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Sıvas nutkunun 
tesirleri 

1Gazi Hz. Yalovadan tesrii ettiler. 
Sıvas nutkunun en farik hassası Sel 

tniıniyettir İsmet Paşa, bu nutkunda 
kanaatlerini. fikirlerini, hislerini ifiıl.
d< ederken politika mülahazasına ka:' 
1>ılınadı. Yalnız el ile tutulabilen haki J 

katı ere temas etti. Realitelerden mi
sal aldı ve kendi politikası gibi mem
h.:ketin .umumi vaziyetini, ihtiyaçları
nı bıitün vüzuhile ortaya koydu. 

Sıvas nutkunun hariçte yaptığı 
ttsirler hakkında henuz fazla tafsila
ta malik bulunmuyoruz; şimdiye ka- j 
dar alınan intibalar; bu nutuk ile hü
kfımet ve memleket vaziyetinın istik
rar halinde bulunduğunun anlaşılma
ıudır.Sıvas nutku bu suretle harice cm 
niyet vermiş oluyor. Acaba Türkiye· 
de yeniden bazı hadiselerin arifesinde 
mi bulunuyoruz? Diye merak eden 
bazı ecnebiler, şimdi anladılar ki mem 
lekette cümhuriyet ve inkılap fikirle
ri eski hızı ile yürüyor, İsmet Paşa 
hükflmeti, büyük bir ekseriyete isti
naden iş başında duruyor, başladığı 
işlerine, programının tatbikatına de
vam ediyor ve yeni fırkanın doğuşu, 
siyasi hayatımızda sadece bir teka
mul adımı ifade etmekle kalıyor! 

Şuphe yok ki, hakıkatin böyle ol
dugu gibi bir an evvel anlaşılması, 

beynelmilel mıinascbatımız noktai na 
•~nndan çok lazımdı! 

Sıvas nutkunun dahildeki tesiri iıe 
meydandadır' 

Başvekilin sözleri, memleketin her 
! •. rafında derin bir hassasiyet uyan
dırdı. İsmet Paşanın politikasına O· 

lan emniyet, bir kat daha arttı. Bir 
cfa daha anlaşıldı ki, Cümhuriyet 

Halk fırkası, programını kitaplardan 
< mücerret nazariyelerden dcgil, 
emle ketin hakikı hayatından. hakikı 

ılıtiyacından alıyor. 

Sıvas nutkunun karşı fırka muhi· 
ındc yaptıgı tesir, bılhassa dikkate 
ayandır. Hiç şüphe etmiyoruz ki, 
•rbesı Cilmhuriyct !ırkasmın muhtc 
ern lidt-ri. Jsmct Paşanın nutkunu 
kuduktan sonra vazift:sinın ne ka
ar müşkül oldugunu, asıl şimdi rc
litelerle karşılaştığını hissetmiş ola
ktır. Karşı fırkanın bugüne kadar 
crgı ve inhisar usullerimizin aleyhin 

c yaptığı edebiyat politikası artık 
Uruyemez. Bundan böyle her türlü 
ddiaların rakkamlara ve rea1itcltre 

, 
Siyasi çapulcular boş durmuyorlar 

Izınirde kanlı vak'alar oldu 
Nümayişler esnasında bir polisimiz 

öldü, 4 jandarmamız yaralandı 
Hadisede önayak 

takibata 
olanlar hakkında adlı 
başlanmıştır 

Yeni fırka lideri Fethi Beye İz· 
mirde yapılan istikbal nümayişleri, 

ayak takımından bazı kimselerin tah 

rikile çok müessif neticı;ler vermek is 

tidadında olduğu görülüyordu. 

Fırka hayatına yeni atıldığımız 

giinlerde, siyasi terbiyemiz hakkında 
yanlış telakkiler uyandırabilecek o

lan bu hadiselerde bulanık suda balık 
avlamak istiyen bir takım mazisi ka

ranlık kimselerin ön ayak oldukları 
anlaşılmaktadır. Dün gece, geç vakit 

İzmir muhabirimizden aldığımız bir 

telgraf, siyasi çapfılcuların asayişi ih 
lal eden yeni hareketlerini kaydet

mektedir. Telgraf şudur: 

İZMİR, 5 (Milliyet) - Halk fır-
kası mensupları bugün saat dörtte 

parkta bir miting akdettiler. miting

le bir çok halk hazır bulundu. Tay

yare Cemiyeti Reisi Şevki Bey, bir 

nutuk irat etti ve alkışlandı. Ancak 

bu arada, bazı kirli adamlar, mitin

gin sükUnetle devamı a marn olacak 

Son dakika: 

hareketlerde bulunduklarından zabi
taca yakalanarak miting mahallinden 

uzaklaştırılmışlardır. 

Bu esnada, diğer bazı çığırtlcanla
rın da Halk fırkası önünde y pmak 

istedikleri nümayiş, zabıtaca mene· 

dildi ve ön ayak olanlar yakalandı. 

Bu şerirlere karşı harekete gelen 

zabıta, neticede korkutmak için silah 

istimaline mecbur kalmış ve maatte· 

essüf mukabele görerek bir polis me· 

murumuz maktul, dört jandarma ne· 
ferimiz mecruh düşm"ştür. 

Fethi Bey, bundan müteessir ola
rak yaralıları kendi hesabına hastane 
ye kaldırttı. Kalabalığa ön ayak olan 

bazı kimseler, Anadolu gazetesi mat· 
baasını taşa tuttular. 

İnzibat h'Uvvetlerile her taraf mu· 
hafaza altına alınmıştır. Fethi Bey 
Karşıyakada akrabasından bir zatın 
nezdindedir. 

S. C. fırkası erkanııiın içtimaı sa
bahtanberi devam ediyor. Halk fır
ka ı erkanı da içtiına h Iin .:.d • 

Jznıir hadisesi nasıl karşılandı? 
ismet Paşanın vaziyeti tenvir eden milhlm beyanatı 

r·~~~~~~~~~~, 

Fethi Bey tekzip 
edivor. 

Fakat geç kaldı! 

Dünkü makalemde fÖy)e demit 
tim: "Fethi Bey beyanatı araun 
da, aıkeri ve siyasi zaferler bir mil 
!eti kurtarmağa kafi değildir .. , di 
yor. Muhterem lider her milletin 
askeri ve ıiyaıi zaferleri daima her 

zaferden üstün tuttuğunu unutu 
yor. Hem de bilmiyoruz; iktıaadi 
veya mali muvaffaluyetlerin ehem 
miyetini -Hatta hayati- ebem 
miyetini iıbat için aıkeri ve aiyaıi 
zaferlerin kıymetini lıüçültmeğe ae 
bep var mıdır?,, 

Yine dünkü Son Poıta ıazeteıin 
de okudum. Gazetenin lzmir m11 
ha biri, Fethi Beye bu makalem 
hakkındaki fikrini soruyor. Muhte 
rem lider cevabmda diyor ki: 

"Ben hiç bir yerde, hiç bir kim 
ıeye bu tekilde beyanatta bulun 
nıadım. Bu noktanın kat'i suretlf: 

t<.kzip edilm sini rica ederim.,. 
Muhterem Fethi Beye söylene 

cek ıözüm fudur: Bu fıkradan do 
layı beni değil; daha evvel biz,..ı 
it.endi kendilerini ve kendisine atfen , 
o beyanatı neıreden Son Postayı 
t< kzip etmeli idi. Çünkü bu ıazete 
nin (8 - Eylul - 930) tarihli nüı 
hasında ki beyftnat arasında F cthi 
Bey aynen fU sözleri ıöylüyor: 

"Yalnız askeri ve siyasi muvaf 
fhkıyetler bir milleti yaıatmağa ki 
fi gelmiyor ... Mali itlere de azami 
themmiyet vermek mecburiyetin 
deyiz.,, 

Bence ıon ıöz, Son Postanındır 
3 Eylul nusha11n.la Fethi Beye at 
!ettiği beyanat, uydurma mıdır 
yoksa bizzat kendi ifadeleri midir 
Bunu izah etsin. 

Bilhassa politika adamları unut 
mamalıdırlar ki, hayalın hafızası 

çok kuvvetlidir. Sözlerin ve hadiıe 
lerin üzerinden günler, aylar ve ıe 
neler geçtikten ıonra bile onla.rm 
manasını ve he.abıru kendilerin 
dt'n sorarlar. Halbuki mevzuu bahı 
bc:yanat yapılalı henüz dört gün 
oldu. Fethi Bey Son Postada inti 

iktisat vekili cavap veriyor 

Af pullu şeker fabrikası 
etrafındaki dedikodular 

Şakir lt soruyor: "Vatandaşların fabrika 
tesis ve sermaye vaz 'etmeleri 

kabahat mıdır?" 

iktisat ı•t>klllnln hakh111da yapılan dedikodulnra ct>ı• .. ~ 
ı•erdlgi .4/pullu şeker fııbrikası 

ANKARA, 5 (Millıyct) - İktısat zandıgı yüksek itibara medyundur 
Vekili Şakı.r B. son gunlerdc Alpullu Gördügü nıuavenetlerc istıhkakını 
fabrikası etrafında yapılan neşriyat şirket deruhde ettiği ı teki muvaff k 
hakk1nda şu cevabı verdi: yetle göstermi tir 

- Alpullu şeker ·irkcti lıidayeten Benim bu teşebbüsteki alakam mu 
beş yüz bin lira sermaye ile teşekkiıl tssisler meyanında bulunmak ve yır
etmiş, bilahare strmaycsını 7 50 bin mi beş bin liralık hisse senedine sahıp 
liraya ibh'iğ ctmi tir. Ayrıca 750 bin olmak ve Vekalete geçinceye kadaı 
liralık ta oöligasyonu vardır. Alpu! da meclisı idaresinde çalışmaktan ıha 
lu'dakl şeker fabrikası ispırto fahri rettir. 
kası ve sair tesisat uç milyon lirad~n Şirket 1925 senesinde te§kil olun
fazla kıymcttedır, Şuph siz bu kadar muş, çek r fabrıka'1 da 1926 scı·o ın 
bır s rm .. yeyi top'·yalıılmesini mu ıı- r' yapılmıştır. Şirkeün üçte ıki ser 
s se hükum tten ve bankalardan usu mayesi z;raat Bankalarıle maball vı-
lu dairesinde gördügiı muavcnete ve 
işlerindeki intizam V" cicJdiyctil ka-

1.iiyct idarc.•lerine aittir; mütebaki a r· 

(Devamı heşinci hifede) 

Gazi Hz. ismet 
Yalovadan 

Pş. ile 
geldiler 

!inat ettirilmesi lazımdır. Artık me- "K•rşı fırka liderinin fikirlerini emnlgelle ızlıar etme,çl İ{'ln her teablrl alnıala- Reisic Ü mhu r Hz. mütebaki tatil 
lelerin hissi ve ruhi taraflarını bı· ru.ı 11111halll makanuıta emrettim.,, · 

~ar eden o aözleri daha evvel tekzi 
be lüzum görmedi de benim maka 
lem intişar ettikten ıonra mı bu lü kıp, ameli ve hakiki şekilleri üze- ,umu hi11etti? müddetlerini burade geçirecekler 

nde görüşmek mecburiyetindeyiz. lzmir hadiseleri hakkında teh ı rıtmasmdan çıkmış olacaktır. ! dan kabul olunacağını zannet-
. . . rimizde bulunan Başvekil İsmet Kanuna muhalif olan hareketle mek hatadır. Fikirlere muhatap Her halde atiye olan itimadnnız Reisicümliur Gazi Hz. dün akşam 17 ,45 te Ya· 

.. H"k- et mali kudretımızle gayrı f'k" 1 · · d k Ş • b" dl" b" b" t ki ı b ld kuvvetlidir: Biz de dü e kalka, tec J d E t ~ 1 t"l • • d ki 1 h u um .. .. . . . _ Patanın ı ır ennı sor u . u ce rı za ıta ve a ıye ıtta ı a p olarılann alışmağa mec ur o u ova an r ugru ya ı e ve maıyetın e zevat a şe 
lıtenasip ve bugunku nesil ıçın gay b d"l edecekti ' k rübe göre ıöre bu hayatta da pife rı'mı"ze avdet buyurmualardır. .. . fi a gır· mi• .. Hü- va ı ver ı er: r.. ğu •ey bir bir sebep ve suretıe a " 
musmır masra ar Y' ~ T ceğiz! G · ı J 
met ·e ihtiyar edilen fedakarlıkla- "-Siyasi fikir miinakaşalan- Karşı f rka lideri ve mensup· nuna muhalif harekettebulunma Siirt Meb'uıu azı nazretleri Millet Meclisinin küşadına ka-

n bü~ük bir kısmı ecnebi ithalatı- nın zabıta hadiseleri ile karışma l~rının fi~ir:e~i~i tam bir serbt:s maktır. Çiinkii bu halde devleti~ MAHMUT dar Dolmabahçe sarayında ikamet ve mütebaki ta-
ve dolayısilc dövız mubayaa tına sı bahusus bahsettiğimiz feci tı ve emnıyet ıçınde ızhar edebıl kanunlan ve meınurlan kcndı 1 =---------------' til müddetlerini İstanbulda geçireceklerdir. 

rfedilmiştir " vak'~lar zuhu~n~ me:ı:dabn. ver- mesi için bl~tün tedabiri almala 1 kendine derhal faa!iyete geçe,,_ Başvekil İsmet Paşa da Gazi H. nin refakatle. 
o . k'' p lı'tika gazeteıi bu fıkra- mesı çok teesauru mucıp ır şey rmı mahal 1 makamata emret - 1 1 G. Tra kyad a rı'nde İstanbu a gelmı" .. tı"r. 

un u 
0 

• M bb' 1 ki 1 k · 1 · . -· fik" d" er ve kanunu tanımayan ara " k d 'k ·onra diyor ki: dir. üse ıp er ta p o unma tım. ntızar ettıgım ır ır ve ' .. . İ t p 15 l'ld A k d t d k • 
ay ettı ten s .. muhakkaktır. Şüphe tmem ki, fikirlerin İzahıdir. Her hangi bir hadlerini bildirirler. 'Bu umnıye sme ş. ey u e n araya av e e ece tır • 

.. Sıvas nutkunu okuyanla.' çok '~ 1 
bu hadiseler müfrit:erin va mfk,fikrin nasıl tatbik olunacağı i- devlet ve hükumet vazifesi ve Yunanlılar müşkiJat Başvekil Paşanın bu on günlük İstirahat müddetini 

lirler ki İsmet Paşa. Fethı Beyın sallarını gizli yenlerin araya ka- zah olunmadıkça, millet tarafın kudretınin İcabıdır.,, I ! anb • < muh e eld"r. 
mas ettigi bütıin bu noktalara açık .... • • • • • • .............................................................................. çıka rm a ö-a b a' 1adı1 ar !!!!!~~!!!!!!!!!i!!!!i~~~~~~;;~~~~;;;;;;~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
:~::;:ı:vde;ı~;~; 1~0~~:;::'ke~::~ ''Yıldırım,, telgraf usulü Rus tayareleri h·-·-· ' Küçük Kema galip 
. Fethi Bey bunlara cevap verecek • Bitarafların nazarıdik-

ı? Eger İzmir nutkunda, Reisicüm· la,114...yihası ihzar edi~d,i ou··n \ kati celbedilecek 
r Hazretlerine yazdığı mektuptan Ö~·) evi D ~-ı 0 k a-
ınan yukardaki fıkranın delalet et- ırcldiler Gümülctinede lf3.lı mağa baş· 
,i manayı 11m bir vüzuh ile efkarı Altı mi 1i ücrete tabi bu telg-rafl an 11 raya ı-. 1ıyan taıi mübadeıe komisyonu I 
umıyeye arzedemezse, vazifesıni - • - iş1 erini tanıım etmek için bir 
kıoan yarmış oıur.,, cevapları on dakikada alınacak Tayyarecileri Rus se- calışma programı hazırlamış - ı 
Politika refikimizin hakk. vardır: • fİrİ Ve sef ar"!t erkanı tır.Bu programda işlerin bir saat 
cünkü nesiı için gayri müsmir Geceleri Ankara - lstanbul telefon ücrt!tleri karşıladı evvel bitiriımeci için bazı tedbir 
sraflar hangileridir? Döviz müba- • nd' "I k !er alınmıştır. 

d • Yarıyarıya I ırı ece Ankara, 5 ( Telefonla ) Fakat komisyon i e başlar atına tahsıs edilen fedakarlıklar a'1 
ksat nedir> Milli müdafaa tahsi· Şehrimizde bulunan Post~ ve Beklenen Rus tayyarecileri bu baslamaz Yunanlılar garbi Trak 

telgraf Umumi. müdürü Fah·n· .B. gün saat 12 d ya Türklerinin haklarını ver ı' ından, şimendifer inşaatı masraf-

ınd n kısarak vergileri mi azalt· idareye ait müstacel ~e muhım geldiler. Tayya mek istememişlerdir. I 
k ıstiyorlar? Bunu arık söylesin- · Jeı·i tetkik etmektedır. recileri diin Od Murahhaslarımız hu mii kil5t • ıs . .. k 

O vakit biz de daha açık konu- , B sene Meclıste muza ere sadan kalktık! .zerine Yıınanlılar n nazarı dık-u . ı· k 
iliriz? d"l k olan ehemrmyet ı a • rı için dun ak l{atini cellıetmistir. Ytınanlılar 

MAHMUT 

eıece ti ı 
1 r aras nda posta ve e g- lsaın-ge emedile ıtilfıfnamenin Garbi Trakyada Siirt Meb·u.ru nun a la' R r· · S · ' 

ft ıslahatı mutazammın • us se ın urı taallük eden kısmında mü kilat 
~~haada~ maada bir d~ yıld.1.rı",1 yoldaşla sefarc . ~ıkarırlarsa bitarafların miidaha · 

a hih 
tehl 
a. t 

lışlık 

• • 
- Gazetemızde çıkan '"Hiç 
yokt-.r , makalesi Anka-

f verildigi için bir çok 
ur. Fakat u iki 

leyi diız h'llek isterız; .. Biz, ha
ton emn•yct cidali i indoyiz ve bu 
Sakaryas~ii azandlk , cümlt..-si 

z hakikaten cmniy< t çemlıeri ı in
z Bunun bataryasını lııazandık !,, 

"lu tur 

(eclair) telgrafnaı;ı~sı usulunun memurları Tay lesi talep eclileı.;ektir . 
h d · b"r layıha vardır. · yare cemiyetı n -·---ı tasına aır ı 

L • "h göre bu yıldırım isi Fuat B. kars 1 ayı aya . . .. t 
1 

l 
telgrafları için altı mıslı ucre aılı. Tiirk tay 

d kl.kada telgra- •·arecill'n· namına Rus "'''' alınacak ve on a . 
fın cevabının aJıpması temın e- 1 da bir zabitmiz Suuç Yold•ş Maarif vekilimiz Cemal Hiısnü 
dilecektir. Şolırlmlzde tt'fli.)le mt•şy•ıl Ru tayyarecilerini istikbal et 

1 
B. dün ak•am !iehrıınize gelmiş 

Ankara- lstanbul telefonunda P. .f<. /<. un111111l nıi!diirii ti. İran ,.e Afgan sefaretleri me tir. 
Ankara ile İstanbul arasında fslırl 8. nıurları i~tikbalde bultındular. Vekil B. Perapalas oteline in 

telefon muhaberatında a:~am jsıf ücret alınacaktır. Rııs scfarethane~ine gitti. Sa 'mistir. Cemal Hüsnü B. şehri • 
saat yirmiden sabahın se ızıne . . j .t he.-~e sefaret~a~ede şerefle -ı mizde .bir mi'-!det istirahat e -

1 ··k'l,.meler irin 111- (Devamı bes.ncı sahıfrcle) nne hır r~y verıld'. decektır kadar o an mu a ,• • • .,... 

Maarif vekili 

Y:alovada bulunmakta ola ı 

Dü11kü maçın gııllhl h. Hemsi Hasmını y11mr11hl11n 
ultında iplere siirt·rhen 

- \'o: xı tlıııılıiıırü s Jı•/tmiıılnlır -
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'Tail.sin 

t•o: 27 

amit ı· 
llalıratı .. 

(Tercüme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Balkanlar padişah için 
daimi bir gaile idi 

Sultan Hamidin fikrince lngilterenin 
daima aleyhimize idi karışışı 

Bir aralık Bulgarlann İngilte 
reye doğru temayül göstermele 
ri Sultan Hamitli fena halde kor 
kutmustu. Sultan Hamidin fikri 
ne gör~ İngilterenin Balkan işle 
rine kanşışı daima Türkiye alcy 
hine neticelenirdi; hatta Rume 
lii şarki vak'asında Rusyadan ri 
yade İngilterenin parmağı oldu
ğunu söylerdi. Bulgaristan pren 
si Ferdinandm ne kadar ihtiras 
ve antrika sahibi olduğunu bildi 
ğinden onu daima okşamak siya 
setini takip ederdi. Balkanlann 
en faal uzvu olan prens Ferdi
nant Makedonya üzerindeki a
malini sahai hakikate çıkaracak 
siyasetine devam etmekle bera
ber o da Sultan Hamide cemile
karlık göstermekten hali kalmaz 
dı. Prens Ferdinant'tan senenin 
muayyen günlerinde Sultan Ha 
mide gelen tebrik telgraflarının 
sonunda ve Ferdinant imzası üs 
~ünde(Abdi memlukleri müşir) 
ı haresi görülürdü. 

Bir taraftan Ferdinandm an
nesi oğlunun b'işmda kral tacı 
görmek sevdasile propaganda
dan hali kalmazdı. Bu gaye A
vusturya mahafılinin de amali
ne muvafık idi. 

Bunlar Yıldızca malum oldu 
ğundan Bulgaristanın rüesayı 
hükumeti daima tatyip edilir
:li. Maamafih Balkan cihetin
de bir harp zuhur edecek o
lursa buna karşı tedariksiz 
ve hazırlıksız bulunmanın tehli 
keleri gayrıkabili telafi olacağı 
bilindiğinden sarayMün'akit ko 
misyonu askeri - ki Seraske
rın riyasetinde Müşir Etem ve 
Ömer Rüştü ve Şakir Paşalarla 
Ferik Şakir Paşadan müteşek
kildi - daima ikaz olunur, her 
ihtimale karşı hini hacette ne 
kadar vakitte ne mikdar asker 
toplanabileceği ve Rumeliden 
c;arçabuk cemolunacak kuvve
tin ne miktarda olacağı ve bu
,ıun tezyidi çaresi olup olma 
drğı ve Anadoludan asker ye
ti•ınceye kadar hududun muha 
fa ası ve düşmanın tevkifi ne
ye mütevakkıf olduğu mutta 
sıl komisyondan sorulur, karar 
stenilirdi. 

• * • 
Bulgar çeteleri bir türlü ra

hat durmuyorlar, Rumelinin 
'ıer tarafında asayişi ihlal edi
fOrlardı. Rumeli ve bilhassa 
A.rnavutluk ahvali - başta 

inkıta 

Avusturya Hükumeti olduğu Shillong, 4 (A.A) - Burah- riyaret eden bir muharririmize 
halele - Avrupanın şikayetini ma Putra nehri Norgonk hava- fıenilz geldiğini,uzun bir trense 
davet etmekte ve bu şikayet- !isinde taşmıştrr. Feyezandan yahatından sonra ıyorgun oldu
ler günden güne çoğalmakta müteessir olan sahil ahalisinin ğundan istirahata muhtaç bu -
idı Bu şikayetlerin başlıcası miktarı 100 bin kişiyi geçmek- lunduğunu söyliyerek beyanatta 
jandarma ve polise ve maaş tedir. Bazı yerlerde evler tama- bulunarnryacağı için özür dile -
meselesine aitti. Filhakika men su altında kalmış ve hubu miştir. 
Rumeli jandarma ve polis teş hat depolara hayvanat sular ta Sefir iki üç güne kadar hüku
kilatında intizam yoktu, ma- rafından alınıp götürülmüştlir. metimizle temas etmek üzere 
aşlar da muntaza!Tl verilemiyor Şimendiferlerle yollar hasara uğ Ankaraya gideceğini ilave et -
nu. Alman sefiri Baron Mare ramıştır. rniştir. 

Fethi_ B. nutkunu öbürgün 
irat edecektir 

ı1iiı11a yişleri 
eseridir 

DahiJiyenin çok ı1ıütıi 
bir tamimi 

jandarma aleyhinde 
neşriyat 

Dalıiliye Vekili jandarı1ıan1 ıza d 
uzatan1ara cevap verivor 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Şehirlerde, kasabalardıı..,f, 
Son Posta gazetesinin jantlar- !erde, kırlarda, uzun ve 
malar aleyhindeki neşriyatı ıize yollarda kanunları tatbiJc. 
rine Dahiliye Vekaletinin ne dü !erin ve Türlciyede otur. 
şündüğünü soran Hakimiyeti hak ve hürriyetlerini mıı ,,c 
Milliye muharririne Dahiliye ve muhafaza eden kanu~ııı' 
Vekili Şükrü Kaya Bey şunları z'.1111 düşmanı _'.ll~ıya~ d~tt'! 
sö !emiştir. rırler ve şer amıllerıle . 

y · ve çarpışan öğünmek nedil' 
- Jandarma veya devletin :!i miyen, sadakat ve feragat 

ğer memurlarından her hangi sali bu kanun ordusunıJJl 
birinin işledig! veya işliyeceğı haysiyeti ve Türk mıllc:ti 
cürüm, kanunların hükümlerine daki saygılı mevkii ve sC ıJ 
göre cezalandırılır ve daima ce- her hangi bir tecavüzün c: 
zalandırılacaktll'. Fakat her han yeceği kadar yüksektir. _Jf 

refin akrabasından ve vapurlar- al" gi bir vesile He Türk milletinin Jandarma ve polis, vat 
da tercümanlık eden polisçe ma a? - inzibat kuvvetlerini itham et- Jarrn huzur ve rahatın ıı 
ruf Adil, "hürriyetimizi siz kur · ıe 

k · b - d mek ve hatta müstevli düşman- can ve malını muhafaza 1 
,.,, taraca sımz !., dıye agırıyor u. ş" 

Fethi Beyin İzmirdeki istikba- lardan bile zalim göstermek guldür. Bazı k.-·e dağ ba 
!ine serseriler, komünistler, le- hem haksız bir iftira, hem çir- da, uzun ve ıssız yollarda~ 

kin bir tecavüz, hem de milli başlarında sınsi ve hain.t -' 
keleli ve sabıkalı adamlar çok ı ı 
alaka gösterdiler. İzmirin haki- şeref ve gururu ve bütün bir mil ra düşer er genç ve teırı• ıa.ıl 

Jeti incitecek manasız bir isnat- !arım, vatan ve vatandaş 
ki münevverlerinden esnaf ve huzur ve istirahati için e 
tüccarından kimse iştirak etme- tır. Türk polisi ve jandarması, meden dökerler. Türkiye_,., 
di. yalnız şimdi değil, her zaman y 

k h d .. k"'l d · bat tarihinde canını ve if 
Mülha attan, doktor Bahti- ve er yer e en muş u evır- vaz-ifesi uğrunda feda ett11 

yar isminde bir zatın tahrik et- !erde Türk milletinin ruh ve ka hitlerin isimleri sahifc:le~ 
tiği yedi miıhacırla Urladan ge nmdaki asaleti, civanmertliği, -durur. Haysiyet ve mall~_Jf 
len on iki kişi müstesna olmak dürüstlüğü cesareti, feragat ve fl · d b"" ı uı'':.i 

·ı · "kbal ·ı d h re erı e oy e pusuya :_.ı 
şartı e ıstı cı er arasın a a- tedakarlıg" ı göstermeg-e en çok h kk k alc y, 

1 
onun a mı oruyac ,,.;ı; 

kiki zmirli olarak kimseye te- fırsat vermiş şerefli bir varlık- ı k ı d r v 
İ 'kb 

1 
ar ve ma am ar var ı_ - ~ .4 

sadüf edilmiyordu. stı a te- tır. Türk jandarma ve polisinin c·· h · · d 1 ıı il'. · · f · ye um urıyetı ev etı ·(!f 
zahü_ra~mın en çırkın tara 1 niı- milli gururumuzu okşayacak ka !arına ve otoritesinin ve v';'J 
mayışçılerden bazılarının zabı- dar yüksek alan muvaffakıyetle kuvvetlerinin hak ve ha~ııı 
taya filen hakaret etmiş olmala cipin ~öhreti hudutlarımızın ha ne el ve dil uzatanlar, cuır• 
rıdır. Bunlar Çorbacı Pazar oğ- . . d' bil t' kd" 1 le yad ol yet kanunlarına behernelt',. 
l k 

.. . . K . 
0 1 . H nem e e a ır er un 

u, omunıst enm, te cı am kt d sap vermeg" e mecburdur la 
d . b k 1 h Ah 1 · ma. a rr. ı, sa ı a ı ırsız met, ngı- ____________ ;... __ ..;;. _____ ~ 

!iz Hakkı, Şen gazinosu garson ~ -

vemüstahdiminidir. Ağrıdan kaçanlar 
Hadise, İzmirde pek fena bir 

tesir uyand~mış . v~ hükil.m~t Ankara, 5 (A.A) _Şark mm nm söyliyerek kıtaatııT11~~ 
derhal b~ nu1?1ayışçıler aleyhı- takasına ve Ağnda sükunet var ca etmektedirler. Mültecıl 1 
ne kanunı takıbata başlamıştır. d z 1 te k"l hareketı· esna- fadelerinden Ag" nda sefıı.~'* 

M" dd · T"' hk"k ır. ey an n 1 ııt"': 

d 
u eık~mf~l.1 ıgl ın tka 1 a. - sında Ağnya kaçmağa muvaf - mahrumiyetin devam e .,tr-

tı". an va a aı ı o ara .tespıt fak olan usat cümhuriyet düş - ve eşl<iyanın endise ve ııe~, 
edılen adamlar, Şen gazınosu _ 1 ""f 1 t k:oınıldıkla icinde ..,1,1 •• ı.•~-. -n•,,~ 1:""

1 

.. . . Hakk İ ntn~c~ı~ı~~~r.~,n~t~n~ı~P;ı:;~~a~ı~1,~a~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~ mustecın ı ve garsonu n- 11 
giliz Hakkı, şef gar~on R•za, Ah ni gazeteci 1smai1 Hakkı ve Zey Arif imza 1 ı btr maka•e 11eŞ~ 
met ve komünistlikten mahkum nel Besim Beyler imzalaınışlar- Ve Fethi Beyin İstiJcbıl~ 
daha bazı adamlardır. dır. Nutuk, Al bayrak spor saha sında zabıta tarafından ııl 

Vak'adan Fethi Bey de müte- sında söylenecektir. zibat 'tedbirlerinden şik~r:: 
essir olmuş, reiakatmda Tahsin İddialarına göre nutukta yeni ti ve hükumetten halk ıııÇ 
ve Haydar Beyler ve gazeteci fırkanın teşekkül saikleri halka rak takdırmağa müsaade e 
Zeynel Besim ve İsmail Hakkı anlatılacak ve İsmet Paşanın Sı ğini sordu. Valinin buıııı 
Beyler olduğu halde vilayete gi vaastaaki nutuklarına cevap teş cevabı şudur: ~ 
derek vali Kazım Paşaya: kil edecektir. Yeni fırkanın İz- "-Halkın bayrak asıl13 

"- Biz, fırka hayatın geçtik. kilA K k 1 d d kr Heyeti Vekile kararile t 
İzmirliler bize tezahürat yaptı, mir teş atma o arya ı a a a 
fakat teessüf ederim ki, bazı uy efe denileı: a~u~at Reşat Bey edilmiştir. Aksine h~re~~'' 
gunsuzlar polise taarruz etmiş- memur e?ılmıştır. Reşat Bey, nunr takibatı müstelzıtTl bl 
ter diyerek hadiseden şikayet Necmeddın Mullanm adamları bıtaca alınan tedbirler z~5. 
et~iştir. ve tzn:ıir ~uhitinde nüfur: ve e- filen hakaret eden ve .

1 

Vali, Fethi Beye bu adamla - hemımyetı yoktur. müddei umumilikc;e tesb~ 
nn esasen uygunsuz ve sabıkalı Saat üçte tekrar Şen gazinosu insanlara karşı ittihaz 
adaamlar olduğu, zabıtaca mü- sahibinin tertip ettiği ve başla- tr.,, . ·ıı f'l 
seccel bulunduklarmr ve hakla- nnda davul zurnacının bulundu Yeni fırka hareketıı:U r?'J 
ı-ında adli takibata başlandıi';r ğu bir nümayişçi grupu tahrik d..!ki ilk günü, hiç ~yi g~ıı 
m söylemıştir. edilmiş ve İzmir çarşısında gez İzmirliler, ve İzmirın ~ 

Fethi Beyin nutuk için vilaye mişlerdir. Yeniasrr gazetesi, 5 !eri vaziyetten çok ıtıU 
te verilea uhriri beyannamesi eylil.l tarihli nüshasında Behzat dider. 
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Sahir hududu lcin dahiliye vekAletinin fikri soruld 
Sehir hududu Karantina 
Halkın buhususta İhraç edilecek: hay
reyine müracaat van talimatnamesi tki 

edilecek mi? Keıilecık hayvanlar 

evkaf memuru 
tevkif edildi 

Ne denaeti 
Manevi anasile mü

nasebette 
bulunuyormuş 

Vilayet vekAletin tik- doğruca mezbahaya Mürteşiler poliıçe ad- iki günahkar yatakta 
sevk edilecek ı· d" dild" iken öldu''ru"ldu·· rlni sord. u şun· diye kadar ....... tarı buı ıyeye tev ı e ı 

bınd ~ Evkafta mahlulttı vakfiye ida <kçen Pazar günü İzmirde Kasaba' 
h. yeni beledi~4; ~nı:ma halı.:ı ':' takyidat yü.ııünden İatanbuldan resinde 2 memur rüşvet alırken da tüyler ürpertici ve ender tesadüf 
~r hududu de.,ıpr en hayvanat ihracatı yapılamıyor- bi ·· .. h 1 edilir bir cinayet vukubulmustur. 
d 1 k r curmumeş ut yapı mıştır. 

yı e a ınacat ır. be du.Hilkumetimiz memleket için Vak'a şudur: · 
Y · b ı d' kanununda - Rütveti alanalar; mah!Ulatı 

em e e ıye _. . ·1ın çok zararlı olan bu vaziyeti dü- İbrahı·m d k" h d · tın e vakfiye idaresinde katip iki Ha- namın a ı şa ıs evladı 
lediye hudutlarıı:ın egış K zeltmek i1;in bir talimatname ha li Ef manevisi ve teyzezadesi 19 yaşlarm-
3ine ait bazı ahkam vardır. a - 1 't endidir. 

.. -h · r halkı hududun zır amıştır. . Polis 2 nci şube müdürü Ata da Muharrem namındaki adaml.ı re-
n una gore 'l'-'.ı --· kd'rde Dün hayvan borsasc komıser- B .. ·· h k · fikasını cima halinde yakalamı< ve 
değismesini arzu ~ttıgı ta ~ . lı'g"lne teblı'ğ edilen bu talimatna ey; curmu meş ut yapma ı- ' 
h d t değişecektır. Bunun ıçın . , . çin evkaf memurlarına verile - her ikisini de katletmistir. Maktul Mu 
h ulku revine müracaat etmek meye nazran eskı sıhhı takyıdat cek 40 liranın numaralar.m tes- harrcm esasen izalei bikirden üç •c-

a ın , · · ve mu"skila't tamamen kaldırıl - neye mahk. b ı lazımdır . Kanunun bu emn mu · pit etmiş ve bir zabıt varakası um u unuyorclu. Babaoı 
tlaka tatbık edilecektir. Ancak mışttr. . . . tutmuştur. yerinde bulunan İbrahim hapisane-
halkın reyine müracat işinin bu . 1 Buıhıdan sonrad, şehndmızde ~etı 2 nci şubeden gönderilen2 si de rahatsızlandıgını haber aldıgı ma
defa yap·lacak olan belediye inti n en ayvanat. ogru an. ogru vil memur 40 lirayı verecek zat nevi evladı Muharr~i tedavi için 
habi_le bera~.er icra e~ilip edilme ya pay mahallı~e -~e.vkedıler~ la birlikte evkafa gitmişler, h:1lk sahsi kefaleti ile ve bir jandarmanın 
mesı diısiinulmektedır. borsa muamelesı sur atl~hyap a arasına karışmıslar, ruşvet ıstı refakatinde doktora götürmü~ ve teda 

· · dah'l" cak bunlar meyanında ı raç e- 1 1 visi çarelerini dü ünüyordu. Dokto-Vilavet bunun ıçın ı ıye . • . ah ll' I yen memur ara numar arı tes-
vekaleti~in mütaleasmı sormuş- d~~ecek~er karan~na m a ıne bit edilen paralar verilirken, 2 run muayenesini müteakip maktul ma 

lstanbul cuma günleri nastl eğleniyor? 

Muhteşem çamlıcanın bugünkü hali 
Bir kaç bodur çam.. bol güneş, çıplak 

bir saha: işte çamlıca ... 
insan kuş misali! - A •.• kestane çıkmış.- Bilet gişesi önü11de. 
Taaffün kokuyor - lalim arkadan gelsin - Zavallı çamlıca .. 

' 

t gondenleceklerdır. sivil polis kendilerini yakalamış nevi pederi İbrahimden izin alarak 
~~kiilet muvafakat ederse halk Bunlardan sığıdrlar Tdopkanede, lar, ceplerinden 40 lirayı çıkar- evdeki yengesinin hatırını sormak İnsan kuş misali derler. Ben nana zırıltısı, ötekinin elinde şi- -Acayip! Kısıklmın bira 

ta bu hususta rey verccktir. ~oyunl.~r O~ey ~nm kal adr.an- mışlar vaziyeti tesbit etmişler- istemiş ve müsaade almıştır. sözün hikmetini üc günde Sıva şinne düdük, üç dört çocuk- ku da Çamlıca mı? Ben size Ça 
tına muddetıru geçırece er ır. dir. Bu suretle müsaadeyi koparan mak sa gidip geldikten sonra daha caktakleri saymıyonım- annele caya bir bilet, dedim .. Sen de 

Dünkü at yarışları . Kar~tina müdde~i _sığır!~ i- Polis müdüriyetine getirilen ~ul doğru yengesinin evine giderek il'.! ~nladım. Geçen hafta cuma ri, haminneleri, babaları vesait" leti kestin. Güç hal ile Çamlı 
çın 4 gun, koyunlar ıçın 3 gun- evkaf memurları, dün adliıyeye ~tedenberi aralarında rabıtaları oldu- gu~u .. bu saatlerd~ Sıvas yolun- akraba ve taallukatile arzı en - ya araba çıkımyacağ:m kentl· 

Dün Veli Efendi.de mevsimin dür. istintaka gönderilmiştir. 2 ev _ gu zannolunan yengesile fiilin icrası- da ıdıo. Kırcı! daglar, baknnsız, dam ettiler. O kaynana zırıltısı ne anlatabildiler de inmeğe ra 
Sonbahar at yarışlarına devam Bu müddetin munırunu mtite kaf memurunu 7 inci müstantik na başlamış, fakat aradan epey za- ovalar, ağasız kırlar, karanlık na kulak olsun da dayansın... oldu. 
edildi. Yarışlar saat üçten beşe akip hayvanat serbestçe ihraç e- sorguya çekmiş, her ikisinin tev ~'.a~ geçtiği halde çocuğun gelmedi- tüneller ve demir köprüle~ aşı- Y~nında oturan ihtiyar bir Er Hey gidi Çamlıca şöhretleri 
kadar olmak üzere iki saat sür- dilebilecektir. kifine karar vermiştir. gını gören İbrahim eve gidip bunu yorduk Sıvasın meşhur baglan menı dudusu hemen yüzünü ek ancak hatırları kalan verler a 
müştür. Kalabalık bir seyirci Komiserliğin tctkikatına naza Evkaf memurları tevkifhane- <:ağırmak istemiş... görününciye kadar hep gittik. ~itti: sında Çamlıca mühim bir mev 
kütlesi huzurunda yapılan dün- ran, bu talimatname hayvanat . Fa.k.•t zavallı adam içeri girince A.m.ma öyle_ m_ asaldaki gibi "az - Zo, şimdi çatmışık belaya. tutar. Eg" er Çamlıca hala ken 

ye gönderilmişlerdir. d d d k kü at yarışlarında beş koşu ya- ihracatı üzerine mühim bir tesir ailesı ıle Muharremin kendilerinden gı_ ıp, uz gı ıp C: ar amıza bak Çocuktadrr, yoksam kabahat o- sinden bahsedilen bir mesire y 
pılmıştır. İlk dört koşu _bin üç icra edilecektir. Geçen sene sırf Zorlu bir kadın geçercesine biribirine sarmaşmış ol- tıgımı~ z":man ~ı.r ~rpa boyu na. bu oyuncağa v:eren~edi~?.. ri olmakta deva mediyonıa b 
yüz metrelik tek turdan ıbaret- bay'tari takyidat yüzilnden, Yu Feriköyünde oturan bakkal duklarını görmüş ve derhal tabanca- yer., gı~mış degı.~d~k. Saatte ıMsak ge~en elıne _bı_r kuçuk nu eski şöhretine borçludur. 
ti. Son beşinci koşu ise iki bin nanistana hayvan ihracı milt - İbrahim ağa bir müddettenbcri s'.nı çekerek her ikisini de öldürmü'- 40-50 kıl~metre sur atle uçuyor davul almış ıse annesını payla - htane, Çırçır, Kuşdili, Libad 
altı yüz metrelik iki turdu. Ko- kili olmuş, aradaki yüzde otuz karısı ile geçinemiyormuş. Dün tur. duk. Eskı zamanın adamları baş mı~ım. Kılbumu Sandıkburunu gi 
şuları atideki atlar kazanmışlar fiat farkından istifade edileme - gene aralarında çıkan şiddetli ~•k.'ayı müteakip katil Jandarma \arını _ka 1 dırsal~rdı da. "Kat.i Çocuk, otur durdan anlar mı yerleri eshl zevk ehlinden baş 
dır: . . . . - . . miştir. bir kavga neticesinde karısı Fat d~'.resı~e giderek teslim o.l~uş ~e me.rahıl. ve tayyı ı:ıenazıl.'.' dedık ki? kimler arayıp soruyor? Çamlı 

Birinci koşunun bıı;n~ı~ıgı_n.ı Dahilde sarfeclilecek hayva - ma kocasının başına elindeki ta mudde'. um~mi, hükumet t~bıbı ~aka l~n şeyın ne oldugunu gorseler- Fakat, bu kinayeli sözler, ço da bir kere çam kalmamış. Ga 
Mösyö Bensin Sonlaytı, ıkincılı nat, pay mahallindeki borsa mu kunyayı indirmek suretile ağır m~hallt~e gıderek hadiscyı '.esbıt _e1- dı. . . . .. .. cuklarm ne annelerini, ne de ha nolardan yukarıya doğru bir 
ği Fikret Beyin Maltası, üçUn- ameıesıııt ·~;;-..oı..ön mezbahaya surette yaralamıştır. n_ıı~ler~ır. N.e gariptir ki ~atıl hadıse: Neyse, ışte gı ttık, gorduk v;:: minnelerini alakadar etti. On - açılınca güneş tepenize kız 
cülüğünü Nail Efendinin Aitler ve ya istenilen yere scvkfflil .. - AgaL"'" ........... ~ını ır.yteakıo maktullerın şekıll~rı geldık. lar keyiflerine bakıyoirlar. O sı bir tas gibi geçiyor Bir arkad 

• s ıç egışmemış her ııtısı ae cıma va- • * • d - l d · - · · · • 
vişi kazanmıştır. . . . •.. cektır. Dün saat iki de Ortaköyde ziyetinde ve tüyler ürpeı ,1,: L-· ·~, ra a agzına >Ol\ urmasın di'ye şnnın dedıgı gıb Çamlıca deg 

İkinci koşunun bırıncili~ın~ • ~ı ahi Spor bahçesindeki çinar ağacı - zara teşkil etmekte bulunınuştur. Ka muş... '-··- ll' .. h~n ol- gir yalancı meme sokulan kucak "Çam ılıca ... ., Bir aralık ağrr a 
Ahmet Beyin dur.o Ku_rtu, t.kıncı Devrı a e.m.aeyy arı nm u"zen'ne çıkan 17 yaşında Re ki 1 .. l' b 1 ' • '--ı-~~;;~ • ~ı.. l tilin ifadesi alınarak tevkifhaneye sev Başı bağlı, kula arı mpe ı aş amaz mı. =~ v,uıus1 arda dinlenerek Ça 
liğini Refik Beyın. Mıs ~ıkel2 , . ~ttı er şat birden müvazencsinikaybc- kedilmiştir. bir hanım yanındakilere seslen Kokuyu evvela Emıeni dudu aldıracaktnn. Fakat ba([tım 'ia 
üçüncülüğünü Akıf Beym Po- Evvelki gun Holandadan oto- derek düşmüştür. Çocuk ağır su Katilin beş yaşında bir ~oçuğu ol- di: haber aldı. Burun de1iklerini a- nafile .. ayaklarım geri geri gi 
ınanderi almıştır. . . . . _. mobille şehrimize .. gelen ~e hır rette mecruh olduğundan zükur duğu gibi maktul refikası da yedi ay- - A .. c:;ocuklar.. Baksanız a çıp kapıyarak, gaibe hitaben: yor. Dönüp gazinoların birind 

Üçüncü koşunun bınncıhgı zevç, zevceden muteşekkil o - hastahanesine kaldınlmıştır. !ık hamile bulunmakta idi. kestane çıkmış?.. - Dikkat edcoorsunuz taaf- dnleruneği 'tercih ettim. Botlu 
Prens Halim Beyin Porosu, ikin lan devrialem seyyahları dün Zavallı adam başına gelen bu fehi- Bunda şaşılacak bir sey keş fün kokuoor? .. Sankilim ilazım- bir kaç çam ağacının ortasmd 
ciliği Hüseyin Efendinin_ Gü- Mtldanyaya gitmişlerdir, S~y - Bir baca tutuşmuş ket sebebile muttasıl ağlamaktadır. fedemiyen arkadaşları: lık devrilmiş .. Vafurun içinde saçları dökülmüş bir koca kar 
müşüne, üçüncülüğü ~up~ı .Pş yahlar Müdanyadan otom.obille Dün Şişli Etfal hastanesi so Maktullerin her ikisinin de defnine _ Ayol, 0 çıkalı hani oldu ... böyle irezalet olur? çehresi: 
nın Al Ceylanına verılmıştır. Ankaraya, oaradan da Bagdada kağında saat 11 de Elen apartı- ruhsat verilmiştir. Sen nerelerdesin?. nana zırıltısını çevirdi, öteki ba- İşte bugünkü Çamlıca .. 

Dördüncü koşuda birinciliği gideceklerdir. manmın bacası tutuşmuş ve sira - Doğrusunu isterseniz kestane Cevap makamında biri kay - M. S. 
Mithat Beyin İstrati varüosü, Avni 8. Bulgariatana yetine meydan verilmeden sön- Bir Amerikan heyeti }'1• ben de yeni uörüyordum. Mus !onunu şişirdi, büyükler de baş- Ş -- • li -b l -

'k" " - arap ıma ne aş anıyor 
ikincilig-i Akif Beyin Andriru _u gitti diirülmüştür. şehrı"mı"ze geldı" mula, kızılcık, ayva ve nihayet !arını bile çevirmeğe lüzum gör 

f B ı kad ak l d Müskirat inhisar idaresinin sü, u"çu"ncülüg-ü gene Ak eyın Han·c·ı tı'caret işleri müdüıü ki hınız ın Y a an ı k t ı meden sohbetlerine devam etti-
h Dün şehrimize Roman yadan es ane .... rap mütehassısı M. Bu far İzmi 

olan Pampalini kaanmıştır. Avni B. Bulgaristanda tetkik se Unkapanmda oturan mu acir 8 kişilik bir Amerikan grupu gel Kış meyeveleri birer birer sö ler. re gitmiş ikinci kordonda şara 
Son ve en büyük mükafat;1ı yahatine gitmiştir. Avni B. Bul Ayşe ve arkada~la~ . NevrckUş miştir. kün ettiler. Hele şükür daha seb Vapur da bu aralık Üsküdara hane olarak ittihaz edilen bina 

olan yarışa dört at iştira~ etnuf garistanda bir ay kadar kalacak Kaı_ıımpaşada zıncırlı kuyu cad Radyo işleri ile alakadar 0 _ zelerden patlıcanla biber sofra yanaşmıştı. da derhal tesisata başlamışı 
tir. Birinciliği Prens Ha.im~ Be- tır. desınde 163 numaralı evde otu - lan bu nı bir Amerika ilim mü Janmızdan eksik olmuyor. Laha Üsküriar isckelesinin iki tara M. Bufar giderken lazımgel 
yin Rüçhanı almıştır. İkıncı 1~er Kütüphane müdavim- ran_ İkbal H~_ımın c;ıy1alarımd çİakl esseses~ n!n ve hesabına seya _ na ile pırasaya kaldığımız gün fındaki kapalı dükkanların ara- bazı makineleri de beraber g 
h t Ef dinin küçük Cey anı l . . l maga teşebbus etmış erse e d" vay halimize.. sından geçrek meydana çıktığı . . da 
v: ü ü:;ü de İbrahim Efendinin erı ço~a .•yor bal Hannn feryat edince etraf - hat etm.ekte_, . unyarun en ~e~- Canım şimdi bu karakış hulya nız zaman kendinizi İstanbul - tirmiştir. Yakında yenı hına 
T ç , elmi tir. Kütüphanelen zıyaret eden - tan yetişilmiş ve hırsız kadınlar hur şehırlennı dolaşarak .b1:'yu.k !ar na dalmanın sırası mı? diye dan çok uzak bir kasabada sanır şarap imaline başlanacaktır. Ş 

ayyar ~ ş .-. .. !er soin günle.rde .. ~oğalln:ış~ıı-_ karakola sevkedilmişlerdir. devlet adamlarınıı:ı seslen~! sı- ceksiniz. Evet, öyle .. Biz keyfi- sınz. Meydana bu manzarayı ve rap şimdilik eldeki hazır üzüm 
Yerlim al sergısı dun Mesela Beyazıt kutupanesını zı- 8 b d" .. malar:nı, mahallı. musı~ı ~~ mize bakalnn. Bu cuma İstanbul ~en biraz da tek atlı ihaiyar mu !erden, ihtiyaç nasıl olursa yen 

k d yaret edenler günde vasati yüz .. a asını ovmuş danslarn kıyafetlen, tekellumu nerde eg-Jeniyor dersiniz. Bana hacir arabalarıdır. mahsulden imal edilecektir. 
gece apan 1 ki · · t "z etmektedir. Dun gece saat 23 buçukta filme almaktadır. Yeni bir menaucat fahrikl's 

şıyı ecavu H k" d b kkal N' 1 • d kalsa deniz aşırı bir yerde. Çün Ellerinden kurtulabilene aşk-
y erli mallar sergisi dün ge- Bunların ek~eriyeti talebe 0 - as oy e a ıc~ anın og- Bu grup Romanya a 2.0 .gün kü deniz havası almağa pek ihti olsun. Biraz zorlasanız tramvay 

d k tır Ser 1 da ( 2000) i bulmakta _ lu Avram babasının dükkanına kalmış kıra!, Karolun sesını Ro d .. .. ki 
ce saat 23 e apaıu:ıış . l dup ay gelerek para istemiş. Fakat pa- men ~illi kıyafetini, dans ve yacını var. an ucuz goturece er. 
gi kapanırken merasını yapı - ır. rayı vermeyince Avram babasını 'k' .. flme almıştır Üsküdar iskelesinin gişesi ge Maamafih, tramvayla gidile-
ınamış, yalnız saat dokuz bu - Müntehir konaoloaun bir iyice dövmüş Hadise akabin m~ı ısı~ .

1
.cümhur Ga;i Hz ne omuz omuza kalbalıktı. Ar - cek yere yaya gideri mde gene 

çuktan itibaren sergi dahilinde cenazesi merasimle de yetişen polis ·memuru Fikri . drup .enı~ıve simaların; film·e- kadaşımzı "Felek,. geı:en gün şi bir saat sarsılmağı göze ala -
·ı - b 1 h ika ser ldı nın e sesı 1 

• • · • • "d d 1 N h d · d z~ ~almaga aş a?1!ş, d~l . ve kaldırt Efendiyi de tahkir ettiğinden almak istirhammda bulunacak- kayet ettıgı urten a am,. a- marn. a , o a ışte ner eyse 
gtmn kapanacagı ılan e ı mı~ Müntehir Arjantin konsolosu merkum yakalanmıştır. nn envamı gelsin de burada gör kalkacak. Son müşterisi biz ol-
tam saat 22 de sergi kapıları ka M. Alfredonun cenaze merasi - H k" d b' hA d' tırBilahare bu sesler radyo vası sün. Buradan bütün yolcular dür duk. Haydi gırr ... 
patılmıştır. Sergi 26 gün zarfın d ılın tı a __ • .0. Y e ır .. a ••e . .. ı d ten adam .. Dürtülen adam kim? A? .. o da ne? üç adrm atma mi dün saat 10 a yap ış r. M H d b tasi 1e muayyen gun er e bü -
da 335 bin kişi tarafından ziya- t 10 da Sıra servi otorcu asan un gece ır tün dünyaya dinletilecektir. diye sorarsanız o da gişenin bir dan durduk. Yolcular gülüşü -
ret edilmiştir. Cen~e saa h b' _ meseleden dolayı Hasköy posta _ köşesine sıkışan zavallı memur: 

ı deki konsolos ane ınasın .. .. C T d.. .. .. V 'h 
- -·- - er asim· muvezzıı cmı ı ovmuştur. e Pastırma ı racatı _ Hiş, bana bak .. iki bilet 

Sırp talebesi abideye dan kaldı.rılmıF~-'~; :C~~rlıi'ı~ o sırada men'e ge~en po~is me - Şehrimizdeki pastım1a tacirle gidip o-e~e. mevkL. 

k k d 1 mebeq• ile .,....,y .. maııaau 1 da tlhkir eftitinden . odada bü..nı. bir • .. • . 
çelen oy u ar aa aıılrledihniftir. deı lelt edllmjftlr. ~ sah güDlt • :r- ıç -~ otı!8'1-. u beni di:ı 

Şehrimiadeki Srrp mektep p C.O•rede ~ •crn tima dawt ~~· lf/Mlle bir mtlil' qakta beklf-
llllai sabi talebe .e efrlldl __.. eımerW. vall ......W. Trak,a IMaida7lan Bise mıibııUS bir an• olan yuram. 
dGn -.ıı tan, Tw!reinıe pderek poUa anemaNrı aı1 .. ueffam Tnlr:ylldlm phrimilıe pek putumanm ~ IOll, mrım Ke. padmt. lıir pld\clar. 
Clnıbari;,et abicleebıe çelınnk ela ıd•n buJgnaıllfls .,. Cll'• ~· Verilen::. ~ çok fena ftliyete gınnq • ;- Ru,••""1"' tatlaa 

Bir Fransız grupu ile Silreyy 
Paşanın da iştirak ettiği se 
yedarlarımızdan mürekkep bi 
şirket tarafından Kahtanede p 
muklu bir mensucat fabrikuı 
yapılacaktır. 

Şirket fabrika mahallini 35 
bin liraya satın almış, makine -
ler için Avrupaya sipariş veril -
miştir. Fabrika bidayette 100 
dokuma tezgahlı olarak tcsiı 
dilecek, bilahare tezgah adedi i 
ki bine çıkarılacaktır. Burada 

.....__,.:-L- · . _ _...-. llaclar oblll'ohfde 'I tir. ki • ıJıın.. 
-T........,_-. . 1' ~ .. :" mr 1811

•• ı&. TnılııJıa batda)'luı 35 • eıılildi - Dfk't lıilet ver, lıldil mek Ba ~ lı J f.I ....,..., ••• --== 
lleruhnde Sırp llfaıeti erki alıip ....... . ._ ı,ownile ~ihraç ec1i .-u ......... . lii mı? a"""' .ıert ,.,. .. puar ıılnl öfleden. 

111 ile Sırp ko"lıolopıda ~ - Cen•• malı tlllf han~ li,.r. hı '?';'* ra'ınk'leaden ri:i: - bL. v&iôll(,. bat çift ohnlıdıiı ta yaprlacaktır. 
~· ~ +ı.., pmıcle ııııellrdea çelenk ele~ BundM ı.pa Oe1ibo1u. Tekir 35 ~ ?* I • K t-aw aft ı . içüa 1ıir1 ahııoeden &lıeki pimi - Harici ile 
lıir çay A)aleti de ••""'''*· tir. . mıeArlJjinda dit. Kanlılp ilkeleleriaclen ele ~ • .... ~i ı•• . ,. lkt.at . ---· 

Gemi ba ....... Umenanız - FeriköY .~~yi miltea _ ııevldyat yapdıyor. Şimcliye ıra - . yua,.. .. ı~ 11' 1ım.. JPUat a AıerlD Yerdili a • ıia Jlhıclen de Çemla re,aba laf hpnda Ma: 
dan hareket ecleoilL'dr. yqdttı ·~ ... lufsma mebtUI dar ,.ıms Tekirdal illcelelio - cilik ~.. L-•--'~ • ......,...,. 0 ...-mach. Yalım ti. ç.tı W d8f&bati ci1ıl,.... il ...... ,. 

• "p cen•M ...,.... elin 500 tan bal4-f ihNç dl- an ----~ -- • .ı..u.-. da ..:.ıı dl• u. otu N ·== naecldin 8. m h konuJmuftUt'• MOntıe • ....:...:. 1ıir • •anp daba malreıı.,. ve c-. ....._- •-t•ı:ııer. ca ....- 181 yor. .,.. Ula1mr inıiil 
. . beclildi mbzene . Arjantindea cevap ....,.... • - Telaraf memurları bir, lıis ,.ıım. bllyle her iatlmJroada mo ltlıann 

mıy~ti -~ ~ceaem;ını;;;.kl•na- Çil -'! ~ xu-ı.u. vdı iki..Ateminderdileaaı.htaa.ak 1averevere,Km!drc1a.... ra.1•119.!! 
M eyyıç netnYat da~ - ıetmceJe kadar eM1ecek ve,_ ~ 7-. pna bdar utr81 dur. ç.klm.. cldt. Araba IMydaııe1a pa1f ıra 

layı tatanbul aım:eza CÜ, ....... ra .W:1r1o1unacak - Anadolu çimento fabrikUı 1- ... '!::,.- ba mene -ıun-a,ı ip dert amma ne,,..,.,...... çark çevlrdiktm ......... 
~bkemeei tarafmdan ilç ~ but ArjantiD9 n le Zeytinburnu, Anlan '9e eski tk da. NID bas elrinJeri Bu arada hele lıis da hldime- fnıfik YalcuJardra lıbi-t-ıl 
'lllose mahk6m edilen ~ tır. vekiletıen idare Hisar çimento fabrilı:alan lıirlet mahvetmipir. • üçe biletimizi ılıhildilr mifti. ~ ...... 
!'ttınse:dıdin B. hrlrlcmd•ki ~' Konk~~ kltibi M Be nıek üftredirler. yedi ·~=- tanuw Vapunm gtipı'tıeıinıle IÖJle - K± r' ı ' '' 

yiz tarafından nı!rtedjhnif eden omo • , ed ' s· iki ı..ıı..ük Türk çiınentb •-JGr münui- bir :ver balup lliftik. S1k6net19 .....__ -..-Elkifehirden Utanba- boti cıesı•ze~ ışttrak en, çe - U' .. ..,. ırlakılarak 'd de tebrimüıe ı-s- • --.-
.. .,.,.. ... ;4evrak. • uhakeme bir iki lenk ..-..-, taziyet beyan e- fabrikaları tıa?,ç~e b eli ıtaı,._ ~ İyi ki. yed ; nıfim .. Ycıba ayak - ~ Ç•l;rvt. 

elmittir. M.den '-··•~acak ... _ ~lara teşekkür et _ bir çimento troııtü yapılmakta - ıetmeei ta b1dığmull reamı imlf. Çok - 111 ,a. 
kadar yem ._..,. - ...... ..._ pcnıeden lıirinia. elh• bira, ım.tWn 

ıniştir. uu. .,......... 
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Bilmecemiz Yunanlı boksör· mağlô 3Killiy~t 
Bir arkadaşından okumak ti 

zere aldığın kitapların iadeııin
de ne senin ne de onun için fa-
ide vardır. o kitabı bir me- Angelidisi sayı hesabile döven Ken 1 

zaferini kazandı. 
.tı.srın umdesi "Mf!liyet" tir 
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ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 ayhlt 

Türkiye için Hariç U;in 
400 kuruı 800 lnllut 
750 .. 1400 .. 

raklrsma satabilirsiniz. Milli 
servet bu suretle devreder. ı limiz, elli üçüncü 

Yüz dostundan ayda bir de- Stadyom, Selami-Angelidis ma 1 buketlerden birini hasmuıB 
fa 10-20 kuruş ödünç istesen çmdan daha kalabalık. İki bine di. 
ayda 10-20 lira eder. 10-20 ku- K d • ı • • • h' yakın seyirci. Ring tamir ve tak latavroz çıkuıyor 
nH}uiadeetm6kayrptır.Bupa iZ} eg~ 1 anneSJUJ tefCI •• viyeedilmiş.Ringinetrafınanü Angelidlsbiraralıkkiın°~ 
ra yüzde 10 hesabile 2400 lira d merote ı'skemleler dı.zı"lmi« .. Heı:- nu bas.ına rekti, arkasını do\ 
demektir. Bu mütevazı serve- - Fransızca an - .. ., 1 r 

· ·1d ç·· k" 00· ı .. ı d şey gösteriyor ki, geçen sefer dü. Onun tarafında olan!" ti başı boş bmıkmak hamıye- Kızını yalnız bırakma:ı:, o ne- değı i. un u Y e soz er a- d · nı 
· ö ı · J gelişi güzel bir maçla Selamiye nanlının istavroz çıkar ıgı te uyar mı?. reye giderse, o da giderdi. Kızı ıma s ·y enır ve tutu maz va-

. h · ı d' O ·ç·n kr·' kat'ı" bı'r ı galı"bı"yetı"nden sonra, bu maça diller. Günde v<rmi sigara i<;-ers tiyatroya merak etmış, sa ne ıt c.-r ır. nun ı ı ~ 
r · o J es"nı'n mu"saadc•i ıı A husus'ı bı'r ehemmiyet verilmiG. Maç batladı 1 nv h__,.; yanmak şartılc ~ artisti olmuştu. . .. .. sese ve ann 1 ~ - ..... ...., ...... .-..._ •=_....._.,... ~ ı;rı -r-· d · b ki ed d h dog"rusu Saat on yededide maçlara baş Arbitr M. Kamzi boks 

.. ıı100 .. kibrit eder. Sönenlerile hesap Fakat anaıı onu tıyatru mu ur nı e em en a a bllmec•mbin h•li~dllmlş 
d · · b J" .. d n mu··du·· landı. Ku'"çu··k Kemal- Angelidis takdim ettikten sonra rnaÇ. 

6 " 
12 ,, 1400 

---- edersek günde bir kutu ııene e !erinin, tiyatro muharrirlennın una uzum gorme e - ••kil b rı ·ı · v maçına takaddüm eden mac. şu ladı. İlk ravnt tarafeynin 1 

Gelen evrak geri verı mes 180 kutu yani 450 kuruş eder.· yanına yalnız gitmcııini ıste- re: o"' er 
ğ kt mana 1 a· _ Size şunu söyliycyim ki, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 neticeleri verdi: tini denemesi le gecti. ıg 

Mudcleti •eçen nuohalaT 10 louruf 
tur. Oa.r.et• ve matba•J'• ııit iti« için 

ınüıliiriyete müracaat eclllir. 
Gazetemi• il&alarm mM'uliJ'etini 

k.bul etme•. 

Bunu soka a atma a mez ı: - 1. b 1 d n ı 
· · b · b ki - tahammü ı ı \ 1 1 Vası"lı"n Anastas ile Galatasa- vntlara ge ınce. un ar a 

Yoktur. Her yerde sigara ıçe- _ Ben olmasam, derdı, ne enım · e emege - 1 k 
•·· kt B k yerlerden -.-• • • - '- - raylı Maksın Andon ile yaptııı-ı ayn bahsetmeğe lüzum Y0

• · ne raııgelirsiniz, ondan at~ a- kadar arardın... Bir kız, anası- 1~ yo ur. aş a ı • ı; ç 
lmız.. nm kıymetini öldükten sonra an çagrılxyonım. Bana kat'iyyen _ '_ • _ • · •

1 
1 ~ maçlar berabere bitti . Küçük ra kabili ihmal olmıyan bır d 

Vapurda mevki bitet alma- lar. . . cevap v~rınız ... Y~ evet, ya ~a • • ~ Slavro ile Panayot arasındaki viklik ve nefes sahibi Angel;ıJr. 
u k bi yır Eger benı ıstemezsenız - • - • - • _I 1 \ - mac tam manasÜe Qike idi. Bu hemen umumiyetle camhat 

g. a lüzum yok. . Evveıa vapu. ra Geçen gtin ana ız r s .. ın~- · · · .. • de 
b 1 d b de ba"ka yerde çalışaca- gı"bı: bokso .. rleri ringe rıkarmak karışık kaçışlarla azamı 

r-----~'."""'.':-::----,. girerken güverteye çıkar ır n ma film kumpan. yasının mu .u-. _en 
1 

.., .• ......... • ~ • . P ~ T B d sö \ g m Bugun bunu bilmeli- u değı"J, rı·ngı·n etrafında bile do - de dövüşmekten çekınıvor. ·Bugu''nkü hava ci mevkie oturursunuz. am rüne gittiler. ır e şunu y- ı ~ .. · I ııt» 

1 F h mı - • lastrrmak hatadır. Bu marm gay bilir ki, Angelidis kaçma biJ...+riler size yaklaştılar mı, !emeli: Bu kız ransanın mu - yı ·· · .., l< 
l)liı' hararet en """l?4 ın .. _.., l d l Fakat ~~.nsı bu ııefer de kı- ·• - • -··· • n· ·cı"ddı" olduğu herkesı·n nazarı yo.ru.lmadı, rünkü suflü co 

1
, ,~ söyle üşümüş gibi bir tavur a telif yerlerin e oyun ar oyna- ~·:~ . . ~ • 

Jf, derece idi. Bugbn bava açık ~şağı salona iner ve kontrol e- mıştı. Buralarda muvaffak ol- zından .a!agr .kalmamak ıçın 1 • _ g_ • dikkatini celbettiği kadar bizzat saıttı, fakat K~mal koval~i 
Lo..:.1•:."..:.•k_· -'-uz.,:.~;_r .;.'ı_m_•_' _•_ıe_c_•k-·ı-ir __ _, dilmiş yere ohırursunuz. Bilet muştu.• .. hemen ılave ettı: •--. • -· - boksörlerin de mahcubiyetini tan yoruldu . . ~.ıhay~~ maçını 

1 

isterlerse: Fakat bu muvaffakıyete go - Evet, evet bunu hemen ıı mucip oldu da Slavro dördüncü j ve Kemal ellı ucuncu maç ·ıe 
Haftanın _ Yukarda kestiler, der ve venerek Parise gelen kız bu. bugün halletmeliyiz.. ..______ ravutta abandone etmek lüzumu Yunanlıya karsı sayı he~abı ıı 

hlletçinin yüzüne bakmadan o- büyilk sanat tr~rkez~nde .d~ Müdilr düşündü, iki saat Bugiinkü bllmec•aıiz nu hissetti. zandı. Galata~ar.~ylı galıp ~ ı 
Y8ZlSI turursunuz.. muvaffak dlacağına emın görü sonra uğrarlars·a kendile:ine Soldan Hİ• ve yukardan •t•iı: Maça yakın sör omuz!~'. ~s.~un.~e ve allı ş 

Bütün bunlar karlı şeylerdir nUyordu. İ.<jte hu ümitle Pari- kat'1 bir cevap vermek kabı! o- ı - Pua müe1&eseai (5) Şafak(5) Nihayet sıra teınsilr şampiyo arasında goturuldu. . lı 
Kftr yolu! fakat eline para geçirmez değil se gelerek meşhur tiyatro ve lacai!;ını söyledi. 3 - İstifham (2) Beygir (2) Nota numuz Küçük Kemal ile Yunan Mac;tan evvel, Kemalın pe t1 

. , 0 d k 1 Al sinema mileeseseleı:ine müra · - Cıktılar. Fakat müdürün ya- (2 ) Geni<lik (2 ) şampiyonu Angelidisin maçı~ bir z~ar_ıda ~az.ırl~nm1ast!12!ııı . bi d rbımeııel var- mı . nun a o ayı var. - k 1 . .:ı - ·ı • 1 . t" Herkes merakla beklı men buyilk bır ıhtıma.le ~.:,i E9kiden f' a ilah lnaana akit neden vermiş .. caat edere Ş arıyoruu. nından ayrılır ayrılmaz ana ı e 5 _Bir nevi kuma§ (5) Ananın ge mış ı. -· . k d . t maı~ 
dı: Dı'nle. Müdürün odasına girerken krz arasında bir kavga çrktı. A- kızkardeıi. (S) yor. Küçilk Kemalin on iki gUn gelecegını ay etmışı .a '{~ 

" Ar yılı değil, kiır yılı,. der-
0

.: .. b"rl d tramvayda ana kız tereddüt ediyorlar, sö- nası: 7 _İt karı~tırmak (~) de bu maça layikile hazırlanma anform bir z~a.~ın.~a ıse <1Sıll 
V Ak bu "-- her g ..... eu unun ı n e . .:ı b 1 klarım bil 'l d bil ı nanlınm bokaorrumuz kar. 

!erdi.. "~a sktvz. k k~d~- l:ıirile bir münazaa çıkarırsı- z;e neruen aş ıyaca _Ben ne sövliycceğimi bı 9 _ (N) konuna canlanır (2) K• sı imkanı olma ığım en er, f 1 d3 
seneyı va1111etme e pe B damm iyi seçilmesi miyorlardı. Fakat uzun uz~dı mez mi idim? .. SC11 niçin söze mor (2) Nota (2) Kırmrıı (2) haddi zatında fazla cambazlık da Uç dör~ ra~u.ttan a~ a "k· 

rd' Ancak \>unun da bazı nız. u a ya kanı i',,;;,,-jp hP\demeğe ım 1 karı"tın'. .. Adamın buna ca- ) an fakat nefesi olduğu mu- namıyacagını ılave etmıştı ret ı tr. ı· d <:!öyle kalanturca ol - .. ıı - Törpü (S) Maaş (5 yap , .. 1 . · d'"nk'" 8rtS 
k 1 hükümden düşmekte azım ır. ~ ·an olmadıx.. ı...tn nihayet a- k ld hakkak bulunan Yunan boksörü dUşunce enmı .. z u. u ın ~ .11 ısrm an malı .. Münazaa büyiiyebilir ve E,. ~"' nı sı ı ı. A kg~ 
dır b" ti nası ka;ar .verdı: . . Fakat klzf daha şiddetli ce- PJştanl ( Çclı:oslovak tan nü dövüp dövemiyeceği düşünü mamen teeyyut ettı. rtı. t 

Şiip'he yok ki, dünyanın ge 1 ara~·~· şu ;eki~de . ırk~ nazaa - Gıre'hm, krzım, gırelım.. d". blldirlllyor: .. d yetten sonra kaydetmek ıcaP 
drdiği devre "Ar yılı,, deÇildir ' ola ı ırö: .. en ersın ! k" ti Burada .?e~liy~cek de~liz, Y.a .. va~ v~:nı:~ islerimi bozan hep "\/üzül ve romaılımalı· luy;:-n;~ etrafında faaliyet. İp- der ki. Eşref Sefik n~k~ai :ı:rı 
liikin herkes zarardan, zıyan- .. - ~unc baksana, or m - MU dur sımdıye kadar vakı o . . . d" rd b •nyle ıuın tedavisine mahsuı ler en'lyor. Ring temizleniyor. r. ın.da haklıdı·r· ve. galıbıye ,,, 

b h ba~tın . J b km sızsınız, ıvo u, PU ne """' - 1 Pi t 1 aru•·urt g d - 1 bO•" da kr!ıden iflastan a se- sun ayagıma ~ · · lan miiracaatlardan t ıştı. _. . b:lm d • ··1m Hem o an Ş an n "' .. H kemler yer alıyor. ıftıhar e ecegımız sayı ı 
1 

r. 
n. ' "k~ ... B kim · ayağına . ü d"'k necegını ı ez egıı · kaplıcaları ve radyo- a . . k l pa' s 

dip duruıi<en buna .. r yı .. ,, . - en senın Maama!ıh bunları s z u ten de sizden daha iyi söyliyebilir- aktlv rı~ııni çamuru ile An elidia çıktı lenmız on~rat ~nnı ya sJll 
da demek güçtür .. Şu halde bu basmadım, terbiye~iz'ik etme!. sonra dınlemeğe başladı. San- . F k t b""tün islerimi ho7CIU- kaO •ureııe ıedıvl gör· Bu sıraa! l( unan boksör, ko- ken her .şe.yı en ~n~e nokta 
darbı m~eli; Ar yılı da değil - Ağzını topla be heri{!. atkar kızın anası kızını methe 1m1

:, a a u · . .. - "' şarax nnge çıktı. Franki Mar- kadar du~uıunelıdırler. ti 
kar yılı da,, şekline tehlikesiz- _Herif sensin edepsiz, şim diyordu. Müdür hunları dm- nuz .... , oa4t sonra annesi sine- menıleketlerden burayı ten yanında. Biraz sonra Angeli Ktiçük Ke~:2:.,:ebrik ede 
ce sokabiliriz. 1 dl senin ağzım yırtarım.! ledi. J;:.'!k.Afy M'ih~·.ırJ-sözİerin ma müdürünün y~nn~ ~itti. 80 hin ılyarorçl gelmektedir. Bu k;f,lı- dis kimonosonu arkadan attığı 

Tanıdıklarımdan bir zatın j Bu kadan k"-fm~uı1n-rsmıni uzamasına bir nihayet v"rmek Cok bekletmeden döndiiğil za- ~:~:ın~~ ~~~obir~~'18J1bna ge~'.nekı!~ zaman altından beyaz pantalo- Çocuk hekimleri encüme::!-ı 
mülilıa7'•1_..,,,a.."'" - •.S,Qııra 0 •alıp adamın alevhine ikamei için: man, kız~< kendisine: diri er. lkımeı tamamen lhılvıcı nu kemerli yen mavi- beyaz kur · tO 
zat bana dedi ki: 1 dava edersin .. Para i'le pulla - Cok iyi, dedi. memnun ol 1 - Ne edi ?.. Ne cevap ge- muvafık ve herke.in kcsc<lne gore dele göründü. Angelidis bunu İstanbul coctık lıekimlerı 

- Madem ki Ar yılr değil, ı deO-il ya 10000 bin lira zararı dıım. Siz bana adreS'inizi veri- tirdiniz? .. Derneğe lüzum gör- u!ccndur. iklim ve mevsimde bınyo itina ile çıkardı, öptü, muavini- cümeni na~ile bir cemiyet tC 
faakt k.Ar yılı da değil, ~u •hat-: manevi iste!. 100 lira hükmet- nlz. İlk fırsatta sizi haberdar medi. Çiinkü kadının halinde bü yapılabllecek uretto müsait Ye llliftlr. ne verdi. şekkUl etmiştir. tı• 

Teslratı harlkıı!Adedlr. M k d ç k h fb ,ılı • 
le k§r için bir yol aramak lA seler ne ziyan edersin?. Senede ederim. Yakmda slzi çağıraca yük bir srkıntı vardr. Bir şey Velıll : S. JAKOEL Mıhıumu, Yata Kemal a sa ı: ocu 1 ıs. ı 
:mndır. Ben bu yolu bulmu~ bu ekilde üç dört dava açıp ğımızı ümit edivonım. söylemek istemiyordu. Niha- lıtanbul Aşir Efendi soklk llobyar Biraz sonra önde Eşref Şc - na dair nt»"riyatta \·c beyne ı 
hir adamım., l bir kac yüz lira tazminat alır- Kız, annesinin çok söyledi- yet zorla: Han. No. 12/14 fik,.kıymetli ve mütevazi boksö milel çocuk hekimleri ce'l11'.''t~ 

f }u ' Q" . ded" d lerı· temasta bulunmak VC JYIC 7e bu mukaddimeden sonra sanız enamı o r. · itini anlamıştı. Müdürün bu la - ıttım, ı, ora an ge- rümüz Küçilk Kemal, yanında ·ııı 
·mlattı: Benim hali hazırda bes tane ltırdılan aşikar bir sabırsızlıkla liyorum. ~Çeke.:ep;lniz foıograflıırdan' Reşit ve Danyel ringe fırladı. sup oldukları ihti<a~ şubcsı ı 

.:ı ·k· · k ·· 'tl' d d' ı d ... · d f k · · F Y 1 · l d 1' ' ' terakkisine çalısınaktan ibare _Bak yavrum, benden sa· 1 uavıım varı ısı pe urnı ı e- ın e ıgını e ar etmıştı. a- - oru mavınrz. ış oma ıı;t emin olmak için her haldo Alkışlar, "Yaşa Kemal!,,ler Ke-
ııa nasihat: bir şeyin bedava ğil lakin ücü insallah yakında kat anası kendine söz söyle- - nı sövlediler, değil mi?,.. mal kimonosunu çıkardığı za - tir. 
elde edilmesi mümkün iken o- bitecek. . En asağr 400 lira mek müsaadesini vermediği - Peki, peki. .. Sizin yüzünüz p 1 r p E L L L l man böğründe üstü kapatılmış Konyanın su ihtiyacı 

a para serf etmek hatadır. Bi 'kadar para alacai(ım. Bununla icin kız ister istemez susmuş, den bıı iş te mahvoldu. b A bir ip yarası, pantalonunda bir Konyan n su Jerdıne Hr I' 
acnaleyh her gördüğün ah- 1 evin altı aylık kirasını ve kış, yahut pek az bir şey söyliyebil - İzah ettiler diyorum: Tam . Galatasaray kemeri. çaresi armak üze;e c,ağrılan 
aptan hiç olmazsa bir si.gara ma$raflannı kapatacağım, ne 1 misti. Simdi müdüriln böyle ben laklfdıya başlarken, me- FIL:\I ve RL.\KLARINl Küçük Ezber. rülfünün su i !eri rr.üte 1as.I 

ılırsan evvelfi tütün meselesi- - yaparsın oi';lum.. Hüner "kSr adres almasr_ yakınd:ı kendi eer bir r:lm çeviriyorlarmış.... kullanmııhsını 7• Son dcre.:e Stadyom mildilrü Ni.izhetin profesör Şapüvi bu gürılcr ıc 
; halletmiş olursun. yolu .. nu bulmakta'· , !erine cevap vereceğini söyle- Benim liikırdı söylemem naza- memnıııı kala.:ak>1nız. ller kızı küçük Galatasaraylı Ezher rei<et e<lcektir. Arz.yat rrı 

Boya sa'lonlannın önünden FELEK 1 mesi her halde kızın le-hinde ri dikk~ti celbetmiş. Tam iste- ..... yerde ~aıılır. •••mi de san kırmızı renklerle süslen risi Hamit Ndiz B. dal a c 
ec-ken daı·ma ı·çerı' bak .. Bı"r ......................... - ......................... - •• ·--·····-··· ................................... dikleri o-ibi bir rolü yapabilir- A • • · b k 1 · k B h k · · · d k. •ı ~· "" mış ıkı u et e nnge çr tr. u- are et ettıgın en t t 1 

'ostunu gördün mü derhal gir •• •. r··r•ol•f·ı·A .. D ... ·ı•oM··.İ·L~·Lı-.. i misim. Onun için yavrum seni E y L u L ketleri Kemale uzattı. Kemal de terci{ yapacaklan'ı.. e yanma otur kunduranı bo- - -- deği'l, ben! beğenn1isler,, _ ................ - .. .._ tf'11N•llUUIUHUHlll•nUıtUll1;1o•oıl1tOUtoU OIUIUtlUll•IUtl 
;at. . . O senin paranı verir. Sonra ç:m tasından bir de ka- Tam ktirklcrinizi dü~untceıjiniz ()():'.:):'.:):'.:):'.:)::)::)::~::~=~'.) ~ ,.._,-..,-.,,-...,-...,......,......,......,.......~ 
·ın boyanan ayakkabı gec es- ğıt çıkardı. gö~-.r;·di: aydır. 0nırn ycnıl•tmei<, ı•mi• "e 8 EylQI p zartasi a ... ~ 
.ır. •• Bir dostunla görüsürken - İşte, dedi, lıir de mukave- miıkemoıtl bir hale lira~ ttmek w'(' 

sadi.lıfen ku~un kalemi eline rrı·ı rk siL_ ı,·o rt a .'ii rk eti le imzaladık. Oku bak .. Ben üç İ\in lsriklll caddesinde .ıııı numaralı E L H A M R A ~ 1 E 
eçer"Se sakın iade etme la- <, ' sene müddetle bu film kumpan EPR EM ı 
ırdJ!Yl uzat ve kalemin unut Harik ve lıayat üzerine 5İgorta muamelesi icra eyleriz. 1 yasına girdim. 
urduktan sonra cebine at. Sigortaları halk için müsait şerait! havidir. Kız baygın bir hale gelmişti. 

Kalabalık bl~ ye:~e .eski Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında Annesiniı: ~uvaffakiyetiı:de~ 
pkam brrakrp bır yenı•ını al- + sebep şu ıdı: Geveze ve çırkın 

Kürk nıaAazasına gönderiniz. 

İtinalı hizmet rt"S!!' 1 kü;;.hıll11 \'eni 
.aık _ sumiyete mukatin ol_ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır .• kadın rollerinde çok miinasip Hamiş: '.\lnsim i~in her cin' 

unad:;:;ılı::::ç:a.-~~a!y~ıp::.,;d~e~ğ~ii~d~ir~.~~~·::::•::::•~·::.~:·~~~~~'4~~Tı~e~/e~fi:oı~ı.~· ~B~c~~~·o;ğ~l:u!"'!"'_~?(J();;:~~~:.;•:,;:~~~::;::~:~~~:;:~~~o~la:c~a~ğ~r...::,an~la~ş~tl~m~r~ş~tı~'.· ·;,.. .... ~..:;,o:n:_:m:o:d•~k:iir:k~lc:r~'~u:ru~ı~e~tm::,;c>~ı;ed;ir~.~~::;:~~::::::::::;::::;;;;:;;::;;:~;;~:;:::;;:::;::::::::;;;:;:;:::;=;;::::::.::~ .,, 

. 
ıcra 

. ~, 

"Mtlliyte,, in edebi romanı: 64 - İÜi~il Bey, Ferhunde ile Bef."" -Rasih bumda. kukla gibi durdu. Rasih. Nevre= -·Bilmem! Her halde birse- m~n, Rasih Nevres'in ı,rıııııl 
manın arkadaşı Rarhşan'akurya - Nevres Vacit Bey? sin dik sesi, devamına mani ol- bep, bir maksat olacak! yaklaşmışlardı. Fakat ik'S 
pıyordu; Fazilet Hanım, onlara - Doktora gitmi' ... Dokto mu§tu. - Peki, ne olabilir? bahse karışmağa ccsJ.rtt r\ 

' J'k ·ı,o 1 doğru yürüdü, yüksek sesle: run günü . . . Meşru bir ınaze- Bu, kat'i bir meydan okuyu§- - Bilmem! dedim. yor, zahıren a ayt t. ' 1 • · 

- istiskalin farkında değilsi- ret . . . tu. Kamil Bey, karısına dikkat - İyi bilmediğiniz bir şey !ardı. .'.t 
ıiz, dedi. - Peki, Hürrem Hakkı Bey? ediyordu. Fazilet Hanım ne ya- -İyi bilmediğiniz bir şey hak Fazilet Hanımın sinir h .. r 
Rahşan, sırf kendisine iltifat - O da, burada... pacaktı? Rahşan da ~aşırmı,tı. kında naııtl oluyor da kat'iyetle si, şirretliği, Rasih NevresıI1 d· 

ttiği için Kamil Beye ehemmi- - Hayır... Rasih Nevres, yüzünün tek hükmedebiliyorsunuz? Dostluk dali, soı;uk kanlılığı ka1-şı~1~,, 

.,ft, ~ 

AHÇEMDE 
'~ ,,:2) 

yet veriyordu. Fazilet Hanımın Kamil Bey, hayretle etrafına çizgisi titremeden, değişmeden mütekabil itimada i!tinat et- kırılıvermişti. Btına en çok !<lir' 
- tesini duyar duymaz döndü: baktı: bir tunç sertliği ile duruyordu: meı: mi? ret eden Kamil Beydi. O. ı\ 

- Anlamadım, Hanımefendi, - Burada idi, efendim! - İnanmadınız mı Hanıme- Fazilet Hanım, göz bebekleri sının hiç bir kuvvete eğihtlelıf 
····~.·BiR GUL AÇTI_ 

• .4lalım11t , ..,, rı 

Sözüm ona, dinlenecektim. nız. 

'ekmil neş'em kaçtı. Allah bela - O da kabil değil gibi .. Fa 
mı versin ... Öyle pişman ol- zilet H., havadisi yetiştim1iştir. 
um ki . . . . 1 - Al<lım1ayın. Caymış görü-
Rasih Nevres, misafirlerden nürseni:ı, Fazilet Harumın kol

zak, ayrı durmanın da yeni de- tuklanm kabartmış oluruz; kor
•kodu zemini açacağını biliyor- kuttum, der. 
ı: Rasih Nevres, adımlarını öl-

' - Burada konusmamızdan da çer gibi atarak yürüyordu ;korta 
1ana çıkarırlar. Ayrılalım. yaklaştığı zaman, merakla bekli-

Hürrem Hakkı misafirlerine yen Ferhunde sordu: 
0İ<.tı; 

- Öbürlerinden müsaade is
.meyeyim mi? 

Rasih Nevres, hafifçe elini sal 
ıclr: 

- Lüz·1mu yok ... Şöyle do
ş·r gibi } apınız ve usulca sıvışı 

- Ne var, Rasih? 
- Amcamın i9i çrktı, gidiyor. 
- Peki, Fazilet Hanıma ne 

oluyor? 
- Ne yapıyor? 
- Rengi değişti, asabileşti. 
- Dur bakalrm eimdi anlarız. 

ne istiskali? - Evet, burada, idi! fendi? Size yalan söylemeğe bir nin zehirli dikenlerini Raırih &ini biliyordu. Acaba, htl 

Kiimil Bey, küçük, büyük is- Fazilet Ha.-ıım, gözlerini ko-. mecburiyetimiz yok sanırım! Nevresi, hiç bir heyecan ifade manevra mı idi? yel 
tiskallere aldırış etmiyecek ka- casının gözlerine dikmiş, "idi!,, 1 Fazilet Hanım, sinirlerine hi- etmiyen, korkulu bir sükOnla ba Kamil Bey, neticeyi bekh 01· 
dar geniş havsalalı, geniş fikirli Derken hecelere kuvvetle bas kim olmuş.tu; Rasih Nevreei baş kan gözlerine dikmitti:1 du. Lakin netice ne oıur53e6-" 
insanlardandı; kayıtsızca gözle- mıştı. Kamil Bey, anladı: tan aşağı süzdü, ba9ını azemetle . - İşte bu dostluğun ~uvvc· ıu.n, ~o~t ta so~uk ?ir haV:ıı ı' 
rini kırptı: - Şimdi nerede? kaldırdı: tı, size gücenmekten benı mene mıştı, bır mucıze bıle esk . ,, 

- Yok canım! Fazilet Hanım, raketini iki eli - İnanmıyorum, yalan ıöyli- diyor. reti iade edemezdi, edet!l'~ e 
Fazilet Hanım, kocasına sert le tutmuş, iki yana sallanıyor, yorsunuz ! Rasih Nevrea;, başı!ll dik tutu ti. fi 1ıı-

sert baktı: dudak bükerek, burun kıvırarak Kamil Bey, araya girecekti, yordu: Rasih Nevres, Fazilet. 
11dıı 

O h K • ·ıı ·· b ı ·su~or - o amı · omuzlarım titrete titrete, hınç ağzmı açacak oldu, karuımm kat - Gücen•cek ne var, hanıme- mm soze af amasını 1 , degi 
Karısının hiddetlendiğini gö- dolu bir alayla söyleniyordu: !arını oynatışınr gördü, bir teY fendi? Fazielt Hanımın bakışları 

rünce Kamil Bey toparlançlı. ala - Dün gece, mühim, mösta- ıöylemedi. }4'.azilet, omuzlarını aağa çar- miıtti. Gülüyordu: RaS 
kadar oldu: cel bir telgraf almışlar! Avrupa- Rasih Nevres, ellerini pantolo pıttı: - Çok hassassmız, 

- Peki, ne münasebetle? dan bir arkadaşının ailesi geli- nunun ceplerine !okmuıtu, iııtlh -Aranıraa ... Çok... Bey ... Şaka etmiştim. 
Fazilet Hanım, sundurmanın yormuş! Bilvasıta '.;ir otelde da- fafla gillümsedi: - Fakat aranırsa! Kamil Bey, gözlerini 

kenarına biraktığı raketini al- ire tutulmuş! Halbuki hareket - Niçin? Siz buna ne sebep Selma ile Ferhunde raketle- tı: Fa:ıilet Hanım, göz 
mıştı: günü değişmiş! görüyorsunuz? ri koltuklarında, kendi kendile- tehdit etti; Kamil Bey 

- Etrafına bir baksana, ev sa - Evet. Hanımefendi! Onun sükuneti hatta istihfafı rine ltonuşuyorlarmış gibi ağır sindi. . d 
hinlerinrJ.,n kimse var mı? Fazilet Hanım, iµi ko.E_muş bir Fazilet Haml'nı ezivermişti: a(ır yürüyerek Fazilet Hanı- (BJtıtle 



' 1.-l ı. 
~ . ) 

Iktısat vekili 
cevap veriyor 

Yıldırım telgraf 
usulü ---

( Başı birinci sahifede) 

••••••0••••••M•":e:ecoe:ee 1 .., 1 1 ı ••=••• HANIMEFENDI 
E ı E K T R i K ~ ~ P ~ R ~ ~ ~ i ı .~~.~.~.~~~~-~~: ....... .. .,.,, , :·~ ~·:· '.'.:. :.: .:. ~,, : 

l lıfll !ıh• aoı upurgd<rl .. .. 1 ıcenıesı: Sırkccı'dc luhiırdor 
(Başı Birinci sahifede) İ 

· k ö ·· ·· d kı" sene Yalova- s ~Y de ml.i.essısl\.:rle beraber 1. ra - numuz e 
>q halk •• ca temin olunmuştur. Menı· tanbul ve Yalova- B.ursa- ft.-nka-
!ckctımizcıe şeker sanayiinin ıeessu· ra telefonu ihtas edılecektır. 1 

m hkum <lm<kte<lir ( Lnkii bun <;;: Ji 2~40 
"' toz alma~• m•h u• tulier ~"t zade hını alıınc!, Toı ı''" 

~~k:,~:.1 q;;;'·,.~:ı,~~ı7r kt:: .,.· ~~~~.:.~Jj' 
1 
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ir_i_n_c_i 
Beyazıt'ta Elektr"k. Evind 

6 Fylul cumartesi saat 15,30 cf<) 
verilecek 11mell aşçılık dersinde ıııtlen hazır bulun:ıı ı:ıızı 

rica ile kesbi ~erci eyler 
su u Jıi umlu goren İkinci B. M. Mec Ankara~ ~zmir ~elef~.nunıın 
li•ı 5 Nis.ın 41 tarihli ve 601 numara bu sene tesısıne tmkan gorule -

aıle oca~ımız içi" hir tehlık·! /l{J_~ 
ır.kıl eden mikruplardan va 

lı bir kanun ile şeker fabrikalarına ba meınektedir. 
'" mtisaauat ve imtiyazat bahşetmiş· Yeni bir hat daha 

''" ırayct 'ı. ıtaLrındnıı bizi > (R~~ITI'.\~ \) rııptıru 8 cyliil 
kotıı\:ıln'lzl:ır. I' 

ti., l3u kanun elyevm meridir. İstanbula yeni bir telgraf hat 

Alpullu şeker fabrika>ı ile Uşsak tr yapılmaktadır. Bu stıretle za
EP<er fabrı·kası bu kanundan iki sene man zaman telgraf muhaberatın 
• · · · d"l k " al•nan •onra ve bu kanunun teşviki sayesın· da ıstımal e ı me uzere · 
cie •ücut bulmuşlardır. Her hangi bir Ankara- İstanbul telefonunun 
müteşebbis bugün de ayni kanundan bir teli tamamen telefona hasre 
ve bilahare kabul olunan teşviki sa- dilmis olacak ve bu su~~t.le te -

k · f h be atında sur at te-nayi kanunundan istifade edere yem le on mu a r 
fabrikalar tesis edebilir ve etmesin· min edilecektir. . 
elen memnun oluruz buna ihtiyaç var Ankaradan İstanbula tesısatı 
dır. ' ikmal edilmek üzere ~lan telg -

Mevcut iki fabrika Türkiye şeker 1 raf hattı askeri noktaı nazar -
ihtiyacının ancak dörtte birini yetiş- 1 dan ve toprak altından yapıl -

tirebilir. Yerli :<kerlere yüksek vel maktadır. d 
hususi menfaat temin edildiği mı:ga- Bu Kızılca hamam- Gere .~
!atadır. Yerli, mahsulatı ziraiye ve Hendek- Adapazarı- Kuşç_alı u: 
blnaiyemizin hepsi ecnebi rekabetin." zerinde yap!lmakta ve sahıle ug 
k ·· "k · derecesinde hı- amadan gecmektedır. Hattın ars1 gumru resmı r , . 
maye edilmektedir. Yerli şekeri« d< Gerede-Ankara kısmı ıkına) e
gümrük resminden pek tabii ola··4 k dilmiştir. Hendek - Adapaz:ırı 
istifade ediyorlar. Ancak yerli şeker· kısmında inşaata devam edıl -
Jerden diğer her hangi yerli mahsu- mektedir. _Bunı~an maada A1na~ !at ve mamulaumızdan alırunıyan bır dolu dahilındekı telgraf tel en 
istihkak ver&iai de fa.la olarak alın· takviye edilmektedir. 1 
maktadır. Diğer bir ~ok Avrupa mem Jnşasına batlanan hatlar 
leketlerindeki şeker sanayiinin hima- İnşasına başlanmış olan yeni 
vesi derecesi bizden az değildir. Al- Ankara- Kayseri- Şarkışla- S:
pullu şeker şirketinin bilançoları her vas, 'Sıvas- Zağra-. Fel~hiye
>ene muntazaman neşrolunmuştu . Erzurum, Diyaribekır- Sılvan - ı 
ıns senesinden 1929 senesine kadar Garzan - Bitlis- Van, bu hat'ar-ı 
geçen bet senelik müddet zarf'."da dan Zağra Sıvas yapılmış ~lup 
şirketin hissedarlarına tevzı etıiğ• kö Erzurumdan Felahiyeye d?gru 
<anç mikdarı vergiler çıktıktan sor- tesisata devam edilmektedır. . 
ra ~•nevi yüzde srki•i tecavüz etme· Diyaribekir- Silvan hattı bıt
n.ektedir. Baılangıcında ve biha•:ıa mistir. Van ile Bitlis ar~smda 
ır..nıleketimizde yepyeni bir teş_ebbus iki taraftan tesisatın ikmalın~ Ç~ 
oıillak itibarile büyilk teblikclen olm: lışılmaktadır. Bu".1~.rın hepsı bu 
sı ve zarar etmesi de melhuz buluna .. k hatlardır. Kuçuk hat namı 
bır ınüessesei sınaiye için bu kada_r y~rilebilecek olan ikinci kısım 
hir temettü diğer kazançlara nisbetle ~atl~rdan Afyon- Uşşak, Ada -
acaba çok mudur? Şirkete se~ma~e na- Osmaniye, Bahce- Meraş da 
vazetmiş olanlar ancak bugünku mu· bu seneki programa dahildir. 
tcaınil fai•i alabilmişlerdir. Bu mc· Jılahat layihası 
yan.ıa ben ve diğer arkadaşlarım d." Posta ve telgrafın ıslahatı i -
1 . d bu ka<an•I !' "h usselerirnit:e isabot e en . . çin hazırlanan rapor ve ayı a 

1 V tandaşlar ıçın . k'I . d a mıg bulunuyoruz. • . mek hakkında Malıye ve a etın en 

/lıı ıo mukabil F.U:KTRIK 
Sl ı'l RCIO:SI lıu vazifeyi ta· 
mami e ifı cd:r. 'l'nzu ce"p ve 
defeder \Idık olduıtu bir çok 

ceftrru:ıtı '\a.yc~ınde bu ~üpür~c 

hılıları, por,Merl, parkeleri. eş· 

yanın altı d• dahil olnıak üzere 
mukemmtl temizl..:r, :t\'ni vec;

hıle ktııtıphanderi kiıap:arı kıldır· 

map;11 lüzlJtn ıılm:ıdan. elbiseleri, =-= 
kurklı:ri \e saircyi de teınit.ler. 

'I 1 ,\ 

( ere\ an ~artiyatı hiç mc..:abe~indedir, 1'alcp vukuundı ilc:ımcl· 
g!hınızda bedava tecri..ıbesi -.·apılır. 

S \TİYE, bedeli 12 avda tedi\'e ediln1ek 
J • 

üz~re \ ERESİYE size takdinı eder. Be) oğ-
lu 'l'ünel nıeydanı Metro han. 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Bütün sınıfları me\·cuttur. 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı te~kilAt da· 

bilinde ida e edilmektedir. 

TALEBE KA YDl~A BAŞLANDI 
Talep vukuunda tarıfname gönderilir. 

Sehzadebaşı polis merkezi ;\rkasında 
Te' : lst. 2531 

ıFransu hlllı:~metı menbaıarınl!an '""•c •dilmı 1 tuzları111wı e VICHY·ETAT Mııtabııratıe 
Tailıllmnıl•A ratınınıı · YICHr · Efil markasını rnusırrM ısterınıı 

VICHY ETAT Tuzu VOChyEtat•uo .. ,hull .. ~<AblllU'.b>r 
- lıtrfl .•u rnlktarırwt k.lıfl pak•U•rde we 

•1$ HO "'• IOO flramhk tl••ıerd• .. ,ılı"._ 

VICHY·ETATPASTİLLERI ·v·:.:i~;:l~rl~:: .. ı 
VICHY· ETAT KOMPRİMELERi' :~r~;;~r?.F.:F!~~~ı~~ 1 

11aye1 e1V-1fltdW_ 

az:ırıc'i 1 ! de C:ılaıa nhıı· 

mıntlıın k.ılk.ır:ık lncholu, Sanı· 

sun, Circsun, Trabzcııı, Ri7.Cj t' 

gidecek Ye donıi~tc Sürmene, 

Trnhzon Tirt'holu, C:iremn, 

Ordu, Cnı c, ~amsun, lncbolu, 

7.oııguldajt:ı ugra; arak ~eJe. 
cckıir. 1 larckL·t l(tinıi yuk ka 
bul oluıınrn;ı. 

lznıir sür'at 'JOstası 
(Gııkemafl \apuru. 8 l•:ylul 

rıızartcsi 1.ı,.10 ela Cnla

ta rıhtımından "alkarak Salı 
sabahı lzın1;°e varacak , c çar 

şanıb:ı ı +,.ıo dn lzmir\lc:ı k:ı; 
k:ır pcr enıhc sııhaht gelir 

\ ııpurd. mükemmel bir 
( rkt,tra \"C c:ızhnnt ffil:\"l'llt· 

ıur. 

Bozcaada postrtsı 
(C:J-:1.IROLUJ vnpurıı b cylul 

cumartesi l 7 de idare rıh· 

tınıından kalkar.ık Celilıolu 
Lapstki Çıtııakk:tle lmroz Bozca 1 

adaya gidecek ve dönli~tc 

Çanakkale l.Arscki C:clilıoluya 
tıjtr:ıyaraJ.. l(elecckıir 

Antalya Postası 
C\nalarta) vapuru ? qlıil 

pazar l 1 de Calaıa rıhtımından 

kalkarak lzmır Küllllk Bodrum 

Rado' Fethiyı Finike Anıalyaya 

gidecek w Jonuit• mezktır 

iskelelerle lıirlikte, '\ndifli 

Kalkan Dalyan Marmaris Ku~· 

ada'ı Celi bolu Çanakkale"vc 
up;nıyarak !(elecektir. 

llavuzlar dahilindeki IO· 

kıınıa kiraya vcrilccekıir. Son 

ihale·! 8 ~ylül <ıSO tarihinde 

Ankara Gazi Muallim ektet~i il 
kısmına girmek isliyenler 

i~in imtihan: 
_:\nl ... ara (;azi ,\lualliın nH"kte 

ı ı l ti d ii r 1 ii ji: ii ı ı d ( · ı ı; 
f = ı\lektehiınizin ilk kısnıına hu sene iınt 

hanla talebe alın:ıcaktır. 
İnıtihaıı 7 eylül 1 1ı:m tarihinde Anl.:ara' 

Gazi nuıalliın ınektebinde ve lstanhul'da E 
kek ınuallirn ınektebinde yapılacaktır. lmt 
hanlar şifahidir, İnıtihanlara sabah saat d 
kuzda başlanacaktır. 

::! - lıntihana girnıek isteyenlerde arana 
şartlar şunlardır: 

1 ) On üç yaşından aşağı ve on yedi yaşın 
dan yukarı olmanıak. 

2 ) 13edeııen ve ruhan hasra. n1ahil, sak:ı 
ve kusurlu olnıaınak. 

3 ) Tanı devreli yani beş sınıflı bir ilk ınek 
tepten ınezun olınak. 

4 ) Türk tabiiyetini hair olnıak. 
3 - Yukarda vazılı şartları haiz taliple 

6 eylül 1930 cunıartesi akşanuna !(adar Anka 
ra'da Gazi nıualliın nıeklebine ve Istanbul'dı 
erkek ınuallin1 ınektebine nıüracaat etıneli 
diri er· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r.ıemleketimizde fabrika tesıs •: va· maada diğer bütün vekaletler 
ve kudretleri dahilinde se7:iraı1ııı noktai nazarlarım bildirmişler
z~tmek bir kabah•t. m~,0!~c:i; hizmet dir. Maliyede bir komisyon bu 
h bız hunu yalnız ıı il . . . uh ı hususta tetkikat yapmaktadır. 
tel'Lk' b kanaatımızı nı • 

FRANSIZ HOKOMETININ menbaları yapılacaktır. l'teyenler ıı;ün 

VICHY CELESTINS Damıa. Kum, Alamı ı Le\azım müdürlüı<iine gel· 

Gii n1rii l\:l<~r u 111u nı 111 üd ii rl li i»iir r 
den: 

a ı ettik ve u b vadide Taltif edilen fedakar telgrafçmar 
faza ediyorlll'; batkalarını ~ lıruyo· Son isyan harekatı eGnasmda 
tcşvikt~n ıeri kalmadık ve a ·e vazifelerine tam merbutiyetle 

maıeany<e h .. tahkları • ., J 1'" 

vı c HY GR A NDE-GR iLLE Karaoıt~;.tahkluı. lııimiiiiiielciıİİİııri. ___ , .. 

Kaput yaptırılacaktır 
. . mun bayrr v ... 

ı uz. Menfaatını umu r · ve fedakare surette çalışan Er-
VICHY Hop.TAL NAl'.\1 \ Al'L RLARI 

• Mide ve Barsak hatalıkları. lzmir Postası 
r . k ve onunlı te ı-. • • 

::e:atı:!:.:~·:::.ayinde.~ ~:~~: :~r:;;e~:fv:~~~~:~~ı:ırl~~; ff 9Jil1dl1fJ!l~~ e11ıı·azıı ·sıı·ı~ı ·ve lıastaııes~ı 
~:; ~;·,~~~~re?klemekten dilrust • lı ~;~~~ :;~~~~~e ~~::fı~cia::'~~~~ u uyu u u J 

~lpullu fabr.ikaaı~ ::i:~n~a~~a~; dir olunmuşl~rdır. ~~ha Beye hg~ f ahahef ı'nden•, 
ma memleketıme mus y 11 vilayeti ve Dahılıye veka- UP U U U 
bir hizmet gördüğüm• kani bd~nkau- tı" ade birer takdımame vermisler 
yor;,.ım, l-"'abrikanın muhitindeki h ... ~ı . l l l,,.)d11rpa~a Frnrazı İ:'tıl:liy(' ha .are .. , .: meınurin dııure~inc ~aptt· 
h . kliye ücr<- dır. . rılacakolan kılorıfcnesı'ltl kopalı zarf u5ulilc m \kil mün1kas ıa konulmuştur. 
ı·e'. •:ne panca_r be~eli.:~ilyonlarca Bu suretle Baha B. bı~ sene '.! Kı ı•r er tesisatı ı. cvlL" l'l:ıo ıar> , le ıh .c edılecckı;r Tallp-
11· ışdaçılık ve saıre oba~~ n Trakya kıdem almış ve bareme gore ter- lerın ,mname \C pl~r.Jrıeı •lm1k uzere ııer mezkır hft•tane ıJare 
ıra ğıtmuı ve fa rı anı f' h k kazanmı•tır. ına ıu~ ı a t ı 11 h 
halkı ve Avrupa hududumuzdan ~e: ıe a . ... ..... ~.- ınc . r ~l n rnur ıcaat e m en ve ~artnamerıin m:1. l eı ma ,u..,a ı mutıbincc 
1 .. +esırı ihzar .edo:•eklen t.c:.klir m ({luplarıu. \I! teının:ıt k.ç ı 1 te\<lii i1,·in 
4 enler üzrrindc her an manevı • • • • • I' ı ı • J ı h 

l•t e y llil k haınler • e~:u J ' ı.ırı ıııe ınusadıf ~u,1ınba ~unu , ıat 14 ıe <:al•ta\fa 1'arı hissettirtmesi ve Türkiyeye ima a v. üz e ı . ı 
. d h 1 ı :'il Jsıaf.1 ı'•l• sok ı~ınJa l.taııbııl limanı,. il ·hlı11• merk zındekl mübayaa 

istihsalatma kaderince fay.da vermesı Yüzellili_k lısteye a ı O an komısıoııuna mu"c '" < tmeleri illıı olunur 
bu hizmetimi bana daima ıftiharla ya! bazı hainlenn Avrupadan ve .Mı il 
dettirecektir. sırdan bazı tüccarl.arımıza. mu • a" ve yanı mu" na',asası 

Müteşebbis vatandaşlarımın bum~ racat ed~r~k ken_dılenle tıcaret p a 
•ali görerek memleketimizde pek m~n yapmak ıçın teklıfte bulunduk la i. 1 1 j f . 
:aç olduğu yeni fabrikalar ilavesıı~l'l rı ve tüccarlarımııı zar.ar~ sok_a fi n \:ara il)(\ r \: ( \ z 1 ne \: l (' p f' r 1 il l ll -
cesaret bulmalarını temenni ec!erım. cak hileler yaptıkları hukumetı- l 1 . . } ' ~ • 1 
Fabrikanmkaçamalolduğu,m~kine· mizin Mısır konsolosu tar~fın_ - )U\'aa \:Olllt~yonu reıs 1µ;111< en: 
!erinin ne suretle alındığı nasıl idare dan bildiridigi İktısat v~k~.letın \nkar ı Cuz mualliın nı, ',cebi de ı · ptırı'ac;ık '11:tn hoimcll•rle 
edildiği gibi işleri hakkında kar.ar den Mmtaka Tıcaret mudurluk i!Aı·e lıa14 ıc 1.halıolar k:ıp.1lı zarf t;,uJ· e ve :ı!O gun muddcclc 
vermek ancak ticaret kanunu ile şır· )erine tamim olunm_u tur. miınaka'a)a konu:ıııu~ıur. 
ket esas mukavelenamesi mucibince Keyfiyet büt~n Tıcaret odala Kc~ıfnam, H şarınam lurıni gornıcl i !i)enl r flcr ıııın Ca/.İ 
iıey'eti umumiyesine ait bi~ ~aktır. rma bildirilmiştır. .. • ı 1\lua!Lim nıcktchi lııdurlujtiınc r1ur:ıcaat etmelidirler. 
Hissedarlar ise her sene hey etı umu- inkılap muzesı \J k . , k 

. , . k ·irket muameıatt- .. . . . • . lır''t ,t .. <l)•l .,tıra cdt:cc" er o<ı ,;) ıı.• \ilk C tt·n1iı.1ıll:ırı ve 
mıyelerını ya para ~ 

1 
t ı·k et İnkılap muzesının tanzımıne ;ıh!-.ırn· kıınıuııye <'.:ıir · ınde '';ızır!a!'ıııh tel , f ım ktuııl,ırıııı ı ,. lıtı 

. k' bTrıço arını as< ı . k ı· M"' ze ıı 1 . ' 1
• tet ık ve ıa .. 'b veldevam edılme te<ır. u a • p:ibi ıa:ılıhııtler~ gır"şııı · dı.i\ctini haiz •)ldııki.ı ıııı n11ıhcıvin evrakı ,,,· 1 r . ·darelerını 1 ra . ·ı . k f 1 - . . . . ' . J • 
ış er ve mec ısı ı h t a mına yemden tarı 1 ı ıyıne 1 1a mıı,hııdcrını ıha c ~ı ı ol ııı ,Q Lyllıl-n.ıo ılı gııııı ~aat ıh da 

tal.dir eylemişlerdir. Bu ushuskakgt: iz bazı e ya satın al't>ınasma ka \nk ra \laarif l'nıinii~ıml" t< kul eck<:ck ,,ı ın \k' l<'plcr mııh·ı-
«tel d .. d ..• ··m yazılar a ı a . . .,.. ..n " k ' er e gor ugu • . rar veriJ,nıştır. ••ıııze gu .,er - )'<ta. ı cisli~ınc kı ,ı, et .eı lırlc 
t("1, Rri ve fuzulı laflardan Ja_~e.~tır: t·lrP .... ..,.;" hfr nl ;1 "31rtı;tlrt~r°'rr ----- --- -·---

Yeni bir şeker imali t şckkulu vu- ;.;;;;.;.1iiiiımm••••cı1•• 11 ~~ı-. ~ 
cade getırılerek mevcut fabrıkaları\ L 2 Ortnko, llt•ıol\lt . .!.' <illi: ınd ter 

k s'yas' ı o!i•ı tı ı <.:at :h.:.tı. ıabi 'cnikU1 ıııcktd•ı u tcşekkıile devri mili; şe er .. 1 İngiliz bahriye nazırı 1 ~ 1 

nizi takviye için düşiinülnı~Ş ted,· - Roma. 4 (A.A)- İngiliz bah :i:' 1 a!ıcıo lıtnll ı lll'ıoıtlu \! '1Lt nı,ktcp 
ırlerımızden hindir Buna nıuteall.k b. . . lordu M A'eksan- 7<J.l. Q lhkırko b. i i mckllJ' 

sbabı mucibe kanu~ Layihasında ve riye ı~:~· vasıl ol~u tur. ıı,·ı~vet ~aı· ını· encı·ı·nıenı·nııen ·. 
ncu'tle. mazbataları ile B. M. Mec- der bu Y . • f UJ U U 

lısı zabıtlarında vardır. Bunları tek- Fransız tayyarecılerı 1 im ıc l•ı:dclı 1, ifkrı ,ılha v;<· terilen <hırı mcktl'lıin ramı 
r ı4 etmek liizumsuzdur. Kabul Custissfield, 4 (A.A) - Tay ratı A~TJ ayıı nı;•naka a;a konulmu~ıuı. 17. Eylıll • 9.10 \'ar~anba 
ılen k~nun Ü? rine Alpullu ve U- yareci Costes ile BebJlon.~e. ~al • gunu <·ıat onıı;r,Jc ih le i iı:ra edilecektir. Taliplerin ~cruiıi mılanıak 

'k fabrik~lar· ın hrnüz vücut bu!- ··teVl'Cci'ıen ugun aı • üzc.·rc tncıımcıı kalcıııiııc ve Yl'\ mi ihalede <·ncumenl duimlye !asa ınu - k .. 
ı yeni teşekküle iştirak etme- ket etmişlerdir. H:l\'a ço ~u • muracaatları i!An olunur. 
n şayanı tavsıyc görüldii. Fakat Al zeldir. 

'ahrikası böyle bir iştiraki arzu _ Ki• RALJK 
ını bildirdi vr binaenaleyh Al 

r trık sının daha o zaman bu 
t şe k 1 evri mev,uu bahsolmaktan 
•ktı. Buna alt olmak üzere gazeteler 

de görulen n şriyat g<rek şahsım. ge 
ek bu ış hakkında mazer<tleri bil

memek degııse, ıyı niyete atlı kolay 
olmıyan kaıtlerinin dereGcsini göste 
rtn bir vesika bulacaktır. 

Vı7thını:yc cl•;erişlt odalar kirıı
lıktır. Kalorifer, elektrik ve a,ın;or 
mc'l~uttur t'azl:ı mıhlmıt ıc,ın J.,tın~ 
bulda,llınımell ' koğındı J numara
da lstınbul hanını mUra,aat olun· 

mııl. 

inkara Ha~is~ane ınü~ürlü~ün~en: 
\nkara 1 lapi hanci umıımbi dah '"1cie inşa cdihırktc olan 

münlent hi.ıcrelcrlnin lıszı ıatlilAt tlolaıi ile (l 11 O) 1 ·a 75 kı ru, 
bedeli keşilli il:iı·ei_inşa:ttı kapalı zarf usulile nııınak•s ya konmuştur: 

Talip ola ıların .~:l8 !ıra 60 kuruşluk tenıınaıı mıı\akkaıe 
nıekıubilc hirlikıc ye1 mi ihale olan 2~-ıı Q,lO Perşcnhc guıı.ı saaı 
on b ~te \'il:l)ct mektulıi oda.ında ır.,t~~ckkil komisrıına ,e 
şeraitıri anJ;ınıal.. uzcrL·dc hapi,!ı.ınc Madurıycıınc murn-::ıatlıın. 

• 

Seri, Lllks ve 

ADNAN 
muntazam 

'ıpuru 

Evliilün 

7 ir.ci pazar 
uniı 16 da Calatı rıhtımından ha

;eketlo \ lzmire ) Ye S•lı «Unti 
lzmırden hıanbula hareket eder. 

Ga1'ıa giımriık karşı. ında Site 
Fransez hnnında !~numarada Omu· 
mi acıntalığına müracaaL Telefon 
~oyoğlu: 1041 

Ecnebi nıcnı leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermaye.>ı 700,000,0D) 
(llıti y.t' a kç~~i 

580,000,000 Liret) 
Tıaveller; (S •yy.t1 ıl:ı 

çeklı>ı·ı) f;;ltar 

l.iıc'. fraıı'\, İn~ ı~ !iı·.ı;ı 
l«•ya rlf'fan fran'' rıl:ırak 

s:ıtı,arı hu çekler •aw~:ıJ~ 

nere\'•• ~~ı~t\n ~ p·ır:ııu~t ke~ 
ınalı t'n11.iv1lL l t·ı ·ıı· Vt! ıı · 
1.ımu ·ı~rs·ııi• dıııvnı 
iım ~aı :ı.fınd ı, elıır l ı ıJe,
lı·r le. ı ıpııı·:·11 lı, ıı ıılcrJ, 

hu ç.ekleı·ı en kıı ·ıtk t dıy.ı 
Ç'O ııakit nnk 1,11111 it kılı
ylık ı ,,tınn odclıı ır rı ,, 

·rıa ,," "5 cPk'ı•r hık ı 
s:llııhıııdeıı lıa .k ı kı ıns~ ı ı 
kuln;ıaııı:ı.\·:ı.c:ığı hir ~t·ki!Jd 

le; tıp rn ılıi:ı, cdilıııı,tiı. 

l'iy:ınko :'>lıiduriyctlnden: 

'ümur>esi ve~hlle çift 57 • 82 
ebadında druk satinc 1056 ıop kl· 
atı verilen lıyıt haddi 14\ık görül· 
mediğinden il oyliıl 980 pazırte11 
günıi aat 1 s tc ycnldeu münakasa 
ııpılaeağından vermi\c talip olı· 

caklırın pcı ık\tlerl ile birlikı 
l'i1«nko ~ludurluğünde mutcşekkll 

ta>ıa:e mulıova,ı kom syonuna mu 
racaaLl:an. 

J - Gumrük muhafaza memurları i~in 100 . •ıoo kıp ıı yaı 

tırılması kapalı zarf usulile miiııakasaya kunulnııı:tıır. 

2 - Ş1rın:ımcııin ınu,aJJak suretleri .\nkıınıd t Cvnrddcr ı 

mum mııdıirlıııtıı lcH•'tnı rnudıırl•ııtıınden, l<ta~lıııill.t (;·ınırıık k 
zım nıılı:ırınd:ın alın.ıcaJ..ıır. 

,1 - \hinaka ·a: lstanhulda Gi.ımruk ha~ m, lurlııj!;u 
Günırukler umıını nıiıdürlııl';u !!"' alma kuır ) ınu 
yapılacak ıır. 

4 !llıınakas.ı 20 Lylııl 9,10 tarihınc raslıyan cLmark ı ıı;u 
saaı ı .ı ıcdir. 

5 Teklif ınckıurları kanundaki hukuı,Jer dai•c,ın 1 • n 

s:ıatinden CV\ el İşıanhulda komi-rıına wrilecckı,. 
6 - 1\luna~a.,ııra !(İre<:cklcr, Tk:ırcı cıda<ıncl,ı kA\ ıı ı ıulun,1 

!(unu gösterir vt»ikıt l'lh!crcccktir. 
;" J ler istekli, n1uhaınıncn bedelin ° 0 ~,5 u olu.!1 f ,'l=".i 1 

hk ıemiııaılaril.: lıl'l!i aaııcn "' ı c! kombyona gclnıekrt 
8 - Kuma~ ı c kaput ornc~ı lsıanlıu!Ja (, ınıruklcr uınuı 

mudürlıı~u Je,'aıım ıın harındadtr. istekliler orada l\.ırdıiliı !er. 

9 - Bdli olan "a:tıte tuıulıııa~t ınuıad olan za'm \,ı•Jka ın 
ıanzimiııdtn sonra hi.,: lıir .teklif kabul edilmez. 

ŞİŞLl 

... 1 s \ 
' 

TAŞl.'iD\ 

TERAKKi 
Tcıerou: Beyotıu 2517 

Te~kll4tını tevsı ederek "YUVA. 
~e • iLK ~ sınıflan ile - KIZ 

LEYLi. daire.ini 
mı.alınJ,., ' e ki l S Jeı ın ktcp) 

binı'1nn nakltt nış 

LIShSİ 

f ,E) Ll 
Ell 1.Hl 
KIZ 

EBh.EK 
Ana - ilk - or a - lise 

81111{/arına talebe kagdetnwktedir. Her glin JOdan 
lfl gll lladar ( Şehayık cadde inde fla/11 Hifal 

___ ,,..µaşn koııagında ) mildDrlllğe nıiiraca11t~-

l~ta,a~ul ıiınanı sa~il st~lıiye nıer~ezi ~rı 
ta~ı~lı~ın~eu 

\' e,aiti nakliye ihtiyacı için ı 500 IA 2000 N"ncke bc~ıin kı 
palı zarf usullle muııakasaya koııulm·-.cu·. 

• l.ünakaı;a gunu 11 eylul 9il0 tarihine musad• ı pazarı.ı 1 aat 
on dorı olarak te biı ctlllrn4 c.ldup;untlan uıliple"İ ıuezkl'ır lı n 

alt ~rtnamcyi gornıck lızrc her gun Gala tada Kara J\lu c ı!ara 
sokağında kAin mcrkezımiz levazım ve mtibayaa ınrmurlup; 
ve münakasaya i tirak edebilmek için de mıınakasa ''" ıhnlaı 
nun~ mucibince ihzar edecekleri tcklıf mektuplarını 'nıuna 
ı-.tktınden evvel kombyona makbuz mukabilinde tevdi C)lcm 
il:ln ohıa111, 



, 

asan kuvvet şurubu Avrupa'da birinciliği diploınalarla ınusaddaktır. 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kem;k. damar, ~ii.~ıı-, a l:•ni 
verem, sinir hastalıklarına nafidir. Sol~un genç kızlar ve delika~lı'.ar, ha-t,ılıklı 

ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. öO kuruıtur, 1 lasaıı eı.:z:ı 

ikti 
.;ucu 

dep 

1 

' 

1 
l 

~ ORTA DERECEDE • 

Kayseri Talas Amerikan ~1ektebi 
Lisan Ticaret San'at 

Layn Ucretl 250 llra • Nehari Ucretl 40 Ura 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

·~ TaldK kaydına başlanmıştır. <ıılf•-

ENGLJSH HIGH SCHOOL FOR GIRLS 
Yeni talebenin kayıt •t kıhul muamelesine 6, 8 ve 9 <TIUI cumartesi, 

p;ı7.arte•i ve Salı n 15 eylülden idbaren cumartosl, pazartesi, Salı ve 

çnrtımba ~iınlarinde 11at 10 - 12 .-o 14 - llJ arrnnda devam olunacaktır. 

Tedrisat 23 eylül sah günü başlıyor. 
lstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

lstanbul limanı tmvali ticariye YC maden ~ömtirti tahmil ve tahliye 
•Ş :ileri cemiyetinin idare heveti intihabı 8-9-Q.10 paZ>ıte>i günü <.:atata 
Hıhomında Hüdavendlg~r Hanındaki cemiycı m<rkezlnde saat 10 dan 
1 tı Ja kadar vapılacııtı aUkadarına llAn olunur. 

lstanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
lstanbul Adliye daircsile mülhakat sulh nıahakimi için müna

.ısa surctile 450 çeki kesilmi~ sobalık Rumeli mc~c odunu alına
~akur. Talip olanların şartnameyi görmek uzerc her gün lstanhul 
\dliyc levazım dairesine Ye yevmi münakasa olan 24 Eylul 9JO 
.. rihinc mlisadif sar~amba günü ddtenlarlıkta miite~ekil mülıayaat 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

ZONGULDAK YÜKSEK 1\1AADİN 
MEK1'EBİ VE SANA Yl ~1ÜHEND1Si 

~ MÜDÜRiYETİNDEN: 
r Mektep taltbe•i için mülnyaa edilecek 100 adet kasket 29 • 8 • 930 
ı t lılnden itib•ren 20 ııan müddetle açık münakasaJa konulmuştur. !halci 
l kat i1esi ! 8·9·930 per,cmbe gunü aaat 16 da Zonguldak~ladın müdüriyetinde 

1 
( 

( 

( 

t 

ı 
( 

ın• kılınacağından tarıııamcyi görmek isteyenlerin, Zonguldak'ta mektep 
·lüriyeıine l.ı•nhulda lstanbul ı1ı11ıakası J\laden mühendiiliginı! müıa < 
im llln olunur. 

~ Robert Kolec ~ 
Kolec kısmı - ı\li ınühendi> kısmı - :;anayi kurları 

Her per~embe ve ~uma gıinleri saat 9 1an 12 ye kadar 
mut acat kahul olunur. Yerler mahdut oklul(undan istical 

Ji' 
r 

•••••••• tavsiye olunur. c::;;,.;;o•• 
~te••••••••••••••••••••••••• 
f 
J 

?. 

h 
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ACELE ARANIYOR Siyah ye bey&1. iıler için 
hır ırtısc ressam aranıyor. 

Namzetlerin, ~azete ilAnla
nno yaraya bllccek resimler 
yapmak ve re im ile fikir· 
!er vermek kabiliyet ve 
melekesi olma<ı matluptur. 

Yapılııcak itin llcuratı parça besııblle verilecektir. 
Mttllkatlar, 7 eylill pazar ııınıınden itlbareh vuku· 
bulacaktır. 
Namzetler, tetkik edilmek llzre en aon ve en fazla 
muvaffak olmuş resimlerini tevdi etmelidirler. 

Advertiainı Dcpt. Ford Motor Company 
lstanbul, Tophane 

o••••••••o••~•••coooee·--

Samsun Belediyesin-
en: 

samsun Belediyesi Elektlrik ve ~u fabrikalarının bir senelik ih· 
t 

ıı ıcı ıılaıı 400- 4:10 ton mazot fonni ve münakasa şartnaınt'!-i 
1 
u resinde alımı 21 Eykl 930 pazar guniı saat on beşte ih:ık 

',·imek uzre yirmi gıın müddetle ve kapalı zarf usulile mıina· 

3 ya konulmu~tur. Tal:plerin şeraiti anlam:ık ve ona ıı;örc tek 
n ı .~mı yapm.ık üzre Belediyeye mur.ıcaatları İlan olunur. 

: - bınir 'ilaJett MaarU Mu~urlu~un~en: 

n 
l 

l 

İzmir vilayeti ilk mekteplerin münaksa şeraitini anlamak üze 
_ tı fakir talebe için lüzumu o- re İstanbul Maarifmüdürlüğüne 

kitaplar Maarif vekiiletinin ve ya İzmir de Maarif müdüriye 
edeceği fiat listesi esas ol - tine ihale tarihi olan 14 eyliil930, 

ak üzere 24-8-930 tarihinden pazar günü saat 15 te İzmir vi-
'baren 20 gün müddetle müna !ayeti daimi encümenine müra

'3 konulmuştur. Taliplerin caatlan. 

lüksek Mü~en~is me~te~i ınu~aJaat 
lİSJOilllll~an: 
et 
() 

o -
ıo 

llt•yuk rc,im tahtası 

Rc,11n ma ... .ı'l 
r.ıhııra 

Re,im mııcibiııcc 

., " 
.. , .. , 

O Yac··ldıanc do lıı :\le\ mı numune Hçhlle 
\ k1'tl p ıht'\ Jc,ıtı ıçi l luzumcı ıı!up mukaddema ııleni muna

ıl:\ıı • dıkn ... ,! 1 .\l!ııst•h 930 tarihinde ıcra kılınan mu-
. ı 3 •"a i-tirak eden t ,ılıplc b~rl"ucibi ~artnam" ikıncl sınıf 

ıg /. ol,lııl;lurıııı natık \e:iaik ibraı edcmt>diklerinden mLina
İıı\l'~ cdılme) en ) ukarıda yazılı lcva;ıımın 10 Eyliıl 930 

.ı n.: mıısadH <;ar amba ~ünıı aat 14 re pazarlık 'urcrilc nıü

ıı-ı icr,ı edilcccktır Taliplerin behemehal matlup vesaiki hamil 
ı. arı \e \u ııi nıün.ıJ..;ı>adan c>HI temınatlannı mektep vc;ı. 

u , " . .: ) ~ı rılın,ıları ıl~n nlı,ııur. 

IJilaliahrner Afyonkarahisar madeıı suyu satış 
deposundan: 

Sirkecide Nur hanındaki Karahisar 
maden suyu satış deposunu bu 
kerre Yeni Posta karşısında eski 
zaptiye sokağında 20 numaraya 
nakletmiştir. 

Telefon: İstanbul 2653 

Kutu~ ~ıbbiJei baJvaniJe nıenınru olınak istiJen orta mekteo 
mezunlarına: 

-1 - lhytar tabipleri m ıiydindc istihdam edilecek küçlik sıhhiyei hayvaniye memurları mektebi 
leyli ve ·nıcccaııldir. 

2 l'cdris ınLiddeti bir senedir . 
8 - Derslere J 5 cylul 930 tarihinde ba~lanacaktır. 

l\!lektehe kal)ul şartları 
4 - Orta mektep mezunu olmak, Ya~ı on •ckizden a~ağı ve yirmi bqtcn yukarı olmamak 

ve askerlikle ah\kası hıılunmıım:ık. ahlakı mazbut ve ahvali '1hhiyc>i tam olmak. 
5 - Talipler i'tidalarına aşağıda yazılı vesaiki r.ıptcderek lstanlıul Selimiycde yüksek Baytar 

mektebi Rektörlıı~ııne, \'ilayctlerdc Bayt:ır ın c id ıi-iyctinc l 5-Eyllil-9.30 tarihine kadar müracaat 
etmclidi rler. 

A - l'ürkiyc cumhuriyeti tebaasından olduj\ımu natık hııviyet cüzdanı, 

B - H;kl l'C müzmin her türllı hastalıktan alim ofduğunu natık mu:;addak tııbip raporu ve 
aşı şahadctnamc'L 

C - Orta mektep ~ahadctnamesi, 
D Dört adet vesika fotoj\rafı. 
E - Polisten mu,addak hlisn i hal vesikası, 
F - Terki tahsil ettiği veya nıekteptcn ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hükumetin 

go,tercccğ yenle iki 'ene lrizmettcıı i-riııkı\f cttij\i takdirde hlıkumctçe yapılan masarifi maa faizi 
niıaml iade}c nwdııır oldugu hakkında velileri ve velileri olmıyanların kendileri tarafından tanzim 
ve .Notere ta>d:k ettirilmiş taahhıit >encdi. 

6 - Kabul ,craitini hai1. olanlardan ta~ru ,lrtn talip ola'lların yol mJ,rnfı hııkumet tarafından 

tı:sviye olunur. 

Yüksek mektebi 
Boğaziçinde Büyükdere ~ Bahçe köyündedir. 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikma 1 edenler °"""Orman mühendisi ,, diploması 
alırlar. 

Orman, mühendisi olmak • • 
ıçın 

Taliplerin 1 te~rini evvel 1930 tarihi 1e kadar mektep rektörlügfıne, yahut 'ilayet 
orman müdürlükleri ne müracaat edere'' cvr .. kını i razla muamelder.ni ikmal eti.irme
leri lazımd.r. 
• Yüksek orman mektebinin kayt ve kabul 

şartları 
1 - Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tebnas ndan olmaları. 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yuka•ı olmaması. 

3 - T um devreli lise mezunu olm ık, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 
Vekaletince tasdıkli lise ve muaJ·li şahat!etnameye. 

4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiç bi~ gıina cezayı müstelzim ef'al ve harekattı 
hulunmadığ nı beyan eden ve mah1ıli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti maz
batasına ve. 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuv,ei sem'iye, bas1r;ye ve lisaniyesi 
tam ve diğer not.sanlardan beri ve gezip yürümeğe, suvariliğe mütehammil olduğunu 

ınüt'ir tabip rapo:una malik olmaları lazımdır. 
6 - Talipler Yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son 

mektep şahadetnamesini, sıhhat rapo unu, aş şahadetnamesini hüsnühal mnbatas.nı, 
hüviyet t.:üzdanını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine 
müracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olb ptaki şartlarına 
tevf kan not(!rlikten tasdikli kefa'et senedi vermek lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yCJI masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mek
tepçe tasviye edılecek ve de sler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe 
temin edilecektir. 

9 - Fazla tafsilat isteyenler Büyükde ·e 7(} ra telefon edebilirler . 

; 

:->araçhanchı~ı ·nda l lcırhor caddc-ındc Mtinir Paşa konajtında 

ne hart Hayriye Liseleri erkek 
Ana, ilk ve orı• ve liıc kısımları havidir. Kız ve erkek talebe ıyrı ayrı kısımlardadır. Bütün 5ınıflırı 

mevcuttur. Talim he)eti en maruf müderris ve muıllimlerden mtırekkeptlr. Fransızca tedrisata ilk sınıflardan 

lıışlanır. L<yli t~khrnin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihtimam olunınıktadır. Talebe aııktebin 
hu!!u~l otomobillerile mekttbc ~elı'" vt :lk~am <:\'ltrinc ayni \',.S:Jit!c gö:1derilir. 

Kayıt muaıııdesi d~nm etmektedir • 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Tahlisiye mevkilerine aınel 
aranıyor 

1 - Hizmeti askeriyelerini ifa ı beraber hizmeti aske 
etmiş olmak, ni bahriyede gemilerd 

2 - Sinni otuzdan fazla olma edenler tercih olunur. 
malı:. Tahlisiye mevkilerine 

3 - Yeni harflerle okur yazar efradı kayit ve kabul edile 
olmak den yukarda evsafı haiz ol 

4 - De:Uzciliğe vukufu ol- mı_ rnuayenei iptidai~ei ~-ı 
mak len 8-9-930 Pazartesı gun 

' . . . . at 10 da icra edilecektir. 
5 - Tahlısıye hızmcbne clve- T l" 1 1 · tı"d . r lmak a ıp o an arın ıs 

rış 1 0 
• nüfus teskereleri, zabıtada 

6 -llel ve emrazdan salim ol- dıkli hüsnühal şehadetn 
rnak, ve vesaiki askeriyelerile bi 

7 - Hüsnühal cshabmdan ol- muayene gününden evvel 
malı: ve bir güna mahkı1mi- tımda Maritim hanında 
yeti bulunmamak, siye Müdiriyeti U.-ııuıniy 

8 - Boyu 1,68 den aşağı ol- müracaat etmeleri ve mua 
mamalı:, gününde hazır bulunmala 

9 - Bu evsafı haiz olmakla olunur. 

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

ayene edebilirler. 
Pazarlık 8.9.930 pazarte 

nii saat 14 te Haydarpaşa 

Devlet Demiryollan ve lirı.an 
lan idarei umumiyesine ait Na 
fia romorkörü pazarlık suretile 
tamir ettirilecektir. Talipler ta
mirat şartnamesini ve bu hapta zası müdürlüğünde yapıla 
izahatı saireyi Haydarpaşa li- ğından taliplerin 300 lira t 
man idaresinden alabilecekleri nat akçesile birlikte mezkur 
gibi romörkörü de Haydarpaşa ve saatte mağaza müdürlıi 
mendreki dahilinde görüp mu- müracaatları ilan olunur. 

* * • 
Mutclif çl"viler, perçin çivileri ve j!;Ulvanize saç kapalı ıa 

münakasaya konmuştur . . \lıinakasa 13 birinci tcırin 930 paza 
gliııü mat 17 de An karada Devlet clcminrılları idaresiıtcle ya 
lacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve mu,· 
kat teminatlarını aynı günde saat 16,30 a kadar .nunakasa ko 
syonu kAtlplip;ine ı crmelcri IJ.zımdır. 

Talipler münakasa ~~rtnamelerinİ :i lira mukabiliııde Ani; 
ve llaydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

............ 
Bakır, pirinç, kurşun, çinko J;\vha Ye çuhuklnr kapalı ıJT 

m[inak:ısaya kon-mhtur. 

.\lıııı:.ka>a J 3 birinci tc~rin pazartesi gtinıı saat 16 da Anka! 
Devlet dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

\1ünakasaya iıtirak c.kccklerin teklif mektaplarını ve mu\aJ; 
tcmln:ıtlarını aynı g-iinde saat 1 !i,.30 a 'kadar nıünab~a komi•fO 
k:\tipliginc vermeleri rnzınıdır 

Talipler mtıP<lkR-ı :amıanıı:lcrinı 5 lira mukalıili·•dc \qkara 
1 laydarpa;.ı idar~ Hzııı:lerinden tedarik edclıilirkr. 

------------ı 

Yükst'J< Orıııaıı .\lekı ('bi 
rlektörlüğiiıırl<'ll: 

Erzat ve levazımı saire ınunatasası 
Mektebimizin erzak ve lev~- 17 /Eyllıl 930 tarihine mü 

zımı sairesi kapalı zarf usulile Çarşamba günü saat 15 te 
münakasaya konulmuştur. Ta- dal k ıı· d ·· se 
1. 1 · 1 · · .. ter ı ınasın a mues . ıp erın şartname ermı gonnek . . .. . 
üzere her gün, münakasaya iş·· ıktısadıye mubayaat kcmısY 
t; rak için de yevmi ihale olan na gelmeleri ilan olunur . 

BU YÜK 

TllllHE Pll!NG~ 
\' enniyc "S.. kuru~ 'ererek zengin olmak hter-cniz· 

TAYYARE PIY ANGOSU 
BiLETiNi ALiNiZ. 

21NC1 KEŞiDE 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 

ssü Ba~ri ~uınan~anlı~ı ı~an: 
Kilo. 
~000 Kuru fMulya 10 ı Eyliıl fJ30 sur 14 tc açık munak•5' 

7500 • Pirinç 10 ı Eyini 930 • ı + ıe • • ~ 

1 - Yukarda yaıılı M<i ~alem erzak yanlannda gosterı'cn t• 
~oklllerd~ mlinakas.aya konulmuştur. 

2 - Münakasaya l~tiıak edecek talipler kumandanlık satın alnu . k~I 
)Onuna milracaatla ş:ırtnameltrini görmeleri \'C mu' akkat teıturı•,. 
Kocaeli "mvaliııe teslimle alacakları makbuzlarla tüccar! >e>1kalarını 

muayyeninde komııiyıına ibraz etmel_•r_i _ıl_A_n _u_ıu_n..:.u_'·------::-:-=-:. 

Mes'ul Müdür: 


