? arar veru1 ... 

ismet Pş. Hz. dün akşam halkın: •· Yaşa .. var ol ! .• ,. sesleri ara
sında Ankaradan hareket etti. Bugün Yalova'da bulunacaklar .. 

Bu milletin ilk vazifesi bu asgari 
masrafı vermektir. Çünkü bir mille-. 

ANKARA 3 (Telefonla) - Heyeti vekile bugün desi mucibince Maliye vekaletince tanzim olunan.ve ıy 
ismet Paşa H..;,retl<'l·i:ıin riyaseti.nde toplanmıştır. Mü- tenımu~. 1?29 tarihinden m_er'i. olan ihtiyaç. liste•• tarı: j 

tin hükumetten istediği aagar! vazife ihracat mevsimi dolayıaile •on gunlerde fazla kam. 
Halk fırkası hükumetinın yaptığıdır. biyo geliyor. Satılan mahsulatın mukabili ecnebi aerma
Millet kendi hükiımetinden asgari mü yeıi olarak giriyor. Bunun neticesi olarak piyasada 
dafaa ve asgari inkişaf vazifesi isti- Türk paraır azalmı~tn·. Bu vaziyet memleketin iktııarli 
yor mu istemiyor mu? vaziyeti lehinedir. ithalat ve ihrac~t nisbetleri lehimize 

zalc:erat akşama kada:- devam ettı. hinde dovız tedarıkı !11enedı_lmıt olmaıına bınae~. mu.eı 
scsat araıında ecnebı kambıyo ve nukut eaaıı uzerıoe 
yapılmış ve yapılacak dahili alım, ıatım ve ikraz, iıtik
rttz muame13tından mütevellit borçlar dö\Ü olarak te
diye olunamv:. Bu kabil '>orçlar tediye gÜ ündeki bor-
2'a r&)lrci Ü7.trinden tediye olunur!' 

Türk mill?ti mıistakil olarak yaşa- olarak değişmittir. Ancak Türk parası bulmak hususun 
maktan vaz geçer bir millet ol~a, ~u- dnki müşkülatın İzalesi İçin mütahasııs bazı zevat tara
gün vergi yükü denilen fedakarhgm fından te9kil edilen komisyon bazı kararlar tavıiye et-
b 1 k ti azdı ıni•lir. Bu kararlar gerek maliyenin ve gerek Bankala-ir misline daha evve a anm · • 
Yer yil.ı:ünün bugünkü kuvvetler.in- rın mevcut ve11Aitlc vaziyeti lcarşılamağa matuf tedbir
den bir çoğu, daha beş sene evvelın_e leri cümlesindendir. Haber aldığımıza göre Türk para
lıadar lıtlımar haritasr içinde gösterı- sının kıymetini koruma haklnndaki kararnamenin 11 in
len Türkiyenin canla batla ve kendi- ci maddesinin liğvine Heyeti vekilece karaı verilrnittir: 
•il-. bat başa bir kuvvet olarak çalış· Bu madde söyledir: 
ınağa ve bu kuvvetin masrafını Tur- "Madde 11 • 1417 numaralı kanunun 29 uncu mad. 

ismet Pş. Hz. nin hareketi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Ba9vekil ismet Paşa 

Hanctleri Yalovaya haraket ettilcı-. Paşa Hazretlerini 
iıtaıiyonda Fevzi Paşa Ha~retleri, vekilJer, meb'uılar 
ve zevatı saire te§yİ etmi1lerdir. 

ismet Paşa Hazretleri istasiyon11 relirken ve tren 
ha raket ederken ehali tarafından tiddetli alkıtlarla ve: 

- Var ol •.. Sağ ol Paşam nidularile teşyi edildi. 
Kendisine Siirt meb'uıu Mahmut Bey refakat etmekte
dir. 

Dün malUl bir vatandaşı
mızdan aşağıya koyduğumuz 
mektubu aldık. Çok samimi, 
içten gelme bir hitap olan 
bu mektup en az ölçüsü ile bi 
le olsa bir zerre duymasını 
bilenler için çok muhrik, 
çok candan kopma bir tuğ
yandır. Ve gözy3şlarını cel-
bedecek bir görgünün ifadesi 
<lir.Bu mektupta hakikat var 
his var, isyan var, tecrübe 
var, hiç bir müttefikin esiri 
ve bendesi olmadan duyuş 
ve söyleyiş var. 

Hiç bir yerini değiştirme 
diğimiz ve hiç bir mütalca i
lave etmediğimiz bu mektup 
şu: 

Umumi harbe girdiğim.iz 330 
senesinde ben de üçüncü fırkada 
bulunuyordum. Fırkamız Selimi. 
yede idi. Bu fırka birinci kuvvei 
seferiye namile ve Halil Patanm 
kumandasında 16 Kanunuevvel 
330 da Haydarpa9adan hanket 
etti. Takip ettiğimiz yol: (Ada
na - Halep - Muıul - Revan
duz - Rumiye - Selmaı) tı. 

Ruılarla ilk tema11 Selmaata ve 
331 Nisanında yaptık. 

Ve .. g'ene bir zaman: 
Hasankalede bulunuyorduk: 

Kuvvei ıeferiye bağdadı tehdit e
den Tavshende kar91 lraka hare
ket için emir aldı. 28 Eylı'.ıl 331 
de Hasankeleden hareket ettik. 
Takip ettiğimiz yol: (Hasanka
le - Mut - Bitlis - Siirt - Mu 
ıul - Bağdat) tı. kiye keeeıinden ödemeğe muvafakat ~-------·--·-------· .. --.. ·---··---·--..... ....,-.. ....._.,. •• •• ,, • 

•t"?;~~yedekiimtiyazlanişletipka- 'C'ethı.Bey du··n lzmiregitti, nutku-
1 

ZOnınak için yardım etmek başka r. 
~~~J=~~~ ~=~~~:a~~~~~~~e:·tü;;~ nu' çarçabuk okumak ı·sıı·yor .• 

3 Teırinisani 331 de Selman· 
bekte Tavshend orduıu ile temas 
edrbildik. 

Yukardaki tarihlere dikkati· 
nizi celbederim. Selimiyeden ha
reketimizden tam bet ay sonra 
düşmanla temaı edebildik. Harp· 
te bet ayın ne olduğunu düşün
mek bile çılırınlık olur. Bet ayda 
bir o~du mahvolur, bir devlet yok 
olabilir, bir dünya deıiitebilir. Bu 
gecikmek niçindi? .. Şimendifel·siz 
liktenl 

tini aldırarak onu yer yil.ı:üne, kuv-
vetli devletler araoına getirmek için 
Yardım etmek baıkadır. 

Anadolu haritasının üıerindeki 
taksim çizgilerinin boyaları henüı 
kurumamııtır. Geçen baltaki "İllus
tration" bu haritayı hatıra olarak 
h~ıtı. Bir kısım Avrupa maliyecileri
n~n ve siyasilerinin istediği şey T~r: 
kıy,yi çıkmaza sokmak veya kendıru 
Çıkına.da his ettirmek ve istiklal hara 
ketinin tamamlanmasını durdurmak
tadır. Türk Cümhuriy•tlnin Avrupa· 
nın emniyetini gaip etmiş olduğu sö
zü hiç bir vakit doğru değildir. 
Şimdiye kadar bu topraklard:' Tür: 

kiy< Cümhuriyeti kadar vaıtler~nı 
Yerine getirmiş hükümct görülmelll;1ş
tir. Maksat İmparatorluk borçları ıse 
o büsbütün baıka bir iştir: Biz bu
gün giri,titimiz işe kuvvetimizi he
sap ederek girişiyoruz ve taahhütle
rlınızi günü gilnUne ödüyoruz. ~iz~~ 
kudretimiz dışında bütün ışlerımızı 
altüst edecek ve günahı bizim olmı
Yan bir mukavelenin şartları üzerin
d.' münaka~da bulunmak, emniyet
SızJik sebebi olarak gösterilirse bunu 
ey; ııörüı diye tavsif edemeyiz. Ana
dolu devleti ihtilil yaparken kimse 
Hrın ne olacağını bilemediği için 
Peşin para ile it görüldü. Muzaffer 
Olduktan ve Ankara kuvvetlendikten 
•onra kısa vadeli veresiye işler dev
'<sine girdik. Bu bir kredi ve emni
Yet noktasıdır, Türkiyeye en uzun 
Vadeli para İsmetin Sıvasta dedikleri 
olduğu gün gelecek paraya emniyet 
Ver.ınek için en sıkı yol devletin kud
;•tı rejimin esaslığrnı ve İmparator
) uJc .şartlarının bir daha asla geri ge-
0'.'."'Y•~eğine . emniyet e~ildiği gün-. 

Fethi liey vapurda 
ınuharririmize neler 

.. 1 d"l soy e ı ... 

Haydar B. yolda ez
berliye bilirse kendi
sinin de bir nutuk 
vereceğini söylüyor .• 

Serbest Cümhuriyet Fırkası 
lideri Fethi B., mukarrer oldu
ğu veçhile, dün öğleden evvel 
saat on birde Konya vapurile 
şehımizden İzmire hareket et· 
miştir. Fethi Beye Ağaoğlu Ah 
met, İstanbul meb'usu Haydar, 
Erzurum meb'usu Tahsin Bey
ler refakat eylemiştir. 

Saat on bir radclelerirde Fet 

fetlıi /Jeg Jionga t1apurun11rı güvertesinde 
katibi Nuri, meb'us Refik İs- yere gidecek değilim. Bir hafta
mail, Mehmet Emin, Naki, sa ya kadar döneceğim . .,. 
bık meb'us Hazim, Feyzi Bey Ağaoğlu Ahmet Bey, vapu
lerle İzzet Melih, doktor Ser- run kallonası yaklaştıgı halde 
vet Ras m, Giritli Saki B. lerle meydanda yoktu. Merak edili
fırka idare heyeti , fırka men- -
suplan ve daha bazı zevat var
dı. 

Fethi Beyin etrafını gazete
ciler almışlar, konuşuyor ve 
grup halinde resimler çekiliyor
du. 

Fethi B. ınüsalıabc es:ıı:sın-
da: ı 

- Karsı karşıya iki fırkanın 
gelerek hükumetin icraatını 
kontrol etmesi Cümhuriyet için 
en hayırlı bir yoldur. Biz, bu 
yolda yürıiyeceğiz.,.. 

ur. Bız hakıkaten emnıyet çemberı 
ve Cereyanı içindeyiz. Bunun batar
Y'."'ını çoktan kazandık. }'akat bu em
~·Y_~t kar~ı fırkanın anladığı manaya 
oegıJdir. Avrupalılar Türkiyede zihin 
~elmek için emniyetin iki manasını! 
• "1•bıkrıne karıştırıyorlar Halk ve kar-
Tr ır a arasında nJ G t ·ı l ı 
mak bu suretle m~· aş_ma farkı bul-, aze ecı er soruyor arcı: 

Halk fırkası c~:::~~~ d<ğBdir. I ·- Nutkunuz tamam mıdır? 

Diyordu. 

d?n eınindi~ler: 1:ür~iy/~;;·~:~ıfk:~ı Ne günü söyliyeceksiniz?. Ner-
nın karanlıgına gıtmıyor T·· k. de irat edilecek, haşka bir yere b · • ur ıye ıun tehlikeleri bertaraf eden b. gidecek misiniz?. 
aydınlığa doğru gidiyor. ır Fethi B. cevap veriyor: 

Her günkü Türkiye devletinden S. C. 
ııgıinkü Türkiye devleti daha kuv- "- Nutkumu vapurda it-
tlı, daha. e indir. Avrupanın ba~ı marn edeceğim. En kısa zaman-

nda oyle tıır •chlikeyi zararlı Haydar Bay ı•ap11rda . .\n• da söylemek isterim. Hatta mu yordu. Nihayet hareketten beş 
~orenJ r 

1 adımlarımızı sendeJe.
1 

ilin• tali· vasalatım günü (yani bugün); on dakika e\'vel geldi. Fethi B. •nıezlc falya müme.Y.f < • 

J•. s11ıın J 'alııl md• 
yeni binası 

fakat oradakı arkadaşlarımızla gülerek: 
__ FALiH RIFKI ' mat ve~lg_or:· Agaoğ da göriı·erek bir karar verece- - Nerde kaldınız?. (ga..:ete-

lkinciıindeki tarih farkı da şu: 
Bir ay ~ ırün. Bu da niçin?. Şi 0 

mendiferaizlikten!. 
Size bir üçüncü miaal dah~: 

Tavıhend Kütülummarede bir mu 
haaarada. Felahiyede lngilizlerle 
mücadele ediyoruz. Tavahendi 
kurtarmak istiyorlar. lnııiliz ku
mandanı Diclede dubalarda bulu
nan bcıyüz bin top menniıinin 4 
ıaatte berhava edilmesini emredi
yor. Ve. . Bu saniyelerde bizim 
kumandan iıe beher topa iıabet c 
den beı mermi ile bu muharebe
yi idare ve taarruzu defedebilece
iini ıöylüyor. Fakat ne timendi. 
fer, ne vesait olmadıiı için mer
mi temin edemiyoruz. Ve dütma
n1n cehennemi top atqi kartııın 
da topçumuz süküt ediyor. 

Ve rene bu anlarda Almanla
rın karşısında en mülhit kale ve 
iıtibkamlar iskambil kağıdı gibi 
bir üfürükte yıkılıyordu! Niçin?. 
Yol, timendifer v ... her nevi vesa
iti nakliye olduğu için. 

l tte aradaki fark 1. 
Dikkati Yalnız Hasankaleden 

Bağdada gidinciyekadar yolda ver 
ditimiz maddi ve manevi zayiat 
bir kaç -Ankara Sıvaı hattı yapa
bilirdi. Bu ve buna benzer da
ha bir çok vak'alara şahit olmut 
bir vatan çocuğu olarak 1 ıtanbul. 
dan lzmire, lzmirden latanbula 
bir gölge gibi uzanan ağzın ferya
dına kulaldannu tıkıyor ve Bat· 
vekil 1 ımet Paıaya bütün vicda •• 
nımla bağırıyorum: 

- Paıam, Bitliae, Vana, Er. 
zuruma, ne vakit sim ndiferle •İ
deceğiz. Daha çok mu bel.Tiyece
ğU?.,,. 

Malülini aakeriyeden 
HÜSEYiN 

Gazi Hz. 
Bugünlerde Yaloı•adan 

Jslanbul• gelecekler 
Y alovada bulunan Gazi Hz. 

bir kaç güne kadar lstanbula ge 
leceklerdir. 

ali mektep mezunudur .. 
Bugün kazalarda intihap hey'etleri teşkil 
ediliyor; Umumi k4tip Saffet B. in beyanatı 
İntihap etrafındaki faaliyetler ıııin 

geçtikçe ilerlemektedir. Halk Fırkaaı 
kAtibi umumisi Saffet B. le fırka mü 
fettişi Hakkı Şinasi paşa dün de in.İ· 
baba taalluk eden bazı husu&at ile 
meşgul olmuılardır. Saffet B. intihap 
hazırlıkları hakkında temaslarda bu· 
lunmak üzre dün akşam Yalovay. 
gitmiıtlr .• İld gün kaldrktan sonn 
tekrar şehrimin avdet edecektir. Di· 
ger taraftan mahallelerden intihap 
edilen ikiş<r kişilik heyetler de bu 
gün kaza merkez1erinde toplanarak 
intihap meclislerini teşkil edecekler
dir İntihap meclisleri teşekkül eder 
etmez reye iştirak cdccrklerın esa
mısini ihtiva eden defterler tizerint. 
tetkikata ba layacaklardır. 

Halk fırkası katıbi umumisi Saf. 
fet B. karşı fırkaya iltihak •den İs
tanbul meb'usu Süreyya Paşanın oı' 

beyanatı hakkında dün bir muharriri 
nıize: 

- "Buna Yalovadan geldikten &on 
re cevap vereceğim." Demiştir. 

Gençlik ve fırka 
Aldığımız hususi malümata göre 

son on beş gün zarfında İstanbul !=· 
H. Fırkası ocaklarından frrka müfet-
tişliğine gelen raporlara göre yalnız 

Saffet beg C. H. l'ırnıuıı! .. 
geliyor 

belde hudutları dahilinde 4731 Rumlardan 121 tanesini darillfünun 
genç ve münevver hrkaya müracaat, ve diğer ali m•ktepler mezunları t<ş-
ederek kayıtlarını icra ettirmişlerdir.' (Devami üçüncü sahifede) 

Istanbul, Ankara ve zon
guldakta tevkif edilen~er 

Istanbulda zan altına 9 kişi ahnmış, Hasan 
) All ve Fazlı tevkif edilmi tir 

Geçenlerde, Adana. 1.ımir ve l - vonal" e merbut bir komünist ş beke 
tanbulda komünistlik ıahrikatı yapan si vardır . 
bazı şahısların zttlnta tarafından tcv... Tevkif olunanların evlerinde, ü.zrr 
kif olundukl~rı V' muhakemelerinin ı lcrinde yapılan taharriyat nctic. ain~ 
tcvhiden cereyanı için İstanbula ge- de çok dikkate şayan vesaik v• beyan 
tirildikleri, ve yedinci mıi&tantiklik nameler ele geçirilmiştir. Öted• bui. 
marifetile tahkikatın ikmal edilerek de dağıtılan beyannamelerin, munı;ı. 
mütaleası alınmak üzere müddeiumu zam bir matbaa baskıaı olduğu ınlı-
miliğe verildiği maliımdur. §ılmaktadır. 

Henüz tahkikat <vrakı ikmal olu- Dün Jehrimizde yapılan tcvkifat 
namiyan bu dokuz şahıstan maada, hakkında tahkikat yaptık, ve icap ,~ 
İstanbul, Ankara ve Zonguldakta ol- den makamlarla temas ettik .. 
mak üıere 30 komünist tevkif olun- Polis müdürü Ali Rıra B., şunla-
muştur. rı söylüyor: 

- 1 ağustos tevkifatile alakadar 
Bu yeni tevkifat ta ılkile alakadar olmak üzre filhakika baz; yerlerde 

ve onun miitemmimidir. Zabıtanın 
taharriyat yapılmış ve bu arada iki 

ehemmiyetli takibi neticesinde anla- k' · d t k'f dil · t. M ı h 
ı'ı c ev ı c mıs ır. ese r e em 

;ılan şudur ki, memleketin muhtelif miyetli bir şey d•ğildir." 
yerlerinde gizli gizli tahrikatta bulu· ı 

nan ve doğrtıdan doğruya "Entern~s-' (Devaıni üçüncü sahifede) 

S. C. Ftrhası lokanta. ındau 

1' r kt .. ::b · hi Bey vapura ge mış~~· d' -er ğiz. Belki cumaya kalı~; lakin cileri göstererek) Gazeteciler 
a or tecru e)eri lu Ahmet Beyden ma~ a. ;g iş her halde cumartesi giınünclen beni sıkıştırıp duruyorlar, ade-

]) ANKARA 3 (Telefonla) - rüfekası da bu esna a gem evvel söyliyeceğiın. Nerede ta ahiret ~üallt'ri 60ruyorlar • .,. 
r· evaın eden traktör tecrübele- bulunuyorlardı. . . . 

1 
. e söyliycceğimi ele orada kararlaş D~di. 

•ndı: b · · F h · B ı te Y1 ıçııı "e en z 1 · " 1 1 l 

Gazi Hz. aglebi ihtimal mec
lisin açılaması 7.amanına kadar 
Dolmabahçe sarayında ikamet e 
cleı.:eklerdir. Ba vekilin de Ga- 'İtııq• 

ne atı yağlaı la ışleyenle-ı et 
1 

e} "umumi I tıracağız. ŞimılılıK ı<?~ «ı ıır ( Oevamı beşinci ~ahifede) tın tecrübeleri yarın bitecektir. vat aras nda fıı kanın ı' ıi Hz. ile birlikte Yalovada:ı şeh 
rimize gelmesi muhtemeldir. 

."rlü~l11rl - Hu yenıegin pi!}eceği yok anlaşıldı. &, I 
h•lkıp gidelim. 


