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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. 
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t MILLlYf.T PER P.:MBE 4 EYLÜL 1930 

Su ta a·mit~ I 
~ ...,..,-' .. 

b='li.alılııhııııiııs._ı_n.._P_a .. ş_a_n_,,_, _H_a.ıı_r_1:1_t•~· !Jill! 
No: 25 (TercUme ve lktlba• 

hakkı mahfuzdur.) 

ehim Pş. sahnede! 
Sultan, Fehim Paşayı niçin 

teb'ide mecbuF oldu'?. 

Yıldızda m•raslm dairttslntt çıkılan bir koridor •• 
Muhtar Bey huzuru ıahane-ım~ti. Bilhaıısa Vahi'deddin da

dt"n çıktıktan sonra bir müsa- imi' jumallarla hanedan hakkın 
hip gelerek boni çağırdı ve ııim da ihbaratta bulunuyordu. Sul
di Muhtar Beyin huzurdan çık- tan Hamit kendisiiı.i pek sever, 
tığını il!ve etti nezdi şahaneye isaraya her gelişinde huzuruna 
gittim bana l}U sözleri söyledi: kabul ederdi. Damat Paşalar-

-Dolmabahçe sarayının kub dan da jurnalcı vardı. 
besi çatlak olduğunu haber al- Sultan Hamit veliaht Reşat 
dım. t:lu halile muayedenin ora- Efendinin birtakım vesait ile el 
da i~rası tehlikeli görünüyor altından çalıştığını ve memleket 
tamırhane nazırı Nazmı Paşa te taraftar peyda etmek için uğ 
y1Nuna bir ilri adam alıp gitsin raştığına kaildi. Bu kanaat sev
k~bbey~ ~ sa.lonu güzelce tet- ki ile Beşiktaş muhafızlığının 
kık otsın ke9fı yapılsın tamfra- bütün teşkilatı bir taraftan Re
ta baılarumı. şat Efendiyi ve diğer taraftan 

Zatı flhane Ereill madenle- Çırağan sarayında Sultan l\ıtura 
rlne dair bana.hiç bir ş<ıy söy- dı karadan ve denizden, dahil
lemedi. den ve haricten tarassut ederdi. 

HARC HABERLER •• 
Amerikalı gazeteci Fransadan koğuldu! Ilus ta Y~'areleri Baytarı tetki 

Nleşhur Eiearst f~'ransız topraklarındarı ç1karıld1 

Sebep ne.? TEcnebi matbuat~ Vaziyet fena 

Hava iyi olursa Avrupaya bir te 
bugün gelecek heyeti gidiyor 

ANKARA, 3 (Telefon) - ANKARA, 3 (Telefon 
Şehrimbe gelmesine intizar Tetkiktta bulunı:ııak ve da 

olunan üç Rus tayyaresi vaziye !ık satın almak üzere Mac 
ti havaiyeden dolayı gelemedi. itan ve Avusturyaya gidC' 

ffi U- Hava müsait olursa Mosko- lan heyet baytar umum 
vadan hareket edecek olan tay- rü ~li Rıza, şube müdürü 

kavemetin neticesi yareler yarın akşam şehrimize reddın, tavukçuluk enstıt 

İki sene evel ça- Alman başve- Hindistandaki 
lınan vesika kilinin nutku 

Amerikanın meşhur gazetecisi He
arst birçok gazetelere malik bir a
damdır. Gazeteciliğin heyrcan ve 
ınorak uyandırarak okuycularını 

rntıtıul daima meşgul etmek olduğu 
fikrinde bulunan Hearst iki sene ev

"Temps,, gazetesi gene Al
manyadaki intihabat mücadele
sınderı bahsederek bu vesile ile 
söylenen nutuklara tahsis etti
ği başmakalesinde diyor ki: 

"İrat edilen nutuklardan en 
vel tnıiltcre ve Fransa arasında ha- mühimmi Başvekil Brüning ta· 

ı 
zırlanan bahri itillifın suretini bulup ra~ıı:daıı söylenen ı;ı~tuk o~d:'ğ~ 
neıreden Hearst 0 zaman Amerikayı i~ıkardır. Başvekilın hanc, sı
heyecana vermişti. Nihayet Franaız- yaset hak'nndaki fikirlerini i
İngiliz itilafı akim kalmıştır. Hearst zah etmesi bekleniyor ve M. 
in bu hususta oynadığı o kadar de- Terviranus'un beyanatını tavzih 
dikoduya yol açtı ki bilhassa Fransa- mahiyetinde olacağı ümit edili
da Hearstin aleyhinde pek çok şey- yordu. Başvekilin nutku!lda 
Jer söylendi. Şimdi de Fransaya ge- M. Terviranus'un beyanatını 
len Hearstin hudut harcine çıkarıldı- reddedecek mahiyette bir şey 
tını duyuyoruz. Aşağı ki telgraf bu- yoktur. 
nu anlatıyor. Bununla beraber bazı düstur 

Hearst ten bahsederken onun ga- !arın kıymeti hakkında hataya 
.etecilik hakkında söylediği bir sözü 1 düşmek te lazım değildir. M. 
unutamadık. Heaot demiş ki: Brüning Avrupa Birliği hakkın 

"Eğer memlekette galeyan varsa daki Fransı z muhtırasını ima 
ıazeteci bunu arttırmalı, yoksa icat ederken Almanyanın beynelmi
etmeli ! Gazeteciliğin alfabesi budur!" lel vaziyetin müessir ve devamlı 

Hearst iş te hep böyle hareket eden surette istikrarına bütün millet 
bir adamdır. Şimdi Fransadan koğul- !erle tesriki mesai emelinde ol
ması da onun için mesleğinin bir eğ- duğunu- tekit ediyor. Bu teşriki 
Iencesi olsa gerektir. mesainin gayesi bugünkü müş-

LONDRA, 2 A.A. - Amerikan külatı - iktisad veya siyasi -
gazetecilerin ileri gelenlerinden M. izale etmek olduğunu tasrih e
Hearst, Fransa hududu haricine çı- diyor. Bı~clan dolayı kendisi
karılmış ve Londraya gelmiştir. M. ni şart ve kayıtsız alkı!ilamak
Heant, kendisile görüşen gazete mu- tan ba~ka -yapılacak bir şey yok
habirlerine vaki beyanatında, şu söz- tur. 
!eri söylemiıtir: Başvekil B- üning'in vaziyeti 

- Bana karyı büyük bir nezaketle müşkül olduğu tahmin edi!ebi
muaınele etmiş olan Fransız memur- lir,,. 
!ardan hiçbir şikiyetim yoktur. Bun- "Temps,, bundan sonra di- -
!ar bana Fransarun bir dliımaru na- ğer nazırların şiddetli nutukları 

zarile bakıldığını ve Fransa toprakla ll'I hatırlatarak di vor ki· "Bu 
rında kalmaklığımın bir tehlike teş- nutukların tarzı B~svekil Brü
kil ettiğini söyemi§lerdir. Fransa hu- ning'in beyap.atı ile 'tezat te~kil 
dudu haricine çıkarılm~k~ığımın se- ettiğini göıliıektcn men'i nefse
bebi. İngiliz Fransız gızli muahede- dilemez.,, 
sinin iki sene evvel neşri ve idaresi 

BOMBAY, 2 (A. A.) - Si- gelecektir. müdürü Nuri ve Karacabe 
· ı~k rast koyun mütehassıs:nd lllhsız itaatsizlik hareken em " Maliye müfettiş namzetleri 

· ah 'l" barettir. 
ve arazi vergilerine aıt t sı " ANKARA, 3 (Telefonla) -

· di k d h · tli Heyet cumaya hareket 
tı şım ye a ar e emmıye Maliye teftiş heyetine girmek i- cektir. 
bir sekteye uğratmamıştır. _B~- çinmüracaat eden Ankaradan 4 zı· ı·aat talı0ohe 
nunla beraber Bombay şehnrun ve İstanbuldan 1 efendinin imti '-
iktisadi istikbali karanlık gö- hanları bitti cuma gu"nü imti-

.. l k d' Ç .. k" 'htil'I h ' ru m~ ~e ır. un u, ı .. a a- han evrakı tetkik ve sonra şlfa- Gazi çiftliğine 30 g 
müracaat etti reketının . bastı:ılması ıçın yapı hi' imtihanları yapılacaktır. 

lan masanf vandattan çok faz-
la olmuştur. Sıvaa muallimleri ANKARA, 3 (Telefon! 

Gelecek sene açılacak olan 
KARAŞİ, 2 (A. A.) - Ka- SIVAS 2 Milliyet) - Sıvasta ilk t En t't" ti · k üze . . . a sıusnegırme 

ra~ide bir takım arbedeler ol- mektep mualli~leri ıçın açılan (B) zi çiftliğinde bir sene staj 
muştur. Zabıta, halkın üzerine kursu .b~gukn bdıttı, bu

11
• m1unabs.eb1 .e;~e cek olan efendilerden şirnd 

kursa ıştıra e en mua ım er ır ı6ın k d 30 ki · .. 
doğru yürümek istemiş bunun . . a ar §ı muracaat e dr hır toplantı yaptılar, ve maarıf e- B l .. l 
üzerine ahali polislere taş, tuğ- . . . . . . h' b d k'' ır un arın muracaat arı 

k 
.. f k . mını ırat ettıgı ı~a e e. oy mua "~ rinievvel haftasında cevap 

la, şişe atma ve tu e ateşı aç- inin memlekettekı mevki ve ehemmı- I kt' 
k ·1 k bel d b 1 · d b h · · ece ır. ma suretı e mu a e e u un- yetın en a setmıştır. B f dil l"l 'h y _____ ue en er ey u nı a 

muştur. Birkaç polis yaralanmış •• kadar staj görecekler ve 1 u züml er nievvelde enstitüye girece tır. 

Times ve politika 
"Timcs" gazetesinin son gelen 

nüshasında politika refikimizde çıkan 
bir başmakale mevzubahs edilmekte
dir. Politika refikimiz. düyunu umu
miye hamiller sendika·;ın ın Osmanlı 

borçları ile şimendifer taksitleri ara
sında fark görmediği hakkında "Ti
mes" gazetesinde bir yazıyı mevzu
bahs ederek, arada fark olduğunu, 
birinin Osmanlı devletinin borcu, di
ğerinin de Cüai°huriyet hükfımetinin 
vereceği olduğunu yazını~ ve şimen
difer taksitlerinin tediyesi, Paristeki 
düyunu umumiye hamillerinin protes 
toları için bir vesile teşkil edemiyece
ğini bildirmişti. "Times" hu iki nevi 
borçlar arasında bir fark görmediğini 
zııınen söylemektedir. M. Rist rapo
runu tevdi etmek üzre bulunduğu 
bir sırada böyle bir fark olduğunu 
iddia etmek manidar olduğunu i!Ave 
etmektedir. 

İhracat pek müsait 
bir safhada 

Şimdiye kadar ne ka

dar ihracat yapıldı? 

dir. 

İtilafname imzala 

ANKARA, 3. - ( A. A. 
Türkiye Cümhuriyeti ile b' 
Britanya hükumeti arasIIl 
mart 930 tarihinde imza 
ticaret ve seyrisefain muah 
namesile seyyar ticaret ıne 

İzmir, 2 A.A. - Şehrimiz ticaret lan mukavelenamesine ait 
odası, üzümlerimizin ticari vaziyetine diknameler bugün Ankara 
dair tan~im .et~iği bir raporda,_ bu ae- at 17 de Hariciye Vekili T 
ne mevsım ıptida•ı olan 17 agustos- Rü tü B f dil 1 ' !tere 
tan 31 ağustosa kadar İzmir Borsa- ş . ~ye. en e ngı 
sında 4 milyon 605 bin 19 kilo üzüm yUk elçısı Sır George Ctarl< 
satılmıştır. 11129 seneai mev•im ipti- smda hariciye vekaletinde 
dası olan 11 ağustostan 31 ağustoaa edilmiştir. 
kadar borsada 6 milyon 472 bin 600 ... !!i!iiim••-----!!!!""!" ..... "-1 
kilo ve ı 928 senesinde ayni tarihler- C • • k 
de 4 milyon 719 bin 360 kilo üzüm emı yetı a rvama 
satılmıştır . Bu sene son hafta zarfın k ~ 
daki fiyatlcr §U merkezdedir. Beher girece mişiz ·. 
ok~ası aliyüllli 44 ~!~ s~ ku~uı, ala ATİNA 3 (Anek) -
39 ılıl 40 kuru~ ve bırıncı nevı 33 llıl ' . . . .. ·ne 

başında bulunduğum gazetelerin A
merikanın Avrupa devletleri arasın~ 

daki ihtilaflara karışması neticesini 
tevlit edebilecek her hangi bir misaka 
iştirakine ve Akvam cemiyetine da

Arjantin konsolosu niçin 
ve nasıl intihar etti? 

Sultan Hamide jurnal namı Reşat Efendinin adamlarından 
attmda maruzatta bulunmak bir birine tesadüf etmek bir tehlike 
a.ral.tlı: o derece revaç kesbetmiş idi . Onlarla görüşmek ise felli-

bulunması gibi 
k jum l l ğ k k hil olmasına muarız 

tı ı a cı ı ın can ya ma ketle neticelenirdi. Fehim Pa~a 
ve hanüman söndürmek nev'in- bilhassa bundan çok istifade ~t şeyle<den iba~t•i-r. ____ _ Bu hadisede aşkın ve kadının rolü 

yoktur. 1ntihar nevrasteni neticesidir 

38 buçuk, ikinci nevi 27 ilıl 32 buçuk radan tel~rafla bıldınldıg~ 
kuruı. Üçüncü nevi 22 ilil 26 otuz re Mornıng Post gazetesı, 
para, Karaboca 12 ila 21 buçuk kuruş zararı Cenevre mahafili b• 
tur. Mevsim iptidasından 31 ağusto- gün sonra başlıyacak olan 
sa kad•r İzmir li~~nından muhtelif i tima devresi esnasında . 
memleketlere vaki ihracat §Udur: AI- Ç • • • . ki 
manya ve §imali Avrupaya 820.890, ye~ın C:eı:ııyetı Akv~ . • 
lngilterqe 59.170 ve Amerikaya 27 edılmesıru talep edecegıııı . 
bin ve İtalyaya 23 \. 726, Mısıra 7682 ediyorlar. Türkiyenin Cetı11. 
ceman 1 milyon.166 .bin 507. kilodur. Akvama girmek için kendi 
Geçen sene aynı tarıhlerdeki ıhracat daimi bir azalık verilmesi 

den gayri ahlaki bir hareket ol- mişt!. Çocuklarınızı ihmal 
dugu adeta unutulmuştu. Bu (Bitmedi) 

meyanda Fehim Paşayı birinci- etıneyiniz Konsoloı bıraktıX-ı mektupta hastalık 
lerden addedebiliriz. Fehim Pa Bütün etı-afınız asrı hazmn terak- ~ 

şu suretle vuku bulmuştur. Almanya . . . . 
ve simalı Avrupa ı milyon 120 bin, kında şımdıye kadar ıle!'I 
İngÜtereye 429.731, Fransaya 27.290, düğü şarttan bahsedilme~e 
1talyaya 113.140. ve Mı~ıra 25.344, dir. Moming Post Türkt.:.:.ı 
sair memleketlere 3524 kılo. ·bu şartı geri alması muhtel'' şanın babası esvapçıbafil İsmet Vasıl oldular kiyatı ile muhat bulunmaktadır. H~- yüzünden canına kıydığıni bildirdi 

Bey çok halfik ve terbiyeli bir Nevyork, 3 (A. A.) - Pa- yat, ölçülemiyecek bir süratle !leçıp Arjantin konsolosu M. Alfrede j 
'd' B'lh 'l h · ·· ·· 5 L B 1 gidiyor. Zayıfların ve tenbellerın ar-zat ı ı. ı assa tevazuu ı e er- ~artesı gunu saat _9.5 te e ur . tık hayatt:ı hiç bir mevkii kalmamış- evvelki akşam 20,55 te Taksim Sıra -

keııin hörmet ve muhabbetini ]eden hareketetmı\i olan Fransız servilerde kor!.5olosh•ne binasındaki ) 
kazanmıştı. Fakat Hünkardan tayyarecileri Co- tır. Her l3rafta hümrnalı bir faaliyet dairesind " tab.lni:a ile intihar etmis 
yüzbulan şımaran ve her türlü stes ile Bellonte, hüküm sürüyor. itte bu baş döndü- tir. 
ahlak ve insaniyet kaidelerini a- Atlas okyanosu ı-ücü siiratin vücutlarda ve cümlei a- Konsolos 
yı.k altına alan oğluna bir türlü üzerinde hiç bir sabiye uzerinde husule getirdiği yor- nasıl bir zattı? 

.. . , d V kı F gunluk insanlarda pek haklı olarak 6 senedenberi İatanbulda Arjantin 
soz geçıremıyor u. a a e- kaza ve arızaya dinlenmek ve temiz hava teneffüsü 
h . P d h'I ' d h' Cümhuriyeti karuıoloslnğunu yapan , 
ını aşa saray a ı ın e ıç uğramadan yap· ile vücutlarından zayi ettiklerini tela- • 
f müntehir muhıtınde hürmet ve itibar 

nü uzu olmıyan bir adamdan mış oldukları fi etmek arzusu uyandırmıttır. k h 
kazanmış. hı.karayı orur ve ayrı se-

lıaşka b. ir Şey değildi o kadar_ bir uçuştan son- Hayatın temam• değilse de müm-
kuvvetlı tanmmı.. ş olmas~a r~g ra salı gun" u·· kün olabilen azami kıomı açık havada ver bir zat idi. Katibinin ve emrinde 

h h h geçer. Gerek zengin gerek fakir her ki memurlann anlattığına nazaran 
men uzuru umayuna ıç gır- Grinviç saatile keı hayatı mesainin husule getirdiği mutaıeayı çok sever. işini müntazam 
memişti. Yalnız Sultan Hamidi saat 23.12 de yorgunluğu izale etmek için Boiui- ve muttarit bir surette görür, yemek 

. n or u no a. an yanı ve- Curtisfield'te Tayyareci Costes çinin saf ve serin rim~ar arı ı e · e K• kt ğu kt d · · · ı · ı dal ve tenezzüh zamanları haricinde de 
1 
. 

l h R Ef d d k l 1 1 d d. ı ğ mutalea ile me•gul olurmuş. 
ıa t e~at en ı en ya.": a- karaya inmişlerdir. Tayareciler gn!anan ağaç arına tın R ın enme ~ • 
mış ve bılhassa bunu kendısıne fevkalade hararetle istikbal e- titap eder . Okuduğu son kitap 
· .. d' · f B" ık işte böyle günlerde FORD araba- M. Alfredontın mesai dairesi bü-
ış guFç hei ırun;- ı. ır ara 1 ge- dilmislerdir. sı refahımzın, saadetinizin aadık bir yük bir kütüphane halindedir. Edebi, 
rek e m aşanın ve gerek - yardımcısı, •evkinizin en büyük ami- tarihi ve felsefi binlerce kitabı ihti-
her milletten etrafına t~pla?ı~ı Almsnuada Ii olur. Filhakika bir FORD arabası- va eden bu1dairede müntehirin itti-
adamlann ahvalıne daır şıka- nın •İzde temin edeceği zevk ve eğlen gal ettiği masanın üzerinde gözlükle-
yetler gelmeğe başladı ve bu Hariciye nazırının ccıcrin tenevvüünü ıaaavvur ediniz: rı. ıki tek sigara ve okudu~u son ki-
hıll Fehim Paşadan emniyetin Kırlarda, d0 niz kenarlarında FORD tap durmaktadır. Bu kitabın iami 
· '!Qb · ld A k ihtarı un sizi ve ailenizi yine kemali emni- "L'homme Stupide" dir. 
ınsı " mı mucıp o u. nca h ·ı ·ı • tire 
JUmalcılrğı takviye eden bir BERLİN, 3 (A. A.) -Aix- ye~_ved uzu.~tı e ııuı·teb~cagı~tmiı~ ııe il Hususi hayati 

. . .. C I 'd . k cegın en mu eve ı ır ı nan e h h 
keyfıyet vardı kı 0 da velev bu- la- ha~el e e ~~a?ı nutu eden yapılacak ııezintiler değeri takdir e- M. Alfredonun ayalı uıuaiyesl 
tün ihbaratı yalan dahi olsa her, Başvekıl M. Brurung merkez ı dilemiyen zevklerdendir. Böyle ııezin şayanı dikkattir. içkiden, kumardan 

f k h kk d · d h bah ve kadından r.iilteveffir bir hayat ya-hangi bir junlalcının ceza gör-· tr asının programı a ·ın a u tiler aile efradınız üzerın e ayal §anlı§ olan M. Alfredo miltaleadan ve 
ı:ııcmesi idi. 1 zun uzadıy;: izahat vermiştir. oıhhi teıirler yapacağı gibi yuvanıza seyahattan başka hiç bir şeyden zevk 

Snitaıı Hamit bir jurnalcıya ı· Gazette de Vossa nazaran, avdette çocuklarınızın yanaklarında almamış. bir kjldınla daimi surette 
yalan ihbara tından dolayı ceza M. Von Curtius, M. Tervira!lUS tabiatin mesut ve ihtioamlı muhitinde geçinemiyec.eğini de düşünerek evlen 
verecek olursa istihbarat şebe- a bir telgraf çekerek kendisinin geçirdikleri saatlesin birer hatırası o- memittir. Saadetini kitap yııpraklan 
kesinin gevşemesinden korkar- nazırı mes'ulü bulunduğu harici lan pembe güller görecekıiniz.lıtehü' arasında arayan müntehir müptela 
di. Bu yüzden Fehim Paşa ma- siyasete müteallik meselelerden tün bu istifadeleri ve yaz mevsiminin olduğu nevrasteniden bir türlü kur-

. ı kaldı. Ancak tecavüzlerini bahsederken gayet büyük bir ih süratle geçmekte olduğunu nazan tulamamış. tedavi için sarfettiği bü-
dikkate alarak halihazırda vesaiti nak tün emekler boşa gitmiştir. 

lı : aralık ccnebielre kadar te~- tiyatla hareket etmesini talep et liyenin en ucuzu ve en idarelisi olan Bu hastalığın tesiri altında buh-
IT' ı l ettiğinden Almanya ve İn- miştir. bir FORD almak için derhal kararı- rantı dakikalar geçiren M. Alfredo.;;.ık 
giltere sefaretleri bilvasıta ve nızı veriniz. sık hiddetlenir, hidetlendiği zamanlar 
pek müessir surette şikayette Cemİy~ti Akvam da da etrafındakileri haşlar ve kırar-
bulıınduklarından Sulan Hamit LONDR, 3 (A. A. ) - Ce- Sovyetler aleyhinde mış. 
B•ırsaya teb'it etti. Maamafih miyeti Akvam Meclisi kebiri- LONDRA, 2 (A. A. ) - An Yaradılışı itibarile kimseyi incit-
e. rada da refahı mai~eti temin n[n içtimaında hazır bulunmak glo - Elena Goldfrields kumpan mek istemi yen mumaileyh sükuna av 

b b h L d 
det edince biraz evvelki hiddetine pi• 

olundu. üzere u sa a on radan mü- yasının faaliyetini felce uğrat- • man olmakta ve o zaman: 
I-l:afiyelik dc:ı i len şey Sultan farakat etmiş ola.'1 Hariciye na- mış olmasından dolayı Savyet- _ Ahh .... bu hastalık benim ölü-

n ni<li ilk önce cülGsıı mütea- zın M. Henderson, Filistin me- ler Hükumeti aleyhine açtığı da müne sebep olacak. Sizi kırdrm, fa
'>•p Dolmalıahçeden Yıldıza selesi hakkındaki raporlardan vaya ait muhakeme bugün bit- kat müteessirim dermi~. 
r ~·e ve bunu müteakip Yıldız mütevellit vaziyetin önümüzde- miştir. Mahkeme. Rusya Hük(i İntiharı taamim ediyormuş 
tf' >elerindc ikinci fırkayı teşki- ki hafta zarfında Cemiyeti Ak- metinin bu kumpanyaya 13mil- M. Alfredo ötedenberi: 
le sevketmişt• J rnalcılık hane vamın nazarı dikkatine arzedi- ı yon İngiliz lirası tazminat ver- _ Göreceksiniz ben kendimi öldü-
<lan arasında da taammüm et- leceğini beyan etmiştir. mf'sine hükmetmiştir. receğim. Bu hastalık bana bunu yap-

' -

Dlln kapalı kalan 
konsoloshane 

!ıracak dermiş. 
Fakat etrafındakiler bu sözleri bir 

nevi özür beyan etme mahiyetinde 
telakki ettikleri için ehemmiyet ver
memekte imişler. 

Nihayet evvelki akşam 
Nihayet evvelki akşam bu sözün 

ciddiyeti anlaşılmış, növrasteni kon
solosu söylediği gibi ölüme sürükle
miştir. M. Alfredo dlin limanımızda 
bulunan Arjantın mektep gemisini 
teşyi etmiş, gemile Beşikta,a kadar 
bir tenezzüh yapmış, sonra karaya 
çıkarak Sarayburnu parkına gelmiş, 
oradan gemiyi mendil sallayarak se
lametleıniş. sonra konsoloshaneye av 
detle bahçeye çıkip yemek zamanına 
kadar oturmuıtur. Yemek zamanı 
geldiği zaman Tokalliyana gitmiş, ak 
şam yemeğini almı,, ve saat 20,50 de 
avdet etmiştir. 

M. Alfredo yazıhanesinde ancak 
5 dakika kadar oturmuş. sonra yatak 
odasına çıkmıştır. 

intihar nasıl olmuş? 
Bu esnada kavas Hamparaom efen 

di ile refikası ve kızları aşağıda otu-

Bugün 18 ita 50 kuruştan 2.272 çul d -
va! üzüm ve 14 buçuk kuruştan 32 ugunu yaı:ıyor. • ıJ 
kurufll kadar 1.543 çuval hcir satıl- M. Venızeloa bır nut 
mıştır. söyliyecek 

ATİNA, 3 (Apa) - ?/. rup konutmakta imi,ıer. Yukardan $ 
pek hafif bir silah sesi işidincc me- nizelos Avrupac\a.-ı. Atinaf 
rak etmişler, yukarı çıkarak M. Al- düğü. z~man bir nutuk ~rat 
fredonun kapışım çalmışlar ve ses rek ıkı sene zarfındaki tC 

alamayınca kapryı açarak içeri gir- nı ve Ankaraya icra ed 
mişler ve şu manzara karşısında kal- seyahatten ve Türk - Yuııııl' 
mı§lardır: l'f d 11" d kolııl' 

M Aıf d 1. d b' t b a m an teve ut e ece . re o e ın e ır a anca, şa- . . . d k . 
kağmdan kan akıyor ve yüzü koyun ıdelen ızah e ece tır. 
yere yığılmış cansız yatiyor. 

Polise ihbar Arjantin 
• 

kabine" 

Konaoloohane kavası bu vaziyet kar Buenos Ayres, 2 (A. /'.· 
şısında derhal konsoloshane katibini Harbiye nazırı M. Dellel'1 
ve polisi keyfiyetten haberdar etmiş- Dahiliye nazırı ile arasınd~t 
tir. Poli• ve ldtip konıoloahaneye kan bir ihtilaf neticefi olııl'Y 
geldikleri zaman derhal h!diseye va- tifa etmiştir. N acion gaıt~ 
ziyet etmiılerdir. Mllntchırin yazıha bir kaç nazırın daha istifa ev.,, 
nesinde biri Arjantindeki kardeıine, ~ıt 
diğerleri polise ve konsoloshane kiti sine ihtimal vem~ekte ~ 
bine yazılmış ü~ mektup bulunmuş, bahleyin karaya çıkarı ıan ııtf 
bu mektuplarda intihardaki esrarı yade müfrezesi gene vaP rf' 
ortadan kaldırmıştır. İtte bu mektup lınmıştır. Limanda 10 JıS 
ların meali: · · b 1 k d .. .. .. . . mısı u un.ma ta ır. ~ 

Ben bu ak~m ol~y~~um ıntiha- Siyasi mahafılde gale}' · 
rımdan dolayı kimseyı ıuphe altında k" . . • • Il '::il 
tutmayınız. Ölümüne sebep hastalı- um s~rmesıne r~gme ııİ".'. 
ğundır. Beni iyi hatırlamanızı rica mahafılde ve pıyasa~ıı 
ederim ... " bir sük(in görülınektedıt" 

Müntehirin cesedi • Nevyork, 2 (A.A.) ; 11 
Ceaet polis doktoru tarafından nos Ayres şehrinde zahı~el' 

muayene edllıni§, intihar olduğu tes- kun hiiküm sümekle bel'll 11~ 
bit olunmuş, fakat odanın ve cesedin zı kargaşalıklar vukul~ ~jj, 
vaziyeti müddeiumumi gelinceye ka- mel görülmektedir .• Çlillbııı'J 
dar aynen muhafaza edilmesi için ka- kfunetin bu akşam ıçı~ I~ 
patılınıştır. konsoloshane keyfiyeti tisnai' ihtiyat tedbirlen ıı yil 
müntehir konsolosun Arjantindeki ai- olduğuna dair bir çok ıı ,,J 
lesine telgrafla ihbar etmiş ve cesedin deveran etmekterlri. Re~ ıt1 
ne yapılacağını sormuştur. hiyette haberler almarrt~l' ~ 

dan dolayı birtakım garı Ceset Arjantinden cevap gelinciye 
kadar tahnit edilerek hali ile muha- kodular işitilmektedir. 

l\.1usademe oldıJ _,.,, faza olunacak, bilahare ya Arjantine 
gönderilecek, yahutta burada defne
dilecektir. Arjantin konsoloshanesi 
dün intihar hadisesi dolayısile bayra
~ını yarıya indirmiştir. Dün konsolos 
hanede yalnız intihar tahkikatı yapıl 
mış, resmi muamelat ile iştigal olun-
mamı~tır. 

Kazablanka,3 (A. A: ~· 
dut civarında bir asken <I 

ile yerli ahali arasında '{C(J 
bir carpışma olm~ştur. nıııi 
hali ve asker gen çe~ 
Bir Fransız zabiti ile uÇ 
namzedi ölmüştür. 
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ürk - Yunan. ticaret muahedesi müzakeresi aşlıyor 
Vilayette Ekonomi Oktruva Belediyede 

ik Yeni teşkilat 
Oda reisleri 
Yunan murahhasla
rını ziyaret ettiler 

Konsorsiyom 
Fuhuş 

Vesika ve muayene 
u!'ulü kalkmadı 

Fabrikatörler gene 
şikayete başladılar 

Katil izzet 
Dün muhakemesine 

n edildi 

Müfettişler --···--
ı 

Dahiliye kadrosu 
ikmttl olundu ----

Adliye ve diğer kad
rolar bekleniyor 

Yunanistana ihracat ve 

Bugün fevkalade bir 
içtima akdedecek 

ithalatımız ne kadar? Kambiyo vaziyeti pek 
Ticaret Oda~ı reisleri dün mükemmeldir 

232 fahişe mahke
meye tevdi edildi 

---- -·-
Belediye erkanı bu Şahitler Şekure H.ın 

Kaza ınerkezlerinde 
iş g-örüyorlar ---

hususta ne diyorlar? nasıl öldürüldüğünü Noksanlar bitinceye 
Yeni oktruva tarifesı cemiyeti be- görmemişler kadar faaliyette 

Vilayetin mülki kadrosu ikmal e
fıf ' İ lm iştir. Kadıköy, Üsküdar kayma

·, amları müstesna oİmak üzre diğer 
aymakamlar kamilcn işe batlamış

Türk - Yıunan tıcaret mukavele 
si müzakeratı için gelen ve şeh 
rimizde bulunan Yunan heyeti 
murahhasasına iadei ziyaret et
miştir. 

Bir kaç gündür Ankarada bu 
lunan konsorsiyom icra komite
si reisi Nurullah Esat B. dün 
şehrimize avdet etmiştir. 

Dahiliye vekaleti tarafından 
fuhşu ticari bir mata ve serma
ye halinden çıkarmak için yapı
lan talimatname çıkalı dört ay 
olmuştur. Fuhşu san'at ve tica
ret vasıtası edinenleri eski vesi
ka usulü yerine mahkemeye 
sevketmek suretile bu fenalığı 
ortadan kaldırmağı istihdaf e
den bu talimatname hala bazı 
itirazları mucip olmaktadır. Bu 
meyanda bazı mütahassıs dok
torlar, Vekaletin talimatname
sinin tatbiki üzerine artık fuhuş 
icra edenlere vesika verilmeme
si gizli fuhşun ve binnetice has
talıkların ve bilhassa frenginin 
artmasına sebep olduğunu ve ve 
sika usulü kalktığı için fuhşun 
takip ve kontrolu müskülleştiği

lediyeden çıkmak üzeredır. buluıtacaklar 
Bu tarifeye nazaran, fabrikaların Bundan bir müddet evvel İz 

mamulatından resim alınmıyacak ve zet isminde bir kamarotun Bel Belediyede tevhit işinin te- -
sadece imalat için sarfedilcn mcvad- vü gazinosunda Şekure Hanımı ferrüatma taalluk eden bazı ufak 
d ı iptidaiye resmi i_le i~tif.ı ~lunac•i< öldürmekle maznun olarak Ağır / nokasanlann ikmaline çalışıl- -
tır. Oktruva mudırıyctı . yem ta ·e- cezada muhakemesinebaşlanmış 111akt d B J d" .. f ttı" 1 · 

l• rdır. ise de Bu mülakatta gene bir müd-
Dahilıye kadrosu tamam . det sonra müzakeresine başlana 

Nurullah Esat B. in avdeti ü 
zerine Bankalar konsorsiyomu 
heyeti umumiyesi bu sabah fev 
kalade bir içtima yaparak kam
biyo vaziyetini tetkik edecek ve 
İngiliz lirası rayicinin bugünkü 
seviyede bırakılıp bırakılmamas: 
nı bir defa daha gözden geçire
cektir. 

. . . . .. a ır. e e ıye mu e ş en 
1 adliye ve dığer bazı kadrolar henuz cak olan Türk - Yunan ticaret 

e l memiştir. Bu kadrolar gehncc teş- muahedesi meselesi etrafında 

nın geçen hazırandan ıtıbaren mer ı "l'· l d · · 
1 b l d. f k ... ld " ve ı " ce se e maznun ıstıcvap kaza merkezlerine taksim edil-o ması e e ıyece muva ı goru u. . . . . . . 

günü nazarı dikkate alarak oktruva edılmış, bazı şahıtlenn celbıne mış olup muamelat tabii mecra kT · b" k ·an kalmıyacak-Ç ı atta hıç ır no s göriişülmüştür. 
tır. 

tahakkuk memuru bulunm ıyan mm- karar verilerek muhakeme dü- sına girinciye kadar kaymakam-

Tetkik, teftiş Yunan murahhasları Yuna-
nistana Türkiyenin fazla ithalat 
yapmasına mukabil Yunanista
nın Türkiyeye çok az eşya ihraç 
edebildiğini mevzuubahsetmiş
lerdir. ' ' ıınan murahhasfarına 
nazar;, ı Türkiyenin Yunanista
na ihraç ettiği emtia se°:evi 3~0 
milyon drahmi kıymetındedır. 
Buna mukabil Yunanlılar bize 
ancak 1 9-20 milyon drahmilik 
ihracat yapmaktadırlar. 

takalardaki fabrikalar m•mulatmı 111' talik olunmuştu. !arla teşriki mesai edeceklerdir. 
resme tiı bi tutmamaktadır. Dünkü muhakemede şahit- - Dahiliye Vekaleti umuruma " V·!i Muhiddin ve Dahiliye Veki

rt !eti umuru mahalliyei vilayat müdü
()1 ü <"•zıf Beyler ile mülkiye müfettiş

<ri dün d' yeni kaymakamlık ve na
ıiyelc r teşki latım teft~ etmişler ve 
oksanların ikmal ine çalışmışlardı r. 

Defterdar ı>ahatsız 
Defterdar Şefik Bey rnhatsız ol-

du gu için dün gelmemiştir. -·-
Ecnebi ve ekalliyet 
ekteplerimualli mi eri 
Ecnebi ve akalli yet mektep-

1erindeki Türkçe muallimlerinin 
vaziyetini tetkik etmekte olan 

omisyon birkaç güne kadar 
esaisini ikmal edecektir. 

Haber aldığrmıza göre mes
lekten çıkarılmalar~ takarrü.~ e
en 12 muallim yenne 7 5 mura
aat hiç kimsenin hakkı mü~t~-
ebini zayi etmiyerek gayet adı
ne hareket etmektedir. Çıka
ılacak olan bu 12 kişi vazife\e
inde ehliyetsiz görülenler, sa~t 

adedinden fazla dersi olup vazı
feyi bilmecrubiye ihmal eden
lerle harekatı meslekle kabili te
\~f görülmiyen bazı kadın mual
lıınJcrdir. 

Irak başvekili dün 
hareket etti 

Yunanlılar Türk tüccarın
dan Yunanistanda çıkan emtia· 
ya rağbet etmelerini rica etmiş 
!erdir. 

Diğer taraftan Oda, Türk -
Yunan ticareti etrafında tetkika 
ta başlamıştır. 

* "' • 

Nurullah Esat B. dün kendi
sile görüşen bir muharririmize 
demiştir ki: 

- Kambiyo vaziyeti tam ma 
nasile mükemmeldir. Bir tedbir 
almağa lüzum hissettirecek en 
ufak bir şey bile yoktur. Kon
sorsiyom heyeti umumiyesi ya
rın (bugün) toplanacaktır.,, 

Kambiyı• Borsa.91 
r ·ıe rlin 6S ,.10 ıoJO \ ' I 

3 35,0l l>o!or 0,4:- - ,3l ' lllor 

ı 2 02,50 Mark ı 9Q,()( Frank 

l ~lret '1 -,o,ı 1 .cy 79 -,4C ..;:._ __ -ı 
36 - .4~ l llnaı 2o -,fll Drahmi 

ni söylemektedir. 
Halbuki yeni talimatname

nın tatbikile mükellef olan zabı
ta bu iddiaların doğru olmadığı 
ve yeni vaziyetin tesirile fuhşun 
ve zührevi hastalıkların azaldı
ğı kanaatindedir. Salahiyettar 
bir zat bu hususta demiştir ki: 

- Yeni talimatnamenin tat-
bikine başlandığı 6 mayıstan 
şimdiye kadar yapılan takibat 

Ha lbuki oktruva ta11akkuk memu r !erden Haçopulo ve Nikola San halliyei vilayat müdürü umumi-
larınm ifayı vazife ettigi yerlerde fa . tur isminde iki şah : s dinlenil.di. si Nafiz B. de tevhit talimat 
brikalardan eskisi gibi agır resim tah 

Haçopula, vak'a gecesi, gazino- namesinin sureti tatbikini yasiline devam edilmektedir. 
Bir kısım fabrikalara karşı bu su- da hizmet etmekte olduğunu, kından takip etmektedir. Vali 

retle yeni vaziyetin icabatmamugayır hadiseyi duymuşsa da, eşhası ve belediye reisi Muhiddin, mu-
tarzda hareket edi lmesi birçok ~ i k a· görmeğ e imkan bulamadığım avini Hamit ve Nazif B. ler dün 
yetleri mucip olmuştur . Belediye er- söyledi. de belediye dairesinde topla'.ta 
kanında n bir zat hu hususta dc mi~tir İkinci şahit Santur Ef. de ay rak şimdiye kadar görülen nok 

kı: F b .k 
1 1 

• d ni ifadede bulundu. Ve iki gar- sanlar etrafında görüşmüşler-
- a rı d arcn mamu mcva ın 

dan alman oktruv> resminin 1930 ha - sonun vak'ayi müteakıp, ateş e- dir. 
ziranından itibaren kaldırılması he- den adamı kovaladıklarını ifade ldarei hususiye de 
nüz tasavvur halindedir. etti. Mahkeme, birinin adı ya-

Yeni tarifenin tatbıkine başlanın - :ıi olan bu iki garsonun şahit sı
caya kadar oktruva tahakkuk memur fatıle celbine ve muhakemenin 
larının eskisi gibi ifayı va zife etme
lerine milni olmak bittabi doğru ola -
maz. Çünkü olabilir ki cemiyeti b<-

bır teşrinievvel ça~amba günü
ne talikııı~ karar verdi . 

taşınıyor 

Yeni idare teşkili tının tatbikine 
devam ediliyor. Şimdiye kadar vili
yet binas[nda olan idarei huıuaiyo 

ıc,kilatı da İstanbul beledlyeai bina
sına tatınacaktır. Yunan ticaret heyeti dün ak 

şamki trenle Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Frank: 2 4J.ı 2 Koron !5-,9l 
ta fuhşun azaldığını teyit et-
mektedir. lediye yeni tarifenin tatbikini haziran Zevce katili deli mi 

değil mi? 
Yeni umumi meclia toplandıktan 

sonra mecliı içinden ayrılacak ve bli
tün belediye ve idare! )ıuıuılye itle
rini yakından takip edecek olan dai
mi enclimen için de yer lbımdır. 

dan iptidar ettirecek yerde tarihi 
Bu dört ay zarfında fuhuş 

neşrinden itibaC'Cn mer'i tutar ve ta
maddesinden dolayı mahkeme. hakkuk memurları beyhude kaldırıl · 

Bambiyo fiatleri 
Bundan bir müddet evvel Os 

Poll&ttJ Dün borsada İngiliz lirası ye tevdi edilen kadınlar (45) ı 

35 
li d l dı 1 1030 kuruşta açılmış ve bir ara mayısta, (78) i haziranda, (67) 
rasmı o an rmış ar \ık 1030 kuruş on paraya ka- isi temmuzda, ( 42) isi ağustos

Şehremininde oturan Arapkirli dar yükseldikten sonra 1030 ku ta olmak üzre (232) kişiden i-

mış olur. Ancak memur olmıyan yer man Nuri isminde biri karısı Ay 
!erde ise ileride vaziyetin icabına gö· şeyi öldürmüş, ve bu yüzden tah 
re hareket etmek üzre mamul mevat- tı muhakemeye alınmıştı. 

Nazım. Fatihte Salı pazarında dolaş ruşta kapanmıştır. barettir. Ayni zamanda şehrin 
makta iken iki şahıs yanına gelerek muhtelif yerlerinde şüpheli yer-

L "ret 9 04 Altın 914 kuruş yeni tarife ahkamı tatbik edilecek, 
mantarcılık suretilc 35 lirasını dolan- 1 

• ' - \er nezaret altına alı:unış ve giz 
t mele go. 'rmüştür eğer tarife hazirandan itibaren mer' i 

dırmışlardır. an mua · li randevu evleri kapatılmıştır. 
D .. muvahhı"de 112 ku addolunursa şimdi mamul mevattan 

uyunu - Yeni talimatname zabıtanın ta-s h Vln marl'fetı' k t alınan resimler iade edilecektir. ar Of mana ruşta apanmış ır. kibatını azaltmamı~. bilakis teş 
~ Fabrikalardan oktruvamn tama-

Manav Mahmut ; Fındıklıda dere dit etmiştir. 
Adi. k·ı· 1 mı' re men kaldırılacağı şayiası yanlıştır. 

içinde kahveci Mustafamn sarhoşluk ıye ve 1 1 z Emrazı" zu"" hrevı"ve niz~-na-
uıu. Yalnız mamul mcvaddan oktruva .. 

tan oktruva resmi almıyoruz. 

Bitt•bi ilnitl ' bunlar hakkında d> 
Dün maznun Osman Nuri, 

Agırcezaya celbedilerek isticva-

Şimdiki belediye daır .. ı dır oldıa
gundan heyeti fenniye buradan çıka
caktır. Heyeti fenniye tJmcliye kadar 
Fatih belediye dairesinde bulunan 
harita daireai ve Ayatofyada cılri aa
darct konatında çalıp.n ıular mlldür 
lüf;ıi de cılri emniyet sandıtı binası
na tatınacalrtır. Belediye burasını ki
ralayacaktır. 

l.ı camlarını kırmış. kendini tutmak vası 1 oldu mesinin tasrih ettiği ve~hile iki 
Irak Başvekili Nuri Paşa Hz. iatiyeh memurlara hakaret etmiştir. Ad . ve daha ziyade sabıkası dolayı-

dün Yalovadan avdet ederek Mahmut; yakalanmıştır. İZMİR. 2 (A. A.) - lı- sile fahişe tanılan, yani fuhşu 
sı kaldırtlarak yalnız mevaddı ipti · 
daiye oktruvası ahnacaktrr. Yeni ta· 
rifede üç esas vardır : 

bınabaşlanmıştır. Maznunun sa 

çı sakalına karışmı ş bir ihti

yar. İki jandarma muhafaza
s :nda oturduğu maznun mev

kiinde, başııu sağa iğiyor, sol ta 

rafa kıvrılıyor öne çarpıtıyor: 

Ve etrafa okuyup üflüyor. 

Heyeti fennirenin boıalttılt oda
lara idarei hususiye kalemleri tqına 
caktır. 

Belediye muavinleri Şerü ve Hl. 
mit Beylerle belediye yapı itleri mü
dürü odalarını ViUlyete nakled~ek
lerdir Bu suretle her iki idare bir 
sakal altmda toplanmıı olacakbr. 

doğru Pendig- e gitmiş, oradan ve Vekili Mahmut Esat Bey bu 
l' Çoc g~unu dütürmu"'t san'at edinenler, hem muayene-

oros ekspresile Rayak'a hare- u akşam saat 18.20 de Uşaktan ve, hem de mahkemeye sevkedi-
k:et etmiştir. Mumaileyh Ra- Un kapanında oturan Hamdiye is J gelen ekspresle şehrimize gel - liyor. Bunlardan hasta olmıyan 
Yak:tan Bağdata tayyare ile gi- minde bir kadının 2 aylık çocuk du· 'mişlerdir. İstasyonda Vali ve lar dahi mahkumiyetinden son
decektir. Nuri Paşaya refikası şürdüğünü haber verilmiştir. müstahkem mevki kumandanı ra zabıta nezareti altında bulun 
refak k d" Kadın; polıse getirilmiş, tahkika- p al 1 mu""lki adli ve askeri 

at etme te ır. aş ara, ' duruluyor ve şüphe edildikçe mu 
- • - ta başlanmıştır. erkanı memurin, belediye reisi 1 Muhtelı't mübadelede ayene-ye sevkedilerek 1asta1ık 

Dünkü hıruzlıklar ve Cümhuriyet Halk Fırkası er- •evzi etmelerine meydan veril-
bugü n k ü içtima kanı, şehrimizdeki meb'uslar ~ 

ı - Avni Efendi namında birisi tarafından hararetli bir surette miyor. 
Muhtelit mübadele ~omisy~- Yenıcamidc yere elbiselerini bırakmış • istikbal edilmiştir. Bir askeri Mahkemeler, memnu olan 

Unda bugün bir heyetı umu~ı-
1 
bunları alıp kaçan sabıkalı Hüaeyin bandosile bir kıt'ai askeriye ve fuhuş maddesinden maznun bu

_c içtimaı yapılacaktır. B~ ıc;- ve Sadettin yakalanmışlardır. jandarma polis, zabıtai belediye lunan kadmlar meyanında cür
~tnada Yunanistandanhe'.11la~le ı _Ahmet El isminde Sirkecide müfrezeleri merasimi ihtiramiye mü sabit olanları fuhşa tahrik 
ıni istirdat hakkını aız ~ a~ Şeref otelinde bulunan bir müşterinin ifa etmiştir. ve adabı umumiyeye mugayir 
ayrimübadil Türklere g~ynm~ yastığı altından 7 5 lirası çalınmıştır. - · hareketlerin cezası o1an hapse 
adillik vesikalarının venlmesı Orada bulun•n N•suhi isminde birin Bakkallar cemiyeti ve cezayı naktiye mahkum edi -
Uhtemeldir. den şüphe edilmektedir. hakkındaki rapor veka- yorlar. Tekerrürü halind~ ceza~ 

Üç aylıklar gel~cek 
Perşembeye verilecek 

Üç aylık eytam, eraınil ve 

3 - Gene ayni otelde misafir Sü- tar teşdit olunuyor. Bu_ ş~ddetl,ı 
1 d d lete gı' tti · t t lcyman efendinin yastığı a tın an a takibat, fuhuşla maışe mı ~mm 

cüzdanı ve 24 lirası çalınmıştır. Cemiyetler nıürakabe hev''t- etmek gafletini göstere_nlerı ~s~ 

1 - Oktruva f l"' smi kaldırdan e~ -

ya. 
2 - Oktruvas ı t~ nzil edilenler. 
3 - Şimdiye kadar oktruvaya tabi 

Temaruz ettiği meydanda: 
Reis soruyor: 
- Adın ne?. 
Ses yok. 

tutulmıyan bazı maddelere, belediye- Mütemadi ısrarla ismi öğren 
ye varidat temini için, oktruva resmi lryor, fakat bu defa yeni bir 
vazedilmiştir · . müşkülat: Maznun ınüteakıp su 

Ancak bu yem oktruva reaimleri Here cevap vermemekte d ı· 
k h ık . . . a , e ı 

ihdas olunur en a ın maışetını taz . . . 
yik etmemek ve iktisadi vaziyeti mü taklıdı yapmakta ısrar edıyordu. 
tcessir eylememek derpiş olunmuş- Halbuki, maznun Osman Nu 
tur." ri mfü tantiklikte ilk ifadesi a-

Belediyenin yeni olctruva tarifosi lınırken bülbül gibi söylemiştir. 
çıkınca, şimdiye kadar oktruva işle

rile meşgul olan 14 kadar memurun 
açıkta kalacakları anlaşılmaktadır. 

Nakdi cezalar 
Cürüm işlenir işlen
mez tahsil edilecek 

Reis kararını veriyor: Bu şe 
kilde muhakemeye devam et
mek imkanı yoktur. Maznunun 
deli olup olmadığının anlaşılma 
sı maksadile müşahede altına a 
lııunası için Tıbbıadli ye naklo
lundu." 4 - Sabıkalı Artin, Pangaltıda Ce- ti Bakkallar cemiyetinde yap- ki iptidai vesika sistemınden zı

didiye sokağında oturan Madam Ele- tığı tahkikatı bitirmiş ve netice- yade korkutuyor ve fuhşun azal 
l ·· "ğ " ·· "k" 1 M f"h Maktuliyete raptedilen beledi ninin iki elmas taş 1 yuzu unu, 1 ' sini ktisat Vekaletine bildirmiş masına sebep oluyor. aama 1 

· kı ld k b"t cezayi nakdiler hakkında bir !is Komünistler •ümüş kaşığını. bır ta m çamaşırını tir.Mürakabe heyeti yaptığı tah fuhşu tamamen ka . ırma 1 ~~ 
.. k ı t f h d te tanzim edilerek alakadarlara calmış. kaçarken ya a anmış ır. kikatta cemiyet hesabatında bi imkansızdır . Lakın u şu aı 
• d K caddesinde "'t ad' verilmiştir. Derhal onun tatbi- -Başı birinci sahifede-

C. Halk Fırkasında 
-Başı birinci sahifede-

kil etmektedir. Mevcut vaaiyet her 
taraha C. H. Fırkasına kartı mevcut 
olan rabıtaluın bir kat daha arttığı
nı göstermektedir. Fırka ocaklarında 
da sık 5rk içtimalar tertip olunmakta 
ve hubihallerde bulunulmaktadır. 

Hanımların da ratbct ve altkuı ton 
günlerde tezayüt etmeye ba9lamı1br. 

C. Kerim B. diyor ki 
Halk Fırkası Viliyet idare heyeti 

atasından Cevdet Kerim B. geçenler
d yeni fırka münasebetile beyanatta 
bulunmuş ve bu beyanat münasebc· 
tile de yeni fırkanın mürevvici ge
çinen bir gazete Cevdet Kerim B. a
ltyhinde neşriyatta bulunmu,tu. 
Cevdet Kerim B. dUn bir muharriri-

ütekaidin maaşları gelecek 
_afta perşembe günü verilecek
ır. Çarşamba akşam : na kadar 
oktamaların ikmaline çalışıla
aktır. 

IVIudanyada bir motör 

battı 

5 - Kuruçeşme e ır 4000 liralık bir açık bulmuş- mi bir iş edinenler mu em ıyen 
2 numarada oturan tütüncü Yorgo tur. Bu açık bir sui istimalden takibata uğramakta ve bu suret kine geçilerek cezayı nakdilertes 
Ef. nin evine hırsız girmiş, elli lira- zıyade fena idare ve nizamname le tehlike ika etmelerine meydan bit edilen miktara göre cürmün 

Adliyede, alakadar bir zat, tehri- mize tekrar 9u beyanatta bulunmu,. 
mizde komünistlikle tevkif olunarak tur. 

G~, n•iktrn Müdanyaya gelen 
Ooo oha kireç yüklü Kumlalı Ha
n Ef Pndinin motörü eski küçük is
le Yakınında bir müsademe netice 

ndc motör batmıstır. Tayfalar kur-
tılnııttır. · -----

IVIuhiddin Han delirdi 
Evvelki gün Muhiddin Han ismin 
saluk bir Efgan mcb'usunun zabı-
tarafından polis müdUrl" .. .. 1 .1d. . ugune cc p 
ı ığı yazılmı9b. 

_l'llu~iddin Han birden bire cinnet 
tı rmış oldug· u ve burada k d" . k . . en tSıne 
acak kımsesı olmadığı için zabıta 
afından Emrazı akliye hastanesine 
nderilmistir. 

Afyon kongreainde 

n o ktai nazarımız 
fyon tacMeri cumartesi günü Ti

•t odasında bir içtima yapacaklar
. Bu içtımada yakında Cenevrede 
laQacak olan afyon mürekkebau 
•yiinin tahdidi kongresinde müda
b •dil<•cek olan Türk noktaı nazarı 
_'t edilecektir. 
rurkiye bilhassa son senelerde 

0
" v mürekkebatı sanayıinde bi-

1 <lerccede bir evkı almıştır 

sını ~almıştır. ye ademi riayetten doğmuştur. verilmemektedir." vuku bulduğu anda tahsil edile 
1 · cektir. Kundakçı kız Bu para heyeti idare kararile Yalnız dikkate şayan o ancı· _ ••. _ 

Beıktaşta Abbaı ağ• mahalle- ~:~kallar kooperatifine verilmiş ~~1eb~;:/~=~ıalle~e::ı:l~r~ş~~ Beynelmilel seyrüsefer 

Sı.ndc Kapakn sokağında 7 .. nu_. rn.a. ralı C · t1 "k· iaaretleri ' . emıye er mürakabe hey'eti tuttuklarına dair zabıtaya va ı "' 
N · e H ı·n evinin kömurlugu ta- b Ş 1 · d h"l h · · d h ccmıy · Bakkallar cemiyeti heyeti idare- olan şikayetlerdir. Zabıta u şi- e tır a ı ve ancın e mu -
vanına gazlı b« ve taht•. parçal~rı sini bu vaziyetten mes'ul tut- kayetleri ehemmiyeti: nazarı i - telif yerlere konacak olan bey-
konarak yakılmak istenmışse de göru maktadır. tibara alarak adabı umumiyeyi nelmilel seyrüsefer işaretlerin-
lcrek söndürülmüştür. ve halkın istirahat ve sukuneti- den lüzumu kadar imal ettiril-

Poliı bu iti yapan Nevin isminde- tik mekteplerde 1 te§rin- ni ihlale cür'et eden şüpheli ka- mege başlanmıştır. Belediye 
ki kızı y~kalayarak hakkında tahkika de açılacak dınlara ka~ı büyük bir mücade / f~n işleri müdiriyeti. işaretlerin 
ta batlamıştır. Ahiren maarif emanetinin bir leye girişmiş ve gizli randevu ?•.r an ~vvel yerlenne konması 

Gala tada bir cerh tamimine göre ı 5 eylil.lde açıla evi haline geldiği anlaşılan bir ıçın teı tıbat almaktadı r, 
Sabıkalılardan şoför M~hmet ~os- cak olan ilk mektepler badema çok yerleri kapatmıştır. Mevcut 

A 
. 

11 
Galatada Şcftalı sokagın- 1 Teşrinievvelde açılacaktır. umumhanelerin bir kısmı, ser-

tu nıe e 
1 

f . minde biri tara- Bu suretle Türkiyede hilu mayelerini tecdide imkan b·rak-
dan geçerken r an 

15 
mum köy ve şehir ilk mektepleri mıyan talimatname tesirile ka-

fmdan kadına söz atılmasilc araların 
1 f Mehmedı aynı zamanda tedrisata başlamış panmıştır. 

da munazaa çıkmış. r an lacaklardır. Zira köy mekteple- Eskiden vesika almış falıişe-
bıçakla ağır surette yaralamıştı~. 1 ~nde çocuklar tarlada çalıştıkla - !er ancak 300 kadar olup bunla-

Carih polisler tarafından ya a an· rı içi'.1 daha evvel derslere başla- nn ellisi tahtı tedavidedir. Em-
mıştır. mak mümkün olamamaktadır. r~zı zühreviye hastanesindeki 

Fakat Sıhhiye müdürü B. ista 
tistikleri neşre salahiyettar ol
madığını, bunların Vekalete gön 
derilmiş olduğunu, İstanbulda 
frenginin arttığı iddia~ı hakkın 
da hiç bir şey söyliyecek vazi
yette olmadığını söylemekle ik
tifa etmiştir. 

isticvaplarına başlanılanların ancak - Ben o beyanatta bulunduktan 
g kişi olduğunu söylemekte. ve bun- •onra Çanakkaleye gitmiıtim. Geldik 
l.rın HasanAli, Fazlı adlarını tıtı· ten ıonra yaıılan şeyleri okudum. 
dıklarını da ilivc etmektedir. Hasan Hcnim beyanatımla o yazılar yan ya4 
Ali, geçenki tevkifatta kurtulmuı o- na konduktan aonra verilecek hükmıi 
lan firari idi. Fazlı iıc evvelce Ağırce efkirı umumi yeye bırakıyor, ctvap 
zada muhakeme edilmiş bir şahıstır. vermeğe lüzum görmüyorum. Maa

mafih icap ettiği zaman gene bu va
dide görüıürüz." 

Adlıyede deveran eden bazı pyia
lar da, İstanbulda 9 kitinin tevkif O· 

h•nduğunuan bahsediliyor. 
Gerek zabıta, ı:erek adliye, komü 

nistlik tahkikatile ehemmiyetle mq
gul olmakta ve bu huauıta, tahkikatı 
itki! etmemek için, ketumiyet rauha
faza olunmaktadır. 

Mektepliler 
mllsabalıaaı 

69uncu hafta bitti 

A11lsız bir haber 

Tramvaya ailamak c::~f . l h 'l diğer hastalar ise gizli fuhuş 
isterken ~ or er ve ta vı kurbanlarıdır. Dahiliye vekaleti 

Adnan ismnde bir genç hareket 
halinde olan tramvaya binm _k iste
miş. fakat müvazenesini kaybeder~k 
düşm~ ve tehlikeli Bltrctte yaralan

dığındıın hastaneye kaldınlımştı.r. 

cemiyetlerinde İntihabat nin talimatnamesinden şikayet 
Tahmil ve tahhye cemiyctile so- eden doktorların iddialarını res

förler cemiyeti idare heyeti intihabı mi hastalık istatistiklerile karşı 
önümüzdeki ha fta içinde yapılacak- !aştırmak için dün Sıhhiye mii · 
tır. tlürlüğünden malumat istedik. 

Teşrinievvelde tatbikine baş 
!anacak olan yeni hıfzıssıhha 
kanunu fuhuş ve frengi mücade 
lesini tevsi ve takviye edecek 
ve hükumet tabipleri de fuhşun 
ve emrazı zührevi yenin takibile l ı 
meşj!"ul olacaklardır. 

69 uncn hafla bltır ı Ur • 
Oaz:ttemlzde çılıaa halı~rıer 
den en mGlıtnımlal 1eçlp cu
martı 1 alıtınına kadar mll
aabaka momarlutuna a:llnde
rlnlz. Netlcıler pazar a:nnn 
aetredllec:oktlr • 

Dün bir akşam gazc•eıi kundura· 
cılar cemiyeti heyeti idare intihabına 
C. Halk Fırkasının müdahale ettiği 
ve bu yüzden giırültii çıktığı hakkın 
d• bir haber neşretnıekte idi. Halbu
ki bizim yaptığımız tahkikata gore 
kat'iyycn böyle bir şey vaki olmadıgı 
gibi verilen haber de esasından muh 
tacı taahihtir .. Çünkü, evvelki gi..ın 

kunduracılar cemiyeti toplanmı' ise 
de bu içtima heyeti idare intihabı için 
yapılmamıthr. Bu içtima, esnafın, 

göıterecekleri namzetleri aralarından 
ayırmak ve listeyi fırkaya verdikten 
sonra bilahare intihap yapılmak üzn 
olmuştur. Bu içtimada münakaJ& ol 
muş ise de bu da gene kendi aralaru 
da geçmiştir. Yoksa fırkanın müda· 
halesi tarzında bir şey yoktur. ~~~~~~~-
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.l\srın umdesi "Mi!liyet" tir 

4 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Tel«raf adresi: Milliyet, fo
tanbuL 

Telefon nıurıaralı: 
lıt&nbul 3911, 3912, 3913 Aııa Lal >a oinıak korkusu .. ! 

ABONE ÜCRETLERi 

G Ttırkiy~ için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut ll aylıtı 

6 .. 150 .. 1400 .. 

l2 .. 1400 

Gelen evrak geri verilmez 

Bugiinkü hava 

İki akşam evvel vapurda bir 
arbede bir ağız dalaşması oldu. 
Bi2 salondan gürültüsünü işit
tik. . Bol bol sövüşüyorlardı .. 
Yolculardan biri arkadaşına sor 
du: 

- Kim bunlar!.. Öteki gü
llimsiyerek cevap verdi: 

- Gazeteci olmasınlaı ' 
Nasıl hüsnü 2a:ı. ! 

FELEK 

"Milllgte,, in edebi romanı: 63 

1 ,, "'· ~ 
AHÇEMDE 
'~ ,,-:?) 

····~··BiR GUL A 
dnn, biliyorsun!. 

Telgraf sözü, Fazilet Hanı
.ınm merakını bilsbütün tahrik 
etmişti; halecanla sordu: 

- Ne telgrafı Beyefendi?. 
Lakin tecessüsıinü pek çiğ bir şe 
kilde ortaya auvermiş olmasın
dan utandı, yanakları hafifçe kı 
zannı tı: 

- Affedersiniz Beyefendi ... 
Re telgrafı, diye sonnam, saygı 
!rzlık. .. Fakat bu, benim za-
Barımdan biridir. Telgraf, sö

"i.:nü duydum mu, içime bir kor 
l·u ç0ker, bir şeamet kokusu du 
varım. Telgraf denilince, aklı
ır.ııı daima, kara haber gelir. Bu, 

Mahmut Yes11r1 

bende, ta çocukluğumdan kalma 
bir korkudur. Büyük annemi 
çok severdim, Adanaya amca
mın yanına gitmişti, vefatını tel 
grafla haber almıştık. İşte ogün 
bugündür, telgraf haberlerinden 
ürkerim. 

Mütereddit bakmıyordu: 
- İnşallah kara haber, filan 

değil ya, Beyefendi? 
Hürrem Hakkı, sükunetle 

güldü: 
- Hayır, hanımefendi. Kara 

haber değil.Fakat pek te hoş ve 
hayırlı sayılma2.Avnıpadan bir 
arkadaşımın ailesigeliyor,benirn 
vasıtamla bir otelde daire tuttu-

lar. Aldığını telgraftan, yarın 
geleceklerini anladım. Halbuki 
ben, iki üç gün sonraya tah
min ediyordum. Oteldeki daire 
hazır değilse, çok mahçup olu
rum. 

Hürrem Hakkının söylediği 
sözler, ağzından dökülüyordu, 
Rasih Nevres, için için kızıyor
du: 

- Yazık, yalan söylemesini 
der bilmiyor. Bu ne kadar saç
ma bahane ... Fazilet Hanım, 
buna kanar mı, inanır mı? ba
şını ağrıyor,kırgınlığırn var, di
ye bir hastalık, filan behane e
dip yukarıya, odasına çıksa idi, 
daha iyi olurdu. Şimdi iş tama
mile aleyhimize döndü. Fazilet 
Hanımın merakı büyüdü ve bu 
yalanı yutmadı. Peşimizi güç bı 
rakır artık ... 

Rasih Nevres, içinden kız
makla, amcasına acımak;la bera
ber kısmen olsun tevil etmek is 
tedi: oynıyacağı kozla kendini 
feda edecekti. Fazilet Hanımın 
bu tevile kanması ihtimali yüz
de bir bile, yarım bile olsa, Ra-

Kendini tanıyor 
ınusun? 

Reşit Riza Ye :ırhdaşları 

Bu ak,am t's'ıüdar 1 lıle tiyatro· 
sun da Saat <ı,.t 5 d• ve tı eylül 930 
cumartcıi Akşamı saat t),45 de 
llülhül dere Bülhül h•hçesiııde 
( hA\':\'\'\;A\l rnd,ıl .ı perde 
~ eylül Q,10 pazar akıamı 9 .• JO de 
Erenkoy t\\atrosund• "ll'Rll:\BA \ 
kıımdi ·t perde. 

l laliç i>l-eleler>ndc mahfuı .ı :i.H 
mcını miklba muadil 2.10 adet çam 
tahıa>ı 11 <J.y;ıO pa,cınh• ~tlnü 

ih1lc edilmek üzre müzayedeye çı · 

karılmıştır. ·raliplt!rin Yt\ mü me z· 
kardı sKat üç \ıuçuktla defterdarlık 
binrnnd•ki ihale komi,yonuna mü· 
racası c) lrmcleri illn olunur. 

•
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•••••• HANIMEFENDi: 
Is tın hu !da J la1agazi, Eltktrik 

Türk Anonim şirketi 

• 
Beyazıt'ta Elektrik Evinde 

Bu aktam 
9 da Çiftlik parkında 

•••. ! iincii kon>erini Yerccd.tir. Gidip dinleyiniz. •••• 

Devlet ınal~aasi ınü~ürlü~ün~en · 
Devlet matbaa>t i~in lü1.umu olan iki hin kıye Rumeli mıngıl kömürü 

aleni mUnalu<• surttile mubayaa olunscıktır. Yevmi münaka'1 10 ~:yliıl 

9JU çtr-;ımba ;:ı;ünü saat üçtedir. ·raliplerin ~artname}İ görmL'k için hcrgün 
ve mtinakısaya Jştirık için de muayyen olan gün ve ~antte teminatı mu\akkı:ı.te 
ık~alarile birlikte matbaada müteşekkil münakasa knmisyonuna mÜra('atl • 

lıtanbul birinci ticaret mahkemesin 

den: Türkiye İş Bankasının İstanbul 
da Sirkecide Köprülü handa 30 numa 
rad• K. A. Manukyan Elendi zimmc 
tinde hesabı cariden matlübu bulu -
nan ~79 lira 50 kuruşun temini istila 
sı zımnında merhun iki balya pamuk 
ipliğinin satılmasına dair vukubulan 
talep rahinin hali hazır ikametgahı -
nın meçhı;Jiyeti hasebile bila teblig 
iade kılınmış ve kanunu ticaretin 767 
nci maddesi mucibince il;inen tebli
ğat icrasına karar verilmiş olduğun· 
dan talebi mezkfirun bir sureti mah 
keme divanhanesine talik kılındığı gi 
bi üç gün içinde itiraz etmesi zım -
nında keyfiyet gazetelerle de ilan olu 
nur. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünôen: 

'Tezuni~·er i1nriha.nlarına v~ kcı. · 

\ltltrin tccdidine 1 r:yliılde terfii 
"nıf imtihanlarına Eli üliln Yirmi-
. ... inde haşlanılacaP:ı ve t~dri!l&ta baş· 

!anmasının 1 Teşrini en ele kaldıl•· 

MUHASİP 
Fransızca lngilizce ktfi mcrttbe 

Almanca bilir ticari ve mail malô-
matı çok Reni~ büvük işlır idare 
ctmi~ bir muhasip iş arırukııdır. 

\lütevazidir. Lyuşur. Adre~: l<tan
bul Posta kutum ~5tı. 

Ku akşa m 

MELEK SiNıM!~l 
açılıvor 

ilk pru~ramdı · , \'ve< .\li,.n 
ııln eserinden mııktcht'ı •e tı: 

men Fransızca ~01fi.ı 
D ı,; F 1 , • ı,; .\ R .\ R 1\ 

nam şahtier gösterilecektir 

l leyeti temsilive:--i h·t~tnd• 
l Aşk Geceleri müme<,ili JE 
.\IURA T. DOl.1.\' D .\ YI~ 
:\1ARC~l EIHn: . \l\IRF O ' 

dır. llh eten: En • mübım 'e 
mütent\'Yi c:Ozlü şırkı'ı 'r d 
sh FO\: Jl R '..\L 

Psra1111)unt filn1idir. 

lıt. 4 üncü icra meınurluğu 

Açık artırma ile paraya çev~ 
gayri menkulün ne olduğu: bır 
sahilhanenin ve Nısıf masura ~a 
yun 32 hisse itibarile üç hissesı 
yık m. Arabacılar s. a 9 C. 23 
tamam dört bin sekit 
sekşen iki buçuk lira. Artırmarıı 
pılacağı. yer, gün saat· 1st. 4 uıı 
ra dairerinde 6 1 O 930 ı. s. 14 1 

ya kadar . 

1 - lsbu gayri menkulün a 
şartnamesi 22 9 930 tarihinden 
ren 930-24 7 No. ile !sı. 4 ün<~ 
dairesinin muayyen numarasın 
kesin göre bilmesi için açıktır· 
da yazılı olanlardan fazla nı~ 

almak istiycnlcr. işbu artnaın<. 
930-24 7 dosya numa.-asilc me1'1 
timize müracaat ettrelidir 

2 - Artırmaya iştirak içU1 
da yazılı kıymetin yüzde >'dı 
nat l(Ô terilecektir. 

3 - Hakları tapu sicıllile sab 
mıyan ipotekli alacaklılarla dığ 
liikadarlarııı ve irtifak hakkı 
!erinin bu haklarını ve hususil< 
ve masrafa dair olan iddalarrrıt 
ilin tarihinden itibaren yirmi 
içinde evrakı n1üsbiteleriit: ~1 

memuriyetimizc bildiri1mrlerr 
eder aksi halde hakları tapu s 
sabit olmıyanlanlar sat ış bed 
paylasmasında haric kalrrlar. 

4 - Gösterilen fı ndc artır 
iştirak edenler art ,.. artnJ 
okumuş ye lüzumlt.< , .aliımal' 
'bunları temamen kabul etmiş 
itibar olunurlar. Üstünde bir•~ 
gayri menkulün bedeli zamanın., 
rilmezae gayri menkul ikirıcı bl 
tınna ile satılır ve bedel farkı "' 
hrun kalman yüzde !->eş faiz v~, 
:ı-ıırarlar ayrıca hükme hacet k1' 
&ızın memuriy,timizce alıcıdan 
sil olunur. Beş numaralı fı~ 
şart tahhakuk etmek kaydile uÇ 
bafırıldıktan sonra gayri n:ıe~k 
çok arttırmanın üstünde- b1r• 
Şart tahakkuk etmezse arurııı• 
birakılıp alıcı taahhütlerinden 
lur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veY• 
oi olmasına vr gayri mcnkuJe 
eden kanuni hr1kka ve satışır? t 

göre diğer şartlaı. - -

Müterakim verıi Belediyt 
icaresi müşteriye aittir vazıl~11 

lakin hissesi yukarıd• gösıerı~ 
J0/930 tarihinde İst. 4 uncu 1 

murluğu od~sında işbu ilcin .~' 
terilen arttırma şartnamesi da 
satılacağı ve bedeli rehin üzeri~ 
ciz edip isim ve ikametgahlaı1 
hu! alacaklılara ihbarnam~ ın•~ 
kaim olmak i.i.zre ilin olunuf· 

Zayi hisse senetlet' 
iki hı;S< 2~042.' 4 
l•i hi<se 2~0400 

Sekit. hi•'e 2~0443 4'\V 
\lülıı;a ıtihan mi.I bar.k•'' 

sencdıttndan ... ,.hibi bt !uı1 d 
2~04l.1 24 \ c 270 400 l 
2~0~4.~ 4~0 numaralı on ik1~ 
stnı.:dini za,·1 rtti~ıın 'e ,er& 
ılıca~ımdt: hükınü olınıd ~r 
olunur. Pi~ına" ı1:lc: \la11TI'Lll 

sih Nevres: tecrübe etmek mec- hk gülümsedi: . Hürrem Hakkı, yeğeni ile -Fa- Fazilet Hanım. edalı 111 

buriyetini duyuyordu. Fazilet - Şaka etmeyiniz, Pazarte- si, lakin yakıcı rnücdelenin bü- vurla selam verip u2akJaŞ 
Hanım, inandığı takdirde tehli si. . . tün şimşeklerini gah gözüyle Rasih Nevres, usulca a111

'' 

ke bertaraf edilmiş oluyordu; Fa2ilet Hanım, gözlerini kıs- zilet Hanım arasında geçen sin- - Çok beceriksizce lı' 
lakin inanmayıpta kanmış görü mıştı, daha zehirli, daha diken- kah kalblile görüyor, duyuyor- ettiniz! Dedi. . 
nürse, tehlikenin cephesi bilyil- li sü2dü; bu bakışta: du. Raııih Nevres, Hürrem Hak Hürrem Hakkı. dişleri 
yecek ve Rasih Nevres'te tehdi·' - Burnuma gülüyorsunuz, kının hatasını tashih etmek iste cırdatıyordu: 1 
de maruz kalacaktı. Rasih Nev öyle mi? Ne cür'et, ne cesaret! rniş, fakat muvaffak olamamış- - Evvela, şakaya buh1tıı 
res, bütün cesaretini ıele alınış- Bunu yanınıza bırakırmıyırn, bı tı; şimdi ona muavenet etmek, çıkıp gidecektim. Fakııl 
tı; dudaklarını taaccüple büktü, rakacak mıyım acaba? Hürrem Hakkı için borçtu: lan, her adımda y0Jıı01'.I ş" 
bön bön bakındı: Diyen açık bir tehdit vardı. - Raaih, sen de çok dalgın, Ne israr, ne israr ... 13a.IC• 

Yarm gelecekler, değil Hürrem Hakkının sö2e karış- çok kayitsizsin. da, sözlerinde, halleriııdt~ 
. ? 

mı. 

Hayır ... 
den çıkardın !. 

- Telgrafta, 

masma vakit bırakmadı: Rasih Nevres, gö2lerini kapa h bir alaka, bir rneftu~~ıı \il 
Yarını da ner- - Asıl si2 şaka etmeyımz, dı, omu2larını kaldırdı. Fazilet türlü aşiftelik, kahbeltkfl1~ 

Rasih Bey ... Bugün, Pazarte- Hanım nezaketle gülümsiyor- !inden kurtulamadrnı. .~ 
Salı günü, di- ııi ... Rasih Nevres, partiyi kay du: den bin bir plan geçird1~ıJll' 

bettiğini, oynadığı ko2un kı- - Affedersiniz, beyefendi, lan düşündüm. Lakın ııe~ 
yor. rrldığını hissetmişti, bundan mani olmıyayım, İsrarımdan U· yılan sırtı ışıklı göz )ıe ı•• 

- Bugi\n ne? 1 tı 
başka suretle istifade etmeği tanıyorum. karşısında dilim do aş cİa 

- ~azartesi · · : 1 düşündü; Fazilet Hanımın teh- -Eııtafurullah hanımefendi .. mı şaşırdım, sen, iındıı 
Fa2ılet, am~? ıle yeğen~ ay- didini anlamamış görünerek o- Burada hep teklifsiz arkadaşla- tun. . ıi 

n ayn baktı, go2 bebeklen, ze- nu bütün bütün çıldırtacak çi- rııı:. Böyle şeyler mevzuu bahso Rasih Nevres. içinı çe.IC 
hir~i dike~ler ~ibi ?aktı, dokun- leden çıkaracaktı. Sakin v~ fil- lur mu? - O da fayda eunedt· 
dugu yen zehırleyıp kanatıyor- tursu2 bir tavurla kollarını aç- Fazilet Hanım, çekiliyordu; likeyi büyüttü. , (İ 
du: uzun. bir ~ahkalfa ~ttı: mıştı: Be imanın, Ferhundenin bulun- - Şimdi ne yapayıaı · 

- İlli.hı Rasıh Bey, sız, ne ka - Vallahi, burada her günkü dukları tarafa baktı, kaşlarını yeyim mi? 
11

, 

dar dalgınsınız! Bugün, salı.·· hayatınıı2 o kadar biribirine oynatarak, 2ehirli bir yılan ıs- - Bilakis ... Daha ~ete<' 
Rasih Nevres, oyunu, sonu- benziyor ki günleri, ayları şa- lığı gibi ırüldü: Bir kere ok yayda•~ el 

na kadar oynamağa karar ver- şırdım. Hem ayJa, günle de bir - Tabii, beyefendi, hep arka hakkak gidecek&inıtıJ· 
rnİiti, tavnınu bozmadı, alık a- alakam yok... daşız... ( 1 



Fethi B. dün Izmire gitti 
(Başı Birinci sahi/ede) 

Ağaoğlu Ahmet Bey: 
- Vazifeleri. . Öyledir, l!p

ledir, dedi. 

Sa!J;ha ~keriya Han.ım İstan
bul belediye mecl.si için müsta
killen namzetliğini koymu~tur. 

Bir tavzih 
Bir gazeteci arkadaş Fethi 

Beye: 
- Efendim, zatıil.linisle bazı 

detalar görüştüğümüz vakit ga
zetelerde havadis olmadığından 
sikayet ederdiniz. Şimdi hava- -
dis membaı :ııatıAlinizsiniz. Söy
leyiniıı: de yazalun, havadis bol 
olsun. dedi. 

Fethi Bey: 
- Yok .. Öyle değil. Fra!l

sızlarm bir darhlmcseli vardır: 
Pas de nouvelle, bonne nouvelle 
(haber yoksa isler y~lundadır, 
d-::mektir) derler. Dcdı. 

Geminin süvarisi gelerek 
Fethi Boye: . 

_ Ho~geldinlz. dedı. 
Fethi Bey havayı, vapurun 

sür' atini ııordu. Süvari Bey: 
- }{ava çok güzeldir. Gemi

miz iyidir. Sür'atlidir. Yarı!'l on 
birde tzmlrdeyiz. Dedi. 

Artık vapurun kalkma zama 
ru geldiğini ilil.İt eden kampana 
çalıyordu. Teşyie gelenler Fet
hi Beyle vedalaf8.rak vapurdan 
rıhtnna indiler. 

Gazetelerin salı günkü nüsha 
smda sabık meb'uslardan Hi
mit Beyin yeni fırkaya girdiği 
yazılmıştır. Mevımubahs Ha- -
mit Bey hen olmadığımdan kcy 
fi yetin tashihan neşrini rica ve 
bilvesile teyidi ihtiram eyleirm 
efendim. 

Sabtlı: Halep meb'usu 

HAMİT 

FransIZ tayyarecileri 

Nevyork, 2 (A. A. ) - Fran 
srz tayyarecilerden Costcs ile 
Bellonte, Massachusetts HükQ 
meti dahilinde Gloucester şehri 
üııtUnde saat l S .111 te uçmuşlar 
dır. 

Curtiıfield, 2 (A. A. ) -
Lindberg ile refikasmm Curtis
field' e geldikleri ve yanlarında 
ber verilmiştir. Fransız bayrağı 
Roseveltin de bulunduğu ha
nın yanma Amerikan bay-rağı 
da çekilmiştir. Bir çok tayyare 
uçuş yapmaktadrr. 

Güreş müııabakaları 

Saat on birde vapur nhtun
dan hareket etti. Teşyie gelen 
zevat elli kadar vard•. Ve bun-
lar Fethi Beye hayırlı yolculuk Kumkapı Terbiyei Bedeniye ldü-

bünden: 
temenni ederek kendisini alkış- ı _ 5 eylill 930 cunıa gün!i Beyoğlu 
\adılar. Fethi Bey sapkasile Halk Fırkaaındaki ınıntaka idman sa-
mukabele ediyordu. !onunda ö~leden sonra saat i~idc ~lü-,. 

İstihbaratrmıza göre Fethi blimilz gürcşcilcri araımda bır musa
Bey fzmirde Naimpalas oteline baka yapılacaktır. 1 

inecektir. İzmir gümrüğü karfı- 2 - H1kem heyeti.: Ah~et Fetge_ri, 

d bir otele lrvnesi dl' muh- Kemal, Seyfı, Kadn, N edım, Saıp, 
sın a Ratit ve Fuat Beylerden mürekkep-
teme!dir. tir 

N tkunu da bu otelin balko- · 
U ıc.ı • dili 

1 

3 - Musabaka mahalline herkeı 
:ıundan ııöyllyece6' temı.n e ııerbest girebilir. 

ordu Maamafih vaziyet ora- . . 
~a takarrür edecektir. Fethi B. K. Kemal-Angelıdıı maçı 
in nutkunu muvasalatmdan bir behemehal yarın yapılacak 
kac saat ııonra ııöylemesi muh- Kemal-Angelidiı bokı maçı tertip 
te~eldir. Vakit kalmazsa cuma heyetinden: 
günü irat edecektir. Nutku U- - s eylUI 930 cuma günü Takaim 
zundur. ıtadyomunda yaptlacak müaabakanm 

Fethi Bey orada teşkil!tla Kemalin rahatsızlığına binaen tehir 
meşgul olacak ve belediye nam edildiği veyahut ettirileceği hakkın
zetleri tesbit olunacaktır. Tah- da bazı şayialar deveran etmekte ol

duğundan Kemalin biç bir rabataız-
sin Bey, Fethi Beyden evvel a\' lığı olmadığının ve müubakanrn yev-
det edecektir. mi mezkQrda muhakkak yapılacağı-

Haydar 8. eğer nutku run beyanına ltizum ııörülmüttür. 
Biletler satılmağa başlanmııtrr. 

ezberlerse Stadyom cuma gil.-ı saat 14 te a ·ıla

Vapurda gazetec:iler Haydar 
Beye de: 

- Sizin de bir nutuk ııöyll
Yeceğtnizl ellylüyorlar. 

Demiııler. Haydar Bey de, 
bol bol gülerek: 

_ Eğer yolda bir şey ezber-
lersem belki! 

Diye lAtife etmiııtir. 

Nazlı handa faaliyet 
durmuş gibi 

Dün s. C. Fırkası lideri Fet
hi B ve fırka erkanı İzmire git
tigi · için Naz!ıh~ndaki. merkez 
binası faaliyetı bırdenbıre dur
m•ış gibidir. Dün fırkaya kayit 
için tek bir kişi bile müracaat 
etmemiştir. 

Saat 18 ele katibi unıunı! Nu
ri B. fırkaya gelerek meşgul ol 
mu~tur. 

Fırka binası Taksimdeki Kal 
mis apartımaruna cuma günü 
naklolunacaktır. 

Tanin matbaası laralan 
mamış 

Fırka gazetesi için idarehane 
olarak eski Tanin matbaasın
dan fiat hususu!'lda uyuşulama 
drp ı icin sarfınazar edilmiştir. 

Fırka erknar İzmirden gelir 
0 elmez fırka gazetesi için azami 
ôhzarat vaprlarak bu ayın yirmi 
~;nde çıkarılmak için calr ılacak 
tır. 

cak ve müsabakalara saat tam IS te 
başlanacaktır. Müsabakalar sıraoilı 
şunlardır: 

İbrahim - Küçük latavro 
Ziya - Andon 
Enver - Panayot 
Maka - Mihal 
K. Kemal - Angelidis 
Fiatler berveçhi atidir: 
Fotöy dö ring ve balkon (siville

re): 300-200 
Fotöy dö ring ve balkon ( klüp 

mensuplarilc mekteplilere): 100 (Bu 
mevkilor kamUen nümerotedir). 

Tribün (sivillere) : 100 

Tribün (Klüp mensuplarile mek
teplilere) 50 

lzmir birinci icra memurluğundan· 
lzmirde Hucada l,tuyon caddesinde 
mukim iken ikanH:tgltu meı.;hul olan 
Abidin bey zevcesi f,mine hanım .. 

lımir Namugth Atay bev ~ad
dut 19 No. hane ve ınıişt milatı 
dayanın 18110 <ebim uhıcyi ıasar

rufuouıda olan 1020 ••hlm ~l.-cit 
beY zimmetinizde lzmlr Sulh ınıh· 
ke~e.inin 24 eylül 928 •anh ve 
8426 • ·o. miıstcnlt icrl \'e,,1' 151 

mucibınce alacığ"ı olan JOu • 'Ira
nın mı h.fı ve ma~oırifi mahkeme 
ve icraiyc temio İ<!'/"ı iı·in uhdevi 
taaarru!unuıd• olup !uruhtu korar 
laştırıl11.n lzn1irdc '\J .. maz,.,,.Ah \im\ 

bev caddcsınde 111 '' hanede ,.c 
md~temillltı vad1.:nir. i1..~.:s k;Jına~ nai 
ıal'edeyi alcnıyesl ncılccsınde .ııo. 

lirava t•libi uhde ınde t1karrur ede 
rek lbnlcyı katiyc ı ıl73 k•'ınmış 
oidugundAn 10bu ihbarn menın tarn-

Ocak heyeti dün de fın ıza tebliği tarih•nd n ltibm·n 
tonlanmış nih•y<t -3- Gun zarfında mebliğı 

MILLlYf.T Pl'.:RSEMBfl: r·:i'l .C'L 1930 

1 
İstanbul belediyesi ı 

ilanatı 

lstinye osa ı bir muddet için 
kapanacaktır: 

l<tan bul Bdedlvesindcn: Ma•
lak İ•tlnye şo.,sı~ın tamiri ha
sabile 1 F.ylul 9,30 tarilıindcn 
itibaren şo anın Mı ırlı lsmail 
Pa'İıı korusunun Küçük \lasl~k

taki ~kapısı cinund~n EmlrgAn . 
yolu ile iltisak eden noktasına 

kadar olan kısını rnurııru ubıı

ra kapatılacaktır. Bilumum ve
saiti nakliye lstinve köprüoiın· 
den itibaren kalan mevcut 'iO· 

sayı takiben Emiıı;An, ~:mirgAn:ı 

aynlan yola .ı.:eçip Boyacıköy 

yakınından Küçük \il ·iağa ~İ· 

derek C>as şo>:ıy;ı vasıl olacak
tır. Bu volun meyilleri dik ve 
vlraıları dar ulıluıtu gibi 

sahil yolunda dar mahalleri ol
ma,ı ha,cbilc araba ve otomo· 
billerin her turlü kaz.ı\'a ınani 

olmak uzer.: seyrlıscferlerinde 

dikkatlı hareket etmeleri lüzu· 
mu ehemmiyetle ilAn olunur 

• • • 
lstanbul Belediyesi Eminönü 

Şubci idarlyesinılen: Sekban ba~ı 
Yakup ağa mahallesinde Hasan 
paşa caddesinde 2 ve LAieli 
caddcıindc 28 No. diikkAnlar 
müşahere ve pazarlık suretile 
kiraya verileceğinden tutmak 
isteyenlerin 8·9·9 ,lO Pazar gtinü 
saat 14 de encumcne müraca
atları !!An olunur. 

* * • 
l<tanbul Belediyesinden: Sebze 

hali meyanındaki kantar kiilu 
besi kiraya verilmek için açık 

müzayedeye konmu~tur. 'l alip
lerln 'İartnameyi görmek için 
her gün müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 25 Eylül 
930 Pcr~enbe gıinil levazım 

müdtirlüğune gelmeleri. 

.\luıayedc ile satı~ 

lf ..c 

EınniJel san~ı~ı eınla~ nıfizaJe~esi 
Kat'! karar il~inı 

111crrJn•tın dns vı nevi ile 
nt vkı vı.:: mü~temll tı 

llorçlunun 
lsm: 

2005 11740 1261 Kasmıpaş;ıda Çatmames it mahallesinde 
Cesriatik ve Küçükhamam sokagmda eski 
2, l ila 11, 9, 9 mükerre 9 mlikerer ve yeni 
3, l ila 5, 7 ila 13 numaralı üçyüz altmış 
arşın arsa üzerinde erkeklerin soywuna 

mahallini ve iki yiiz yirmi arşın arsa üze
rinde kadınların soyunma mahallini ve beş 

yüz arşın arsa üzerinde her iki tarafın 
sıcaklık mahallini sıcak ve soğuk hazneyi 
erkeklerin kısmı kapısının iki tarafında 
bodrum şeklinde iki dükkanı ve iki yüz 
on arşın arsa üzerinde kfu-gir üç katta on iki 

odalı ve altmda iki dükkanı ve iki sofa ha 
rap bir mutfak bir toprak av'lu bir büyük 
odunluk bir kuyu ve birinci katın bölmeleri 
kargir ikinci ve üçüncü katın döşemeleri 
ve merdivenleri ah~ap hir hanı ve beş yüz 

on arşın bahçeyi havi bir hamamın otuz iki 
hisse itibarile on yedi hissesile derununa 
cari bir buçuk masura mai lezizin on ikiser 

hisııe itibarile üçer hissesi. Ayşe Şaziye, 
ve Hobter Hanımlarla Hayrilnnas ve Hadi

münnas Beyler 
341 642 964 Balatta Kesmekayada Hamamimulıittin ma 

halesinde Kilise caddesinde eski 1, 1 mü
kerer ve yeni 3, 5 numaralı yüz otuz afl!ın ar 
sa üzerinde kargir birer buçuk katta biri iki 
oda bir kömürlük bir ev altı bir ocak diğeri 
dört oda bir kömürlük harap bir mutfak ve 
otuz sekiz arşın bahçeyi havi harap iki ha
nenin tamamı Mehmet Ali B. 

10955 26670 3172 Ga:latada Kemankeş Karamustafapaşa ma
halesinde Gümrük ve Tulumba sokağında 
eski 2 ila 12, 35, 35 mükerer 35 mükerrer 35 
milkerrer ve yeni 33 il! 39, 4 iHl 14 numaralı 
altı yüz arşın arsa üzerinde kargir iki katta 
üstünde 22 odayı ve a1tında on dükkanı ve 
yüz otuz arşın bahçeyi havi Adahanı namile 
maruf bir hanın tevsii intiıkaUi rubu hisse
si le bili tevsi rılbu hissei. 

Memduha ve Atiye Hanımlar 
US 1200 8332 Fatihte Cumartesipazarında Hocaüveys ma 

hallesinde Külhan sokağında eski 8 ve yeni 
25 numaralı yüz arşın arsa üzerinde kargir 
iki katta beş oda bir sofa bir mutfak bir 
malta ev altı ve ev altında kuyuyu havi ha
rici sıvasız bir hanenin tamamı. Emine H . 

rıhtım mahallini havi kargir antre-po ve 
zıhaneniıı tamamı. Evdeki Ef, 

3530 15735 l95Z4 Beyo5luncla Feriköy ikinci kısım mahal 
sinde Kır sokağında eski 3, 3 mi"kerer ve 

41 numaralı iki yüz otuz sekiz arşın arba ü 
rinde maaçatı kargır altı katta bir ufak o 
kiler ve biri hamam odası olmak uzere 
altı od bir salorı iki ufak olmak iizere üç 
fa bır m.ıtfak bir hamam ve dört yüz ot 
iki arşın bahçeyi havi bir hanenin tamam 

Cinan H Alp ve Mehmet Cililsin Beyi 
655 2934 20100 Be~il·ta~ta Sinanpaşayı cedit ııamıdiğer 

lmç Ali Paşa mahall sinde Mesçit sokağ 
da eski 26 yeni 46, 48 numaralı dört yiiz s 
sen arşın arsa üzerinde kargir iki buçuk k 
ta on üç oda iki sa!1on hir mutfak bir ku 
ve yü.ı: otuz beş arşın arsa üzerinde kar 
.bir katta üç odalı harap selamlık dairesi s 
sen arşın arsa üzerinde eski ahır ve odası 
ve yüz kırk beş arşın bahçeyi ve derunut 
cari nı.srf masura rıai lezizi havi bir kanoğ 
yirmi hisse itibarile sekiz hissesi, 
Ahmet Şemsettin B. ve Hatice Necmiye 

1100 4000 18260 Erenköyünde eski Bostancı ve yeni Kozy 
ta~ı mahallcsiı:ıde eski Köprüba ı ve yeı 
~rıfpaşa sokağında eski 10, 13, 29, 33 ma 
lup ve yeni 27, 27 numaralı yüz kırk sekiz 
şın arsa üzerinde iki katı ahşap bir katık' 
gir olmak üzere dokuz oda iki sofa ve el 
arşın arsa üzerinde bir mIJtfak bir oda ve d 
kuz yüz seksen dokuz arsın bahçeyi havi b 
hanenin tamamı. Mehmet A 

. Yukarda ~ins ~e nev'ile mevki v_e müştemilatı yazılr em!' 
hızalarında gosterılen bedellerle talipleri üzerinde olup 13 e 
IQl 930 tarihine müsadlf cumartesi günü saat ikiden itibar 
mUzayedeye mübaşeret olunarak (muhamen kıymetlerini) g 
tiği takdirde kat'i ka.-arlarının çekilmesi mukarrer bulund 
ğundan talip olanlarıın mezkQr günde saat dörde ka<lar Sand 
idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vuku b 
lacak müracaatların kabul edllemiyeceği ve mezkur m'la 
evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadı 
lan ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki talipleri 
müzayededen <;ekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

400,000 kilo Tütün 
tozu satılması: 

1'ütiirı iııhisarı lJmum ~li"ıdiir-
liiğündeıı: 

Tütun depo ve imalathanelerinden çlkan 400,000 kilo tütün 
toıu, ihraç edilmek ~artilc ve balya halinde vapur bordasında 

teslim edilmek iizre kupalı zarfla ~atıla.:aktır. Tallplerin ı·üzdc yedı 
buçuk teminatı muvakkatelerl ile tekliflerini 24·9·930 Çarşanba 
günü saat 10,30 a kadar Galataıla mübayaat komi.ıyonuna tevdi 
etmeleri ve mcıktlr tozları her gün gidip Kııbata~ depomuzda 
gôrmeleri. 

J40 1191 3®3 Beyoğilunda Feriköy birinci kısım mahalle
sinde Bliyükyeni sokakta eski 35 mükerrer 
ve yeni 58 numaralı sek6en arşın arsa üze- -
rinde ahşap iki katta üç oda bir sofa bir av
lu bir mutfak bir şahniş lı-drum katında 

dlikkan gibi müst':fuıel ıXJnım ve kırk al"§ın B b•b• 1 k • 
arsa üzerinde bir oda bir mutfa1< ve bahçede aytar ta t 1 o ma IS-
bir kuyu ve altmış bir arşın bahçeyi havi 
hariç ve dahili yağlı boyalı bir h8'11enin ta- ı • 

1 879 2876 4027 ~:~yünde Osmanaga mahall!!:;: ~~~ teyen ıse mezunr arın 
ne sokağında eski 122 mükerrer ve yeni 27 y . k k 8 t kt b • b 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap üç u se ay ar me e ıne 
katta biri sandık odası dlmak üzere sekiz 40 } • l k 
oda bir meroivenba~ı bir taşlık bir balkon sene ıse mezunu a ınaca 
bir sarnıç ve kırk dört a~·ın arsa üzerinde t M kt b" t h ·ı •• dd t 
ahşap bir katta odun ve kömürlük ve em a1u ıra e e lll a Si mu e 

EylUIUn 5 inci Cum• günü sabah 
uat 10 da Beyoğlunda Tıkılmde 
7-1~ numaralı hanede mevcut enı
lar mllzayeıle suredyle 11ıılacıkıır. 
Rıne&ans u ·ulu ceviz masif ııaytt 
güzel oymalı büfe, ceviz masif ye
mek masa<ı, yemelt oda sandalyeleri, 
mefe kcsrane-, cevlı ve şair ıgıçlar

dan mAmul hayli yatak oda tıkımlorı, 
aynalı ve ayna ıı d,ılıplor, lavabolar, 
muhtelif gece masaları, lngtilz fabri
kası mamul4undan bronz kare hayli 
karyolalar, Jo'ran11z maınulltı çini 
mbılar, perdeler, tüller ve galırUer, 
asri portmanıo, demir karyolalar, 
yaldızlı ve eair aynalar, Tonet sandal
yeler, muhtelif kanıpe ve koltuk 
talrtmları, lngiliz mamulttı balansu
var sandalyeler \C sair •Hayi beytiye 
Anadolu ve Acem halıları vı .. cca
deleri pey sürenlerden 100 de 25 
teminat alınır. ll 

arl!m bahçeyi havi bir haneıı;;ı~f;:~~ım sekiz sömestire olup leyli 

'lüzayede ile satı~ 
~:yiUliın ~ inci Cuma güııu sabah 

sut 10 da lleyo~lunda llursa soka
~nda 34 numaralı hınede mevcut 
e,.yalır m6za ede sur~ü:e .-,.ıtılacakar. 
Gayet milkemmel muhtelif kanepe 
ve koltuk takımları, asri hayll yaıak 
Od• takımları, a rl movun yemek 
mosıı.ı. yemek .·>da sandalyeleri, 
iovabolar, mııhıclıf gece n1'•aları, 

Rınesan, u.ulü ceviz ma il gayet 
gıizel ovmolı büfe, •ynalı ve aynasız 
dolaplar, perdeler, tüller " galırtler, 
lake ve ssire •ynalar, Tonet sandal
yeler , halansU\iRr andalycler , 
meşhur Fransız fıbrlk1<1 mamu
latı çini sobalar, ur! portmanto, de
mir kıryolaior, cedit muşambalsr 
ve <aır eıyai beytiye. \nıdolu ve 
Acem halıları ve seccadeleri. Poy 
sürenlerden 100 de ~S teminat alınır. 

lstonbul 8 incı icra l>alre,indt: 
Bir alacı~ın cemilli zımnında 

mahcuı ve satılma ı mukırrer kane
pe takımı, karyola, 'e saıre 6 'l-9JO 
Cu martcsı • " t bir l>uçukıan 
itibaren san .1 Lcu dmında açık 
arttırma ile satılac l.ıır. Talıp olon-
1ırın mez:k:lr gur ve ~ atte mahala 
!indeki memuruna rnuraca ılsrı llAn 
olunur 

219 1334 4087 Koca Mustafapaşada Avratpazarı Kürkçü- 'd • 
başı Ahmet Şemsettin mahallesinde Küçük meCCalll Jp, 
Ianga cadesinde eski 144, 146, 148 ve yeni T l b lb" 
152, 152-1 numaralı yetmiş yedi arşın arsa a e eye e ıse, çamaşır ce 
üzerinde ah-ap ilki buçuk katta biri kiler gi- h J ğ · kt ·t f d 
bi olma1c üzere dört oda bir ufak sofa bir an- arç ı l me ep ara ın an ve 
tre çini taşlık merdivenbaşı odun ve kömür- • l • 
Jük bir mutıfak bir cihannüma bir kuyu VI! rı ırı 
altında bir dükkanı ve yüz yirmi sekiz ar- ff • k " t • h } h 
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. u ume ın ayvan ıs a v 

249 498 16195 Samatyada Beyazıtc~~~~~a~!~ı:~~~de Sa- ÇÖğaltılm8Slfl8 f evkal'ade ehe 
matya cadesinde 165 mükerer ve yeni 209 • t • d d } 
numaralı seksen dört arşm arsa üzerinde mmı ye vermesın en o ay 
kargir iki buçuk katta üç oda bir taşlık bir B t " t b bet J .., • d 
sofa bir mutfak ve yirmi dört arşın bahçeyi ay arı a a mes egın ege 
havi bir hanenin tamamı. Bodosaki Ef. l ' • t • k b } • t • d •} ' 

1070 22~ 16636 Lalelide Mimarkemalettin mahallesinde La- flÇ epJfi ıs l a l emJll e l IDlŞ 
leli tramvay caddesinde eski 84, 50, 52 ve /. • 

yeni 56, 58, 60, 62 numaralı yüz yetmi!l arşın cır, 
arsa üzerinde kargir üç buçuk katta biri \Tıldyetlerden talip 
dört oda biri ufak olmak üzere iki sofa bir odeccktir. Kabul olun~n 
mutfak bir taşlrk bir cihannüma bir gu- -

olsnla•ın yol mı•rafını mektep t sviye 
hcman şimdiden mektepte kulalıi ırler 

sülhane diğeri biri sandık odası olmak üze- Knbul şıırtlarc 
re beş oda tir ufak sofa bir ki:ler bir taşlık A - 1.ı.'" veya '\laarlfçe Lise de ece inde olduğıı mu add ık 
ve hir ocağı ve iki dükkanı havi iki hanenin 1 m.ktcpten mezun olma , 
tamamı. Nahit ve Bedrettin Beyler l3 Tilrk'ye Cuınhııriyctl tetıa-ı da'l olmak, 

305 1038 17689 Emirganda muvakkitane cadesinde eski C - Yaşı 18 den o ağı ve 115 ten yuh•ı olmanı k, 
44 mükerrer 46 ve yeni 38, 40 No.lı 38 No.lısr kırk D - • ıhhl ahvali ta1' ile ve ata bın'lleğe mu nıt ılnıak. 

ls~::ınbt•l vilaye ocağı idare 1110 ,ku, ı defaıen teS\i)e "'" ka· 
h~yetı dün akşam ~aat l 9 da nunen tehiri icnyı mu telzem iııra· 
eıs .Re!ik Bcyi;ı riyaseti altın- zınız oidu~u surette nıuddeıi mez-

beş arşın arsa üzerinde kih-gir iki katta bir Bu ,arıları ı aiz danlar ı•tidalarına: 
o la bir taşlık ve elli arsın arsayı ve kırk 
arşın üzerinde iki katta bir oda bir ta lık ve A - Lı e şehudetnamelcrinL 
elli dokuz arsın arsayı havi iki dükkiinrn ta- B - Niifus te kerc'crinı, 

~:bedi olarak kullanılan 
<la ıctıma etmıştir. kurc zorfınd• dermeyan ve yahut 

P.vveke ya 7 ldığı gibi bir de bi!"iZ' itayı ııkdr etmediğiniz auret
rr' vekili intihap edilmi• de- ıe müruru muJdeııen sonra vaki 

' r. Y.a1mz sabık An"ıaıva itiraz icratıı mesmu olmıyarak .. rıza 
neb'u u Murat B. muhasebeci ve tıkririr.ıze bak.ılmamsk,ı..ın ıııu~ıe· 

• p edi1mistir. Dünkü içtima risi uhdesine muameleyi forı~ırenın 
e k• k dar dev::ım etmiş ve icrası zımnında Tsp.> daimine teb· 
a nahıy teşkilatı ile bele- it~ keyflvet kılınacağı son defa ol· 

n l'1 etl~ri üzerinde ko- !~m~•k;._;u;!·z~ermeıİiİ'!hb~•~r~"~1~'°~u~r.~-~~H, 
n'. m • ır Fırka mahafilin- · Dr. tısan Sami 
le n 1rı c le hakk,ncla ketumi- .. b 
et mu a a li'mektcdir. Ha Oksürük ŞUfU U 
r ldı r nıua r:ö•e rıü'ıim bi;; ÖksUrUk ve nefes darlıjtl 

ı mı tc .bıt ed imiştir. için pek t,,şlrll ilaçtır. 
J rüstaki} f.c~ kadın namzet U" any,ıltı Sulıa,ı~labOlllt ıurb<,ı ı.:_ 

Resım lı l!!"J mecn uası sahi1'i 

PO-HO 
·• Cep lrıhalateur,, 1 
Sayesinde anık grip, nezle 
ve öksürükten k:urtıdacak-
sınız. Başlıca 

satılır. 

eczanelerde 

Mu~asi~ ara.o ıyor 
Ankarı<ia bir müe·,ese "nUhascbecl 

istiyor. ~luş 75· 100 liradır. Tallpie
rin bir buçuktan iki buçu~ı kadar 
Empery•i otelind• A.vw heve mü
rac .. tlc: 

mamı. · Fatma Hadiye H. C Polisten musaddak hiisnlıhal ve,ıkabrnı, 
385 931 17929 Sarıyerde eski Kudretullah Ef. ve yeni D - Dört adet karton~uıı vesika fotoğra l·ırını, 

Türbe sokağında eski 10, 12 ve yeni 68, 70 Bn~lı)arak lstanbulda Selimiyede Yt :.sek Bıııtıı• mc1aclıl rr~-
nıımara:lı yüz sekiz arşın arsa üzerinde ah-· 1 tör ugline, \'ilAyetlerde Haytar :\iL dilriyctkrinc m"raca • etı. sap üç katta altı ode üç sofa ve yirmi iki ar-
ın arşa üzerinde bir mutfak ve iki }'ÜZ yir-

mi arşın bahçeyi havi skice bir hanenin ta
mamı. Hasan Tahsin B Nııdiye ve Saniha H.lar 

30710 84815 18427 Beşikta~ta, Sihannüma mahallesind Yalı 
M sokağında eski 24 mükerer 39, 41, 43 ve yeni 

8 1, 27, 19, 21 numaralı bin yiız sek en yedi 
arşın arsa üzerinde kargir beş katta ve her 
katında birer buyük salonu ,.e üçün.:ü ve dör 

duncü ve beşinci katlarında bırer odayı ve üç 
yüz üç arsın arsa üzerinde ahşap bir katlı 
depoyu ve yüz altmış üç ar~mdan ibaret 

dlrler 

Mektebe kabul olunanlar hizmeti mecb~·i ·clerini ifa edecek-
lerine dair Noterden musaddıık numune veçh·' bir te .hht;tnan c 
vereceklerdir. 

Har~iJe ınette~i mu urlu~un~en: 
Askeri l'ıbbıı c mek.t5bİne talebe i\ayt v.: kabulıınc bs,lanınıştL 

Şera:ti görmek i;te)tnlcrin llaydarpajatla AS Tıbbi\ c ~ lekt~bi 
D~hiliye mlidürli.ıRiıne 'İilabi H}a tahriri mtııacaat olunur. 



-

Ne 
taı 

ı 

lu 

ırı 

1 

' 

i 

TOS Hasa Dis ac Bir harika· sa 
olup20kuru 

DANTOS Dit macunu di,Ieri 100 sene yaşabr, çlirümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve diş .erin a . asında kalan tefessühatı ve u 
izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mini olur. Ağızda gayet litif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve ağızdan gelecek her türlli hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada 
birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine batka bir marka verilirse almayı.uz. 
Dantos dOnyanın en enfes ve mükemmel dit müstabzarıdır. 20 kuruştur. 

, •••••••••••••• ~ ........ 
F eyziye Lisesi 
Kız Istanbul - NİŞANTAŞI Leyll 

ve Ye 
Erkek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehart 

• r,m devreli Lisedir . ilk kısmı ve cocık yuvası vardır. 

fL'r Talebe kaydına başlanmıştır 

ŞfŞLl 

Telefon: Boyotıu 2!117 
T••kllttıuı tevsi ederek •yuv A. 
ve • iLK " ıınıfları ile • KJZ 

LEYLi. dalrııtnl 
lıtisallndek.i ( eslı:i 15 iooi mektep ) 

blnHını nakleımlttlr. 

LEYLI 
NEHARİ 

Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Ht!r f!lln 10dan 1 
16 ga kadar ( Şekagık caddesinde Halil Rlfat 

a ... paşa konaıında ) mUdUrlllle müracaat~-, 

• ... f... rna vut köyünde ~ 

il M~~~!:!u~~n~er ~!;ve~?~~t~ 
ı ıerl saat 9,30 ten 11,30 a kader müracaat 

XXXXXXXX.._ olunmalıdır ........ . 

ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San' at 
Leylt Ucretl 2DO llra • Nehari Ucretl 40 llra 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

... Talebe kaydına bafanmıştır. ---

-Maarif Vekaletinden: 
Mekteplerden mezun olan ço- mekteplerin kabul şartlan hak

cÜklarm velileri evlatlarını gön kında tenevvür etmek istiyenle-

d ki · k 1 dai re icap eden malumatı göndere 
erce en me tep ere r ma - . · d 

cektır. Arzu edenlenn vazıh a -
lfunat almak hususunda ba.ııı res ve taahhütlü mektup pulu ile 
müşkülllta tesadüf etmektedir - vekilete müracaatları ilan olu -
ler. Maarif vekaleti muhtelif nur. 

BUYÜK 

TlYllHE PlllNG~I~ 
Yevmi ye • 5,, kunı~ verer~k zenp;ln olmak isterseniz: 

TAYYARE PiYANGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

21NCİ. KEŞİDE 

11 Eylul 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000· Liradır 

1 s~~~~~~~:!~ü 1 
Bqında; Beyoğlu 2362 Şube 

acenıe~i; Sirkeci'de Mühürdar 
zade hını ılıındL Telt!on Ist. 
2740 

6 Eyllil Cumarte!iden iti· 
haren Bandırma ve Karabiga 
postaları idare rıhtımından 

saat ı 8 de kalkacaklardır. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadentz] vapuru 4 EylUI 
Pertembe akşamı Galata rıhtı· 
mından kalkarak Zonguldak, 
Jnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gircson Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskeleslle Rize, O!, Sür· 
mene , Trabzon, Polathane , 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, İnebohı,ya utrayarak 
gelecektir' 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 6 eylül 
cumartesi 17 de idare rıh
tımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroıı: Bozca 
adaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale Lapseki Oeliholuya 
uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 7 eylül 

pazar 1 1 de Galata rıhtımından 
kalkarak lzmir Killliik Bodrum 

Rado! Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönüıt• ınezkOr 

iııkelelerle birlikte, A ndt!li 
Kalkan Dalyan Marmaris Kuş· 

ada~ı Gelibolu Çanakkale'ye 
u~rayarak gelecektir. 

Yalova 
PilAı ve kaplıcaları için 
Cuma postaları 
Köprüden: 

S, D. S, D. S, D. S, 
8 00 9 00 ( 18 15) 21 30 

Yalovadan: 
S, ü. S, D. ~- D. <;, D. 
5 ı 5 18 00 19 00 ı q 45 

Yolcuların bilha,sa PIAjlai· 
dan azami >urettc isti iade
sini temin için saat ( l 3, 15) 
de bir posta yapılmıjtır. Bu 
posta kö!Jrüden hareketle 
doğru yalova"ya (15,25) de 
varır ve Yalova'dan (l Q,,5) 
de kalkarak köprüye (2 ı ,55) 
de gelir. 

Havuzlar dahilindeki lo
kanta kiraya verilecektir. Son 
ihalesi 8 Eyllıl Q30 tarihinde 
yapılacaktır. isteyenler o gün 
Levazım müdıırlüğüne gel
meleri. 
~~~~~~~~~ 

Scyrlsefain müdürlil~ünden: 
() EylUI 930: Kadın fara 
7 Eylul 930 erkeklere 
Tilrkiya seyriselain idaresi 

Kayit ve kabul 
All Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Kayit ve kabul muamelesi 1 eylUl 930 pazartesi günü 
başlayacak ve 30 eylfil 930 salı günü aşkamına kadar devam ede
cektir. 

2 - Kayit ve kabul için her gün sabahları saat 10 dan ak
şamları saat 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edile
cektir. 

J .. Me~te~in Ulumu aliyei 
ticariye kısmına; 

A) Tam devreli liseleri ikmal ·1:miş Hanım ve Efendiler, 
B) Darülfünun fakültelerile ali mekteplerden mezun olan
lar veya nakil suretile gel enl~. 

D) Lise ve ali mekteplerimiz derecesinde olduğu hükfi
metçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şahadetnameli 
olanlar, bila imtihan kayi t ve kabu. olunacaklardır. 

Ancak, ecnebi mekteplerden mezun olanlarla mektebin bu 
kısmına muadil bulunan ecnebi ali ticaret mektepleri müdavim
lerinden mukabil devrelere naklen alınacak olanlar Türkçeden 
imtihan edileceklerdir. 

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

Eskişehir deposu kömür tahmil vt ıahliv.,i kapalı 
konmuştur. 

Münakasa 17·9·9:IO çarşamba günü saat 15,30 da 
dtmiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edccekleriıı teklif 
narlarını aynı günde saat ı ~.şe kadar 
lbımdır. 

mektuplarını ve muvakkS! 
münsk1' ı kAtipli~ıne ve 

Talipler milnakas• şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eskişehir Isıa svonr. gi 
tedarik edebilirler. 

* * * 
1000 ton yeril çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 15·9·980 pazartesi ~nü aaaı 16 da Ankarado Devlet 

yolları ıdareslndc yapılacaktır. 

MU nakısa ya iştirak edeceklerin teklif melııuplarını ve muv•kk•ı 
naılannı aynı günde saat I 5,30 a kadar münakasa komi yonu kAd 
vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şarınamclerini bef lira mukabilinde 
Haydırpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 

Ankat.I 

Mutellf çiviler, perçin çivileri ve galvanize saç kapalı 
münakasaya konmuştur. Münakasa 13 birinci te~rin 930 ~ 
giinü saat 17 de Ankarada Devlet demirvolları idaresinde 
lacaktır. · 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ııı~ 
kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 ı kadar münakasa ~ 
syonu kAtlpliğ!ne vermeleri lhımdır. 

4 .. Me~te~in Yüksek Ti
caret kısmına; Talipler mlinakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde 

A) Liselerin birinci devrelerini ikmal eden Hanım ve E- ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

fendiler. • lt • 
B) Orta mektepleri bitiren Hanım ve Efendiler. Bakır, pirinç, kurşun, çinko l!vha Te çubukl"r kapılı 
C) Orta ticaret mekteple rile, dörder senelik ilk Ticaret mlfnakasaya konmuştur. 

mekteplerine muadil olduğu tasdik edilen ihtisas ve mes- Münakasa l3 birinci te~rln pazartesi günü ıaat 16 da Ank• 
lek mekteplerinden mezun bulunanlar. Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

~e~~ee:;~;::;!ed~;d~=~:~e:==~t~~a!ı~~~i~b~d~~fe~~ Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektaplarını ve mu>' 
türk dilinden imtihan geçirmeleri şarttır). teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa koıııi• 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler (bu kAtipliğlne vermeleri IAzımdır. 
mektepleri ikmal ederek şahadetname almış olanlar bilii imti- Talipler münakasa şartnamelerini 5 Ura mukabilinde 
han Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve Yüksek ticaretin Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
ikinci sınıfında tedris edilen derslerin tamamından imtihan ol- * * * 
mak şartilt üçüncü sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin ü- Devlet Demiryollan ve liman ayene edebilirler. 
çtincü sınıflarından naklen gelecek talebe imtihansız Yüksek lan idarei umumiyesine ait Na Pazarlık 8.9.930 pazaı1 
ticaretin birinci sınıfına alınacaklardır. fia romorkörü pazarlık suretile .. 

14 
H d .ı 

. . . . . nu saat te ay arpa,.--

f?,. Mehfehı·n Orta ticaret :ı:~ ~=~:f~· :c~~l~~;:~ ~ası müd~rlü~ünde y.apıl U ft U izahatı saireyi Haydarpaşa li- gmdan taliplenn 300 Iıra, 
Kısmına. man idaresinden alabiıecek1erı nat akçesi le birlikte mezk~~ 

• gibi romörkörü de Haydarpaşa ve saatte mağaza müdür! 
A) Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci sınıfı mendreki dahilinde görüp mu- müracaatları ilan olunur:..) 
bitirmiş olanlar. •· 

B) Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahsilini gör- Tahlisiye U. müdürliig··iinden 
müş olanlar. 
C) Tam devreli ilk mekteplerden şahadetname almış bu- Tahlisiye mevkilerine efrat ahnıyor 
lunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduğu tasdik edilmiş ecnebi mektep- - Hizmeti askeriyesini ifa etmiş olmak. 

lerden mezun bulunanlar (Bu gibiler türkçeden imtihan il - Sinni otuzdan fazla olmamak. 
edilerek kabul olunurlar) b!Ia imtihan kayit ve kabul e- 3 - Veni harflerle olrur yanr olmak. 
dileceklerdir. 4 - Denizciliğe vukufu olmak. 

Ancak, orta ticaret kısınma alınacak talebe miktarı tahdit 5 - Tahlisiye hizmetine elvcrlıli olmak. 
edildiğinden müracaat yetmişten fazla zuhur ederse 25 eyllll ta-
rihinde kayit muamelesi kesilecek ve aralarında müsabaka im
tihanı yapılacaktır. Müsabaka imtihm şeraiti mektep divanha
nesinde ilan edilmiştir. 

Diğer şartlar 
1 - Her üç kısma müracaat edenler, mektep katipliğinden 

alacakları matbu beyannameyi dolduracaklardr. 
2 - Mektep müdürlüğüne bir istida ile müracaat edecekler 

dir. 1stidaya atideki vesaik merbut bulunacaktır. 
A) Okudukları mekteplerin şahadetnameleri veya şahadet 
name mahiyetinde kendilerine verilen tasdiknameler veya 
nakil ilmühaberleri. 
B) Hüviyet cüzdanı, 
P) Tasdikli sıhhat raporu 

C) Aşı varakası Ç) .zabıtaca musaddak hüsnühal varakası 
D) Uç adet fotograf. 

6 - llel ve emrazdın salim olmak. 
7 - Hüsnühal eshabından olmak ve bir güna mahkumıyert buluoııı• 
8 - Boyu 1,68 den aşağı olmamak. 
9 - Bu e"afı haiz olmakla beraber hizmeti askerıyesinl Bahiyede 

de ııa e4enler tercih olunur. 
Tahlisiye mevkilerine rekeı efradı kayıt ve kabul edil<ceğlnden 

yaı:ılı evsafı haiz olanların muayene! lpıldalyel Tıbbıyclerl 8 • 9 
pazartesi günU saat onda icra edilecektir. 

Talip olanların istidaname, nufus tezkereleri zabıtadan ıas•Hkll hiifP 
şahıdeınameleri ve vesikıi askerlyelerlle birlikte muayyen gününden 
Rıhtımda Mırltim hanında Tahlisiye Müdüriyeti l"momiyesine ıııd 
etmeleri ve muayene gününde hazır bulunmaları ilin olunur. ~ 

ENGLISH HIGH SCHOOL FOR GllliJ 
Yeni talebenin kayıt .e kabul muameluine 6, 8 , .• 9 evlül culll 

pazartesi ve Salı ve 15 eylülden ıılbaren cumartesi. pazartesi. S~ 
çarfamba gttnlarinde 1111 10 - 12 ve 14 - 16 ara;ında devam olun• 

t 

ŞiDDETLi ılcalılarda Eoo'ı " Fruit Salt .. 
Me.,.,. tozile biraz limon lıabldıkta gayet 

lltif, serlnlendlrici •e alhhl bir mefrup elde 
edeceksiniz. Sekersiz tu:ısuz tabii bir mllShil 
olup meyvel~r gibı ııılııbazt defedu. 

• 

mütekaidin, eytam ve erami
liniıı Ağustos 930 maaşları 

ba!Ada müharrer gllıılcrde ve· 
rileccktir. 

Veli zade vapurları 

Beyojtlu Qrman 
Adcı Kilo Çeki 
2500 

Cinsi Bulunduğu mahal 
Fuulya çubuğu Zekeriya köyde 

b 
Tedrisat 23 eylül salı günü başlıyor._..,,/ rn 

lütsek MOben~is ınekle~i mu~aJll ; 
Sabah " alr1JOm bir - ..,_ 
derıuıand• bir ka,,,,. ı.ar;. -· 

l:llLfiMUM 
ECZANELERDE 

SATIUR 

kıtt i UUt liluöt·t1 üiUlll ~lüd il: 

"Frnlt Salt~ 
ve ·•Eoo" 
isiınlerllc cU. 
keti fabrika. 
nıo alAmeU 
farlkasıcbr. 

ık iş, lliçlti imtihanına talip ohn :\ltliba, :\lilırn c, l\ıdrı)c, Firdes, Gu1.ide, 
'cmiha han•mların 4.9.9,ıo ıaribindo Kız muıllim m•kt<binde yapılacak 
dlıırtdı ha:ıır bulunmaları illn olunur. 

Kara deniz postası 
..., • \apuru p b 
amı 2 eyllıl eşem e 

ıtilnü ak~amı Sirkeci rıhtımından 
harakrılc Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, ()rdu, (;iresuıı, ']'rabzun, 
Sürmene. ve Rize ve ızimet ve 
avdet edecektir. 'r'ük ve yolcu 
için :iirkeci yolcıı- salonu karşı
<:·ıd.ı AIAiy• hanında acınıalığa 

rn ür:ıc Jar. 

NAlC\f VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve 

ADNAN 
muntazam 

vapuru 
Eylttlün 

7 ir.ci pazar 
gunü 16 da Galatı rıbamından hı· 
rekcıle ( lzmlrc . ve Salı gUoll 
lzmlrden lsıınbulı hırektt eder. 

Galatı gümrUI< karfısında Site 
Frtnsez hanında 12numarıdı Omu· 
mi ıcanıalığına müracaat. Telefon 
3eyotlu: 10.l 

35 Kestane mcrıek <,'ıftıl•nda 
200 Meşe kömUr Al!; çlıda 

4 Meşe ndun Demirci köyde 
1 • • Beıikt••ta 

34 'vlahluı • • 
125 14 Meş' " Fındıklıda 

Cins ve mıktan balAda yazılı müsadereli emval hazine namını müzaye· 
deten satılıktır. Taliplerin Beşiktaş orman idaresine ve ihale ~ünü 7.9.30 da 
lleyoiılu kaymakamlığında müteşekkil orman müza)ede komi~ı·onuna 
müracaatları. 

Ennali metruke ınD~ürlü~On~eu; 

Satılık nısıf dükkan: 
Rumelihisarında Ali Pertek mahallesinde Hisar caddesine eskı 

:ll' yeni 9'7 numaralı dükkAnın altı hisse itibarile Hazineye ait üç 
hissesi, bedeli dört taksitte ödenmek üzere 700 lira bedeli mu· 
lıammen ile 18-9·950 tarihine mü•adH Perşembe günü saat 14 de 
pazarlık suretile icrayi müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 
teminat ınakbuzlarile lstanbul \tillt emlak mıiduriyetl ~tış komis
yonuna müracaat eylemeleri. 

iOIDİSJODUD~an: 
şı 

n 
bi 

Adet 
80 Buyıik resim tahtası Resim mucibince 

m 

30 Resim masası ,, ,, 
90 Tabura ,, ,, 

ve\ 
30 Yatakhane dolabı Mevcut niimunc 

sa 

bu 

Mektep ihtiyacatı için !uzumu olup mukaddema akni ııı 
kasası i!An edli~n ve 3 l Ağustos 930 tarihinde icra kılın~ 
nakasasına iştirak eden talipler bermucibi şartname jkın 

111 
marangoz olduklurınt natık vesaik ibraz edemedikleriIHkn . 
ka>ası intaç edilmeyen yukarıda yazılı lcvazın•ın ı O Eı ~; ~ 
tarihine müsadif Çarşamba günü ~aat 14 te pazarlık sureı'.."h~ 
nakasası icra edilecektir. Taliplerin behemehal matlup ve;aıkı , 

. .. k 1 1 1 rncktCP ti 
olmaları ve yevını muna ·asac an evve tcmınat arını ,/ 
nesine yatırılmaları il An olunur. _ __......,. .ııı 


