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lzmirdeki kanlı nümayişi 
sabıkalıların tertip 

komünistlerin, vatana hıyanet edenlerin, 
ve teşvik ettikleri tahakkuk etti • -------------------........ __________________ _ 

Fethi Bey bugün utkunu söylüyor •• 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Bu 

gün lzmirde yeni hiç bir hadise 
olmadı.Fethi B. nutkunu yann 
(bugün) söyliyecektir. Nutkun 
nerde, ve ne vakit söylenece
ği mahalli gazetelerle ve diğer 
vsait ile ilin edilmittir. Nutkun 
iradı esnasında taşkınlıklara 
meydan vermemek için İcap e
den tedbirler alınmıştır. 

tur. kiti ve bu meyanda komünist
lerden Çakalkafa Ahmet, Yusuf 
ve sabıkalılardan Yıldırım Şev
ki tevkif edilmiştir. 

bacı Ahmet, Tatar Osman Ka -

Mü'.hakat sükun içindedir. 

Dünkü nümayİf esnasında, 
maktul düşen çocuğun cenazesi 
kaldırrlırken Liman şirketi a
meleıi bir nümayİf yapmak is
tediler, fakat hükumet bu nü
mayııın onune geçti ve hiç 
bir ta9kınlığa meydan bırakma
dı. 

Fethi Beyin yann (bugün) i
rat edeceği nutuk hakkında Bat 
vekil İsmet Pı. nın verdi~i e
mir tudur: 

Bahribaba parkında vukubu
lan tezahürat, tamamile Ha:k 
Fırkası lehindedir. Fakat teza. 
hürat esnasında, halk arasına 
bir takım serserilerin karıştığ, • 
ve :ene bunların evvela Halk 
Fırkan mahfilini, sonra Anado 
lu matbaasını taşlıyanlar oldu
ğu tamamile teıbit edildi. 

akçı Sait,Ahmet, şen gazinc·· 
scnd~n İngiliz Hakkı, kaçakcı 
Yakup, kör Sait, Kurt Şefik, 
Kiirt Cafer, sabıkalı arabacı Sa 
lih, sabıkalı Ahmet, ~abık~lı 
yankesici Altındiş Recep, dişçi 
Adnan, devrialeın seyyahı gö
rünen Hayrettin bulunduğurıu 
yazmak mütecavizlerin hüviyet 
!erini ispata kafidir. 

Şuradan buradan çekilen telg
raflar ilk günlerde olduğu gibi 
tahsi ve ferdi tetebbüsler mahi
yetindedir. Nümayişlere iştirak 
lçiıtı mülhakattan bir çok vatan
daıların tehre geldiği hakkında 
ortaya çıkanlan 9ayialann aslı 
yoktur. 

Ad!iye Vekilinin, Fethi B.in 
nutkundan ıonra cevap vereceği 
hakkındaki tayialann aslı yok-

"Fethi Beye nutkunu ıerbeı
çe söylemek, fikirlerini izah et
mek için hiç bir vasıta ve imkan 
diriğ edilmiyecektir.,, 

Fethi 8. in nutkunda neler 
ıöyliyeceği merak ve alika ile 
bekleniyor. 

Fırka mahfilinin camları kJ>. 
rıldığı esnada, Çetme mutemedi 
Refik B. batından yaralanmıt- • 
tır. Bu tecavüzü yapanlar, ev
veli komünistlikle geçinen bir 
takım İşçiler olduğu gibi sabı
kalan ile tanınmıt bir takım se.
fillerdir. 

Bundan anlaşılıyor ki ko 
münist geçinen bazı serseri 
ter, bu fırsattan istifadeyi 
ihmal etmemişlerdir. Ez
cümle Niyazi isminde bir 
komiinist Bahribaba par
kında 300 kişiye nutuk söy 
lemiş ve demiştir ki: 

ııı 

Cuma günkü kanlı nümayiş. 
!erde önayak olanlardan dokuz Ezcümle bunların arasında ara. 

- Bu iş, ne İsmet Paşa, 
ne de Fethi Bey işidir. Ko-

Söz Fethi Beyindir!. ·ızmirde C.H.F.büyük 
Karşı fırka lideri ve~g! ve mali ~.iyaset ı:nes- bt•r ffil.tl•Og yapac kttf 
elesindeki sisteınlerını açıkça soylemeh ve 
bu iş artık basit bir politika vasıtası gibi 

kullanılır görünmekten çıkarılmalıdır.. M. M. Reisi Kazım Pş bu 
Fikir ve fırka nümayitlerine hayetaiz refah vadeden , ona • -

kanlı hidise'.erin karıtmaıı her pembe ufuklar gösteren Fethi gün lzınife Q'l• dı' yor 
Vatandaşa iztırap verir. İzmir Bey midir?. Vaziyeti bu cephe- u 
hadisesi, bu noktadan bizi çok den mütale& edince, yeni fırka -----
llıüteesair etti. Fu acıklı hadi- liderinin memleket ve tarih kar- Bu miting-de Fethi J3eyin nutkuna 
•enin mahiyeti, mes'uliyeti Ü· tısındaki vazife ze mes'uliyeti ' ( 
:zerinde bugün durmak istemi- birkat dahaehemmiyetalıyor. cevap verı ecektir. Cuma giinkü 
Yoruz. E 5asen ammenin niza- Eğer muhterem lider, nutkunda kttnfı hadise nasıl oldu?. 
ll'ını bozan, milletin siyasi ter- vergileri nasıl azaltacağını, ver- . . . .. . . . . . 
biyesine çirkin bir misal veren gileri azaltmak için hangi mas- .. IZ!1.:11R, 6 (~ı~lıye~). -. Bu- Bu mıtıngde, Fethı B. ~n ırat .e
lliiınayişçilerin c.:zasını mahke- rafları kısacağını, memlekete yuk Mıllet ~cdısı Reı~ı Kazım deceği nutka cevap verı~ec~ktır. 
llıeler verecektir. Cümhuriyetiıı. hangi vasıta ve şartlarla hariç., P~. Hz. bugun B~lıkcsı~den 1~- Maamafih, bu nut~un ~~mın t~ 
ldaletine İnanıyoruz. Şunu da ten para bulacağını, •elhasıl 'mıre geleceklerdır. lzm~r ~cb . ) rafından verileceğı henuz teabıt 
lı:ııydedelim ki, kartı fırka ga- memleketi ve milleti hangi ma- us'.arın~an bazıları da mt~hap edilmemittir. 
:ı:etelerinin mübalagalı neşriya- li ve ikt11adi sistemlerle refaha daırelerıne. gel~ektedır\er. Cuma ünkü hadise nasıl 
tına rağmen, lzmirin münev- kavuşturacağını açık açık söyle Dokuz eylulde İzmır k~~tulı.~ş g ld ? 
\>er, ve aklı başında çocukları mez ve muhataplarını bu nok. bayra~ı m_uazza~ tezahurat ı- .. .. -~ U • , • 
hu t k ı ki İ•tirak etmit talarda ikna edemezse yalnız le tesıt edılecektır. - Dunku nush · mızda İzmırde 

aş ın ı ara • " O ·· C.. h · t H lk F b f 1 m k d değildirler. bu vazife ve mes'uliyetinin bü- gun ?m u~y~ ~ . ır azı men eattar ar~n . a sa ı 
Bundan başka tez hüratta e- yüklüğünü anlamamıt olmakla ~asının İzmırde.~ub~"kh ~ır mı~ - mahsusla halkın hıssıy.atını tah 

le başılığı ele alan ve iıimleri kalmaz, o vakit, yeni fırka lide fıng yapma1ı ag e ı ı tımaldır. (Devami 6 ıncı ıahıfede) 
gazetelere geçeı nümayişçiler, rir.in vergi ve mali siyaset me-
eni fırkaya şeref v reck iman- selesini, içinde bulunduğumuz 

lardar. sayılacağına Fethi Beyin umumi terait İçinde tatbik ve 
de inandığ· ıı sanmıyoruz. tahakkuk kabiliyeti olan esaslı 
Her halde bu müessif hadisele- bir umde olarak değil, basit bir 
İn nasıl cerevan ettiği anlaşıl· politika vasıtası olarak kulland1• 

ıktan, mes'~liyetler tesbit e- ğına hükmetmekte herkesin hak 
Clildikte sonra efkarı umumiye kı olur.B'.lnu ne iimit ne de te-
lbette hükmürü verecektir. '11e'"!ni ediyomz. Çünkü yeni 

il ' 

. . 
'• lımı ;.ı 

Bu saatte her vtandas•n me- fırka liderinin böyle bir hatııva 
ak ve sabırsızlıkla beklediği dücınesi, .. tün mem!eket İçin 
ey, Fethi Beyin nutkudur. çok hazin ir tecrübe ifade eder. 
erbest Cümhuriyet Fırkası li-
~ri; programına ve siyasi fa- Siirt meb'usu ldarelıRnesi taşlanan ı•e mahlneleri talırlp edllr11 A1111-
lıyetine esas olmak üzere meın MAHMUT dolu gazetesinin lstanbllllJ dii11 gelen nushnsuıdan k ............... ~ ....... ~·~· ........................................................................................ . 
e etin ma:i ve iktıaadi ·vazi- S dakı•ka•. 
etini aldı: Vergiler ağırdır, On 
unları azaltacağız .. inhisarlar, 

- ....... _ 

münistliktir. Yaşasın kamil 
nistlik 1 .. 

İzmir halkının namuskir ve 
munevver tabakaları ve eıı:af, 
tüccar nümayişlere iştirak etme 
diği gibi bu nümayİfleri şiddet 
le takbih etmittir. 

Nümayitleri tertip ve ihzar 
ed nler arasında Y erıiasır baş· 
muharriri lsmail Hakkı, Hiz
met gazetesi batmuharriri Zey
nel , Beıim Beyler de vardır. 
Bunlardan batka fzmirin i9gali 
sırasında Kozmos gazetesini çı
karmıt ve timdi de (Hal kın se
si) gazetesini çıkarmakta bulun. 
muş olan Mehmet Sırrı Bey na 
mında biri ne dahildir .Mehmet 
Sırrı Bey, lzmride hiç itibarı ol
mıyan bir adamdır. 

Yukarda isimleri aa-
yılanlnrdan 1ıazılan millt cidal 

alkrn sırtında bir yüktür, onla- Fethı· Bey Karsıyakada 
1 kaldıracağız. . Halk fakir ve 
Zgin bir haldedir, onları refaha 

avu,turacağız. Memlekette pa Tavzı'ha muhtaç bı'r nokta 

ltalyan tay
yareleri 69 uncu hafta 

a Yoktur, hariçten bu memle-
ete para akıtacağız. • 

Yolunda beyanat üstüne Be.- Yeni Fırka lideri Gazinin kendisile beraber 
anat yantı y 1 • 

,. • a nız yenı fırkayı f d X. d b h tt" 0 ? 

20 Eylülde lstanbuJa 
gelecekler 

- --'!tan gazeteler değil, hatta" hu··. o u~un an a se 1 mı 
u t t f 1 • d k" h • t d.IJ · b k d Bükrcşıe eylülim on dörduncü gü-mh.eB ar. a tarı olan matbuat ta Dün gece zmır e ı us us. ı e. ı e. n u. a ar gerginle,. . 1 k b 

ld b b nu yapı ması mu arrcr eynclmilel e ı eyın programını ve beya- uhabirimizden a ığımız ır mıt ır vazıyette ayni teraneyı· m h d b müsabakaya iştirak edecek olan İtal-
atını memleketin her tarafına telgraf bı"zi yeniden ayrete iı .. ·· §U veya. u tekilde ifade etmi& 

d 1 1 b T yan tayyarelerinin fstanbul<lan geç 
ay 1 ar. Vergileri azaltmak türdü. Kartı fırka taraftarı go: 0 ması. ıze daha garip geldi ve mesine miısaade istihsali için hükiimc 
evzuuna temas eden her prog- rünenlerin halk arasında Gazı derı~ .hır hayrete dütürdü. Eğer timizc müracaat cdilmıJ ve muvafo. 
ın, en medeni memleketlerde Hz. nin kendilerile beraber ol-· t~fsılat alır ve bu haberin sıhha- kat cevabı alınmıştır. 

·ıe, h lk için ıız, çok cazip o- duğundan bahsettiklerini öte- tıni tevsik edersek bu mesele et Bu filo Kaproni sistcmınde dokuz 
r. denben· 1·,ı"tı"yorduk. F etbi B& rafında daha söyliyeceklerimiz · b. lı b ı d avcı tayyarcsıie ır om ar< rman tay 
Son unlerde Fethi Beyin de yin yanında ve gözü önünde, var ır. yare indcıı mürekkrptir . 

Ylcdig il b" Türkiyedeki buh- hararetli taraftarı geçinen ve İZMlR, 6 (Hu. M.) ·- İtalyan tayyare filosu Bükreştckı 
a~ umumi dünya buhranının mabkfun olduğu ıöylenen llha- Fethi B. bu gece geç vakit müsabakada bulundukt. n sonra ı ta
bıi b'r netic ... sidir. Buhrandan mi isminde biri tarafından böy- Karşıyakaya giderek bir ak !yaya avdet edeı ken İıtanLula ugrn-

.. 11•tarip olan b r kııım halk le bir tey söylenmeıi bize garip yacaktır. 
oy( d F h" B · rahasmı ziyaret etti. Son-e Üşünebilir: geldi. Fakat bizzat et ı · ın ltaly~n sefaretine gelen mahımata 

Mektepliler nıiisabakasının 69 un
tu hafta birinC"iliklrrıni sırasıl yaz ... 
yoruz: 

1 - Ticaret mektebinden Hl No. 
Zıya Bey. 

2 - Darü şafakadan 22 No. hk.n 
de Bey. 

3 - Galatasaraydan Muzaffer 
Cevdet Bey. 

4 - Ereııköy Suadiyc Amorıkan 1 
kolejden N Asım B. 

5 - İst. Erkek muallim n.lkt b• 
den 94 No. M; hir B. 

Mil bakayı azananlar, mcv·tıt 
mükafatlarını ida.rrmizc muracaatJ,ı 
aldırabilirler. 

70 inci kafta 

1 

esnasında Anadolu idaresinin a
leyhine c~phe almıı adamlardır. 

Fethi B. lıtanbulda iken be
yanat araaında lzmird:! teşkillt 
arkadatlarının çalıştıklanndan 
bahsetmitti. Şimdi bu son hidi 
selerden arkadaılannın kim ol
duktan tamamen anlatılmakta
dır. Bu adamlar elinde muhale
fet ve fırka mefhumları,biribiri
ne karıttırılmış, anartiye doğru 
tahrikit yapılmağa batlanmıt· 
tır.Nümayitlere önayak olan Se. 
hir gazinosu tabibi İsmail Hak 
kının muhalefet yapması, hük6 
met yanında bufonan barını bir 
takım münasebetsiz kızlarla dol 
doldurduğundan dolayı, kapatıl 
m:ş olduğu cihetle, hük6mete 
kızmıt ve Fethi B. in lzmire 
gelmesinden İıtifade ederek bu 
ta,kınlıkların bathca mürettiple 
rinden biri olmuştur. 

Acaba iktısadi ıztırabımıza bapisanedeki mevkufların ken- ra aahile, gazinoya geldi. ı;<irc. tayyare f ıo.u 20 eylıild bura· 
're bulacak olan Mesih, ona ni- diıinden tahliye ve hürriyet iı- (Devamı ıkincı sahifede) ya gdccek ve iki giin kalacaktır. 

70 inci hafta ba~ladı. G zct<miz<lc 
pcrşcmlıe günıınc kadar çıkacak ha 
berlerdcn <.:n miihimmini seçip önü .. 
muzdcki cumarksı akşamına k~dar 
•;ızetc~i~ müsabaka nıemuıluı;uııa fethi bey - Yııl111, /111 yrni şır1ı 

1 eondcrınız. ı beli de be(jı nnı~dltıı!l.. y ill'll i<·.1t el/im, amma 
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No: 28 (TercUme ve lktlbıı• ' 

• • h•kk• m•hfuz:ur.ı Müzakeratın kesilmesine sebep gösterilen 

e grevci~er 
fznıir Jinıan amelesi bir gün çalışmadı! 

eşat Ef. nıçın takıp, maddeler millicilerin "" azamı, metalibidir 
Hnpisa neılen bir ses: '" hiirriyet isteriz! 

j _1 d n rnı u ve itfaiye hadiseyi bastırdı 
İZMİR 6 ( Milliyet) -, yelerinin art ırı lmasını is~ 

tarassut ediliyordu?. Cevap!.. jficnebi matbuat• f 
lJadi~:ı h llcşat 11~f. niıı Konya Çele- Vali kabul etmiyor) lsveçli kahraman Miralay intihar etti 

Casus! .. 
Dün lıap ı shanede mahpuslar Şirket hadise çıkmarnak ıç 

"hiirriyet İHeriz !,, diye bağır- - lifi kabul etti . Müteakıbe11 

mışlar,kargasalık olmuş, derhal bugün Fethi Bey şerefiJ1e 
jandarmalar, itfaiye tulumbalı:. · mıyacağız,, demişlerdir. 
rı yetişerek hadise bastırılmış- Serbest Fırka İzmirde 1 . 

hisi ilı~ ll1Üll8~eheti ülabileccg~·in- Hindistanda aylardanberi sü fara karşt SOFYA, 5 (A. A.) -
ren milli mukavemet hareketine Otuz iiç sene evvel bir balona Ord~da casu~bk . yaptığı-

trr. tını hazırlamkla mcşguldiil°-
İZMİR, 6, (Milliyet) - yasete Dr. Ekrem Hayri. 
Bu salah liman sirketi amele getirileceği ve Fethi B. ıo 

si grev yaptılar. Grevle yevmi- na gideceği söyleniyor. d en bilhassa korkardı.. nihayet vermekve gelecel:ay binerekş : nalkutbuna gitmek na daır .~ide. ed.ıl~~ bazı 
Londrada toplanacak konfe- iızere yola çıkmış olan İsveçli e:nareler yuzerın~ gın.ş~le~ t~h 
ransa Hint millicilerinin iştira Andrce ile iki arkadaşına dair kıkat esnasında ?ır mulazı~ ıle 
kini temin etmek üzere mahpus 0 zamandanberi hiç bir iz bulun 1 karş~laştınl~n mıralay M_arın~p 
reis Gandhi ile başlam ş olan mamıştı. Ahiren tetkikat yapı-Jplskı ~u ~uvaceheyı ı:nu.teakıp 
müzakeratın inkrtaa uğraJ•ğını lırken Andrce ile bir arkadaşı-·! hemen ıntıhar eyleıru~tır. De
habcr vennistik. Dün gelen telg nın cesetleri buzlar arasında bu vam etmekte olan tahkıkattan 
raflardan mi!llcilerin ne istedik !unmuş ve bazı eşya ile beraberj şimdiye1 kadar ç•kan ~etic.eler 

Ferit Paşa Avlonyalıdır. dairelerinde yapıldığını bildiği 
Adliye memuriyetlerinde ve Şu için gerek Reşat Efendi gerek 
rayi Devlet azalığında bulun- onun tablakarlarına varıncıya 
muş Halil Rifat Paşanın sada kadar bütün adamları tarassut 
retinde Konya valiliğine tayin ettiri'lirdi. O kadar ki Reşat E
edilmişti. O aralık ikinci katip fendinin terzisi olan Beyoğlun
İzzet Paşa da ŞCırayı Devlette daki (Vidoviç) in dükkanına 
aza idi. Ferit Paşanın İzzet girmek bile tehlikeli idi, çünkü 
Paşa ile münasebeti ve Yıldız orada veliahtın adamlarından 
sarayında her ikisinin yekdige- birine tesadüf olunabilirdi. Ve
ri le şayanı dikkat derecede ül- liaht Reşat Efendi mevlevi ta
fet ve ünsiyeti bundan neşet et rikatma mensup olduğundan 
miştir. Sultan Hamiot mevlevilerin en 

Ferit Paşa Şurayı Develtte büyüğ~ .olan K.onyadaki Çelebi 
iken İzzet Paşa ile fena halde Efendt ıle Velıaht Reşat Efen
bozu•muş, c:deta kavga etmiş- dinin arasında sıkı münasebet 
ti. İkisi de Saraya gider gelır olabileceği zehabına düşmüştü. 
ve Hünkar::ı ahval hakkıntla Hünkara o kanaat gelmişti ki 
haber verir takımdan olduk'ları Reşat Efendi Konyada Çelebi 
için bu kavga saraya kadar ak Efendi delaletile memleketin sa 
settiıilmişti. O zaman rivayet ir noktasındaki mevlevileri ken 
olunduğuna göre bu iki saray disine celbedebilir, bu suretle 
adamının artık biribirinin yüz- kuvvetli tarftarlar me}•dana çı
lerine bai-:acak halleri yoktu. kar ve her hangi bir harekete 
Her":es bunları yekdiğerinin ön ayak olur. Bu itibarla Çelebi 
can dü manı tanırdı. Ancak Efendinin ahval ve harekatı mü 
Ferit Paşa Sadrazam olduktan temadiyen tarassut altında tu
sonra sarayda tutunduğu el tulmakta ve bir çok kimselerin 
İzzet Paşa olmuştu. Buna bir bu yüzden canını yakmakta idi. 
çok kimseler hayret ettilerse Veliahta karşı Hünkarın faz
de Ferit Pa anın ahlakını bi- la vehmini bilen bir takım jur
lenler hiç müteaccip olmadılar. nalcılar Reşat Efendiye ait mev 
Ferit ve İzzet Paşaların biribir lj zuları yakalayınca fırsatı ka<;ff
lcril~ ne derece ve ne kadar ko- mazlardı. İstanbulda memur hu 
hy uyuştı;.klarına atideki me 'lunduğu zamanlar bu hakikati 
sele ile bizz~t şahit olmu~tum öğrenmiş olan Ferit Paşa da 
Bir gıin, ş;md i hatırımda kal I Konya valiliğinde Çelebi Efeıı
nııy~n bir mese'eden dolayı, di yolile hayli yükseklere çıka
İz;:et Pasa Hünkar ile Sadra 1 bileceaini kestirmisti. 

- o • 

zam arasıı da bı r vasıtai tebliğ (Bitmedi) 
ve m.Jhaverc olm.ıştu. O me- -··---

"Ege" vapurunun telvini 
bitti 

Seyrisefain yeni satın aldığr Ege 

vapurunun dahil ve harici telvinatı 

t."'mamen bitirilmiştir . 

Vapur ilk seferim doğru posta o-

sele Hünkfırrn istemediği şe
kilde cereyan etmekte idi. İz
zet Paşa Sadrazamın Hün
kirca hoşa gitmiyen mütalea
larınr getirip arzederken Sadra 
ı>aınm noktai nazarı yanlış ve 
Padi<ahın mütale;ı.sı musip ol
duğunu da söylemekte idi.Hün !arak Trabzona yapacaktır. 
kar bir daha İzzet Paşayı gön . Ege vapuru Trabz?ndan av.det et 
derdi. İzzet Pasa gittikten 

1 

tıkten sonra İakcnderıycye gıdecck 
:sonra: · ve Cümhuriyet bayramına tesadüf e-

ş . 1· ·· ·· ·· ·· b d 1 den 29 teşrinievvel çarşamba günü - ıtn• ı !~orw·sunuz, u e . , . .. _ "'" .. . 
fa S ;ıdrazam ile beraber olur, 0 1 kem.euyede mukumct er!cinılc 
fıkirJe gel;r. yerli t"irl•r şerefine vapurda bir ba-

Deıli ve filhakika öyle oldu. lo verileaktir. 
1 ... ........_ •.• - -
za , Paşa bu sefer gelişinde 

afz,.ıı de~i .ti rm:ş. Sadrazamın 
noi ·t ı · •ıa . •arını terviç eder bir Son dakika 
li~a., takırrP.• tır. (B:ışı Birinci ıahifode) 

F e ;t Pa a Konya valil!ğinde l'.'1aiyetinde bulunanlar ara-
iken oran••ı ;""!arma müteallik d .. tı' il I h 

• ı • sın a swıs ma er e ma -
b r cc ıcr .. ıta bas!amış olduğu • • · w 11 
sôylcn:rdi , ı ca:, keı•disi bu res · kum. ıken tecıle ~grayan -
:-ni icraatındar z!yade hususi iş hamı de vardı. Bır aralık 11-
arat ve ih'..n <.tile saraya hulul hami halk içinde ilerliyt>rek 
etmi~ti. Bil assa Konya Mevle-ı bir nutuk söyledi. Nutkun
vi d ·rgahı şeyhinin tarassudu! da Gazi Hazretlerinin ken
ahval ~us~sunda gö~terdiği .d~k dile rile beraber olduğundan 
kat ve ıhtıma '1 Fent Paşa ıc;:ın bah tt' Ond 
vesilei ikbal o muştu. s~ 1• an aonr.a 

F et hı Bey de açık otomobı -
J.1·1 ılum olduğu üzere Sultan 

Haı-ı d'n pek sıkı bir surette 
taras:;ut ettirdiği zevattan biri 
rJc Veli2lıt Reşat Efendi idi. 

Saltanatın kendi elinden git
me:: nele herke ·ten ziyade veli
aht ı menfaat ve alakası oldu
ğunu ve .nazide Padişah aley
hincleki entrikalara hep veliaht 

lin üstüne çıkarak bir nu
tuk irat etti. Karşıyakalıla

rı selamladı. Memleketin 

zeka ve servetinden bahıet
ti. En nihay e t Gazi Hz. 
nin izleri Üzerinde gideceği

ni ilave e tti. 

Rus tayyarelerinin uçuş~ 
Uçuşlar çok meraklı oldu ve b 

çok seyirciler bulundu 
leri anlaşılıyor. lsveçli hava kahramanının yol · h~k~~ıncı~ makam.atı aıdesı.ıce ANKARA, 6 (Telefonla) -

1 

~uşta yalnız Rus tayya 
Valii umumi Lord İrwin bun defteri ele geçirmiştir. ı bu7uk bır ~etumıyet m uhafaza Ankarada bulunan Rus tayyare uçarak akrobatik hünerler 

la'.ı ka_~u~ deği~. t~t'<~k bile ede "Times,, gazetesi Andrce'ye edılme~<tedır. leri, bugün öğleden sonra uçuş trlar. Saat on altıda 'f 
mıyecegını. bıldı~mıştır. • tahsis ettiği bir başmakalede Za~ıtler ve m~murlar arası~- !ar yapmışlardır. Uçuşa 4,30 Cemiyeti tarafından M: 

Maaınafıh bu ınkıtaa ragmen ezcümle diyor ki: da bır çok tevkıfat yapıldıgı da başlanmıştır. Uçuş esnas n - parkında tayyareciler şe 
~illıcile~in konf~ransa işti~aki ı "İsveç hükfuneti ölü hakkın- hakkındaki heyecanvereci şayi- da Tayyar~ Cemi:r:_eti reisi Fu:: t ·bir ç~y verilcce~inden uçul' 
nı temm çarelerı aranacagın da azami ihtiramı göstermekte atar tamamen asılsızdır. B. ve cem.yet erkanı, hava mus teakip tayyarecıler M3 

söylemek yanlış olmasa gerek- dir. Otuz ür sene evvel Andree -5. --::--·~1.k t teşarı ve tayyarecilerimiz, Rus parkına gitti. 
t . ~ ıyası mu a a f" · f '-~ b. z· f R f" · ~ 
ır. . . yi Spitsbergen'e götürmüş olan PARiS 5 A. A. ) _ M. Bri se ırı ve se aret er""nı, ve ır ıy: ette us ~ ırı, rı. 

POONA, A. A. - Hınt mı! Svenskund ganbotu yeniden teç d Al ' ( f" . M F H çok meraklı zevat bulunmuştur. ret erkanı, hava musteŞ3 . ..r 
liyetçilerinin hapisanede bulu- - hiz edilmiş olup ölüyü Tromsö' an ' . man se ın h. ?n . o- Birinci uçuşta Hakimiyet mu- yare Cemiyeti erkan ve dir. 

· 1 .1 • ar esch ıle Almanyanın arıcı sıya h . . . . . 1 T nan reıs erı e umumı v ı a- den getirecektir.,, "Times,, otuz . k d C d ı arnn Neşet, ıkıncı uçuşta Ha vat bulundu ar. ayYa 
rasmda teati edilen mektupla ür sene evvel kutba b;r balonla ! 1setı ve Y~ ınk a 

1 
enhevkrke edyapı 'vacılık ve spor muharriri Orhan 1 Pazartesi günü Ankarada.l' 

·ıı· t ·1 · t k ~ . . .. acak muza ere.er a ın a u- B 1 1 d Ü .. .. k d kl d" ra nazaran, mı ıye çı enn e gitmek cesaretmı gosteren bu .. .. .. .. .. ey er uçmuş ar ır. çuncu u- et e ece er ır. 
_ ztm muddet goru~mustur. 

kahramanların eger o zaman _ . - • - , · -- ( 
rüzgarmüsaitesmişolsaydıkut \'esaiti nakliyenin te- lz .. nıirde yalnız 3;) ınevktıf "·H ..ı 
bun sükunu ve yalnızlığı içinde kernrnülü teraİd{iye de- "' 
bunlann Novaya Zemblaya yo- I İZMI~. 6 A.A. - Müddeiumumi- bıkalıl~.~d~n Yıl~ırım. Şev~e IJ/": 
luna g~miş olacaklarını kayde- lalet eder: !iğe verilen 35 serseri muharrikten 300 kişının tevkif edıldiği 4 

· · d k"k karılan ve İstanbul gazetelet11 derek ilave ediyor: Her hangı noktaı nazar an tel 1 9 u hakkında tevkif müzekkeresi ke- . , 
"Buzların vaziyeti daha mü- edilirse edilsin, iktısadi hayatın C5'l- 1 . . . .. . den şayaıalann aslı ve esas 

., b kil d b.. .., - sılmıstır Bu meyanda komunıst Ke- Fethi Bey nutkunu yarı~ sait olsaydı bunlar ·Spri ts er- smı, ruhunu teş e en en uyuK a-
1 

gen'e vasıl olarak Nansen 1/e milin vesaiti nakliye olduğu tezahü· rim. Çat31kafa Ahmet ve Yusuf, sa- dccektir. 
· eder. Nakliyatın muntazam bir suret ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!I,... 

Johansen'in kutup kışını geçır- d. k ı· · ı "' ı 
tc temin ve iktıJa ı müna a at vesaı- 1 ki •• b t l 

dikıleri gibi gelecek bahara ka- tinin tek<ir edilebildiği memleketler r a a rı l una s e a 1 m 
dar orada kalabileceklen1i. Va- de terakki ve refahın da ayni zaman 
tandaşları bunlar hakkında'.. ce- d~ yerl~miş ol~uğ~ ~örü~ü··: Halbu-
saret gösteren ve cesaretle olen . kı n_al?ıyat .eınn mu~ı~mıı~ ıh~al.e- frak sefiri, iki komşu memleket 
lere karşı ifası lazım gelen ihti d~ldığı, yan•. hayatı ıktı~dıy~nın ın-

• . . klşafını temın eden vesaı_ı munakale-- •• b t . h edı"yor 
ram vazı!~!J'!P!_Cak!~rdır.,. nin mcfkut bulunduğu yerlerde ise m UilaSe a lill 1za 

sanayi noktai nazarından elim bir te· --- Ü • J-IZ Rllsyada reddi ve tedenninin hüküm ıÜrr.ıP.kte Türkiyeyi çok değişmiş buldum. ftZI ~:· 
Tayyareler avdet etti olduğuna şüphe yoktur · go"ru"şmek için derin bir arzu duyuyorw 

Bu hakihtlei t e,;liın edebilmek 
MOSKQ'f_ , 5 A. A. - De için uzun boylu tetk'.k ve tetebbüe Evvelki günü Bağdattan şe~ 

vir seyal•atini yapan Sovyet tay lüzum yoktur. Yalnız iktıaadi terak- . . l . I k f "N 
Lord lruı•ln yareleri 1280 kilometre katet- kinin pek b:u·:z bir surette temin c· r~mıze ge en Y~?1 r.a se ırı .a. 

tikten sonra bugün saat 13.35 te dildiği memk kotlc .. e bakınız: göre- cı B. Şevket dun bır muharrın 
lif ve taleplerinde hiçbir deği- Sivastopola vasıl olmu şlardır. ceksiniz ki buralarda ilk nazarda gö- mize şu beyanatta bulunmuştur: ~~i.ııj~, 
şiklk yapmadıkları açıktan açı- Bütün seyahat müddetince şid- ~:'.~~·;.-;;::ea:,;,~~;;ib~;f;~r~~;;,.: ';Hukuk fakültesi 1 

ğa anlaşılmaktadır. Mlliyetçi- detli bir surette yandan esen zim ve idare edilen vesaiti münakale 1 mezunuyum" 
1 

!erin bu talepleri şu dört nokta rüzgar arasıra dakikada 25 met ve bunların bugünkü hali mül<emme- _ İstanbulda 5 sene kaldık-! 
da hulasa edilebilir. 1 - İngi- relik biı· sür'at iktisap etmekte liyyette işlemesinde diğer bütün mar tan sonra 16,5 sene evvel Tür-
ltere İmperatorluğundan ayrıl- "ıdi. Gayet alçak bulutlar yüzün katardan ziyade kendisine bir bi11ei . d I k d . . 

d·ı · 2 H 1 - teref ayıran Fonl'dur. kıye en ra a av ~~ et~ıştmı. 
mak hakk nın tas ı u, - a den uçuş pek ziyade giiçleşmiş- Okyanoıiarı aşan cesim gemiler İstanbul hukuk fakultesı 1913 
ka karşı mes'ul ve milli bir tir. Tayyareler 400 metre yiik- biç fÜpheı'z büyük mikyasta eşyayi mezunlarındanım. Türkiyede 
Hint Hükumetinin teşkili, 3 - seklikte uçın'l~lardır. tüccariye ~at."; ı:ıau:. şi.m~ diferler bir çok dostlarım vardır. Arzu 
İngiliz metı>1ibinin ve Hint dü- - O f-.·.-d - - de uzanabıldık.erı yerlerın hududu ederim ki şimdi onlarla konuşa-

r ı ı are , h·ı· d .- d L: mi k 
Yunu umt: m'yesi de dahil oldu "" ı ın e şc,ıır en şenu·e, me e et- .. 1 · 1 k · d 7 B A re• s A A t ı k t kü·ır tl" "kta d yım. ıv em e .etım e sene mu-<Yu halde İngilizlere ait imtiyaz uenos y . , . . en mem ' o e ı :,re ı mı r a f b 1 d İk" d f 
" Reisiciim;1 •1r muavi.ıi tarafn- mal nakleder. Fakat düşününüz, mü- tasarrı lıkta u un um. ı e a 
!arın muhtelit bir m~hkeme ta d"l b" . kemmel ve sür'atli Ford kamyonları ı Dahiliye ve bir defa Adliye na-

f d k.k. h" ı · · dan neşre ı en ır emırname 
ra rn an tet . ı ı , ıç Jır cınayet 1 • .., • merkezind tabii v:"sıtası i!e. b~nlıı;ın noktai har<k~~e- 1 zırı oldun~. w. • 
i lemcmiş olan siyasi mevkufla ıle hu.<umet . . e . r•~.•e etyayı t.ı":'rıye nakletmek mum- Türkiye çok degışmıt 
rın derhal tahliyesi ve bunla- mim etmek ve ah~lı~ı c~dışeden kun olmasa ıdi gerek vapurlar ve ge İ .. . . bu 

d d"l al ve vaziyetin avdetı ımkanını ta- rekse ıimendiferler ne kadar fayda- . s~anbulu ve ~~rk~yeyı 
rı~lkml ~s~ r. re d. e 1 en r; b kurtarmak maksadi!e bir ay ör- 112 ve lüzum•uz birer vasıta haline gelışımde çok degışmış ve terak 
mu ennın, te ıyeye ın ,c ur • . .1• d"l · t' y··k k girerlerdi. ki etmiş buldum. Bifüassa kıya-
ol_dukları naktı cezaların kendi fı ıdare ı an e 1 ı;ıış .r. u se ki T 

1 b f d Va "t henüz müsaittir. icaret iıle- fetıteki deg· işiklide çok şayanı 
l . · d · 4 Mı"ll" mu""da mektepler ta c esı tara ın an . . . tk"k d" . b b erme ıa esı. - ı - .. . nnızı te · e ınız ve esa abnızın dikkattir 
fa e maı·1 1·.·er u··zen"nde mu .. ra dün akşam y,pılan numayış es- beliğ ifadatı kartmnda kendi ifleri- j B"" .. k· T"" k. k 1.b l 

a v - ' ' ' · · · .. lı ·· k d uyu ur ın ı a ım yanız kabe ha'<krn !; k~ "mlü. nasında 2 kişı o nuş, 30 a ar niz için de bu sene ve hatta birçok •. .. .. .. I 1 
. . •. kimse yaralanmıştır. ıeneler daha Ford araba veya kam-: ben degıl ~ut~n munevv~r r~k-. Irak sefirinin yeni t;tr. 

~u talep~e~ kab:Jl . edıl~ıgı I Nacion gazetesinin verdiği yanlarının saadet ve refruı~~ız nok~ai lılar kemal.'. dı.kkatle ta.kıp edt_Y· 1 rupa seyahatinden 0 val~ıı 
t~kd>rcle ~·llıyetçıler ıtaat5ız- 1 habere göre kabine azası M. İ- ~b ~armda1 dn ~n esakaslı ve mu~remkbı.r orlar. Turkıye, necıp mı!- ceklerdir İtimatnameırrt 
lık hareketıne devam e.tm.~kten r'ıgoyenle görüs.tiikten sonra hü 1 tiyaç 0 u,.una ""at getırece 11

- !etinin başında bulunan Gazi d t k; 1 H ·· dere' 
kl f I l niz. H . k 1• . r . h. at an ra z. gon l 

~a~ geçece er, ".;:at ıspır~o u kumetin müşterek istifasını ken Ford idarelidir ... ve bilhassa bu z: :-'e 1 ~. ı .. ap rıca ı~ın ımme.t Gazi Hz. ne teşrinievV~ ~ 
ı~ki satılan yerler ıle ecncbı ku d" . rmi<:ler ve memlekPtİn memlekette maruz kalacağı bütün ·len ıle buyuk terakkı hatvelerı sında takdim edeceg-iırtl 

l d .. kk. ısıne ve ~ . . 1 T .. k" . b.. ..k k 
maş arı satışı yapan u _an ve f ti namına kend;nin de ırü~kilatı ko!ayl·l<'e "ktiham edebae- atı mıştır. ur ıyeyı uyu ar diyorum Bu hatita içinde 
mağazat.arıı:, tuz depolarm_m ö: ~:i:i~~mhur!ukt311 istifa. etme- . c•I< hir k•--'•·• , .. ·~'·' ••" 1 ı . ., '·- de~i .added~n lraklılar.T.iirk m~~ raya gid~rek Tevfik ı<iiŞ 
n~nde }'m~'.r~ k~dar .. c~~r.~u .~1 sini istemişierdir. M. İrigoyen' .11illet mektep e· ı 1~~,~~~ taa~ıil ve! saa~etı~~ can~ ye mülaki olacağrm. ~ 
bı b" :ı. a'l oy e e gd0 '

1

1
u u no- in bu tal~bi kabul etmediği söy \ Maarif vekaleti Mill-t mek- ıgonuT .. ~1'. ~r edr. • . 1azı z. y~ ı Türk Irak doıtlılll. 

betçiler bulunm1kta ır ar. 1, kt d;r Vaziyet cok ger- t ·· 1 _. . 1 1 kl • b 1 nız ur'<ıyenın egı, yaptıgı -
U ' ı· b t kl"fl . ._nme • e · · , 1 '-P eıınm ıazır ı . arına aşa- · k"'~b a anı 't. karş sında bu·· ı·kı· kardeş m~lekel mumı va ı, u e ı '!re . ,. . M"'l k 1 . . . ın ııa m z e ı ı v ... 

müteallik olarak sör Tej Sapru ,., ~ , ,.r mı~~~: el 1 etime k tep ;:.ı teşrı; 1 
tün düııyanın takdir ettiği b;r da umumi siyaset gaye~ 

ile M. Jayakar vasıtasile gön sil edilmesine muvafakat olun- s n 1~ e akç~ aca ve cıort ay e şahsiyetti r. İnkılabınız bütün nedir Ye.,.ane arzuın iltl 
d d .•. ·ıı· ·1 . . d • .. b vam e«ccc tır. k ·11 ti . ·~· r hh l . b • er ıgı cevapta , mı ıyetcı erın ma 0 nı tavsıve e Pcegını ey;m ., k'I t . a· A k d h lk şar mı e en ı~ın e er o - arasındaki do'tane rni!tlp 
. • . . 1. k h k d · · • e a e şım ı v ._ a :ır a t . 1 J 

sılahsız ıtaatsı z ı are etı o- etmı<>••r . · ., _ 1 ı:f . 1~ ·d 102 1 il muş uı. ·d - k · · uııt:\ 
l ·ı H" d" h ·· Mı"ll·ı bayrak açı1<lı ıcı.ı m u ıte . · yeı .ı e O ıa <' Ben umu·111 harpte ihtiyat 1 ame ettırıne ıçın ayısı e ın ıstanın ıızur ve su . k , d· · ' ' ı k 1 k · riıTl· 
kiınuna , urmuş oldukları cl~rbe POONA. 5 A. A. - İsl~.m- 0 

. t mK Y:r '\:crı;ı~tır. zabiti id;nı. Memleketinize kar-, er . a .. ~.a ı~t~ i iJf1 
yi ı·e yaptıkta,- fenalığı tan'- purdan ge'c •ı bir habere göre, a ro arıcı kalan şr derin bir sevgim vardır. 1 ~z.ıl7 goruşmek ıçın çll· 
mak istemediklerini kaydet- 250 polisten r.ıiirekkep bir zabı- mcl{eZ mt>murl.arı lrak l\,i. Meclisi rın hır ~rzu. duyuyoruı aııS 

· · · · b k Y · t l "l"t ·· · ' mevcudiyetımle bu dost mekte ve mıllıyetçılenn u te ta kuvveti Satara m:ntakasına em eş" a uzenne açı,cta Son 10 sene zarfında Irakta . • .. . ·da 
liflerinin biitiin teferrüatile tet- gönderilmİ§tir. B·ı kuvvet Bi- kalan 18 merkez memuru hak- maarifin tamimi için çok çalışıl samımı :nuna~ebatın 1 ,Ji 
kik ve müzakeresi için vapıb- lilhsi köyii ci"~rımb trıpla:-ı.11n, kı da emniyeti umumiye ınüdi- maktadır. Her kazada bir ipti- çalış~cag~ soylerke~ ı-Jl
cak her .h~gi bi~ teşebbüst~n k~nu~u ve hlil<t'.ime~ ku:ı~etleri- riycıti tarafın~an ve~lecek eı:n.ir dai mektebi açtık~ Beş ta~e ida- ' mel~yı~ kı k~.al Fey·~stitle' 
faydalı hıç bır netıce elde edıle nı hu;e sayan 4 bm kışı hak- bek ~nme~~~~r. ~?1 ıs mahafılın i dimiz vardır. Bagdatta bır hu- il aynı hısle m~h.!~ ...-
miyeceğini bu sözlerine ilave et kn,,la t.ıkiba •ta bu!tınacaktır. de scylenmgıne gore 18merkez 1 kuk bir de tıp fakülteleri acıl- - - B l d iPd' 
mektedir. Umumi vali, silahsız 1 Bu ha valide Las"Österen aa- m~m'.ıru Anadolunun mııhtelif 1 mıştır. .. a ya n;ıa en 
itaatsizlik hareketine nihayet 1 leyan esncısında o~'.ln idare~i- vi ayetlerine gö:ıtlerilecektir. Bağdatta dört yevmi gazete tetkikat ·si 
verilecek olursa, hükumet tara nr: :ıit bin:ılar tahrip uiilmiş po Rasim B. hakkındaki çıkıy< ·. Dün. Darülfünuıı müdcrr• J 
fından ittih~z edilen fevkalade !islere karşı tecavüzlerde bulu tal-kikat bitti • Yalrıız Bağdat ile ~stanbul a Cevat Mazhar, Nazmi-"931

1
,., 

tedbirlerin ilga edileceğini ima nulmuş ve ahali verı?;İ vermek-· Vilayet Baytar m!idürü Rasim B. rasında po3ta biraz gecikiyor.! dört talebe berayı te:kık J)a 
etmis, siyasi mevkufların ser- ten imt;n.:ı etr-ıistir. B•ı hare- h•kkında yapılmakta olan tahkikat İstanbul gazetelerini 20 gün son' valisine hareket etmi !erdir 
bcst bırakılma~ını ve Hindista- kete te~ebbüs edenler cl!erinde nihayet bulmuştur. Evrakı tahkikiye ra alıyoruz. 1 H B 1 d tzmir ve 

·ı k K E " · ·11· b k k ·ı· "d h · d" d"I · İ k · d" · "h b d eyct aya an na verı ece .an unu sasıyı mı ı ayra ta~ıma ta ve sonu-
1 
vı ayet ı are eyetınc tev ı c ı mı~- ra ta şım ı ıntı a at evam. . ai "' 

k.k ·1 ··ı U f k f 1 1 .. d 1 d ki . . tı" ı· t" ·~ b .. l k d" T . . "d 1· \ goçecek buralardakı sın tet ı ı e ml'. 'e e on ::ransta na ne :ır muca e e e ~ce crmı I r ' ve ı 1< .. are ugun top anara e ıyor: eşrınısanı e mec ıs . . . 
Hint mill1 kongresinin de tem- söyle'm~l.tedirlcr kara• ·:ı verecek. 1 toplanacaktır. Ve kıral H:z. Av- lcrı tetkık edecektır · 



MiLLiYET PAZAR ' ' f,iLÜL 1930 

:Vil3.yet·n yeni teşkila~ında 
1 v )" . Vtliiuett• Mahh•melerde Yerli 

1 
er 1 sergı yeni teşkilat[Niçi_n öldürdü 

En çok hangi daire- - · .. .. 
ler satış yaptı /Memurlar eshabı mü Karısını ol~uren ba-

racaatı tenvir lıkçı Hıkmet 
Ecnebiler sergiye çok edecekler anlatıyor 

mal 

Tasarruf cemiyeti 
propagar da va 
h azırlanı vor 

ler· çab • 
ın ı 

Nasıl oldu? 

nürültülü bir aile 
davası 

Yaralı Veliyeddin B. 
hAdise hakkında 

Harici ticaret 

Büro teşkilatile işti
gal ediliyor 

Vakıf hanında bir 
daire kiralandı 

3 

•• c 
Ekonomı 

Afyon 

Kongre yakında Ce
nevrede toplanaca~ 

T. odasında noktai rafbet gösterdiler --- Buhususta fabrikalar-
.., Gal tala hk d d IA 1 tt• izahat veriyor Yeni te~kiline karar ven'len nazarımızı tespit i~in ..... vellri akpm kapanan a · Bu sayede halkın iş- Şahitl~r ma eme e an ma umat ta ep e ı " 

ray llaeaindeki ilı:inci yerli mallar eer M' • f Dünkü akfllm rrfiklerimizden biri ~ic;.areti hariciye bürosunun teı içtima yapıldı 
•i•'-d•w ...vanuı bir•--• dün nak· 1 • d h kolay neler Söylediler? lill iktısat VC tasarrU CC· Kadıköyu··nde Yeldejtirmeninde Yalı kılatı etrafında faaliyete devam • - ...... , ..,_ erı a a miyeti memleketin her tarafın- Ticaret odası afyon komiı;yc ICd·ı-;. k ıokağmda oturan 45 inci ilk mektep edilmektedir. 1

-tir. 'tiril görü lece Sultanahmette kansı Ayşeyi da yerli mallann revacını temin nu ve şehrimizin tanınmı~ afyoı 
Sera:inin tahliy..; buıiln bı e· . d la k "ldü . . ~ . 'k d müdürü Vellyeddin B. le ayni sokak· . Büro müdür.liıgüne tayın e- ve müreklı:ebatı tacirleri diin İstanbul mülki teşkilatında- 11 yenn en yara yara 0 • ıçın vası mı yasta propagan a ta oturan müıkirat idareıi memurla- d 1 R h · ce1rtır inin loi deıı-1·,.ı'klı'g"ı' henüz halk tama ren balıkçıHikmetin muhakeme yapmağa karar vermi~tir. ı .. ed~. 

1 
U$y_daya 1C racat ıırketi Ticaret odumda büyük bir içt 

Dün de birçok kimıeler ııerı ıo ,. d'ldl. H'k İ Y • rından Refik ve Kemal B. ler arasın- mu ur erııı en emal Bey bir ma yapmışlard 
lıapanmadığrru sannederek ziyarete mile kavrayamamıştır. Bundan mesine devam e ı . ı met, ktı11at ve tasarruf cemiyetı taraftan eski vaı::if,:_sine devam Bu içtimada ıry. akında Cene\ 
aeı-ı-•encde kendilerine (CÇ kaldık·. dolayı mesel& Sarıyer kaym:ı· karısının yabancı erkeklerle gö bu propagandaya ve yerli mal- - ' etm ki be b d • f 
• . ....,. ı .. t" ·.. d · t kifhanede 1 h'k' · · · · 'd li e .. e r~ er . ıger tara tan rede toplanacak olan afyon v< '-rı bild'-''-'•tır' . Serai tertip heyetı kamhğma müracaatla yaıJtırı il ruş ugune aır ev arın a ımıyetım temın cı a - d b 

1 1 ,. "~.... • • • c> İh İb h" · · d · · d 1 k t a kurdonun ış en e mot&&ü 0 1· mürekkebatı sanaviinı'n tahdı'd ınethalde bu tauda müte...U müraea cak bir iş için eskisi gil J ı la- .,arı san ve ra ım ısmın e ne gırışmez en evvel mem e e ma ta ır kongr . d T" k- f 
at•--, ,,.,.,,·rmek ;,;,.,tertibat almata yete kadar gelindig"i gönıl.'-ıek iki şahit göstermişti. Bunlar dahilinde muhtelif sanayi grup Ald ğ 

1
, .. esın e ur a yon sana 

""' ·- ..,.... d' 1 d'l A k h 'k' 1 l"f 1 ımrz ma umata naı:aran yıı namına müdafa·' edı.lecel ~ccbur olmuttur. tedir. Vilayet bu hususta me· dün ın en ı er. nca er t ı· arının vaziyetleri. muhte ı T' . h . . b . u 

~ d b d ı· ti 1 · · 'h 1 ıcaretı arıcıye iJrosu Dör- noktai nazarın tespitine başlan Serılde bilbaua ipekli e9ya, çorap muııların halkı tenvir etmeleri· si e un an ma uma arı oma cıns eşyadan ne miktar ıstı sa düncü valnf han ıon katını tuta mıştır. 
ı-tn-t, ,;~;ye ... ~-ya alt mamulat ne, ashabı mu"racaata izahat ver dıgını söylediler. edildiği, fabrikalarımızın serma c k b" d t . d'J 

,- ,,..- ...... a ve uro ora a esıs e ı e- Bu meyanda içtimada afyoı ._~bet bulmut n diğer fabrikaların melerine karar vermiş ve bunu Şahit olarak dinlenen iki ço- yelerinin ve tezgah adedinin ne tektir 
" '· k R .,,·t· k da ld • h kk d malfi .. · .. . . mahııulatınm bu seneki vaziyet ekıeriıi yiizbinlerce ziyaretçiye rağ· tamim etmiştir. cur.: tramvay ma asçısı a,.ı ~n a r 0 ugu a ın a - Buronun raportorlerı tayın de mevzuubahsolmu~tu 

nıen çok aatıt yapamamıştır. Kadıköy kaymakamı bir gün Hikmete "~~~ .s~~ın ~~\. toplamağa . ha~Jamış~ır. edilmek_te~ir. . Bu sene afyonlarrn:; evvel· 
Bunlar ancak maarıflarının yarı- Kadıköy kaymakamı İbra· karınla görüştüm,,dedıgını ışıt· ıl ı tasarruf cemıyetı bu u- Şehn~ı~d~. buJw:ıan Tıcaret ce yapılan tahminden azdır. 

mı çıkarabildiklerini. maamafih bek h' B dün işine başlamıştır .. tiklerini söylediler. Muhakeme susta bütün Ticaret odalarından ~um muduru Nakı Bey de bu Yalnız morfin miktarlar} sai· 
lenUen manevi alika ve yerli malla· ım ey Teffiz bitti diger şahitler için başka güne malumat istemi•tir. 'k ışle meşgul bulunmaktadır, seneler mahııuliitının morfin 
rın tarunmaıı temin edildiği için ne· T ff' elatı kamilen kaldı. Diin trikotaj sanayii fabn a 

e ız muam .. 1 · Od d b' · . a ) E miktarına nisbetle fa:ııladır. ticeden memnun olduklarını ııeıecek h' b 1m t b 1 d t<>r erı a a ır ı~tıma yap - fabJı•Jer F' 
ki ıtam lud uşhuer. 'etlerı" Mahkemeler işe aş a ı rak bu malfimatın tespitine baş ıatler geçen seneye nazaran 

ne daha vlıi tertibat alaca arını are Y . lamış.Jardır. yüzde otuz yüksektir. AleHI 
.;;ylemiılerdlr . . . Yeni kazalarda yakında ıda- Adliye devairinin ta<tili bit· ....... - G T k d O mum sandık başına 2.5 liralılo 

Milli fabrika aahipleri eGnebilerın re hey'etleri teşkil olunacaktır. miş ve dünden itibaren bütün Belediyede . . . ra va a 300 bir tereffü vardır. 
•e gayri Türklerin budefaki ıerglye C. Jl/i Ü B hukuk, ceza ve sulh mahkeme- k 

1 
Af 1 k k 

lr 'ki . sn Muavı·nıer tu··r e \'esı·ka verı·ıdı· yoncıar om. ı_syonuno ta k a!Alıa ıöıtererelı takd ettı en • • !eri faaliyete başlamıştır. nazanm:zın teııbıtını tamamla-ve bunu a11f yapmak ıuretlle filen te· 
d ı Dli b lgaretler ı k d mak için birkaç içtima daha ya. yit etti1ı1er1 için çok memnun ur ar. n azı z ' ence avaaı v· l,.. d . . d · Yunanlılar mu''şkı" l "'t kt 

' 1 ayet aıresın e ış a paca ır. 

K fırka kabul etti Sirkecide. otelci Ali Ekber Cinayetin gapıldıgı eı• çıkarırsa mukabil Buğday fiatleri arşı Bem •efaretine tayin edilen Ma- ve Ahmet Ef.lerc işkence yap· gÖrIDİVeCeklef da evvelki gece başlıyan bir münal<a tedbir alınacak Buğday fiatleri son giinlerde 

k arif vekili Cemal Hüsnü B. dün Pe- makla maznun Eminönü merke -- şanın kanlı bir akibetle neticelendi· biraz ılüşiik gitmektedir Faka 
Refik Bev mer ez rapalaotaki daire~inde iıtir~at. etınit zi sabık serkomiseri Fa.hri, mu- Belediye daireleri ğini ve Veliyeddin B. İD tabanca ile Dün aabah Garbi Trakyadakı tUi fiatler sağlamdır. 
reı.S}ı'X-ı'nden çekildi Ye bazı ziyaretlen kabul etmı tır. avini Osman ve taharn memu- d b I klar Refik B. i bacağından. Kemal B. i mübadele komiıyonundan bir mesai Anadoludan günde 45-50 va-

5 • * * ru Mustafa Ef. !erin muhakeme nere e U unaca de alnından tehlikeli surette yaraladı raporu gelmiştir. gon kadar buğday gelmektedir 
-- l Maarif emini Muzaffer, orta tedri- !erine dün Ag"ırcezada başlandı. Belediye muavinlerinin Vila- g·ını haber veriyordu. Hadiıe bir aile Bu raporda komiıyonun ite batla Borsada vaziyet Nuri. B. du··n alelace e 'f d 

aat müdlrl umumiıi Cevat Beyler dün Davacılardan Ali Ekber, me yet dairesinde ifayı vazı ~ e e- me.elesi olup Veliyeddin B. kendiıi- dığı ve •imdiye kadar 3000 Türke Dün borsada İngiliz liras 
Jzmire gitti ölleden oonra Perapalaata Maarü murlar hakkındaki davasından cekleri haber verilmekte ıse de k &i>rüşen bir muharririmlze vak'a etabll nılk111 teni ettiği bildirilmek 1030 kuruşta açılını~ ve bir ara 

Vekili Cemal Hüınü Beyi ziyaret •· vazgeçtiğini söyledi. Fakat id· bu doğru değildir. Bilakis ~da·. hakkında şu ma!Omau vermiıtir:. tedir. Jık 1030 kunış on paraya kadar 
S ili et ocağl \- derek bazı meıail hakkında izahat dia makamının talebile hukuku rei hususiyenin belediye daıresı - Kemal B. benim lıayınpederim· Dün mübadele komiıyonu reiıl M. yükseldikten sonra gene 103r 

da · ;· F~~ :ıc~ Naılı yermlılerdir. umumiye rıamma muhakemenin ne nakli içi~ ~edbirler ~~kt~ dlr. Refikam Naciye H. m kaçarak Holıtad ve Yunan Baımurabha11 M. kunışta kapanmıştır. 
ııa:ıa:t:er=· Fahri Bey devamına karar veril~i. . . ~~·~~un ıçıı_ı de -fen ~şle~ mü nezdime gelmcoinden dolayı bir ııe· Fokaa Ilı uzun bir mülilıatta bulun- Liret 9,05, Altın 914 kunış· 
%Üld . . Şe . . d bul p Hüseyin ve Hakkı ~smınde ı- durlugu beledıye oaıres~nden nedir bana iğbiran vardır. Esaıen muıtur. tan muamele görmüştür. 
rııi ~ tçtima et hrimiz e unan ost~, ki şahit dinlendi. Bunlar dayalı: başka bir bina~ıt akled~e~e~c kendisine nerede teaadüf ıı.em beni Tevfik Kimil B. bu mllllkatta Düyunu muvahmde dün 111 rr· Telgraf ve. Telef~~ umi ~ui ve işkence yapıldığından haber ve harita şube~ı,. sula~ m~dı~~- öldüreceğini .öylerdl. Aradalıi bu il· komiayona alt dahili ve idarl bir mc- 75, İstikrazı dahili 98,5 kuru~ 

Çtimada kaza dürü Fahri ~Y ıtan. u !eri olmadığını söylediler. Di- yeti ve saire gıbı fen ışlerı mu- birara sebepte dülfuı maorafı olarak ıelenin görüıüJdüğünU ııöylemlf Ye tan muamele gönnüştiir . 
. lkil!tı ve bele posta merkezıne ır!elerek bır ger şahitler için muhakeme baş dürlüğüne merbut olup ~~~~- roflkamın hala11ndan aldığım 300 il· Oarbt Tralıyada Yunanlılar tarafın. Kambiyo Borsası 

l!ıye namz~~; müddet me~gul. 0 
• uştur. ka güne kaldı. ferrik bir halde bulunan buttin rı borcu vaktinde veremedlğlmdir. dan tili mübadele komisyonunun me 

'~fmda gorıı- MuaJlım ımtihanları şuabat bir araya .topl~na.~a~ı~. Evvelki akıam kayınpederimln evine aalıine engel olmak için çıkarılan 
Ulmüştür. Dtln aabah Darülfünun edebiyat Hamdinin muhakemesi Binaenaleyh f~n .~~len mudurlü- giderek bu huııuıta beyanı iti.tar et- mlişldl&t hakkındaki suale 'u cevabı 

Fethi beyden fakültesinde orta mektep muallimleri ğü ve bu müdurlu. ge merbut ş~- mek iatemittim· Fakat akli t..ır yap Yermigtlr: 
ka . olacak ilk mektep muallimlerinin im- Saraçhane başında Azizin . . et sandığı bı lda k ır ya uzun bir · . d K d · isminde belerın eski emnıy - tı ve kaympederim bıça • ayınva- - Garbi Trakyadalıl tili komle-
cktup gelmı. ~- tibanlar• yapılmııtır. İmtihanlara da. meyhanesın eki a n H nasına nakli takarrür etmiıtir. lı'dem de -.talla üzerime hücum et· k ld ~ 

• Y ilimi · d d' 207 d' b' · · "'ld"rmc e maznun anı ..... Ü .. hl! ..... yona mü§kilit, çı arı ı.,ına dair he-
tir. Bu hususta bil olan mua enn .• e. 

1 
. ır. ırını 0 u . Ş Fen işleri müdurlug nun ta • tiler Kaçarak ellerinden kurtuldum. nüz bize ma!Omat gelmcmlttir. 

ftrı.- f"lin İmtihanlar Türkçe, Rıyazıye, lıaan ve dinin muhakemesı yapıldı. a-

1 
d •. b 1 diye binasının · ld' Uk" h 

,... ~a ıril· tarih cotralyadan yapılmııtır. İmti- hit oalrak Polis memuru Hüse- Y.e ek ecegıd e .edarei hususiye ta Evime ge ım. • ıbn ırfıınıdyenemb e Bittabi böyle bir !CY olduğundan 

ht~rlJn J<l.IO- l.e\a 65 ·"' 
üolor 0.47 -.25 sııını J -lMO 

\·'rant 12 0!,00 Mll'I< 1 <ıs.ıı 

... \ret 'il -.o~ Lty '.''l 40 

l)rahmt Jb ,40 OlnJr 26 .61 

tl'rant 1 4.1.7~ Koron 15 ,9: 

tafııııat ve • • . d . . . H F"' ııst atma a ı yen kayın pederım u ıe er e ta an haberdar olunca M mübabele komi•· Çanakkal b'd . • ...~ R Jı'k Bey han evrakı bır hafta a tetkik edile- yın, Hamdı, asan ve uruzan k k k d ld' B ka e a ı esı 
cıınektedır. natı- e . . .. . . B 1 k 1 K 1 şınaca tır. A caıını alara nr am an ge ı. en · yonu tarafından icabın bakılacaktır. · uri B diin bah a- cek ve orta tednaat umumt müdurü dınlendıler. un ar ma tu a- y . SOO I ktrik lambaaı &eltltliklcri imar cemiyeti düı 
umumt N • sa 'l A k d" k d . · d b' 1 k H d' em e e ympederimin evinde taarruza maruz Biz ltilMnamenin tatbikatına de- H . d 

elace!e İznıire gitmiştir.- Bu ha neticeleri btmı en n araya onece rın~n eh. ~r ara.'.. . am kıy~! Belediye riyasetile elektrik kaldıtrm uman kaçarken Refik Bo· vam ediyoruz ve uhdemize terettüp akkı Şinaaı papnm riyasetin e tor 
k_.. 1 · deki son hadiseler tir. bıça teş 11 ettıgını ve atı · k · da son al:tedilen y< tesadüf etmiştim. Beni eve o ge· edeni ifa ederek işleri bir an evvel lanmış "e Çana.kkalede yapılacak 3 

.... ın zmır · d'l Dünkü imtihanlar eınaaında ma- Hamdinin başı yarıldığını söy- şır etı arasın 'b" h bide etrafında görüşulm , bu ı-. 11 
e alakadar olduğu tahmın e 

1 
- • mukavelename mucı ınce şe • tirmişti. İkinci defa Kemal B. arkam bitirmege çalıııyoruz." 

k d" arif emini Muzaffer, ve Cevat Beyler lediler. Meyhaneci Azızin celbi . h J"f ktalarına kona- dan tabanca ile gelerek ate§ ettiği va Komisyonun bitaraf delegeltrlnd n ta müsabakaya iştirak edenlerden b 
e te ır. , kildi bulunmuşlardır. için muhakeme kaldı. rın mu te ı no ı · zılarının verdikleri nümunelcr üzer, Refık B. çe • cak olan 500 lambanın yer en kit çıkan kurşunla Rtfik B. yaralan- M. Anderson ve M. Rivaa Avrupada 

ı tanbul y Jnız bazı K ı d1: tetkikat yapılmıştır Bundan lıaş-Dig' er taraftan ~ . • . c H F k d • tesbit edilmiştir. a . . clı. Ben esas n silah taşımam ema olduklarından avdetlerine kadar heye 
. 1 1 r s 1 n a yen 1 . darık kam k d' il ka geçenlerde cemiyetin Çanakk .. Jey §ki liitı idare heyetı reıs ıgıne a kısım malzemenın te ı B. in alnındakı yaranın da en ı e n ti umumiye içtimaı aktedilmealne lü-
d 'l abık • · •· d b hu ld' tertip ettiği tenezztihc ait hcsaplw Y·ın edildiıri kayde ı en S • • biyoya taal!Uk ettıgı~ e~ U deki bıçakla olması muhteme ır. .ıum görülmemektedir. Eoaıen bu-

.,· b V k- !et d b' da tetkik edilmiştir 
cra reisi Refik B. in hem un- han 

1 
m lar susta Dahiliye ~ a ın .~n Büyükderede ır ıünlerde komiıyon alakadar Rumlara 

asetten hem de yeni fırkanın müsaade istenmiştır. Bu mu~a- haydutluk yapılacak para tevziatile meşgul olup Yüzgeç Mis g·e}di 
zalığmdan istifa ettiği ha?,er ade gelince lambalar yerlenne Evvelki gece Büyükderede rece teferruattan ibaret itler için komla- Çanakkale ve Marmarada muval 
erilmektedir. Maamafih dun - korunağa başlanacakt?': yarısından 2 ııaat sonra bir haydut- yon heyeti umumiye•inin davetine falayetli surette muk;ıv •met yüzme 
İz de Refik Beyden şu mektu· Belediye intihap defter 1 erinin Abide etrafındaki ınşaat luk vakaoı olmuştur. 3 meçhul hay- !Uzum olmadı~· beyan edilmektedir. )eri yapan maruf İngiliz kadın yüz 
U aldık. Bu mektuba nazaran bitti dut, Emirginda mıilkiye mütekaitle Yunanlıların Garbi Trakyada mc pmpiyonu Mir.~ Meraedea Klay 
cfik B.ic1are heyti reisli~işöyle tetkikine başlandı Taksim abidesi etrafında yap rinden Aliettin Beyin evine &'innif· Türklere müteallik itler için mü9Jri. tı:.z dün şehrimiıe gelmi§tir. 
ursun şarşı fırkaya azabıle ka· ılmakta olan ameliyat bitmig, Jer, zcvceıini "ıea!nl çıkanraan öldü- !at çıkararak tili komiıyonun iş yap· İn(ili& f8111piyonu burada Boğaz 
dedilmemiştir. Mektup şudur: mozayıkler kurutnU§, mu~akka- rüriızl" diye tehdit etmiJ].er, Aliet· maoına imkan bırakmadıklarından içınde de bir yüzme müsabakaaınWı 

"Efendim, . Defterlerin tetkiki bit tikten sonra ten etrafına çevrilen deı:ıır par- tin Beyin 1 kat koıtümünü, 1 aaatini, komisyon haberdar edilince icap eden bulunduktan sonra memlekctıı: av 
Yeni Fı-rkada dahıl buh.~ııma d il f maklık kaldınlmıttır· Biruıena- 63 liruını, ı ceketini cebren almi•· mukabil tedabir alınacaktır. det edecektir. 

ğırndan iıımiın0 etrafındakı neş intihap ce ve er asılacaktır leyh artık halkin ·~rbe~ç.e' ~- lar ve kaçmı§lardır, - __ P_H_HWH-HOHMH""""-'°'"'""""'-"""" 
Yatı taıırihen ııbu vara~aı_ıı~ raftaki bahçelere gırmeın ıçm Poliı; 3 haydudu 'iddetHı ar•mak 
uhterem gal!JCıtenize dercını n bir mini kahnamıştır. tıı.dır. 

a eylerim efendim." . F ord tek takıi imtiyazını mı 
Sabık İcra Reisi ve Temyız • • it? 

A Relik •• em . . . b 1 di azası: . - - '· For. . ... ~ssesesının e e ye 

Liman hırsızları 
Sirkecide karpız lıkeleainde Mue

tafa kaptanın yelkenliıine evvelki ıe 
ce üç hırsız a:irmiı ioe de bekçi tara· 
fındın ıörülerek üzerlerine ıil&h a
tılmış, hınızlar kaçıru.tır. 

nkarada su tesisatı 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

nkaranm su ihtiyacını temin e 
ecek tesisatı yapmağa talip 0 • 

Alman ve İtalyan gnıpları
m teklifnameleri bugü komis 
onda açılıp tetkik edilmiştir. 
u tekliflerin bazı kayıtlar ve 

artlara baö-h olduğu göriildü
ünden kabule şayan göriilme
";tir. Komisyonca, bu işin tek 

münakasaya konulması ta
arrür etT ştir. -----
38 Romen tal~beıi geldi 

. DUn akşam Daçya vapurule geh
ınıı,,e 38 Romen talebesi gelmiıtir. 
uııı., ııalı aününe kadar 1ıtanbalu 
e •· 
'«elder ve sonra Romanyaya av· 
t edeceklerdir 

riyasetine mürac~a.tla tek.taksi 
imtiyazının ken.dı.sıı:ıe verılme
sini teklif eyledığı soylenmekte 
ise de belediye dairC6inde ala-
kadar zevat bu hususta ademi Güzel ıan'atler Bir-
ma!Qmat beyan etmektedirler. Jiğinde hazırlık 
Tek taksi esas itibarile kabul Güzel San'atler Birliıli. eylfılün 
edilmiş ise de henüz hangi mo- 15 inden itibaren kı laaliyetınc baş· 

N kl11• H. Reımtge Hakkı ~lnasl H. delin kabul eılilecefi malum de- lıyacaktır. 
Ll1tlfe Bekir fi, a "'Jd' 

1 dan tefrik edl-1 ydcdildiklcri fırka vilayet merkezi gı ır. - Bu sene Edebiyat ve tiyatro ders Kasa rruntaka arın 
. . f Jiyete ıeçmit tarafından mensup oldukları ocakla- lrrine fada ehemmiyet verilecektir. 

len intihap meclislen aa S Ih h~ ki 1 · ' • t" 
. 1 an ve rey ra tebliğ edilmiştir. Bu ıuretle mua- u a m erının ıç ımaı Her ay birlik salonlarında mÜla· 

mahallelerce tan:ım o un · · · f · · d" M'"d • . . . . . . . ihti a eden melesı bıtmıı ve ırk;mm re•men aza- Sulh hakımlerı, un u det- mcreler de veril cektir. 
sahiplerının mmlerını v H mi · • B · · · 

• . 1 ışlardır. Bu 11 olmuş anı ar mcyamnd• Rcomı umumı Kenan eyın nyasetın- Bu müaamerel r iyi olma11na Mu-
defterlen .tetkike baş am d eller asıl ye Hakkı Şinaoi, Nakiye, Uitile Be- de toplanarak yeni belediye ka- siki. tiyatro ıubcleri fazla ehemmiyet 
tetkikat bıttıkten sonra ce v · • · d' 

D. ~ taraftan kir, Zeynep Fatin, Dılara, Hatıce Fa- nununa nazaran bele ıyece es- verecektir. 
mağa bqlanacaktır. ıı;er A · N · M h'dd' S f' ) · • 
Halk Fırkaaına iıa olmak iizre müra ti~: ~ze,B h~cıycT ı•u ıH ı~, a ;e nafa keskıl_en cdeza akrın1 son ıbrulahz Edebiyat ıubcıi de l S ıı:ünde bir 

klif kası veren Ha Hu•eym, e ıce a .. t, ayrıye, r+ larmt te ık e ece o an s çay ziyafetlcrı tertip edecektir. Bn 
caat eden ve te vara Al' H l' F h . Al' hk 1 . . "f 1 . 1 1 l d b' . 1 1 . . k' 'h ... amele de rcf Cevat, ıye a ıt a rı, ıye, ma eme erın1n vazı e erıne z ya et er, c e ıyat muntcı p t:rını 
nımlar hakkında ı nı aı mu . y f }" R' ·· D · il' k d b 1 .. .. b • 'b · k h d k f biterek resmen fırkaya iza kaydedil- Neyıre usu , ıtnat uştu, ervışe te~ u ~ en azı esasa rı goru .

1

. ın. ı ıne tanıtma uıuın a ço •· 
. . B H 1 fırkaya lıa· Fuat ve daha bazı Hanımlar vardır musl••rdır ıd<lı olmaktadır. mıtlcrdır. u anım arın 

ilgOlı bir tur ll•P•n Raı taggarelerl Ankara 
llta111onund• lfarşılanırk~n •• 

IByy rı 



4 MtLLlYET PAZAR 7 fi:YLOI. f()30 

Fikir, .M..i.z;ı lh, Eclebiy~t, Sctiı'~t 

ii1ôiY~~::::;::--:----i~;------ Meileplller Müubakaıı 

Büyük nutuk 
l\lnn umdesi "'Milliyet" tir Ö .. d ilk ı d .. · · · ~/G-

7 EYLÜL 1930 . mnım ~ ve son ya~tı- an mustesna ıdı. Ha daıredo rinden üç belediye müfettişi vo Mekıtepliler müsabaka& 
gım memıırıyet hayatı Bcyoglu bir de tulumbacı bap vardı; ara bir mühendisi getirttik, otuzar 69 uncu hafta birinciliğuu k 

iDAREHANE - Anlrara cadcle.i 
"'lo: 100 Telırnıf adreolı Milliyet, J .. 
tanbul 

belediye müdürlüğünde idi.Mül sıra arabacılar kll.hya1mı görü- altın maaşla geldiler, ikisirri Be nan Ticaret mektebinden 
kiye mektebinin 1302 - 1887 yondum. yoğlu dairesiı..:: aldık. Zıya Beyin yazısı şudur: 

Telefon nuınanlı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

mezunu olmak itibarile devlet Önüme getirilen kağıtları ilk Müfettişlerim geldikten son- Haftanın en mühim habe 
memuriyeti yapmak üzere şeha günlerde muhasebeci beye 80- ra ecnebi tabiiyetinde olaıılarm Kaybolan şeylerı· demiryolu siyasetinin deınir 
dctnamcmi aldıktan tam 28 se- rarak havale etmeğe başladım. serkeşliğinden biraz kurtulma-

b . • li adamı Başvekil Paşanın ne sonra ır resmı sandaliyeye Bu havale illetinden hiç hoşlan ğa çare aramak üzere bir gün ABONE ÜCRETLERi B vasta on binılerce kişinin 
G • Türkiye ,·.m· Hariç i-'" oturmuştum. u 28 senenin üç mıyordum ve havale ettiğim ecnebi konsoloslarını davet ey- b ı b • ı • ' d 1 d . tt'g'i 
3 aylıitı 400 klll'llf 800 kuruı senest~ ariciye şeyleri bir yere not eyliyordum. !edim; vaziyeti anlattım. Kapi- • yük tarihi nutuk teşkil etJJl • .,... H tercüme u a ı ıy o rın u ş se a arı arasın a ırat e ı 
6 w 750 .. 1400 .. kalemınde ve Tophane İşlerin en çoğu çörçöp, şerefiye tülasyonlardan kurtulmak müm <lir. İsmet Paşa memleketİıt 

.. 2100 .. mytercimliğinde geçirmiş- meselelerine ve yeni yapılmış kün değil idi; hiç olmazsa bu- -Fransızcadan- mühim ihtiyacı olan demir . 
--..--- tim ve sonra matbaa- binalara ait idi. nun geniş mikyasta tefsirinden tarından bir tanesini daha 

12 w 1400 

Gelen evrak geri verilmez cılığı meslek yapmıştım, yanı Çörçöp evlerin süprünti1 para vazgeçilmesini ve birtakım tat Bu asırda hırsızlığın, yanke- ilan vardı. Bir falcı kadının ila- mal etmiş bulunmakla bihak 
yirmi beş sene mustakil ve sı idi; fakat hep bakaya idi; se lı su frenklerınin belediyeye siciliğin ne kadar ileri gittiğin- m ... Okuyordum: Bu kadın ne- iftihar edebilir. Sıvasta bir g 
kendimin amiri olarak işleri- nelerdır verilmemiş alınmamış 1 karşı gelmeler~ne müsamaha o- den bahsediyorduk. Herkes bir !eri biliyormuş!.. Bütün istikba cin nutkunda söylediği gibi 

Müddeti seçen nuıbalar 10 kurut 
lur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz illnların meo'uliyetlni 
kabul etmez. 

min içinde yas.amıştım. Resmi süprüntü vergisi yalnız evlerin lunmamasını rıca eyledım. Za- şey söylüyordu. li biliyormuş... miryollan Cümhuryet idar. 
sandalyelerin usullerinden, ınec alrm satımında toptan alınırdı ten bu konsoloslar ".eya _te~cü- Bizi çay~ davet eden dokto- Ben vakit vaki t garip bir me- nin vatan toprağı üstünde si 
buriyetlerinden, hele kı rtasiye- ve bu zaman mal sahibile daire manian tebealarının ışlerını ta- run zevcesı başından geçen şu rak duyuyordum: mez imzasıdır. Bu haftanı!l 
cilikten hesaplarrm yoktu. arasında mutlaka ihtilaf çıkar- ! kip_ için ~emen her gün daireye vak'ayı anlattı: - Gidip şu falcı kadını göre- ne ayni derecede mühim 

Bugünkü hava Onun için belediye müdürlüğü dı; ev sahibi verdim der, daire gelırlerdı. Bana o zaman en in- - Girdiğim mağaza büyük yim, diyordum, şu paralarımı bir haberi de yeni fırka ti 
sandalyesine oturduktan sonra alınmadı cevabını verirdi. Şere- saflı davranan Fransız konsola 1 bir yerdi. Mevsim sonu diye bir çalan h:rsızı bilir mi?.. Fethi Beyef,.ndinin Baş 

Dön hararet en çolc 517 en az 
14 derece idL BugUn bava açık 

olacak ruzgtr şimal eJecektir. 

on gün kadar seyirci gibi dur- fiye dahi ayni şeydi. Alımsatım su o_lmuştu, tercümanların bir çok eşyanın ucuz satıldığı ila- Falcının söyliyeceği şeylerle İsmet Paşa Hazretlerine h 
dum, bu işin mekanizmasını da aranırdı . Şu alacağın hangi ı de ncası vardı; Gal~tasarayı~ 1 nındaki cazib~ye ?e.n de tutul- eğle~miş ola_ca~tım. ladığı cevabi nutku teşkil 
anlamağa çalıştım? Ceneve ve defterden çıkarıldığını görüp an yanından ~ophan_eye men Yenı muştum. Benım ~ıbı gelenler de Nıhayet gıttıın. Kad •.. a: tedir. Memleket işlerinde 

~,-========~::;;;~r:;:=::::;::;-'lviyanada öğrendiklerim ile l~~~k istedim. Bana daıre mü- çarşı sok~gındakı bazı uy~u~- çok1;_u. O kadar kı ?,en.?~ k~la- . - E~er pek kı~met verdiğim teri dökmüş ve saçlarını ağ 
:: · mukayese dahi yapıyordum. duru Bulack Bey zamanında ve suz ev.lerın kapatılmasını ıstı- balıgın arasında muşkulatla ıler bır şeyı kaybetmış olursam bu- mış olan kıymetli adamımız 

.. FLtjln' 0 Gün geçtikçe mahzunluğum ar- elli sene evvel yapılmış bir ko- yorlar?ıi orası. sef~retanelere lir._~bili_Yc;ırdum. Bir aralık ter_l~- nu t~k:.ar ~ulabilir miyim?. met Paşanın karşı fırkan?1 
tıyordu ve nihayet şu ka- ca heybetli defter getirdiler. Bu yakın ıdı; ecnebı elçılerın topa- dıgım ıçın çantamdan mendılı- Duşundu. Bana şu cevabı ver- ni tenkitlerine elbette verıl 
naate varmıştrm: Belki şiın- defterde Beyoğlu dairesindeki neden vapura bindikleri iskele- mi çıkarıp yüzümü silmeğe mec di: cevabı olmalıdır. Bize sözdell 
di vardır; fakat dediğim tarih- emlakin kayıtları vardı, başta nin yolu idi. (*) ~en de muv_:ı- bur oldum. • - Buna kat'iyetıle bir cevap ve vaitten ziyade müsbet 

Eh, şükür Allaha, yakında te bizde belediyecilik, şehirci- kroki kalemi, süprüntü borcu ve fık buldum; evlel'ı boşaltmaga • F~kat ç~ntayı açacagım sıra- verilmez. Buna dair bir şey gör da iş lazımdır. İsmet Pa 

Belediye azalan 

Istanbulun yeni azalarını inti- lik sıfır idi! Belediye odaları- şerefiye borcu şartlan yazılmış ?aşladık, fakat en b~~ta, P.asa- oa bırdenbıre: meliyim. Bunun manası: yaptığı işlerin müsbet işle!. 
hap edeceğiz. Bu seferki intihap nın dahi başını mahut kapitü- tı. ıın ~rkasında b_ır_ Amerıka~ - A!.. diye hayretle sesimi - Tekrar geliniz, bana bir duğundan kim şüphe edebılif 
evvelkilere benzemiyecek ! Eski lasyonlar emiyordu. Ecnebi tab Bu şartlar nasıl yazılmış, kim ~elı,,. vardı; sahı~ı . ben otelcı- çıkarmaktan alamamışım. Elim şey getiriniz, ona bakayım da 
:len reyinizi mahalle bekçisine asından olanları belediyenin yamuş, bir türlü anlıyamamış- yım dıyc;ır?u, kendısı d~ Fransız deki çanta benimki değildi!. . söyliyeyim. Yani gene gelip pa İnhisar memurların• 
verip gönderirdiniz. Şimdi biz sıhhat ve intizamına itaat ettir tım. İhtiyat olmak üzere mahut tebeası 1~1 • Fakat otelı_n, nasıl Benim çantam gitmiş, yerine ra veriniz! .. Demekti. Halbuki elı 
:ı:at gidip vereceksiniz. Bundan mek kabil değil di? Onlardan defteri müşterek anahtarlı bir şey oldug_unu herke_s bılıyordu. başkası gelmişti!. . Çantamda ben falcı kadına bol bol para harcırah nasıl verilee _... 
başka eskiden yalnız bir tek f:ır- stiprüntü parasından başka on kasaya kapadım ve sonra rahat Bu Amerı~an otelı çok tuhaf epi para, bir kaç da mühim mek vermek niyetinde değildim. Hükfunet devairindeki Ol!"" 

lı:a namzedi vardı, eh şimdi iki- para vergi alınmıyordu? Ve ben oldum. ve acıklı ~ır. vakaya _sahne 01- :~p ;-ardı. Ac~mam~k ka?il de- Hırsızın çantasını kendisine hak bütçeler inhisarlar ve--; 
leşti. . . Tabii iki namzet listesi halkın çoğu ecnebi olan, yahut Kavasbaşı efendinin vazifesi muştur; hıkayeye de~er: g_ıldı. Halbukı . hem~ elıme ve- gösterdim. Bakmadı bile.. mayesifün yüzde ellisi devi~ 
olacak. . Dostlarımdan biri var. ecnebilik iddia eden levanten çok olacak ki kağıtların çoğu Fransız ko_n~olosu ıle konuş- n!:n çantada hır yıgrn gazete Bir hafta sonra bir adam gel- it olan müesseselerde ücJ'I"" 
Memleket'te tek fırka olduğu za güruhu ile dolu Beyoğlunda be nu bana oraya havale ettirmiş- tuk; otel ~~h~~.1 randevu k~bul kagıdı vardı. di. Bu kimdi bilmiyordum. Ba- müstahdem b~lunanların ~~~ 
man: lediye reisliği yapacak idim! !erdi. O günlerde Emanetten ga ederken curm;ı meşh~t halınd~ Hep so_ı;_duk'. .. na bir mektup getirmişti. Aç- ra~~n yevmıye ve. şehrı il"; 

- Canım bir tek fırka ile o- Belediyenin icra kuvveti de yet mufassal bir istatistik su- ya~aları:ak .. laz~rı:gelıyordu. İşı . -. Tabıı polıse muracaat et- tım. ŞöY!C:. yazılmış, fakat imza len~n ~utan hangı ma~~ıı i' 
lur mu?. yok idi? Dairemizde yirmi ka- al cevap defteri gelmişti. Daire İ~vıçrelı_ mu~ettışıme havai~ ~t: tınız? .. Bulunm~dı ~'. sız hır kagrt: kablil e~ıyo~a o derece uıe61! Derdi. Şiındi fırkalaı ç;ftle- dar palaskalı belediye kavası den bir çok istatistik rakkamla tım. Daıremn Fransızca katıbı - Hayır, polıse gıdıp mese- "Geçenlerde bir çanta kay- den verılmesı hakkında :Ma. 
şince: vardı; bunlar muhtelif mahalle rı soruyorlardı, kaç otel var, bir ihtiyar Ermeni vardı; on- leyi anlatmaktan hiç bir şey betmiştiniz. Bunun içindeki pa- Vekaleti vilayetlere bir t 

- Al sana, bir baş ağrısı da- !erde belediye barakaları kur- kaç pansiyon var, sokaklarda dan rica eyledik; Doğruyolda çıkmıyacağını biliyordum. Doğ- ra size iade edilmiştir. Siz de o göndermiştir. 
ha .. Eskiden ne iyi idi. Tek lis muşlardı; lazımgelirse usulsüz kaç metre lağım kaç tane men- akşam dolaşıp arkasına takaca- ru evime avdet ettim. eski çantayı iade ediniz.,. D ft da men•ucıat 

· d ' d d anı b b l"k f , D" .. k ld ğı bir kızla Amerikan oteline e er r a teyı ıişürune en yazar kurtu- avran ara eş eş ı ceza ez mevcut. uzgun a ırrm- Gitgide kendime hakim olu- Adama sordum: 
l d fak b ı bb k , B gidecek; cürmü meşhut bizim fabrikasının tevsii \urduk .. Diyor.. zar ar ı, at u paranın arın metre mura ı aç . o- "f tt' .1 b' .. 1 F yordum. O gece hatta uykumu _Siz kimsiniz kimin tarafın 

Istanbullular artık belediye tahsili de mutlaka mahkeme ka zukları ne kadar? Hü!asa bit- :nu e 1 ~ 1 e ır sıvı ransız rahat uyudum. Çaldırdığım pa- dan geliyorsunuz?. Sanayi ve Maadiıı Bank 
b'l · · konsolos kava•ı tarafın- sı: azalarmı seçerken yumurta, li- rarına, bidayet ve istinaf mah- mek ı mı yen ahret suallerı !. . ' rayı telafi için fazla masrafları _ Benı· bı'r kadın go"nderdı·. Defterdar mensucat fabrik~ 

B k · k b dan tesbit olunacak idi. ı mon, karpuz aldıkları zaman kemelerini dolaşmağa bağlı idi. en mera ettım, avas aşını kalddırdım. Dört ayda bu a :ık ka Diğer sualleriıne cevap ala- na yeniden ve iliive olar~lı -_ _. 
sarfettikleri emek kadar bir e- Bir hayli de sokak süpürücüleri çağırdım. Bunlara nasıl cevap Tertibimiz aynen yapıldı; za- · pan ı. madrm. olunan dört pavyonun ııı~ 

•· d al k f · d b l h ı l • e akkamla e vallı ihtiyar Ermeni bir Roman p.vı~ megı e az arı seçer en sar e- mız var ı; un arın a ır arı, yazı acagmı v r rm n yalı kızla yakalandı; ama yine Ça_nt~yı atm~mı~, _bilakis kıy Bu adam kendini bana göndıı bitmiş~r. . Bu .kısma ~t IJ 
derse çok değildir. hayvanları, iki tekerlekli ma- gibi sayımlardan çıkacağını an metlı bır şeymış _g~bı. ~aklıyor- ren kadın hakkında fazla bir şey paya .sıpanş edıle~ makınala.f 

Yıeni intihabın ayrı bir rev- hut cangırtılı arabaları vardı. lamak istedim. Kavasbaşı geve- iş bitmemiş idi! Ertesi sabah dum. Arasıra bu ıçı kagıt dolu bı' lmedı'g· ı·n· so'"ylemekle 
1
. ktı'fa gelmış ve yerlenne konulııı" 

kı d · · · · deh rml D · d k' k'l~ f h • 1 d' b k t d 'h t daireye geldig"im zaman İsviçre ı na a ışın ıçın an arımı- aıre e ı teş ı at, en eye- e ı, en sı ış ır ım ve nı ye es. ki çan. tayı tetkik_ ederek _san- etti. ğa başlanmıştır. ·J 
ı:m da bulunuşudur. Biliyor mu- ti, sihhat işleri hey' eti, muhase itiraf eyledi.: li müfettişim bana şöyle demiş- k h h k ld -

. ı ma ır ırsızın ım o ugunu Ç d' p 1 1 Bu kısmın yapılmasile şı 
ı sunuz, bu da ayn bir meseledir. be, tahrirat vezneden ibaretti; - Beyefendi, bu her sene ge tı: b l • d d' antayı ver 1m. ara arı a. d ' 

M"d" f d' ı B u acagım zanne er ım, d D" .. .. d B ye kadar dağınık bir şekil e 
• Ben her iki tarafın dışarıya sı- baş kavas dahi dairede oturur- lir, gene havale olur, biz de - u ur e en ı. aşıımdaki Bu kağrtların arasında bir de hımf ·b. uşunuyo~d~m. u ne tu- lan Defterdar mensucat fabİİ" 

zan namzetleri arasında gördü- du. Beyoğlunun bütün açık ka- doldururuz. saçlarım dimdiktir, belki siz bi- a ır macera ı ı. . . tir 
ğüm hanımlardan çoğunun ka- dmları dahi bu dairede kayıtlı _Peki ama bunları nasıl sa- le görüyorsunuz! b d h' . .. "im 1 Paraların geri geldiğine sevi- sı toplu bir hale getirilın~ 

• d · d -·lim idi,· tabii ecnebi kadınlar bun- - Ne oldu? ça uKra !ad ıç ıkş gboru. ez1: d nmiyordum. Şimdi beni üzen ••• • •••••••••••••••••• zanacagın an emın egı , er- yıyorsunuz ve bu işte kimleri N 
1 

k~ Ot 
1 

. F - a ırma enım e ım e . 
~eklerde olduğu gibi. Kiınseye kullanıyorsunuz? - e o aca . e cı ransız değili şey bu tohaf tertı_batm sırrını Dr. Aziz Fikret Be1 
kıl öğ"retmek ni'Yetı'nde de kek ı'se bı'ns' ı· 62 öteki 30 Y"•ın- K b "im • b ı d idi, iş Fransız memurile tesbit O h ld • aramaktı. Maamafıh: J; 

- ....., avas aşı gu ege aşa ı; l d kt b' d b' a e ne yapacagız' Seyahatten avdet etmı·,ıcrı• ğilim.Zaten kimse de akıl öğren da iki hanımdan birini seçer- ki b d b' d 'd' b o un u an sonra ce ın en ır - . . . . .. .. · - Hiç bir şeye şaşmamalı, di , 
mek ihtiyacını duyduğu yok, he ken hangisine reyvereceğini çok a ı aşbın a d~r a am 

1 ı, ana Amerikan pasaportu çıkardı! · - Bır ıkıncı curmu meşhut yordum, her şey o._ıbilir... •••••••• ••••- 1 
şu ceva ı ver ı: Ben k l ki d h h ı lı ı 

le benden. Bununla beraber diişünme<re hacet kalmadan tah K 11 k ki ı d bu mas ara ı arın enva a a azır ama · E t h ı bT d' M h' ., - u anaca mse o ma ı- "d" 1 d b'l' d İ . . • . .. ve er şey o a ı ır ı. a ır 
muhterem Cümhuriyet fırkala- rnin edebiliriz.. ğı malilm! Üst tarafını siz an- ıBnı m~lurholmk a an ! '!yor uhm; _ht~yar ~rmenı katıp bu soz- bir hırsız yahut bir kaç mahir 
rına acizane nasihatim olsun: Kadınlar da böyle .. Yetmiş l t eyog u a ının çogunun er len dınledıkten sonra.· yankesici ile falcı kadın arasın-
Seçecekleri namzetleri - kadın lik, gayet muhterem, eli öpülüp ayBınız d · · 'k cebinde bir başka pasaportla -Artık beni mazur görün! da bir ortaklık olması da muh-u uy urma ıstatıstı cetvel d'kl . 1U 'd' "im 

' olsun, erkek olsun - genç, gii- duası alınacak bir zatın yanıba- ı · b k d "h' .. .. gez 1 erı ma m 1 1 ve gu e- Dedi ve odadan fırladı. temel değil miydi? .. Falcı ka-
erıd. an~ 0k .. a ar muk .1m gd?!~n ğe başladım. Müfettiş efendi İs zel, şık ve sevimli adamlar ara- şında 35 yaşlarında şakrak, var me 1; çun u yapma ıste ıgım . r k f .

1 
.d. Gençlik bu hikayeyi okurken dın kimlerin parası çalındığını 

sından seçsinler. Bu intihapta dakosta bir erkeği görürlerse - işlerde beni en ziyade şaşırtan v~_çr:. 1 ~ası e coşmuş 1 1 ve iyi düşünsün; milli muharebe- biliyor, kendisine müracaat edil 
genç' güzel, şık ve sevimlilerin daha faaldir diye - tabii ikinci- kapitülasyonlar idi; icra kuvve- soy uKyor. ~.=1 , b 

1
, k ld k den sonra kazanılan zaferi mah diği zaman bir hayli para alarak 

kazanç ihtimali fazladır, çünkü: ye verirler. tinin bulunmaması idi; daire - apıtu asyon e ası a ı sus olarak yırtılan kapitülas- kaybolan şeyi meydana çıkarı-
Malfunya ; erkes reyini ken- Amma, diyeceksiniz ki: içinde dolaşacak iş görecek gö- yanların kalkması ne demek ol- yordu ... 

di götürüp verecek .. Şu halde - Efendim, program?. zü görür memurlarım dahi yok (*) Şimdiki Seyrisefain iskelesi duğtı!lU şu gülünç olduğu kadar Hepimiz: 
ayağına üşenmiyen adamlar, ya Onun bununla bir alakasını idi. Şehremini ile konuştum. vaktile Tophanenin askeri dairesi idi acıklı olan vak'a çok güzel an- - Evet, evet, dedik .. Hakkı-

GLA K ~ ~ 
Gürbüz, sıhhatli ve 

mes'ut bir yavru Ye' 
tiştirmek için muk' 
te:;zi haşlıca anasır• 
muhtevidir. ni gençler bu hususta ekseriyeti göremiyorum. lsviçreden ve Belçikadan, yani ve sefirler buradan geçip muşlarına latır sanıyorum. nız var .. Fakat bunun böyle ol-

teşkil edecektir. Genç bir er- FELEK iki bitaraf memleket belediyele binmek müsaadesini haiz idiler. AHMET IHSAN duğunu isbat mümkün değil... ıı••••••••--;J~ 

di. Lakin bu derece açığa vur- garları, mevsiın icabı, üşütecek - Rasihle beraber mi?. 
ması, onun meharetinden, tec- kadar serinlemişti, Nevres Va- - Hayır Beyefendi. 
rübelerinden ümit edilmez bir cit. terli olduğunu unuttu, bü- - Giderken bir şey söyledi 
acemilikti. yük taflan ağacının altındaki mi?. 

Bu, hareketinde bir kast olma koltukların birine. dermanı kesi - Hayır efendiın. 
lı idi 1 Rasih Nevres, bütün me- lerek çöküvermişti. - Rasih?. 
tanetine rağmen titredi. Bastonunu yorgun yorgun - Küçübey de bir şey söyle-

Fazilet Hanım hiç bir şey ol- parmakları aras!tlda çevınyor, mediler. 
mamış gibi eski neşesini takın.! tutuk tutuk nefes alryordu. - Çok güzel. .. 
mıştı. Raketi sallıya sallıya kor Bitik bir sesle haykırdı: Emine, önlüğünün uçlarını 
ta koştu. - Rasih. . Rasih. . kıvırıp düzelterek dudaklarında 

Rasih Nevres, kendini topar- Bu ölgün feryadı, Emine duy şeytani bir tebessümle· bekli-
Rasih Nevres, dudaklarını bü Niçin, sadece Fazilet, demiyor- lıyamamıştı. Ferhunde, Belma, muştu, hemen koştu: yordu: 

kerek gülümsedi: sunu~? _Sonra da dostlluk iddia Rahşan baka kalmışlardı. Ka-j _ Buyurunz Beyefendi. _Bir emriniz mi var efen-
• - Zaten ş.üphe etmiyordum, edersınız... mil Bey, Rahşan'la yarı da ka- Nevres Vacit, soluk soluk ba diın?. 
Hammef~ndı. .. . Ferhundenin rengi uçmuş, vü lan sohbetin devam edemiyece- kıyordu: Nevres Vacit agır ağır başı-
B~lma ~le Ferhunde, ot~kıle- cudü buz kesilmişti; Belma da ğini anlamıştı, karısının arkası _ Ra!ıih nerde?. m kaldırdı: 

•·e hıssettırmeden Rahşan a so- ürperiyordu. Rahşan, kirpikleri sıra yürüdü. Ferhunde, doğru- _ Sokağa çıktılar efendim. _ Bana bir kahve yap kızım. 
kulmuşlardı; Ferhunde, usulca ni kırpa, kırpa bakıyor, Kamil dan doğruya kime hitap ettiği _Ne vakit?. _Buraya mı getireyim?. 
sordu: Bey, eli çenesinde sükut ediyor belli olmıyan müphem bir ta- _ Yemelrten biraz sonra... Nevres Vacit: hizmetçi kızın 

- Nedir? du. vuı!la sordu: Emine Nevres Vacidin hali- sualini bir zeka eseri telakki et-
Rahşan; sonra söylerim! Şim Fazilet Hanım, cepheyi deği§ - ~unun manası? .. .. ne dikkat ediyor, onun sesinde- mişti, gayriihtiyari gülümsedi: 

ci sus .. Amma şaşılacak şey!.. tirmişd; Raıı-ih Nevres'i kadın- Rasıh Nevreıı, diişunuyorduı ki yorgunluğu pek tabi.1 göre- _Yazı odama getir. 
Der gibi kaşlarını oynattı. lığı ile mağlup edecekti. Fakat - Ben kavrıyamadnn. mi yordu. _ Peki Beyefendi!. 

Fazilet Hanım, Rasih N ev- Rasih Nevres, bu tuzağa düşe- - 17 - Nevres Vacit kararsız bir hal Emine koşar gibi köşke doğ-
ı res'e elini uzattı: cek mi idi? Nevres Vacit, sokaktan gıel- de duruyordu. Elini alnından ru giderken Nevres Vacit, ses-

- Barıştık, değil mi Fazilet Hanım, böyle bir ni- diği zaman, bastonuna kuvvet geçirdi, tekrar sordu: lendi: 
- Darılmamıştık ki hanrme- yette, tasavvurda olabilirdi; li kuvvetli dayanmasa dizle- - Hürrem Bey nerde?. - Terliklerimi, rop döşam-

fendi. Böyle bir manevra ondan bek- ri bükülür gibi oluyor, bütün - Hürrem Beyefendi de so-
1 
brımı da yazı odasına indir. 

- A.h, bu sizin resmiyetiniz! lenmez, umulmaz bir şey değil- vücudü 'titriyordu. Akşam ruz kağa çıktılar. - Şimdi efendin' 
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Mahmul Yesari 

Nevres Vacit, bir müddete
lile şakaklarını tutarak dalgın 
dalgın oturdu; bastonunun ucu 
ile kumlara daireler çiziyor, 
küçük taş parçalarım eşeleyip 
dağrtıyordu. 

Bir sigara yaktı, iki nefes 
çekti, fırlatıp attı. Aziınle doğ
ruldu, titrek adımlarla köşke 
girdi. 

Emine kahveyi getirince 
tembih etti: 

- Rasih olsun, Hürrem Bey 
olsun, hangisi evvel gelirse ha
ber ver; hemen beni görsünler. 

Emine, vekayii, esen hava
dan kapan hizmetçilere mahsus 
alışkanlık ve meharetle, Nevres 
Vacidin biraz evvelki sıkı sıkı 
soruşları ile bu tembihi arasın
daki münasebeti anlamış ve bu 
nun çok mühiın şeylere delalet 
edebileceğini hissetmişti. 

Nevres Vacit, terliklerini a
yağına, rop döşambrıru yele[i
nin üstüne geçirdik'ten sonra 
dirseğini masaya dayamış, ve 
dalmıştı. 

Emine, gözleri kapıdaı soka
ğı, bah-;eyi gözetliverek bekli-

,-

yordu. Hür-;.em Hakk; Beri :A 
rür görmez, sıçradı, bııbr'J 
koştu. Hürrem Hakkı, Ertı'tı 
nin telaş:ndan kuşkulanil11f I 

- Hayrola kızım, ne var 
- Beyefendi, büyükbeY 

di. 
Sesi · sır verenlerin heY 

le kısıktı. Hürrem Hakkı b11• 
yecan karşısında şaş·mııştl• 

- Ne var?. Hasta ını?. 
Emine sesi daha yavıı 

mıştı: ~ 
- 1üyükbey, çok yor t, 

hasta gibi geldi. . . .AınfllÇa~ -
le vücutçe hasta değil. · 
nirliye benziyor. . , 

Hürrem Hakkı da yııvaŞ 
le söylüyordu: 

-Peki?. ~ 
- Evvela küçükbeyl 50 

- Ne diye?. . i~ 
- Evde mi?. Ne vakıt g 

Falan diye. . . r,.r· 
- Bunu her zaman 50 

'/ 
Emine kaşlarını oynattı. 

!erini kırptı: . ~ 
- Pek her zamankıne 

miyor Beyefendi. . rtıell): 
(Bıt 
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-- ..... HAL SNAF 
Dağ taş karpuz KesiJd L Eski~~ııir 

• 
itfaiye J?:Urupunun faaliyeti .. 

Viliyctlcr, itfaiye itlerine çok e
hemmiyet vermeğc bafladtlar. Şimdi
ye kadar ltfaiyeoizliğin acıklı ncticc

ı ıerini gören şehir Belediyecileri her 
şeyden evvel birer itfaiye heyeti teı 

1 
kiline çah9ıyorlar. Mamafi bir çok ı• 

birlerde itfaiye tC§kilitı noksan ve 
tekamlilo mühtaçtır Bunlar da pey
derpey noksanlarım ikmale çalışıyor
lar. Yakın vilayetlerimiz diğerlerin

den daha ileri gitmiılerdir. Bu arada 
Kskiıohlr milkcrmncl bir itfaiye t•ı-

kiliıtına m•lik olmakla haklı olara K 
iftihar edebilir. Resimde saatta (80) 
bin litrelik su işleten motopompu ve 
ı;urup talimleri yapan efradın bir a
rada alınmıı resimlerini dercediyo-
ruz. 

Son günlerde karpuz pek bollan-
4ı . Öyle ki, dağ tat karpuz kesildi 
diyebiliriz. Sokaklard<ı. arabalar dolu 
au kavun ve karpuz satılmaktadır. 
M:aamafih, bu bolluğa rağmen fiatlcr 
de mühim bir dütüklük yok ı:ibidir . 
İyi cins karpuzları, otuz otuz bet ku 

fi.1 ruıtan a;atı vermiyorlar. Kavun . 
atleri iıe daha yUkaektir. Keaaen pı
yasada iyi kavun udır. 

Mevcut kavunların da çojj;u, ham 
ve kelektir. İnııan, ovun defi! iri kok 
lıyaouı derler ama, bu ıencld kavun
lar koklamakla da anlaplmıyor. 

y ~sika alını yanlar ne olacak? 

... 
Rumlara bir mtiddcttcnberi tall mübadele komisyonunca ctabli veı~-

L. . 1 ı Rum !ar İatanbulda kalmak hakkım kati 
qıı verilyor Bu vcııka an a ın la k? 
'•. · • 1 tar ~kat vesikayı almıyanlar ne o ca ... rette iktisap etmıt o uyor · • 

Kollarından tutup atılacsklır mı? Hayır .. 

O halde bu vc•ika datıtmak kili !etine ne ihtiyaç var? 

-
• 

............................. ~ .......... , .. , ............................................. ·.· ............ ·r 
Eyip halkı z~hırlenıyor ınu. 

Piyanko bileti 
satışı 

Eylp halkı son senelerde tedl ortada bir hakikat vardır. O da 

ricen zehirlenmektedir. Halicin bu harmanlardan çıkan tebeh

ta nihayetinde bir tuğla harma huratın halkı zehirlediği muhak 

nr vardır ki Eyip eekeneıinl du- kak bulunmasıdır. 

manile zehirliyen işte budur. Geceleri Eyip ve civan kalın 

Bu harmanlara asri baca inşa bir sis tabakası içinde göz gö
sı ve harman mahallerinin etra- zü gönnez bir haldedir. 

Bağdattan Tevfik imzalı bir kerii- k ·ı B · · " l h 1 
fına duvar çekilme suretı e u sıs ıse, tug a arman arı· 

miz yazıyor: 
tahdit edilerek mazarratının bir nın tebehhuratmdan başka birı 

Tayyare biletlerinin esas fiatından dereceye kadar önü alınması şey değildir. 

c;alata l{ulesinde gazino 
daha dun bir fiatla satılmaması hak- Şehremaneti Fen hey'etince ka- Vakıa ticaret serbestir ve tuğ 

rarlaştırılmış oldugu halde har la harmanları memleketin hiç 

manlar el'an eski halini muha- şüphesiz mühim bir ihtiyacını 

• kında cemiyetin bir tebliğini oku

duk. Tedbirden çok memnun olduk 

f 
• 
' 

• 

Fakat bu kadar hizmetimize rağmen faza etmektedir. temin etmek itibarile çoğalma-
plyanko mÜdiriyeti yine Bağdatta Eyip ve civarında oturanla

(A. N. Hay) namındaki bir yahudi- rın sihhatini daimi tehdit altın
yc bilet gönderdi. Ve bu yahudi bilet da bulunduran bu vaziyet karşı 
lcri esas fiatından çok dun bir fiatla sında bu tuğla harmanlarını iş

satmaktadır Müdüriyet ecnebi mcm !etenler bir takım iddialar ser

lckctlcr fiatını ı lir• olarak tesbit e t dcderek çıkan dumanın halkın 
tiği halde bu adam bir liraya veri- sihhatine mazarratı olmadığını 
yor. Bu adam Mısır senetlerini sat- ' isbata çalışmaktadırlar. Ancak 

makla me~guldür. S tertip gösterdi

fimiz gayret ve faaliyet sayesinde 

Tayyare satışını 600 ddedc çıkardık. 

Ve bu adamın az çok satıtı durdu. 

Müdüriyete müracaatla bilet iıtcdi. 

Bizi krrmak ve esas satııını temin et 
mek maksadilc bilet fiatını indirdi. 

Ben dokuzuncu tertipte 1000 bilet 

satacak surette tedbirler almıştım. 

Fakat yeni bir kaç bayiin fiatı çok in 

dirmek ıuretilc yaptıkları rekabet -,e 

!arı temenni edilecek müessese 

lerdendir. Ancak me11ele halkın 

sihhatine taalluk edince i§in 

rengi değişir. Biz sadece Eyip 

ahalisinin şikiyetlle alô.kadar 

olarak bu satırları yazdık. Na

zarı dikkate almak hususu ait 
olduğu makama aittir. 

] laliç ~irk<· tine raJ"ip çıktı 

O~zetcler yazdılar: Şehremaneti tarihi Galata kulesini cazino haline yanlıt aleyhteki propagandaları işi 
mi durdurdu. r•tirmek tasavvurunda inıı,. 

Çok yüksekton atan Eınanctın böye hep kararları ve tasavvurları 
Bu bayiler fiatı indirince ben dahi 

ıardır, merdivenle indirmek mecburiyetinde kaldım. Ve 
Gazino yapacak daha düz ayak bir yer kalmadı mıki 

Çık '..ın bir kulenin tepesi intihap ediliyor. . dik 
• Biz sadece bu gülünç tasavvuru bir resimle tevsik etmek t1tc · -

,.ferzi mektebi 
il · d bir terzi mek· Maarif vekilctı Sultan Ahmette dizdariyc maha cıın e 

tebı açmı•t 
• ı . . k .. . d aile ktz-

Bu mektep yakında tedrisata başlayacaktır. Bır ço guzı • 
1:rı~a t<rzilik ögrctip hayata atılmalarına imkan vertn bu mektep pek 

agbet görm ktedir Mektep neharive parasızdır. 

mtibayaa yani müdüriyetin yaptı&ı iı 

kontadan. sarfınazar ve poıta paraları 

nı ziyan etmek şartilc ve sırf işimi 

durdurmamak maksadilc zararına bi

let verdim. Buna bir çare ve tedbir 

alınmasını çok rica ederim efendim. 

1 Türk ordusundan mütekait ve 

Türk ordusu ihtiyat zabitlerinden 

Tevfik 

Haliç vapur şirketine karşı son gün 
!erde müthiş bir rakabct başladı. 

Bu rekabeti yapan Ycmit iskclesm
deki sandallardır. Bunlar bilhassa, 
vapurların seyrekleştiği akıam saat
lerinde kıyıdan kıyıya aeri ve mun .. 
!azam yolcu nakliyatı yapmaktadır-

!ar. Bu sandallarla adam başına bet 
kuruı vererek istediği iskeleye çık

mak mümkün olduğunu gören Haliç 
halkı iş dönüşü bu sandallara çok rağ 
bet gösteriyorlar. 

Sandallar biribiri arka11 sıra çey
rek saatte lıir hareket etmektedir. 

Cazino değil l>alH;e değ·iJ.. 

Şu gö.-düğünüz yer, yeni açılmış ealcnccli bir yer haline gclmitti. Hc 
bir gaunonun bahçesi değildir, le akfllmları , büfenin etrafına sırala 
G~en gün kapenan seyyar sergi- nan mııealardtı bir çok kimseler top· 
nın bulunduğu Galataaaray mek !anıyorlardı . Scrri kapandıktan sonn 
tehi bohçesinin bir köşceld!r. Bura- tabii bu muvakat gazino da kapan
sı, sergi devam ettiği müddetçe, çok mıt bulunuyor. 

şeftali ayağını çekti 

Şeftali, ortalıktan ayafmı kadar dilfcn şeftaliyi bugünler-
çekcmğe başladı. 10-15 giln ev- de ancak manav dUkldnlarmda 
veline kadar okkası on kurup görebiliyoruz. 

Alacağıııa şahi11, vereceğine karg·a ! 

• 

Bir haftadanbcri bütün Beyazıt mahalleleri ıusualuktan lıu1' ·ftdtt. 
Terkos şirketi alacağına .. hin, vcreccfinc kargadır. 

Bu mücıscsc İstanbullulara bir 9e- yin kıymeti aılti;ında olduğunu i•
pat etmek için teşkkül ctıniş gibidir. Suyu bize katre katre tattırır. Fakat 
iş çoktan çığırından çıktı. Alacağının on parasını arayan bu Fketc, ver
mediği suyun bedelini bizden çatır çatır almaktan bafka va.ıifHi olduğunu 
hatırlatmak zamanı çoktan gclmiıtr. 
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lzmirde C.H.F. bU Ok bir miting yasacak.!!! lktısat veklli cevap veriyor 
------------------------------·------V1 azot yakan traktörler niçin 

tercih ve kabul edildi 
(Başı biri~ci sahifede) harriri Şevki B. halka hitaben Mütecavizler askerler mahal tiphanesi karışmış, bugün ga- muslu ve mert adamlara yak!· 

rik ederek kanlı bazı nümayiş nutuklar irat etmişler ve İsmet li vak'aya yetişmeden evvel zete çıkamamıştır. Y~rmneşrine şan surette meydana çıkarı irıı 

~aklr B. "Herhangi 

lere vesile verdiklerini, bir ço- Paşanın memlekte yaptığı bü- müsademede maktul düşen ço- çalışılıyor. zalarını gizlemezlerdi. Bu }lar:· 
cuğun telef, bir kaç kişinin de yük hizmetlerden bahsetmişler- cuğun cesedini bir bayrağa sa- BugünkU Hizmet gazetesi şid ket mektup sahiplerinin rrı~· 

birinin dostum mecruh olduğunu yazmıştık. Bu dir. rarak Fethi B. in oturduğu İz- detli neşriyatında "Halk Fırka- yetlerini anlamak için bariz:~ 

olması vazifemi ifaya asla 
müessir olmamış ve olan1az,, diyor. 

teessüre şayan h~dise hakkında Saat beşe doğru Bahribaba mirpalas oteline götürmilşler sı iflas etmiştir., diyor. Yakın- delildir. Yazılan serapa ya a 
İzmir muhabirimizden aldığı- da toplanan on bine yakın halk, ve: da hükOmete geçeceklerini, oza ve hil!fı hakikattir. Bu ncşriY~ 
mız mütemmim malumatı neşre önlerinde davul zuma olduğu - Fethi B., al emanetini, de man memleketin Cümhuriyetle tı aynen memleket namına ket1· 
diyoruz: halde Kemeraltı tarikile Fethi mislerdir. ı nasıl idare olunduğ11nu göstere- dilerine iade ederiz. 

Halk fırkaımın tertip Beyin misafir olduğu lzmirpa- , Fethi B. İn beyanatı ceklerini yazıyor. Nfunayişte (). R•cit Bey: memleketinin tt-ANKARA 6 (Milliyet) - lktısat mıf olacaklardır. ..., 
,ekili Şakir B. traktör meseleai hak- F _ Pe~r?l ve. benıin yakan traktör ettiği içtima las oteline doğru hareket etmiş Fethi B. bu hadiselerden çok len çocuk için şehit serlavhalı veccühünU kazanmış, asil ve ııa 
nnda şu beyanatta bulundu: . !ere tatbı~ı halınde ağır. y~ğ yakma- İZMİR, 6 (Milliyet) _ Ev- tir. müteessir olarak: "Kana kan Is- çok milheyylç neşriyat yapmak muslu bir şahsıyettir. Kenc!isiııl 
"- Traktör meıeleıinde de haki - !arını temın eden hususı cıhulardan Ik" H Ik F k d b" Çıgıv rtkanlarm hareketi tlyoruz,, diıye a"ağıda bağrışan tadır. bilenler bu hakikatı· tesliıtl e-. · · i: · "f d h kk k tti .. t keli d ım ve ı gece a ır asın a ır ~ 

<at tamamen değiıtırilmlttir. Tra - ıatı a e ta • u e gı a r e · · · · Halk F k b · t" !ara balk ndan hitap ederek· "Y eniasır,, kanın mes'ullerl d 1 B b f ı ··ıtale-ör meselesi diye zikredilen bir meıe- cihazlardan l!izumu kadarını milba- ıçtıma yapılarak Fethı Beyın ır sının U ıç ımaını O • er er. u apta az a mı . eti 
enin mahiyeti ıudur: Benim Vek.tle yaa ile her traktör sahibine meccanen 1zmire muvasalatı üzerine vuku haber alan bazı çığırtkanlar bir "- Arkadaşlar yapmayın, serlavhalı makalesinde halkın aya !Uzum görmiyerek keyfıy 
e gelmckliğimden çok evvel başlıya- birer tane vermele ve bu suretle ta•- bulan tezahürnta mukabil teza- kısnn halkı: önlerine katarak Cümhuriyeti seviyorsanız, mu- galeyanını tahrik ediyor. efk&n umumiycnin takdirine bl 
-ak senelerdenberl hükümeti meu:;ul mina.~ itasından d~ sarfı nazar etme- hüratta bulun 1 ,nası kararlaştı- mukabil nUmaıyişe geçmişler ve vaffakıyetimi istiyorsanız dağı- Biğadan bir tekzip rakıoyruz.,, 
•den biltçe itibarile mUık~llta mar_uı j ğe hukumet salahıyettardrr. rılmı tır. Bunun üzerine ertesi Kemeraltndaki Halle Fırkası lmız, sakin olunuz,, diye halkı Dün Bigadaki karilerimizden C H • j 
»rakan, alakadarları tatmın etmedıfl İtte kanunun esasları bunlardır. . ş . . . . • • F. katibi umuını• 
pbi mütemadi tild.yetlere de sebep Elyevm tazminat tale_bine ~it olan ~n Bahnbaba parkında hır ıç- mahfeli önüne geldiği vakit: teskine çalıştı. bir mektup aldık. Bu mektup nin beyanatı 
.>lıın ve tamaınlle yerinde iıtiınal edil- beyannameler mahallı komıayonlara tıma yapılmsı kararlaşmış ve "Biz Halk Fırkasını tannnayı:t' Şehirde silkı'.ln ve asayiş iade öteden beriden bazı gazetelere 
llCdiği görlilen mevaddı mllşteile rü- vcrilmif olup peyderpey Ve~llete g.eı mülhakattan bütün mutemetler yaşasın Fethi Bey!,, diye bağır edi~dikten sonra F;t~i B. gaze- gönderilen mektupların mahiye 
IWDU muaflyetirll kaldırmak için çare mekte ve tetkık edılmektedır. T~tkı- ve Manisa gibi yakın yerlerden mrşlardır. tecılere bu kanlı hadıseler hak- tini göstermek münasebetile 
ıranıyordu.:Mevaddı mllfteile muafiye katı ikmal olunan beyannamelerın ctı t b"ll 1 • .ı: ı f k Bunun üzerine Halk Fırkası kında beyanatta bulundu ve fır dikkate şayandır. Deniyor ki: 

C. H. Fırkası katibi umumisi s-1' 
fet B. son İzmir hadisesi hakkıııdlt 

-z· k' 1 . d k il 1 t babına bankadan yakın zamanda te- O omo 1 ere yuZ erce ır a • " k 1 ·h. d fun • . 1 ıraat ma ıne erm e u anı an pc d. b 1 lrtı mensubu lzmire gelmi~ ve İz- erkanı balkona çıkarak: Yaşa- ası a ey ın e n ayış tertip "Dört beş gün evvel Bigadan rol ve benzinlerin gümrük resmine ıyata aş anaca r . ~ . be d"ld" -· . d d " .. 
nukabil bu makine eshabına mahalli Bugünkü tercübeler mirden iltihak eden halkla be~ sın Ha.Ik Fırkası,, dıye mukadı - ~··ı ıgını duy h u~unu,k~ne~z~ bazı kimseler, Halk Fırkası mu 

bir muharririmize demigtir ki: 
- Fırkamrz namına reisimiz tr 

met Pş. Hz. bu hususta beyanı ııılld' 
lea etmişlerdir. İzmirde cereyan ~ 
hidiae adi bir zabıta vak'aaından fbl 
rettir. Bittabi hükumet bu bapta it 
zım gelen kanuni muamele ve takibi' 
tı yapar. Fırkamııı alikadar eden bil 
mesele defildir." 

•omiıyonlarınca mazbata verilmek A k d . ı kt ı t ü- ber bunlar öğleden sonra Bahn le etrnışler ve el çırpmışlar r. u esnasın a a ı sa ın gor temedi Raşi't Bey aleyhinde bir 
n ara a 'apı ma a o an ecr d"" ".. il • .. · 'l · l 

ıc bu. mazbataları toplıya.n petrol tir belere geline;: baba parkında toplanmışlardır. Balkonda fırka milfett~şi Zühtü, .. u~un aynmumayışçı. erı~ ote mektup yazarak yarın gazetesi 
•e~l~~ıne de bllaha~e Malıyece bedel- (e) fıkrasında görüldüğü veçhile Bıı içtima esnasında Anado- mutemet Mehmet Salıh, Karşı- oı;ıune gelenlere mu_k~b~I_ı;ı~ma- ne göndermişler. Yazdıkları sa-
erı odenmek auretile temin olunuyor mUstehak oldukları tazminatı nakten 1 . h"b" H d Ru··ş yakanın eski belediye reisi Fik- yış yapacaklarını ışıttıgını, te- rih bir yalandan baaka bir şey 
lu B f. ti kald ı eya b u gazetesı sa ı ı ay ar - '$ 

• u. ~~a ıye n ırı ma_•ı v almak iatemeyip te bunu bankada r- ·· B ·ı,. Al k t i b mu- ri · sıhhiye müdilrü Lı'.ltfü, Tay zahürat yapanlara dağılmaları- olmıyan bu mektubun sahipleri 
tanzimi ıçın petrol ve benzim boya- rakarak mukabilinde ağır yağ yakan tu ' 1 - ıen gaze .es aş C . . İ . k · · tı" • · · f k nın fikir 
nak tedbiri de dahil oldulu. ~alde .u- veya gazojenli bir traktör celbini Zi- yare e~ıyetı zmır ı_ı:er ezın- nı ı;c_a et gını, ır ası . yazdıkları hakikat olsaydı na-
'?n m~ddct müsbet ve ~abıli tatbık raat Bankasından talep edecek çiftçi· talep edebilecektir. . . den Şevkı B. ler ve dıger bazı vadısınde nezah:t ve ~.ede~yet 
)ır 'ekil bulunamadı. Nihayet muh- ltre tavsiye edilecek traktörleri t<S- Görtilüyor ki, traktör meselesı dıye zevat vardı. ten aynlmıyacagını, numayış- -
elif eıkıtl taharri· olundu'u •.ırada bite matuftur: yazılanlar hakikattan büsbütün bat- Halle fırkaıına hücum ten ihtiraz edeceğini , bildikleri 
:>azı ecnebi memleketlerde tecrübele- Bu tecrübeler sabık lktısat Vekili ka şeylerdir. N"" . .1 "Y ·· _ ni dog" ru söylemekten çekinmi 
i 1 k i t. ı · ö ın· ı · B · · · k ·· · · ı· umayışçı er aşasın cum ' yapı ara ey ne ıce erı g r en a- zmlr Meb'usu Rahmı eyefendının Y enı kanun ile tra tor ıatima ı tev • . ğ · .. ak hiirriyetin-
fır yaflı ve gazojenli traktörlerin rlyaaetlerlnde; Buna meb'usu Muh- ıi edilmiı değil. tahdit olunmuştur. hurıyet, yaşasın Fethı Bey, ya- yece nı, mun aşa .. . 
nemleketimlzde de kullanıı imkln_ı- lia, Mardin meb'usu Ali Rıza, Konya Traktör yerine kUçilk ziraatta at kul şasın Serbest Fırka,, diye mu- den ko~kulmam.asını soylıyerek 
un tetkiki dUtUntil~ü~ ve yedi sekU meb'uıu Hamdi, Manisa meb'uau !anılması iltizam edilmiştir. Ely~vm kabele etmişler ve bazı çığırt- şun},ar:. ı~~ve ett~: . . . . 
ıy evvel Ankarada ıptidaf tecrilbelc- Yaşar, Yozgat meb'uau Tahaln, Ay- mevcut traktörler esbabı l'.~di~de kanların teşvik ve tahrikile fır- Buyuk Gazının tesıs ettığı 
-e batlanmııtır. Touübeler afır yal! dm meb'uıu mühendis Mithat, Eekl- kalmakta, ancak mevaddı muşteile k i . h.. d k _ Cümhuriyet fikri bütün vatan
raka~ tra~törl~rln petrol ~e be!_'Sln 9ehir meb'uıu .Emin, Ziraat Bankası muafiy.etinden ~hrum edilmel~rine anın çıne ucum e ere cam da larınkalbinde eretmi tir.Fi 
zaktorlerıne nııbetle çok ıktısadı ol- Umum mildUril Şükrü, sabık Ziraat mukabil kendilerıne nakten tazmmat ları kırmış ve fırka erk§nını . ş . . . Y • İş. 
luğunu ve bir dönüm tarlanın yeni V ekileti mUıtctan ve Devlet §firaaı verilmektedir. Her çiftçi tazminatını dövmeğe kalkmıştır. Fakat der- kir daıma ıl~rlıyece~tı~. şı ~a
ıçma ameliyatı için mevaddı mUşte- uaıından Süreyya, Sanayi ve Maa- almakla beraber mevcut petrol ve ben hal yetişen polis ve jandarma rışıklığa getırmek .ıstıyenlenn 
le r~aumu muafl.Y~ oldufu halde din Bankaoı mecllal idare azaıından zin traktörlerini de muhafaza ve kul- vasıtasile bir hıl.diseıye meydan gayretleri neticesizlığe mahkOm 
:ıenzın traktörlen ile 130, petrol mUhendie Sait, İktısat VekAleti mUo- lanmakta devam edebilecek, istlyen "lm l I dur. Zabıta kuvvetine derhal 
:raktörlerl ile 120 kur~ maıraf lhtl- teprı Şakir, Ziraat Umum MUdi.lrU bundan ıonra da muafiyetten istifade ven em şt r. , tebai et etmeli böyıle h~dise 
rar edilmeelnc mukabıl reame tibl Naki, Ziraat Banka11 Ziraat mi.lıavirl edemiyeceğini bilerek hesabına gelir- Anadolu gazeteıme naııl 1 y ' r d" K -
ığı~ yal yakan traktörlerle ayni a- Hikmet, V eküet al&tı slraiye muta- ae yeniden petrol ve benzin traktöril tecavüz edilmlt ere ~-ey~an. verm~~ ı ır. e 
uelıyatm takriben 60 kuruıa yalan hauıaı Rcıat Rakım, alitı ziraiye 11\- aatın alıp kullanabilecek, yahut jüri f"li ilim humyetınden ıstıfade ede-

Si NEMALAR 
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Mükemmel surette ıslaha muvaffak olan 
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• 

• 
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naledildil!lnl Ye bir petrol traktörlle boratuvan Şefi Eeat, Sanayi mi.ilet- heyetinin ve İktisat Vektletinin tav- Halk Fırk~~ı mah 1 • ne b_u te rek nutkumu yakında ııöyliyece 
riltUn Ziraat işlerini gören çiftçinin tltlerinden mühendlo Refik, Mildafa- siyesinl nazarı itibara alarak v•ya al- cav!lz icra edilirken ntima?'1şçi- ğim. . lll><><XXXXXXXX::<X Q X:°:x:°:x:°:x:°:x:°:x'X'.°X'.'X'.'X'.X:):ıı:; 
ıılr alır yal traktörüyle ayni hidema al Milliye Vekıtletinden memur edi- mıyarak befendiği ağır yal yakan !erden diğer bir grup Fethi B. "lzn;Urd bir nutuk söyle- lstihzaratının ikmalini teminen 
• gör~ilğü surette dönüm batına va· len ytizbaıı Nefi Beyler ve motör mil· veya gazojenli her hangi bir traktörü hakkında tenkidatta bulunan A k . e . b b · frrkamı 
ıatı. bır ~· t~aanııf temin edebilece- tahaa11ıılarmdan Hoge Hir§'ten mi.1- mUbayaa edebilecektir. 1ıte sarahatla nadolu azetesi idarehanesine me ıstememın se e ı, ELHAMR A SİNEMASI 
tını teyıt ettı. Miltahaasıalarca te1- teşekkil bir JUri heyetinin teıbit etti- görülüyor ki zürraın yedinde mevcut . . 

1 
g baa 

1 
kı zm programı hakkında bazı lza 

ıit ~~unan bu ne_tlce mevaddı milgte- ği programa tevfikan yapılmakta ve traktörlerin alınarak yerlerine ağır gıtmış er mat cam arını r- hat vermek lüzumunu duymak
le rı:'sumu muafıyetl usulü kalktığı tecrübeler jüri heyeti tarafından inti yağ yakan traktörler verilmesi asli mışlar ve orada buldukları m~ tan ileri gelmiştir. , 
akdırde bundan oonra yonl makine hap edilen altı kişilik bir faal heyet mevzuubaha değildir. Ağır yağ trak- harrir Nuri B. e badema Fethı 1 • d t ~kifat 
ılmak latiyecek çUçllerln alır yal tarafından idare edilmektedir. törü mübayaasına ait te bir muamele B. aleyhinde neşriyatta bulun- . zmır a e . 
·~n veya ıuojenli traktörlerden Tecrübelere iıtirak için Vek.tletçe ve icap olmamııtır. Yapılan tecrübe- mı acağına dair yemin ettir- İzınır zabıtasr ve adli?'esl 
•ttfadelerl mUmkUn olabileceğini ve memleketimizde acenteleri bulunan !er münhasıran iştirak eden traktör- • Y

1 
di B Um . .1 bu kanlı hadUıelere sebebıyct 

rinaenalcyh iatlhsalatnnızın bu ytlz- firınalara reımen ,,, ayrıca; Almanya !erin tayanı tavsiye evsafı haiz olup ~ı~ er rA. du f ayışçı .~ r~ veren C. H. F. mahfiline ve Ana 
len müteeulr olacalı enditctıiııe ma- da: olmadıklarmı tayin etmekten ibaret kilınce na O u gazetesı - dolu matbaasına tecav!lz eden 
ıal kalmıyacağıru gösterdifi gibi mah 1 . Benz Sendling motorpf!Uge, z - fenni bir !§tir Tek bir tip intihabına inci bir tecavllze arşı korumak .

1 
. kif d rek ciheti 

ulitı ~lyemlzln maliyetini de ucuz Helnrich Lanz, 3 - Toro Motorpf!U- matuf değildir için bir komsennuavini emrinde ser~erı en te~ e ~ 
, atmak ımkAnını vereceğinden pyanı ge, 4 - Heinrich Wilh. Pitacher. Mo- Şimdiye kadar. bir nevi tetkiki ve dört polis ve jandarma gönderil adlıyeye tevdı etmiştır. 
llkkat cllrülmek tabit idi. Traktörle orburger Treckeriwerke, J - Helnrich mUrakabelerin memleketimizde yapıl • 'tb uhafaza a a1m lzmfrde SOn 
oprağını lfleyerek bufday istihıal Kamper, Motorfabrlk, G - Motoren- mamıı olması alıcı olan halkımızı sa- mış ve ma ~ m . Y . • 

. 'decek bir çlfçlnln, bu buğdaym be- fabrlk Deutz. tıcı ile karşı karııya brakmıı ve ek- dığı sırada ikinci bır ntimayışçı at ·yetn ed 1 r? 
· ıer kilosunu bir ilci kurll§ noksanına Fransada: 1 - Societe Anonyme de ıeriya bu vaziyette halk aldanmııtır. grupunun tehditkıl.r bir surette V Z 
'!"letmealndeki ehemmiyet az değil- Ualneıı Renault, Billancourt France, MUmasil tecrübeleri diğer memleket- gelmekte bulunduğu görülmUı- İZMİR, 6 (Milliyet) - Bu-

1 ~- Bu hcaap bütün memlekete te§- 2 - Soclete d'exploitation deı Proce- !erde olduğu .gl.bi .bizim ~e •.ık 11k tilr. gUn jandarma, polis mUfrezele-
ı nıl edlldlfl zaman bir senede kan- d& Mallay, 3 - Gazogenea l boia tekrar etmeklığımız pek tabı! bır mil- M tba •. .. d k lı b • · ehirde dolaşryor htikı'.lmet 
ulacak maliyet farkının yek\lnu bir PhenJ:ıı. rakabe ve irşat vazifemizdir. a a onun e an ır n §. . , 'kınam ın 
oilyon lirayı mütecaviz olabilecektir. 1talyada: 1 . Fabrique de trac- Her hangi bir tecrübede tatbiki milaademe yem bır vak anın çı as a 

Miltahaaaıs zavattan tetckkUI e- teurı agrlcoleı; Fiat, ~ _ Augueta rnzım olan bitaraflık, ciddiyet ve iti- Polis ile jandarmalar ntima- çalrşıyor. Halk arasında yapılan 
. len bir komlıyon bu netayicl u~un Scaglia - Milano. nanın azamisi bu traktör tecrübesinde . il . kilmeğe ve dağılma- gayrimer'i propagandaların ma 
ueadıya mUttlea ettikten aonra me- Macarlatanda: 1 • Hofherr _ tahakkuk ettirilmi§tir. Her istiyen yışç en çe . f hiyetleri muhteliftir. 
•addı mlltteile rtlı!lmu muafiyetinin Schrantz; Clayton - Schilttleworth, tecrübeleri mahallinde takip edebilir. ğa davet etmışler akat taş yağ Ver ilerin btisbiltün kaldm-
lgaeı muvafık olacafını tahtı karara lngllterede: 1 - Parker Producer Yakından görmek zahmetine katlan- muruna maruz kalmışlardır.Mat g . ·ı 
~arak .buna alt kanun IAyihasını ih- Oaı Plantco, maksızın bir gazetenin uılsız yazılar baanın camları şangır şangır kı l~cağı, fak~rlere pa;a ve:ı ece-
.ar ettı. Ve bu l!yiha B. M. Mecliai- . 1aveçte: 1 - Munktele Eoki!Ustuna. la, yapılan itleri şüpheli göstermesi rılıyor bir polis neferi yilzU- ğı, amelenın yevmıyelen arta
ıe arzolundu. Mütaha1111 encümen- fırmalarına mahallerindeki elçilikleri- ve JUrl heyetini teşkil eden kıymetli I b d' k aman b" t _ cağı inhisarların kaldırılacağı 
er.de tetkik ve heyeti umumiyede miz ma!ifet!l~ Uç .•! ev~el tebligat zevatın şahsiyetlerini ihmal ederek ne sa et e en oc 

1 
ır aş şayiaları kulktan kulağa dolaşı 

Yeni mevsimin resmi kü~adını ancak 

10 EYLÜL ÇARŞAMBA AKŞAMI 
LOUİSE LAGRANGE, PAUL CAPELLANI 

ve BOUCOT tarafından temsil edilmiş 

BİR KADIN YALANI 
temımen lraHızca sözlU filmi Ue icra olunacaktır. 

><><><><><><><><><><><><G><><X><X><X><X><:><>< 

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınııı 
Gala tada Ün yon hanında ittin 0NYON SIGORT ASINA 

Y aptırımz. 
'filrklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere ugtamadan sigorta yaptırmayınıı. 

1 elefon: Beyogfu - 2002 ·~~~!!! 
-~~~--~~~~~~~-~--~----~--~--,,. 

. aünakaşa edlldikten aonra kabul o- yapıldıgı gıbı elçilıklenmlzden ayn- gelişi ~üze! isnatlara _r~vaç vermesi la. ağır. su.rette yara aıuyor ve or. Fethi B., gazetelerebeya-
1 ı und~. 1710 numaralı olan bu kanu- ca adreıl Vekfiletlmizçe malılm ol- en hafıf mana ve tefsır ıle ciddi işleri ntimayışçıler arasından zabıta Y H lk Ukı'.l i-
. ı '? dıkkatle okumalarını gazetelerde- mamakla beraber ağır yağ yaltan ve- çok gayri ciddi ve hafif telakki et- üzerine silah sıkaı-1 ar görillüyor n.atta hulun~~- a ın_ s n 

Türk gençleri Almanca öğreniyorlar 
ve bOıUn ma!Omah dcarlyJ ile birlikte meşhur 

" yazılan yazanlara tavaiye ederim. ya gazojenli traktör imal edici baıka mektir. Hayri Beyin Alman - LANZ p li k b l ed' çınde tezahurat yaptıgını, taş-
Kanunun hükümleri hüJAaatan §Un fabrikalar varsa onların da haberdar firmasını temsil ettiği ve bir traktörü O 1 mu a e e ıyor kınlık seri görmediğini, halkın 

.. ardır: ,. edilmeai rica edilmiıtir. ile bu tecrübelere l~tirak ettiği doğru Bu vaziyet üzerine Uç jantlar kendisini ve Gaziyi alkışladığı-
~ -. Ely~vm mer ı ?lan mevaddı Bu lşara evvelce elçiliklerden ge- dur. Akrabamdan bır genç de İsveç r feri nümayişcileri nı milletin taşkınbk yapmaması 

nüşteıle rüsumu muafıyeti 1930 ma- len ma!Omatta yukarıda isimleri yazı- fırmaaının memurudur. Jüri heyeti ma ve po ıs ne , • - .. b . . . 
1 senesi, nihaye?nde kaldırılacaktır. 1ı firmalardan maada tecrilbe neticesinde hasıl edeceği ka- son d~fa olarak d.agılmag3; _~a~ nı,huk~et.~, za . ıtaya ıtaat gos 

. ı 

Yeni Yüksek Ticaret Mektebi (CalW) 
Cenubi Almanya • Karaormanlar 

'l'emiz ve havadar pansiyon - mnlı:emmel gıda izahat ve tarifname 
için Direktör Zügde mtıracaat 

. B · Bu muafıyetin ilgaıına muka- Fransada: 1 - Gazogenıes Pieraon naate glire bu firmaların traktörlerini vet ediyor fakat dınlenmedıgını termesını soyledi. 
1 1 ı ıil mev~ut traktör, motörli.I pulluk ve et moteurs, 2 - Etabliesement Schnei ya şayanı tavsiye traktörler meyanın ve hücumun devam ettiğini gö Vereceği nutku yarma bırak 
1 ı ıçer. dover ':"akineleri için eahabına der, 3 - Societe Francaise de Materiel d.a gösterecek ve yahut hiç şayanı tav rünce silahla mukabele ediyor mıştır. Vali nutku bugiln de ve 

1 um_ırı_at ver~lecek, fazla ~!"rak her Agricole, 4 - Societl Peugeot, 5 _ So- sı.ye bu~rnıy~cakt;~· B~ neticeyi şim- "ki t af rasmda taati edilen rebileceğinl ı;öyledi. 

Adres: Neue Höhere Handelsschule 
CalW <Württ> 

ftçının ınalık olduğu traktor ve ma- cletc Samaon, dıden bılemıyecegım gıbı bana tanış- ve 1 ar a . , . . . I h" . ali 
neler g~ne kendisine bırakılacaktır. İtalyada: ı _ Cemsa, 2 _ Bubba, mak ve akrabalık suretile münasebeti kurşunlardan. bı~ ~ır çocuğa ~s~ Hızmet gaz~tes . te. _ı~n V 
C ·Verilecek tamıinat makinelc- 3 - Erneata Breda, 4 _ Officion mec- olsun veya olmasın hiç kimseyi takip bet ederek öldtiruyor. 4-5 kişı tarafından teklif edıldigıni, Fet ----·b-l-•be-}~ed-,.'-""'!'i--ıl 
1 mübayaa kıymetleri miktarında- canlche, 5 - La motomeccanica, 6 _ ettiği veya edeceği işlerden menet- de yaralanıyor buna rağmen çı hi Beyin yalnız bir seferlik tehi stan U ıyes 
· Ancak m~ddeti istimallerine gö- Gossani, mek salahiyetini de haiz değilim. ğırtkanlann 'dağılmadıklarını rl kabul ettiğini, tahrif en yazı ilAnla rı 
her sen~, lçın kıymetlerinden yüz- Macaristanda: ı - Alami. 2 _ Ma;ı- Her hangi bir kimsenin şahsi doa .. li 1 Anadolu matba _ yor. . ""------------
on t.enz•.• ol.unur. İki ve daha faz- fred Weias, 3 - Roessmann tum, tanıdığım veya akrabam olup ol- goren ~. 8 er . a "H Ik I ,. ,. 

ki b d ' dah ı çekilmeğe kapıları Hizmet, Yeniısır a ın se MUba711mı• üıumu "'vru-ma ?eyı ır en çalııtıran çiftçi- f~rm~larına da tebligat yapıldığı bildi- maması §İ!"diye kadar bulunduğum sı ı ıne . '. " 
re verilecek tazminata ayrıca zam- rılmııtir. ~u ~ecrübe!e~e ağır yağ ya- devlet hizmetlerindeki vazifelerimin demirlemeğe ve ımdat ıstemeğe si,, gazeteleri cumartesi tatil !on 131441! lcllo benzin kapalı 
.r yapılır: kan trak.tor ımal edıcı bir İaveç, bir ifasında asla müessir olmamııtır ve mecbur oluyoı:ılar. Serseriler de yaptıklarına rağmen bugiln çık- ıarfla nıUnaunya konmuştur, 
Ç - Altıyüı dönümden az ziraat Alman bır de Macar iıtirak etmi§ olamaz. Zaten vatanını ve vazifesini dışardan tehditkar feryatlarına tılar Bu gzeteler bir membadan Tıllplerin .. rtııam~ almak içlıı 

:l?~n t;aktör,. aahlple~i beı_ sene için İsveç ve. Macar .firmaları ikit ... ~. ·~.v~~ ve bilenler için baıka tUrlü ve matbaanın içine söktükleri idar~ edilen neşriyat ile doludur 
ir~: ı~~!;:~~::ı:~:;1tntika lzeamri tayka~ ~~an fırması bır traktör göndermiı- ~t~:'.m:!~:::~nı?coykteti~nrln.Yütektski~kk birv"e kaldırım ta. şlannr yağdırmağa Makale,lerlnde hakikati _tahrif her gtln )ev&llll\ ınUdllrlülüne 
ı 1 uh rlln h lk gelmeleri tokllf ıncıktuplarını d• f'ı ır. . Yukarıda (f) fı"lcrasında zikredilen kararına ar:ı:cdilen ve neticesi de hiç devam ediyorlar. ve vak a arın z • u U a 
D. - _Tazmına.t'. bey~nname muame- ve al eli de petrol ve benzin traktörle- bir taahhüdü mutazammın olmıyarak Muharrirler damdan Fırkasına hUkfunetin lıu:rbatl ihale ıunu ı>lın • r' o-tllO cu-

. elen ıkmal edılır edilmez derhal Zi- rlne tatbiki halinde ağır yağ ya1'mala ~dece fenni şehadetname vermekten k I tedbirlerine, Anadolunun neşrl- mırtesS gUnU meı' tır mUdUrlllje 
· aat Bankasınca elbabına tediye olu- rını temin eden cihazlardan KATAL ıbaret olan bu defaki tecrilbede şu ve- açıyor ar atına atfü isnat etmektedirler. verıncıltrl. 

tur ve tazmin~t -!anların mevaddı EKS ismindeki bir cihazı kullanınak ya bu zatın iştiraki beni ne suretle a- Bu vaziyet karşısında hayat- ~ t 1 nUma i ilerin ade • • • 
:ştelle bmluafıyetinden iatifadeleri suretile Ford firma11 da tecrübelere likadar _edeceğini ve bir günde zengin !arının tehlikede kaldığını gö- d"u .ga;~ e.~r • ykş';,ıı d ği ti l k 

ayet u u~. girmittir. Ağuıtos iptidasında batlı- o~maklıgıma nasıl hizmet eyliyeceği- ren Anadolu gazetesi mUretti ını ç gostenp ve a e 1 5ahipsl11 bir yavru il e~l 
E - Tazmınat nakten tediye edil yan tecrübeler devam etmektedir ve nı efkarı umumlyemizin takdirine ter h , l rll te d"f P riyorlar. buluıımUftur. Sekls gUn ııarfınd~ 

;;,e~ esastır:. ~nca~ 929 seneıinde la- jüri heyetinin prokramına cöre takri- kederim. ve mu amr e. İse sa u en ora Fethi Beyin geldiği gUn mUrıcaıt edllmoıno J&Ulacaknr, 
tra~t:~o d?nu~ ?'ıraa.t yapmıı ?lan ben ~aha bir ay kadar da ıürecelctir. Muayyen gazetelerin bir aydanbe- d.a bulunan iki tanbul ga.ı:~te- 300 kişinin tevkif edildiği,mUl
tazmina aahı!'lerı ıstedıklerı takdırde 1:.ecrilbede ç~~ş'?"kta ?lan altı trak- ri sütu.nlarını ~oldurmak, karilerini c~si ~ama tı~ara~ ve m~ca- hakattan elen heyetlem İzmi-

k ktıb~~raat Bankasına terkede- tor hakkında ıurı heyeti neticede nok eğlendırmek içın uydurdukları men- vır bır mtiskırat fabnkası bına- kulmgd ğı l d Ga ._ 
e mu a ılınde Bankad tk ıaı· nazarın b" 1 , k1 f k · ki hl'·• . . • • re so a ı ya an rr. ze,,. v kal · i . . . an. tısat .• ı ır rapora tesbıt ve u- '• a at çır n .... yeler ve bunlara sına merek oraya ıltıca edıyor- k~ · 
~ etın ~ tavs!yc ~ttığ'. tıplerden muma ilan edecefi gibi Vekalete de ait haklkatları beyan eden cevapları- 1 ler Halk Fırksı er "~!ve gazete 

'. ak ıartile begendıklerı her hangi tebliğ eyliyecektir. Jüri heyetinin bu mı söyledim. ar. • .. .. • leri tarafından h!disata scbe-
nr ka~r yağ !~k~n veya gazojenll raporla kullanılmasını tavsiye edece- - "Son Posta" aleyhinde dava aça Bır böluk asker geliyor biyet verildiğini neşrediyorlana 
1~a ~or t~darıkinı talep edebilecekler ği traktörler Vekaletiınlzze do ban- cağınızı gazeteler yazdı, bu haber ne O sırada merkez kumanda- da hakikat tamamen aksidir 
;'~ d·~ıta _epte b~l~nanlara Banka be- kaya taviiye olunacak ve bundan derece doğrudur? nmın kumandası altında bir bö T k"f d'" 1 tı ·A 

ı ,~n ık erı tra~toru ce.lp için tavasaut sonra ağır yağ traktörü almak iati- - Hakaret ve isnatlarla dolu neş- itik asker mahalli vak'a a ti .ev ı _at un. yapı mış r. -
ece ve y~nı tra~tor bedelleri ala- yen her çiftçi. jUri heyetinin raporunu riyatı yapanlara karşı bütün hakları- .. • Y ye - dedı 15 ı geçmıyor. 

1 :1'::~ ~~mat n;ıkt~r.ından fazla i- da ~örerek bizzat tercih edeceği tipi mı müdafaa ettiğimi ve ayrıca kulla- şerek mut~cavızlerl dağıtıyor Anadolu gazetesi matbaası.-
kı ıçın kendı!erını borclandır- tayın ve bankadan o topin tedarikini nacatım t_abiidlr. ve silk&ı.etı iade ed{yor. na yapılan hUcumlarda mürret-

Be1otlu'ndı t1lnol clvannd~ bir 
J<ADIN TERZiHANESi 

ıııobl!T' vo a:ıOfter!lerllo devren vo 
tluyı tanf•J11 llo Hhlıkbr, lııanb~I 
Merd ııok11111 HJnında Eolıloaııl "
mUracaat To!e!on lttanbul 1631 

• J'!a7I ~ Tatbik mUhOrll111 ~·rı 
olnı"'tuJ. Meıılrfır ıııUlıtırle tlmatJ• 
bo~· YolıS._ DoktŞt Hilmi 

Yeni neşriyat 
Kendini tanıyormu,,·'.~ 

(Gasson) un altıncı eseridİ'' 
''Kendini tanıyor musun? •• 

Muallim Mübahatm altıııcl 
tere Um esi 

"Kendini tanıyor musun?•• 
Her kitaphanede satılP 
Plyanko Müdüriyetinden' sf 
Nıtmunesi veçhlle çift 57 · 

ebadınd~ drut sathı• 1056 ı 
ala yerllen fl1•t ha~di !Ayık ... ı 
medltındeq il eylol 980 paJa"'ıı 

Ü ok• gllnıl •aat 15 t• yen ideu rıı n 1,. J•pılıea""nda~ nrmlve ı.liP 0
.,1 &• • ı..-

İıtklaM pey akçeleri ile bir ~Jıl 
Piyaııko Madurlüğilnde ınUteıeıııd 
ıayyut mubayaa komisyonun• 
racuılıır, ~ 

RatltRıza ve arkad•f1~, 
O>~n Ru akşam Erenköy tlvaır ı•er 

0,4S de yarın ık~ım Rilyfikad• ~i ' 
gazlnoıunda Nur Baba l\oın• 

~ _c 
°Ferah Uyat;;Oiu11d• ırf 
11 Ey161 perfenbe akıarııı t11• 

yıryeı. ll"4ma v, t. 
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Bu 

1-.t. 4 öneli icra ıncmurtuğundan: 
\çık Rrtırm.1 ile parav• çevrile

ce1< t•yrı mcnkulun ne olduıt~: '\1aa 
rnuitcmilAt ;'\Jı \ rımolo.:> çıfı•ol 

l "Y" ıncnkulun bulundujtu me\·-
kı·. ıuaha.lle, • oka~ı, numırssı: 

Hurnc-lı fen~ri Uemirci k:?riye:;I Ma\·
ru ,ıolo.. çiltligı 1, 1, ~. :l, 2, 4'. 6 

l\o. l•ı mM m~te<ntllt çiftlik yenle 
fr kıt'a t3rlı . 

rakdır olunan kıvmet. 1 t>~OO !ıra 
\ urma yapıla cağı yer, ,un, saat: 

ı t ,ı un.U icra d>iresinde 9 - I0·9~0 
tmh sı.t 14 ıle 16 ya kıdar a 

1 - l,bo gayrı men kulun ar·-ırm 
• oon t r"ıhlnden ltı-~:ı.rtn 'll~:-l 27·!J 4

._, .. ,.,., a. . .. 
es " ·· J t 4 tincu bar n <'30-1. •0 · ' d 

lcr ı L1 :-esır ·1 "]luay} en num:ırısı.n a 
herkesı 1 .. ,r btl..J c ı;in açı~t1r 

il ' ıdı \&Z. ı ılanlm~ ı fazl• mılıl· 
'" ı · h rın1 mat ın:ı.k ı,t ) en er, ış u şa . 

ıııe' 'c 930· 1 55 dusp •nımarasıyle 
Hh;::uurivelim ı.e nu.ıc lt ecm,lidir. 

' Arornııya ilttr•k için yukarda 

k m •tin wıJc alo ıemınat 
)azı, ıy ı: • ~ 

go;tenlecektir . . bl 
:ı 1 fakları •a~u ,ıcılılc sa t 
• • di& 

ulm>ı· n i~vteklı ıl ıc•klılula oer 
' o.hl ıllkadarlarııı ve lrufa~ hakkı 5 p• 

lerinın bu haklarını ve hu;usilt faiz 
•e m<srafa t!Jır u:n iddialı ını işba 
ıltn tarihlnd!n itibar•n ylrıııı giln 
içınde cvrakı miısblteleril• birlikte 
ıncmurıvetlmi1e bildirmeleri icap 
edtr. Aksi lıald! hakları tapu sicilile 
sabıı olmıyonlarlı sıııı bedelinin 
r•ıiaıma•ında hmç kalırlar. 
4~ C:ostcrıltn günde artırmayı 

i~tı!'ak tdtni~r artırma ş:ırtn:ımesini 
oku:nuş iLz·•mlÜ rnalılmııı almıı 
f l n' ırı tc·n1n1~'l kıhul etmi~ ad ve 
lu'ıar olcnurlar. Ost·ındc bır1kılan 
ı.:. ıvn merıKuh .. n bedeli zamanındı 
\t:t 'mczse ga~ 1 rrt!nkol ikiaci bir 
tırma lk satılır , .• bedel farkı ve 

moh um k•hnın vUz~e beş falı \e 
1 er :zırar"~r aynca hiıkme hacet 

~ 1 ızın momurfyetlmlıce alıcı 
un tıh<il oıun,r. Bcı nuın.ralı fık· 
raJakı şart llhıkkuk etmek kıydile 
üç defa b ~rıldıktan •onra gayrı men
k 1 en çok Arttıranın i.ısti.Jnoc hıra .. 
k, ~art tohükuk etmezse artırma 
~c i bırakılıp alıcı tuhhUtlerinden 

tulur ve teminatta kalkar. 
-Artırm1nın birinci veya ikinci 

o a ına ve gayn menkule ıaallOk 

ı a un! lıııkkn ,.e sau:ın tarzına 
1 er ,arılar. '\1uıeukim ,·ergi, 

ly , uiıf carc-i müşteriye 

\ ı! c h\r >:nol , \i r Jği '"' 
ı:: • mi i ı >uk -ı la osterilen 9- 10· 
'. 1 t ı~I j f • 4 uncu icra mc· 
na u~ ı , '"~do u ilAn ve gt'> 
t r 1 .. mi ı t:ıam si dıi"'csi:ıde 

••tıla.ae;ı ilin olun ı .. 

l\llLl.JY ET PAZAR 7 l!:\'LL'L 930 ., 
-- -----

Yeni • - v ' sıyor 
• 

ıniinasebetle Gala tada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• 
' 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde 
olarak imal e 1ilmi~ zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntahap elbiseler 

muhter m müşterilerinin enzarı istifad lerine arzetmaktedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 
11 

j HANIMLARA MAHSUS 

İngiliz muşambaları 9 1/2 
Kabilitebil muşambalar 141 İ2 
Muşambalar bivertin astarlı 19 112 

lind1n 
itibaren 

" 
" 

j Deri taklidi muh- M b J 13 1 /
2 

1 

telif renkle ·de uşam a ar 
Son moda biçimde M b J 141/ 

ve kabili tebdil uşam a ar 2 

Mulıtelif ret;klerde Tre k t) 17 1/ 
gabardın nç o ar 2 

liradan 
itil:ıaren 

" 
" Muşambalar lngiliz 17 1 / 

biçimi kumaşlardan 2 

Gabardin pardesüler muflon ile 25 1 / 2 

" 
• 

ÇOCUKLARA MAHSUS 
" Meıhıır M rndell>e·g marka empern•e1l:ıiliz~ 29 1 / 

Gabardin pardesiiler 2 " Kauçuk muşambalar 41/2 " Mandelberg pardesüler 3 7_ 1 /
2 muflon ile " 

Bivertin muşambalar 71/2 " Trençkotlar 91/2 
lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler 22 1/2 
" 

" T reçkotlar muflon iıe 13 1
/2 " 

Trençkotlar 17 1
/ 2 

İyi cins yünlü paltolar 13 1/ 2 
" 
" 

Yünlü palto ar 91/2 " 
Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık 

pardesü!er, paltol:ır, kostüınlet, ve muşaın
ba!arın miintehap çe;i leri ve h:ınımlara 
mahsus mantolar ve ipekli muşambaların 

lngiliz biçi_mi Kostümler 
spor ve saıı e " Lac!ve.t si~ab ve kostümler 
saır renk erde 

141
/2 

18 1
/2 " mütenevvi çeşitleri m evcultur. 

2 -- Artırmaya i tirak için yukar 
da yazılı kıymetin yilzdc yedi temi
nat göşterilecektir. 

3 - Haklarr tapu •icillilc sabit ol
mıyan ipotekh alacaklılarla diger ~ı.· 
fakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddalarınr işbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
. ·nde evrakı müsbitelerile birlikte 
ıçı "ld" ·ı 1 . . emuriyctimize bı ırı me en ıcap 
:ıer aksi halde hakları tapu sicilfi!c 
sabit olmıyan!anl•~ satış bedelinin 
paylaşmasında barıç kalırlar. 

4 _ Gö•terilen günde artırm~y~ 
. . k denler artırma şartnamesını 

ı 
ıştıra e • ı . e lüzumlu malumatı a mı~ 
~k~muş t~mamen k1bul etmi~ ad ve 
. ~ arıolunurlar. Üstünde bira!cılan 
ıtıbar . d 1. manında v"-. •nkulün be e 11a 
g_ayrı m- i oocnkul ikinci bir ar
rılmeıse gayr b d 1 f rkı ve malı 
tırma ile satılır ve C e 3

• d. -
.. d beş faız ve ıg r 

hrun kalınan ytu e hacet kalmak
ıararlar ayrı:a bükme lıc•dan tah· 
aazın meınurıyetımııce al fıkradaki 
.1 1 Bet numara ı 

"' o unur. k k dile üç defa 

·rrabzon birinci 
postası 

'ıu:~ITP \: :\' ' pıtru 8 evlul 
l'azartesi 1 'I. de Calata rı;m
mından kalkarak lnebolu, ~nm 

su!'!, Giresun, 'J'r:ı'>z\ın, Rlzeyt~ 

p;idecelı. ve dcln J~tc Surm~ne, 

Trahzvn Tirrlıolıı, Gire,ıı'ı , 

Ordu, Ünye, ~anısun, Lwbcılo, 
Zonguldağa u~r. ) arak gck 

cektir. llareket g-ııtıli nik ka 
lıul olunmaz. • 

Ayvalık sür'at 
postası 

( Meuln ) vapurıı lJ 1 :vlul 
saiı l 7 ti· <;ı·k·cı ııhtımı•d1 t 
kalkara c ' u Ça•ıakka!e 
li:üç•,kkuyu, l·ı.Iremlr, Burlıan:
ye, Ayva!ıjfa rıd~cek \e <lo

niışte mezklır l kclelcrl~ hlr!'kt 
ı\ltunohığ'o uıtrayarak ı,de
cektir. 

Gelibolu için ı·alnız yolcu 
alınır vuk n'ınına1.. 

şart tahhakuk etme a a~ menkul en 

bağırıldıktan •
00

.'" _g r bir;ık•lrr. Mersin sür'at 
ok arttırmanın ustun e . 

ç kkuk etmene artırma gerı t 
Şart taha hh .. •lcrhden kurtu • pos ası 
birakıhp alıcı taa u. ' 1 
!ur ve teminatta kalkar. . . ( f: B O !. U ) vapuru 

b. · ·veya ıkın- 10 E}lül ~ar~amlıa 11 de 
. 5 - Artırma':'ri =~~ule teaUCik Galata rıhtımındJn kal.brait 

cı olmasına ve g Y t n tarzını J 
eden kanuni hakka ve sa ışı Çııııakhle zmir Külliı. Fet-
göre diğer şartlaı. -- • hiye Fir:ike .\ıualya Ahi.iye 

· b ı diye· vakıf • ı k ı Müterakim vergı, e e • :llcr .• in c gbece ve ~önii,te 
icaresi müşteriye aittir. . Taıucı, \namo· IAiye Anul 

y Lın emlaklerin hsseferı yu · }·a Fiııı' c ı•etlı ı c Ki/; 'k 
aıı 930 t ihinde 

kanda gosıerilen 9 ııo a; d fzmir'e u~rayarak gelec~ktir 
!stanbl' 4 !lrıcü icra memurlugu o a ' 1 

d · h ·ıan ve gösterilen arttırma Çan1kkak de ya nı1. yoku 
sın a ış u 1 ı • ilan ,-erilir, 'oku alınır. 
sartnam:si daire ınde satı ac:agl ;.iliiiiiiiıııiıııııılııı•m•••••• 
l''lınur. 

Llm:ını·mz.t ı uva alatı l•tklcneıı 
\ npurllr 

(sı;.\JIR \ \ıJSJ '"J1ııru 7 I·.ılul 
pazM (lııılya 'e \ ırnanı. tın) , m 

(l',\ ı r~Tl:"i.\ 'ıpurıı 7 Ly ul 

pazar (iıa ı ı 'c \'ı ın 'tı•ıı) el ·• 

Yakıııdd lil'l ;nını•1.dın ~ e'. t 
~decek Hpuri3r 

(l'Ai.'.:STI \ ı.ıpvu R 1 \lul 

ra,_a · I' ı · • , l'rıı' , J;., 
tuın \l' 'o' ı· s· k t· 

(D\l\\) ı 1' 'O l.yk' 
çarı~ nhı ( Sel , '\! ıllt. iz mir, 

Pi··.:, Pa ra ·, J\L "''ıı J\ v ... 1 arandü, 
J;:.r t: ,ıc.i, l'ıtıııı .. , \ r 1Ldik \.,.; 

'lric'-te) )C 

(~E \ili' \ \1• J 'ı;ıunı ı 1 Lr 

itil per.,em1ı. ,.ılı-ıh tını tat 1.11 

d;ı (l.o)d EJ, pres) ol·• ak Pire, 

B t'1d•1.i, \"~ne ı \e 1 rıtsc.:) ve 
[C'OSl'! .ıcı 1 Lınel h.ııınpaP 

~ a~ını•ı lıı~s vupıırhrın·ı nktnrma 

cdı!erek ::;ım•ll ve Ccnu 1 .\rııc 

ika l:m~nlarına p,bnek İ\in reıı 

zilollı <lo;trıı bllec Hrilir. 

ller nevi ı~f,ı'1t l\in (,3.atada 

nıumh;me ( l.'uyd Tri .. ,ıln) :) 

ser l\l'ıtltt:, 1 "'" ·reTc:fnn ı·t·}oglu 

212? 'aya (;a' ıtı sarRnnd.ı 
abk seıanlk 1 :ım,ır;ıı<ı l ıııa· 

sın<lakı .szıha ·'e'ın•. ·ı e 1 ,,,e 

Heyoğl ı: 2499 ve yRhut ı •. • ·ı ı 
Kırz, le 1 amn 1 ıki YB7ıı.. ne,111 _ 

mur C'1 t r lıl le er'" 
l<tanb 1: 2 5. 

---------- --- ' 
TA\ J i.ZAUı; \ APL'RL'd\I 

Ayvalık • lzmir J>o t~sı 

~ ,;,:~~~~~.' ": ... 
ı 7 de ~ırkecııleıı harüctle (;eli 

bolu, ~'.:ınakkalc, Aıv~lık, 
Dikili ve lzmlr) c azimet ve 

~anakk ılcye u~rnvurak avdet 

cdcc.:kt•r 

Yoku lıt:eı 'apur la da 
\er, ır. 

AJrt• Yrını.r" Ta, 1.ıJe 
birıdcrl.r ccldoıı b «nbttı 2 • ı o 

e a 
ıımıı~~:...ı:mı~lillil:~~~~ 

::>.~! IKZ.UH: tıll'ı\llERLLf{ 
\ Al'l RJ.\RI 

1\ \R~l'L ·Jz :\il". T.~i'.o\M 
\ ı J 1 "l-\'i l'O.Sl'.\' l 

Ilunılu Pınar ~· 1,'~~·~1 
I> ak,amı lrkeci ııh· 
<ıza r tımıcdan hıı.reketle 

( longulduk, İrcbofl!, Ayan 
cık, ~l\i.i un, < rCu, Gfrcson, 
1 rh ZJn, lltr::cce, R zc ve 
llope ye ıız m.ı ve avdet 
ecccekıir. 

1 r.! ıl lt ! in S •ktcldo M•y 
nıeııet i rnı eltında r.ccr.ta!ııtına 

• ., • '• f 

ı,arc: ı-lı. bo.u 'o:-.ta.;ı 

lllL\L 
'";ll·ru s J>uza rl <'~İ 

ı,, ı\I 

pını k,ımı . irked rıhtımından 

hnr~h ti~ l".reJll ' z.,ngulcltk • 

ı:,wm, Ci.k, lrebolu, ı-:, rcngcnc 

l'i:ı i. kcldtrin~ azını" 'e evdet 

edecektir Yu'.. 'e ) oku ;.;in 

Slri..ı:.!d~ yeni rftnJa ı numa 

ro!u erun.1•ına r il ıcıut. Tele 

dcfnu lstanbul 3105 

i1t.l"ill::ı:ı~;nı;;'.ıoıN;;;;::;:::!'.'lio.m~'!:': 

Y<:lkenci \',ıpıırları 
Karadeniz po ·tası 

S \ı:1r)uru , ırn 'llli 111 ı:ııuı 

( 'a r.~a ı n l .a 
' 

akşanıı 

breketıe 

. irkccl• rıht.nı ı lan 

( Zı.:.n •ulıhk 1 c· 

bolu, ~ v.msı. , Or !u Giresun, 

lr.lız ın, .urınene, \C Rıı:e)yc 
az•:ıı...t ve a'td~c edece' t." 

Tn1sl' \, i;ia Sirkecide } elken 

el !.anında kAln acen:ası'1t m.ı 

ru;ı~t Tel. !stanbul 1515 

J~t1nbul bi.rın.:i tıc1rct ına 11kt 1ne 
<inden Galltıtla karı ~lustafl paşa 

sokak 21) numarada l"cza\'ı tıbbiyt 

dcpo>U ı>hlbi Yorgi p•nayotıdi• den 
dinin ıl•cıklıları ile icraen akt ttiği 
konkorJ>to cv,.kı brrayı tetkik 
mahke r eın!zc ırsal kılınmış .-e 25 
f.', 1ilf 9 O perşnıbe günll uıı l l de 
ltl•ıkı mukarrer bulunmuş olduğun• 
d:ın bu hapta alakadar <>lanlmn 
yeHıı ve .ıati nıezkfirda mıhkemeJ, 

hazır bu!un:nalan luziımu ilin olunu. 

fierlel ınal~a8Sf OJÜ~ürfü~ünaen: 
!lir ,, • /. rıın J ına LJatla t.rnküm edecek 10 santim enin 

krn.ır 'c :ı s.ınc nı cııtnd: kırpıntt k~ıtıtları lle meşin parçala 

i1-in .l q 1 ıl 11,lO t.ırihinde yapıl:tıı mı ta yed ede verilen llatl 

haddi layık ~11r.tlnı~diğndl'11 patarlık :;ur~tile ihale edilmek iız~ 

n• .ıa),de muul tt ı.~ eylul 9.30 cumartesi günu saat on lıe 

kudar ıcmdit crlı 1 digt ifAn olun- r. 

li • illi uı t lıesabın ecnebı memle' et erde t bsll lçln ~ağıyı 
lı L .., 'e J ·n tılebc g ınd. ıl ceuır . 

ı ıırif \'ckMet hesı n> 

1 i v co0 >fya, rlzik - Kimya Riyaziyat mGı!llmUklerl lçııı 
J ,13. mc7.un11·ı 1 ı 8. ·ı e Jrıs usu!J "hııll için de l!ıuleb gunderilecektır. 
Tdrıs ,•.ıllı t ı.ısili için gldecekle. yalmz Ankar• Gazi Muallim 
.\1 kt"bi Te biye şube;, m ·ıunl ırı Ilı ilk mu.ıllim melcteplerinden 
rn ç0, dmt sene evol çıkm ı olup en •ı•ğı ıkı ' ne ilk mektep 
1 ocalığı er.niı n.aıılrnlın m· ıbaks ile ıy.ılaca~lardır. 

fi:ı \~ekı\lcu hc- . ın:t: 

:;.,, '"' "" k'i?rli m:ihe ıdısliğl ı.;in lıso rnezunlınndan 6 talebe. 

lktısat \"ekAleti h<'3hıno: 

Zır•-!. Kımva. lla'ın ln$aat, bitn l\lilb~ndisliğt, bıywlık ve or 
l!Hı.ncdı~ için h..,c ın !unlannJan 7 talebe.. 

\Jlive Ve~iletı he$lbın: 

llukJ .,;,,,ı. için \n'ura vı lnınbnl hukuk Fakülteleri mctunlı 

IındBn - talehe. 

f l:ır;til un1um mLIJUrlıı _.ı he.-; ıhın~ 

Topogrıfy• t.ı~sill içın J.,e mezunlarından ( 2 ), Llıo. makine 
ı. ••'ığı içın de °'" mckt:p, s1n'11 mektepleri ve •'k ·rr liseler birinci 

c\ r mczunlmndan ('ı!) ı.Jebo. 

~lusah:ıkalor 18 20-22 ı:rıoı mlhlerinde l\harif ~;minllkler! ile Lıse 
, t rra mektep mu hlr1uk'erlnde vapılacakıır 

T•lıp oı ıların e\ c'cmlrılt namızct glisıenlmck nzre mezun olduk· 
'3·ı mel,tep ıtlsre1erıne mtir ,tlan, mJsab kaya !firak için icap eden 
rnu•nıeıel.ri bıtırnıl~ olanlar da yukarıda yazılı milubako gilnlerlnd 
• t <ek:z buçukta :Vlaaril ~:mınlıklc".lııe Teya Lise! ti orta mekt plerde 

h •ZIT bulunmalr.r· !uzumu ilAn ,,] ınu 

~C) 

Zayi makbuz 
lfı . ·ı.m 928 Wihll ve IQ30 

nemerolu htınhul lıhs!At giımrilğil 
lıcı •nnaı: a. ın' olt gnmrilk makbuzu 
z:ıyl olmasile nusbıi sa.ııyesı i ulep 
<ttı~imden hükmü olmadığı llAn 
olunur. 
Salı Arif ,.e Salt Omer mutı1 es.al 

!stanbul ikinci tıc11et mahkeme
sınden: l\lüflis Jlrod(Jr·ımo~ Alldı•· 
dis t.-:fendi !fit. hakkında 27 t:ylul 
!J30 Cumartesi ur!hınde ikinci içtlma 
a kdedilecep;indıu ılacıkblar•" le' nıl 
mtzkı\rda ıuı 14 ıe 1 tanbul !kıncı 
ticaret mahkemesı ıllt m•>• ını 
ruilracaıdarı sıralarını gü:.tcrlr defte· 
rin mahkeme kaltıoloe ıevdii ilan 
olunur. 

Dr. • KUTIE 
Muayenehane ve ıedavll elek 

rlkiye labraıuvan. KarakO 
Tupçufer cndde 1 34 

lsıınbul ü.;unctl icra meınu 1 
ğundan: 

Bir de\,ml n dohyı mahcuz 

furuhıu muklrr r llcbekte ı.l beıı e 

ka rındı altı bın kıye yulaf ve sa 

m•n f,l-9 930 laı;hine müsac!ıı ( 

mahaihnde haZ'r bulunacck mem 

rnna mur<cııtları ılla oluuur. 
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' DANTOS Hasan Dis Macunu Bir harikai san' 
olup 2 O kuruştu 

DANTOS Diş macunu ditleri 100 sene yaşatır, çOrllmekten vikaye eder. Diş'.eri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefessühatı \e ufuıeb 
izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mlni olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha eder ve ağızdan gelecek her türlll hastalıkların sirayetine mini olur. Avrup1da daİı91 

birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecza deposu. Dantos dit macunu yerine batka bir marka verilirse almayı.uz. Çüolıf 
Dantos dOnyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzuıdır. 20 kuruştur. 

n 
,. 
n 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

eli 
ö Devlet Demiryollan ve lin.an ayene edebilirler. 
e· an idarci umumiyesine ait Na Pazarlık 8.9.930 pazartesi gü 
c •'İa romorkörii pazarlık auretile nü saat 14 te Haydarpaşa mağa 
-a tamir ettirilecektir. Talipler ta- .. .. .. ... 
-.ı mirat prtnaınesini ve bu ™ıpta ~ası mud~rlu~unde y.apılaca: · 
,, izahatı saireyi Haydarpac:a li- gından taliplcnn 300 lıra temı-
ıi ,, 
,ı nan idaresinden alabilecekleri nat akçesile birlikte mezkur gün 
n gibi romörkörii de Haydarpap ve saatte mağaza müdürlüğüne 
n. ncndreki dahilinde göriip mu- müracaatlan ilan olunur. 
ır * • * 

- ~ ı ---

~ Arnavutköyünde kagir çifte saraylarda 

L"e~~~~e Feyziafi liseleri ~~~;~ 
Ana sınıfı, ilk sınıflara ve ayrı te,kilAt dahilinde kız ve erkek orta ve lise 
kısımlarını muhtevidir. Asrın icap ettirdiği en mUtekAmll vesait ve teş· 
kilitı haizdir. Kayıt muamelealne betlanmıttır.Kaylt için mektebe veya 
lstanbulda Basiret hanında lktısat tlrketlne mUracaat edlleblllr. 
İstanbul cihetinde" gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti 
nakliye 'şlettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 tes•inievvelde 

• •derslere başlanacalı.tır. Tel: lst. 2867 • Bebek. 210 

llilaliahmer Afyonkarahisar maden SU)'U 

deposundan: 

Yevmiye •s,, kuruş vererek zengin olmak istersenir~ 

TAYYARE PIY ANGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

21NC1 KEŞİDE 

:ı G Luther fabrikası 1902 mamu!Aundın I 80 bPvgir kuvvetin de 
'c 
:n çil lmbisatlı bir adet buhar makinesile dinamosı. 18-9-930 per-
" şembc günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacakur. Sirkecide Nur hanındaki Karahisar 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır maden suyu satış deposunu bu 
ıt Görmek isteyenler her gün H. P. da elektrik ~antrallne ve al-
" e mık isteyenlerin de muayyen günde H. P. mağazasıne müraca-
k atlan 

; Ticareti bahriye mekte- kerr~ Yeni Posta karşısında eski 
~ bi alisi müdürlüğünden zaptıye sokağında 20 numaraya 
: ı - Mekte~i~ dere~e~i yüks~ktir. Gayesi tüccar gemilerine nakletmiştir 
,3 kaptan ve makımıt yetıştımıektır. • 
~ 2 _ Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba· T ı 
n sı mek.tebe aittir. Bikes _talebeye aynca muav~net edilir. Taşra- elefon• stanbul 
... dan müracaat edeceklerın yol masraflan temın olunur. • 2653 
iı 3- Lise mezunlan imtihansız tli birinci sınıfa kabul edilir. ,_ BI 

~ 
8

""!"' _!}',;; ::ı.::: ;~';;.:. ~";.;,,fla<a da ı;,,ıw. On=· ® ~ ©:) 1t a lk~ ... 
:r cu ve on birinci amıflarmdan naklen ve yahut o derece tahsil ~ ~ 
11 gördüğü alelUsul tasdik edilmiıı talebe alınır. 
ıi 5 - Mektep mezunlan için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
n mz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki talı
~ ül edenlerin iaşe ve ilbas masraflamıı maa faiz ödemeleri Hizırn 
ııl ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec· 
ı uridir. 
ıı 6 - Mektebe gimıek arzusunda bulunanlarin hüviyyet cüz 
ti !anını, aşı şahadctnamesini, mektep tasdikname veya şahadet· 
ıi 1amelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
ı. tdet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bi
~ rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
,. nektep müdürlüğüne müracaatlan. 
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Kot tömuru ve Mazot ınunatasası 
Kilo 
6500 Mazot 

30000 Kok kömüril 

Pendik Bakteriyo1ojihanesi Bay-
tari müdürlüğü11deı1: 
' Pendik Baktcriyolojihanci Baytarisine liizumu olup yukarda 
mikdarları gösterilen mazot ile kok X.önı .ırü 24 Eyhil 930 tari
hine müsadif çar~amba günü ihaleleri icra edilmek üzre aleni 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ıarmamesini görmek İçin 
her gün Defterdarlık binasında Müesscsaıı iktisadiye muhascl,eci
liğine ve itaya talip oıanların da yevmi ihalede nıczkOr muhase
~il!!te müteşekkil mubayaat komisyonuna mlirııı:aat eylemeleri. -
Veni posta pulları, re-

sim münakasası 
P. T. T. ~. ınü~Urlü~ün~en: 

1 - Tabettirilecek posta pul 3 - Müsabakanın son günü 
11 ınm resimlerini yapmak için 20 Ey!Ql 930 tarihidir. 
i: münakasa açılmıştır. 4 - Resim'erden Reisicum-

2 - Resimler posta pullan hur Hz.nin portresi etrafına de
zerin<le bulunması lazım yazı- kor için beş yüz ve diğer ikisin
ırla beraber hakkedilebilecek den kabul edilecek birer eser i
ekilde ılacak ve biri Gazi haz- çin biner lira mükafat verilecek 
etlerin .n portresi ile etrafına tir. 
ir de' .or olacak, ikincisi harf S - Tafsi !at almak için İs tan 
1kil? .)ımızı ve üçüncüsü de bul'da P. 1. Müdür muavinliği
ıerr ;ekette ziraati temsil ede- ne, Ankara'da P. işleri müdürlü 
elr Jr. ı ğüne müracaat edilmelidir. 

Istanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstanbul llmanı emnli tic•riyc '" maden kömürü tahmil ve tahllye 

!çiler! cenıiyetiuin idqre heyeti intihabı 8-9-9:ıo pazartesi günü Galata 
lıhtımında Hüdnendlglr Hınındaki cemiy<t merkezinde , .. t 10 dan 
G va kadnr upılaca~ı al ! kad:ınno ilAn olunur. 

1 • 

.. , ... _ YERLi MALI --· 

ı 

Alpullu şeker fabrikasının 
l'iyuaya çıkardığı şeker bütün ecnebi eekerlerlııln en beyazı •n 

1 
kuvn tllsl ve en ucuzudur. 

Toptan 1111~ mahalli O<>rdlincil vakıf Han dör 'üncü kat numero 30·40 
Telefon: lst 17 1 

.. .. ~ 

, • ·~ .. :f·~~·0:-.,1-,.."',:6·~ ~ 

Ta~lisiJe ~nıuın Mu~urlu~un~en: 
Anadolu tahlisiye m'.ntakasr- ı vazedilmiştir. Mezkur binaların 
i' Al;ıcalı ve havalisindeki tah ihalesi 22 eyli'ıl 930 pazartesi gü 
·iye Iıinalarrnın bazılannrn ta 1 nü saat 14 te icra kılrnacağrndan 
iri 'e bazılar. on dahi tecdiden ~aliple~. bu b?pta~i keş~f~~e 

ıle şeraıtı fennıye lıstelenru gor 
ş;;.;,ı mukarrer hulunmasına mek üzere Galata da Rıhtm cad 
ı~cn yi1111i gün müddetle ve desindeki idarei merkeziyeye 
Jpalı :tarf usulilc münakasaya müracaatlarr. 

TECRİT LEVHALARI 
İnşaat aksan11111n tecridi nıes'elesini pek ideal bir şel<ilde halletmiştir 

~~f~K F~HM~Df Ki ÇELOTEKS tElH1t~Hl 
( takriben 1,22 m geniş ve takriben 2,4fı ten 4,'..!4 n1 kadar tulünde ) 

Tavan, duvar, dam ve döşeme
leri hararet. burudet, rutubet 
(sızıntı) ve seda nuluzuna 

karşı mükemmelen tecrit eder 

~ene~erce _ tecru~e e~ilıni~ olan ÇELOTEl(S 
EVLER, TlC .\.HETHANELER, lf BHIKALAR inşaatında ve 

keza RESMİ B ı A.LAR da 

uvaffakıyetle kullanılır 
arzu edilen her türlü maltiınat, kataloglar, teklifnanıeler ve 

fenni istiş·1reler b:r gitna taahhüdü zaınin oln1amak üzere 
Istanhu 'da Galata'da Yen i şehirli ~okağında 44 numarada 

A. MANGASSARiAN 
Müessesesi tarafından meccanen verilir 

il 

lstan~ul sı~~at ve i~tinıai muavenet 
ınu~urluğun~en: 

Kar~. Çorum ve Balıkesir dogum ve çocuk bakım evleri için 
75 kalem ec1.:ı ve alatı tıblıiye ile 74 kalem laboratuvar alAu ve 
(ı(ı k:ılcm lalıor:ıtuvar eaası aleni suretle ve münakasa ile miiba
pa edilecektir. 20 ey!Ul 930 cumartesi günü ihale edileceğinden 
şartnamesini görmek ist~ycnlcrin müdüriyet mutemetliğine müraca 
atl.ırı ilan olunur 

Istan~ul ,usta, telural ~a~ nıü~üriJetin~en: 
Vesaiti nakliyede kullanılmak üzere 10,00 kilo benzin ile 450 

kilo makine ya~ı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. '.\lüna
kasa eylt'ılün yirmi yedinci cumartesi günü saat l 5 te icra ktlına

caRından talipler •ı., 7,5 nisbctinde teminatı muvakkatelerint hami· 
len baş müdliriyette mütc~ekkil komsiyona gelmeleri. 

,.. 
Ali ticaret mektebi müdü-

riyetinden: 
\nadoluda bir viltıyet merkezinde 90 lira maaşlı bir fransızca 

mualliınine ihtivac vardır. !stcycnlerin müdüriyete müracaatları 

~·atma Hüsniye Hanım tarafın· 

dan zevci Ahmet Zlyaettin Bey aley· 
hine ik•mc eylediği boşanma dıu

sınclan dolayı mahkemeden sadır 
olan ve tanfeynin boşanmalanna 

mütedair bulunan 6 cylOI 930 tarih 
ve 54-0 numaralı ilamın ikametgthı 

meçhul bulunan Ahmet Ziyeeııin Beye 
ilAnen tebliği tensip edilmiş oldu· 
jl;undın tebliğ ıukamına kaim olmak 
Uzere illııı suretinin mahkeme divan• 
hanesine talik edildiği ildn ol un ur. 

Murakıplikçe vukubulan il!n üzerine 

Madeni eşya fabrikası -Türk Anonim Şirketinin feshi 
hakkında milzakere olunmak Hzere 
29 Haziran 930 tarihinde flrlı:eti 

mezkure heyeti uıııumiyeal içtima 
ederek kanunen iktiza eden elıaeriyet 
husullle ıerketl me•kurenln feshi 
kararglr olarak t11fiye memurları 

Necmettin ve murakıbı sabılı Şeklp 

Beylerin intihap edilmiş olduğu ali· 

kadaranm malumu olmak üıre ilin 
"1. nur 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Tahlisiye mevkilerine an1ele 
aranıyor 

1 - Hizmeti askeriyelerini ifa j beraber hizmeti askeri 
etmiş olmak, ni bahriyede gemilerde 

2 - Sinni otuzdan fazla olma edenler tercih olunur. ıJ 
mak. Tahlisiye mevkilerine ':I 

3 - Yeni harflerle okur yazar efradı kayit ve kabul ediltC ~v 
olmak den yukarda evsafı haiz olaı:'"" 

4 D ' · ·1· - k f 1 nn muayenei iptidaiyei tıbbi,. - enızcı tge vu u u o • 1 . 8 9 930 
P . .. iİ .,. 

k en • • azartesı gun 
ma • . . . . at 10 da icra edilecektir. 

5 -. 1:ah1ısıye hizmetıne elve- Talip olanların istidan 
nşlı olmak · ··f k 1 · b d o ' nu us tes ere en, za ıta a 

6 -İle! ve emrazdan salim ol- drkli hüsnühal şehadetnanıt~ 
mak, ve vesaiki askeriyelerile birli 

7 - Hüsnü.hal -~shabmdan ~1- muayene gününden evvel -~• 
mak ve hır guna mahkumı- tunda Maritim hanında 'fııP'i 
yeti bulunmamak, siye Müdiriyeti Umumiye 

8 - Boyu 1,68 den aşağı ol- müracaat etmeleri ve mua~ 
mamak, gününde hazır bulunmaları 11 

9 - Bu evsafı haiz olmakla olunur. 

.... ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San'at 
Leylf Ucretl 250 llra - Nehari ücreti 40 lirl 

'f edrisat 24 Eylülde ba~lıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

-·· Talebe kaydına başlanmıştır. •• y 

ENGLISH HIGII SCl-fOOL F<)R (;JRL 
Yeni talebenin kayıt ve kahul muame(e,ino fi, 8 \e Q l Yl uı cum• 

pazartesi ve Salı ve l 5 eylülden itibaren cuınm :sı, pa rı e,i, ~.ı 
çarıambo gilnlarinde saat lO • 12 ve 14 • 16 ara>ında ılovum nlunlC k 

Tedrisat 23 eylül sah günü ba;.lıyor. 
----------------- ---
~ ...... Karadp;cr, mide, barsak, ta~, kum ha<:·ı lıkları 

ı!Tuzla iÇmeleri 
1 ı ... içme ve tren flatlerlnda tenzilat ........ ~ 

.. ~:rcııköy ~-
Ji;NVER PAŞA iLK MEKTEBİ 
KIZ . ERKEK - LEYLl - NEHARİ 

Tedrisat: Maarif Vckdleti resmi ille mektepler pru~ramına ıcvfikıt' 
icra edilir. FRANSJZCAYA çolı ehemmiyet verilir. 

Kayıt muamelesi: Cumartesi, pazartesi, çarşamba Klinleri. 

• 
121 Ton nıa~en kömürü nıünakasası 

Ali Ticaret mektebi ı11tibayct8 

komisyoı1undan: 
Mektep kaloriferi için alınacak I 20 ton kriplc maden k1iıTlf11 

t:5 eylül 930 pazart~si gii~ıi saat on bc~tc ihalesi icrn 01ı1 ~8~1. 
üzre kapalı zari usulile munaka>aya vazolıınmuştur. T1hP 0 

, 
[illi 

!ın ş .rın3mcyi görmek üzre her gun mektep idaresıne ve 
kasaya i~tirak edeceklerin de şarcnamedc · azılı okl~ğıı uırc 1 

1 
nat akçelerin! miiessesaıı iktısadiyt: muhasebecilij!;i veınc>itıC I·~ 
ettikten sonra yevmi ihalede mektepte mlıtc~ckkil komi;ı ,,,,uı 
müracaatları. ______./ 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında :i23 _ __.., 

Mes'ul Müdür: BürhaJl 


