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mevkiinde bulunan iktidar 
hissedince 

her hükumet büyük Reisin itimadını 
kendiliğinden çekilir; çekilmeyi milli bir vazife 
-----------------~-·····------------------~ 

kaybettiğini 
bilir ... 

Gazinin büyük • • • 
ısmını politika vasıtası yapmağa kiınsenin hakkı yoktur 

Gazinin büyük ismini bir po
litika vasıtası olarak kullanma
ğa hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Halbuki yeni fırka erkanından 
ve yeni fırkaya taraftarlık eden
lerden öyleleri var ki bu nazik 
meselede çok laübali hareket 
ediyorlar. Bu laübalilik, hazan 
Gazinin mümtaz ,ahsiyetine 
hörmetsizlik derecesini bil bul
maktadır. 

Yeni fırkanın Gazi ile müna
sebatı hakkında halk arasında 
yapılan propagandanın hulasası 
ıudur: "Gazi Cümhuriyet Halk 
Fırkasından aynldı. Yeni fırka
yı Fethi Beye teıkil ettirdi.Bun 

1 
dan maksadı İsmet Pqa Hüku
metini dütürmektir. Çünkü o 
da bu hükiimetten memnun de
ğildir. Onun için Gazi ile yan 
yana yürümek istiyenler, mut
laka Serbest Cümhuriyet Fırka
sına girmelidirler!,, Yazık ki, 
bir hakikat ne kadar kuvvetli 
ve canlı olursa olsun, yalanm 
da yanı batrııda yürümesine 
mani olamıyor!. 

Bu yalanlan hallan araaına 
yayanlar, füpheaiz hakikati 
herkesten iyi biliyorlar. Fakat 
bunlara inananların bilmediği 
hakikat ıudur: 

Gazi yalnız bir de..-let reisi 

1 
değil, ismi ve 9ahsiyeti her 11 ni dü~ünmek; onun aziz şahsi- ı 
vatanda,ın gönlünde yer tutan yetini, manevi kuvvet ve nü. 
bir millet reisidir. İktidar mev- fuzunu tanımamak olur. 
kiinde bulunan her hükumet, lhkikati göremk için muga-
bu büyük reisin İtimadını kay- lata yollarma sapmağa lüzum 
bettiğini hissedince kendiliğin- yoktur: Reisicümhur Hazretle-
den çekilir. Çekilmeyi milli bir rinin fırkalar karşısındaki vazi-
vazife bilir. Çünkü, bir çok tec- yeti kim&e için meçhul değildir. 
rübe ve imtihanlardan sonra yeni fırkanın teşekkülü esna-
her vatandata kanaat geldi ki, sı. da lider Fethi Beyin mek-
onun gorutu ve dü§ünütü da.- tubuna yazdıklan cevapta bu ci-
ima milletin arzularını, tema- het pek sarih olarak izah edil-
yüllerini, ihtiyaçlannı ifade e- miştir. Gazi Mustafa Kemal, 
diyor. Cümhuriyet Halk Fırkas·nm 

Bir hükiimeti iakat için Gazir u , :ımi rei~idir. Reisicümhur 
nin politika oyunlarına, fırka bulunduğu müddetçe, fırlcanın 
manevralarına tenezzül edeceği- umumi riyasetini İsmet Paşa 

---

yapmaktadır. Gazi, belli başlı 
bir devrin tarihini yapmış bir 
şahsiyettir. Ondan kendi tari
hini inkar etmek beklenir mi?. 

Her halde tutulan yol yanlış
tır. Dev !etin nizamını, gene 
Devlet Reisinin aziz ismini kul
lanarak bozmağa asla müsaa
de edilemez. Er geç, büyük ha.
kikat bu harekete te,ebbüs e
den!crin önüne, bütün mehabe
tile cıkar. O vakit bu yolsuz 
politikanın hesabını vermek ve 
tevil yoluna sapmak ta çok güç 
olur. Gazi; dün olduğu gibi bu
gün de kendi tarihi fırkasının 
baf l'.'dadır. Eğer halen Cümhu-

1 
riyet Halk Fırkasının riyasetini 
filen ifa etmiyorsa, sebebi 
ayni zamanda Reisicümhur ol
masıdır. Hiç bir hakikat, Ya· 
tandatlar için meçhul kalmasın, 
lazımdır. Bu hakikatin bütün 
vatandaşlar tarafından anla9d
masını istemiyecek kimıe yo~ 
tur. Hatta bu uydurma haber
lerin halk arasına yayılmasında 
hiç mes'uli)'eti olmadrğını ıöy
liyen yeni fırka erki.nı da bu 
neticeden memnun olurlar ka- • 
naatindeyiz, 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

-

Fethi Bey beklenen nutkunu söyledi! 'ismet Pş. ve Vekiller Gazi Hz. --
S. F. Liderinin nutku kendi noktai nazarları etrafındaki müp
hemiyeti izale edememiş ve zayıf olmaktan kurtulamamıştır 

Reisi cümlıur Mustafa Ke
mal Hz. dün hiç bir yeri teş. 
rii etmemişler, saraylarmda 
istirahat buyurmuşlardır. 

Başvekil lsmet Pa:ıa Hz. 
de dün geç vakte kadar, isti-

f '' J J 5 • rahat buyurdukları Dolma-NutkU işçi, denizci ve seyyar esna zum re er ne mensup. -6 bin kf şı bahçe saraymdan çıkmamı:ı 
dinlemiş ve Fethi Bey bu nutkunda ismet Ps.nın nutkunun sımendiferler, :..;.ı-ard=ır.;... -------' 

vergi, inhisarlar, mali vaziyet hakkındaki kısımlarına cevap vermistir. l{c\iit (;aJip Bey 
• • Nutkun metnını 

Fethi Byin lzmirde söylediği ı 
nutiqı aynen netrediyoruz. Nut· 
kun muhtelif mevzulan etrafın
daki mütalealarımızı fırsat bul 
dukça yazacağız. tik nazarda 
•öylenecek söz •udur: Serbest 
C , ' . 

ümhuriyet Fırkası Hderinın 
llutku, ona ümit bağhyanlan 
'Ukutu hayale uğratacak kadar 
:ıayıftır. S:;va& nutkuna cevap 
letkil eden kısımlan, o nutuk
taki esas fikirlerin hir anlatıl
llıadığına delalet ediyor. 

neşrediyoruz- Tezahürat nasıl o 11 ?. Kari~tif~ır~ı~idan 

f 

Haber aldığ mıza göre Aydın 
meb'usu Doktor Reşit Galip B., 
Serbest Cümhuriyet Fırkasın- -
dan istifa etmiştir. 
• Anlaşıldığına göre Resit Ga

lip B., fırkanın takip ettiği po
litikayı kanaatine muvafık bul
mamıştır. 

·Ankaraya dönüyor .. 
Maliy·e \Tekili diin _\ vrupadan geleli 

ve l~a~vekille iki saat g·örüştü .. 

Sükrü Bey Avrupada edindiği inti
balarını Başvekile arzetmlştlr 

Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü B. 
diln Semiramis vapuru ile V enedik 
ttn şehrimize gelmiştir. Vapurun r 

at on beşte gelmcai icap ederken Uç 
aaat teahhur]a limana vaaıl olmuıtur 

Maliye Vekilini karşıliyanlar ara• 
sında Maarif Vekili Cemal Hüenil, 
Dayinler Vekili Zekai, Milekirat inh 
san müdürü Asım, Tütün inhisarı miı 
dürü Behçet, Defterdar Şefik Beyleı 
ile diğer birçok zevat vardı. 

Şükrü Bey, muvasaletini miıteakip '!~~~~:::=!! 
Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyit il 

İsmet Pa•a Hükumetinin t'.· 
mendifer politika"' h~kkı~da!<l 
ınütaleatile lider F ethı B. ın ılk 
beyanatı arasında tanı bir tezat 
Vardır, 

Zaten muhterem doktorun ka
rakterini ve siyasi akidelerini 
yakından bilenler, karşı fırkaya 
geçmesini gayritabii bulmuşlar
dı. 

Tasfiye 

birlikte Dolmabahçe sarayına giderek 
Gazi Hazretlerine arzı tazimatta b,.. 
!unmuş ve Başvekil lemet Paşayi zi
yaretle görüşmüştür. ŞükrD Beg vapurda 

İki saat kadar ve yalnız olarak 
devam eden bu görüşme esnasında kil 1ımet Paf& eylilliln on bir veya 
Maliye Vekili seyahati hakkındaki on ikisinde Ankaraya avdet edecekler 
malUmat ve intibalarını Başvekil pa- dir. 

şaya anlatmıŞtır Maliye Vekili Saracoğlu Ştikru, 
Fetlı.i Bey, ıimendifer pol=ti-

fttlhl Btg lzmlrpatasta .• 

asındaki ilk iddialanndan vsz 
çmişe benziyor. İnhisarlar 
akkındaki mütalealar da sağ
aıu esaslara istinat etmiyor. 
ugün nutku karilerimize tak
im ed yoruz. Yarından sonra 
erbeat Cümhuriyet Fırkası ti. 
erinin nutkunu tahlil ve tenkit 
deceğiz 

Nutuk başlamadan evvel 
. İ2M1R, 7 (Hu. M.) - Saat 
•de tezahürat başladı. Bütün 

''lele ve esnaf teşekkülleri üzeri 
i:' 3§asın Serbest Cümhuriyet 
trkaııı !,, yazılı bayraklar el~e-. 

--··---
Yeni fırka işle

ri durdu 1 .. 
Cuma gilnki1 kanii niJmaylşlere $ahne olan Izmtr sokaklarında bir kaflle .. 

rinde olduğu halde otelin önün- r---·- ---- 1 Şimendifer siyaseti gibi esas 
de duru~orlar,_ "Yaşasın Fethi Halk te hyi Ç lı işler mevzubahs?.lurk~n hal~ 
Bey!,, dıye bagırıyorlardı. Teza bigane bulunuyor, vergı vennı lstanbul teşkil~tındaki 
hüratçılarnı ·'~rasmda ameleden e d ı· ıd •. yelim demedik,, cümlesinin so~ başların bir kısmının 
başka tek kı~se yo~tu: Asıl • • kelimesi beklenilıneden "vennı-
halk bu nüınayışl~r~ bıgan~ se- yelim Fethi Bey! Papuçsuz kal hüviyetleri şüpheli 
yirci vaziyetinde 1?1

• Fethı ~e: "Hizmet" ve ~yeni dık,, diye bağırıyorlardı, görüldü ve salahi-
. küctik resimlen rozet gıbı . 1 1 

i;~ahü~at yapan amelenin gö-- Asır,, hadiseler- F~thi Bey h~~~~etın .her şe yet eri geri a ındı 
~üslerinde takılı, kart postallar den mes'uldu·· f ye mudahale ettıgını tenkıt ~de~ S. C. Fırkası İstanbul vilayeti 
ld ele geziyor. Asayiş mü- • ken ses çıkarılmıyor, fakat ınhı ocak idare heyeti dün gene Naz 

ke en Jd" Amelenin işsiz hal- sarlardan bahsolunurken "kah- 1 h d k k" . . 
emme ır. ' Gazete sahiplerı0 nı'n 1 ı f · 1 d n b h I 1 an a a şam geç va ıt ıçtı-

km tecemmuu Alsancaktadır. ro s:n a;,1•:. ~ız ~~· ~ . la so u: ma etmiştir. İçtimaa müderris 
Serbest Cümhuriyet Fırkas~ tevkifi muhtemel nu~ en yuFzh e.eBı ~ız ;. verbgı İsmail Hakkı B. riyaset etmiş-

b klannda Fettıi B. in resını t l venyoruz et 1 ey.,, ıye a- tir. Heyetin Reisi Refik Beyin 
~yra ZM R, 7 (Hu. M.) - ğırıyorlardı. Nutkun sonunda istifası hakkında fırka mahafi-

nı taşıyor. Burada inti,ar eden bazı ga- sükunet ve memleket kanunları 
Otomobiller Alsancağa beda zetelerin ve bu meyanda na itaat tavsi~·e ediliyor ve Ga- imde hiç bir şey söylenmemek-

1 "H" t "Y · , le beraber Refik Beyin istifası 

İsmet Pş. Hz. Ankaraya Maarif Vekili Cemal Hüınil Beyle de 

gidiyorlar ayni günde Başvekil ile birlikte An. 
Aldığımız malumata göre Başve- karaya gideceklerdir. 

Kazım Pş. lzmirde .. 
Pş. azim tezahürat arasında 

hilkumet konağına girdi .. 
Izmlrdelıl Jıaıılı nüoıaglşler memlelıelln 

her tarafında akislerini gösteriyor 
İZMİR, 7 (Milliyet) - Mec-

lis Reisi Kazım Paşa istasiyon- Fiilliliii:::...::;::=:;;;:;~;~;ı::ı:= 

tva 
nümayişçi taşıyor ar. ızme ., ve enıasır,, ın ziye minnet ve s;ikran arzolunu 

b ık ·· 1 d k" · h ı tahakkuk etmiştir. Fethi B. otelin a onuna son gun er e ı netrıyatı a - yordu VT ·a h t" d b" fırka kumandanı Cavit paşa ile 
rıktı "Yıaşasın çalışkan kahra kı tehyiç mahiyetinde görül- Nu~uk saat 3,45 te başladı 1 t b: ay~t ıh are t eyci~ ın ~~ ır. askeri teftiş etti. Akhisarda ya-

!arda hararetle istikbal ediliyor. 
Somada trenden indi, Halkla 
temaslarda bulunarak ihtiyaç 
ve arzularını sordu. Kırkağaçta 

., an.millettAlsancakta toplanın mü9tür. 4,30 a kad~r devam etti. 

1 

za ~e u ~5~\a B ıyo~ '.:b. 'pılan istikbal çok parlakti. Ka-
~ di örüşeceğiz, hissiyat:mızı Bazı ethas tarafından 

1 
- . s~sen .e 1 

• Y": ııız b!r sabahlar, köylüler istasiyona 
şıın g . . d d" Fethi Beyin seyahati müna- Fethi Beyin nutkunun metni <ere ıçtımaa rıyaset ettı ve ır . . 1 d" B d d P 
orada dinlersınız,, e ı. b ·1 1 .. . ı daha fırkada görünmedi. Tabii ı~mı~ er 1• an ° v~r 1• • ~şa 

ku ı Yanlar azdı se etı e yap~ an taşkınlıklar- Muhterem Efendıler; . dd • b" k çıftçılerle temas ettı, aldıgı ıza 
Nut an 

1 
M) Nu- da ve bunun neticesi olarak "Güzel İzmirc ayak bastığım ınsd":nml ıı:ıa 

1 
b\r:'aKn~vıb.;: çbo 

1 
hattan memnun oldu. Manisa-

İZMİR 7 (Hu. . - bır çocuğun ölümü ve birkaç d k"k d b . . 1 d .. d.. en ışe erı o a ı ır. ım ı ır e. d H d R .. tti f k .. f 
• kt , 'ı 6000 ki'i vardı. d -~ ı la ban en sız er -~hn gbo~ .~- ki o da bir şeyler diişiinerek is- ~z··ahy .. aBr luş Mır .a mu etti 
<U a azam " naf şo vatan aşın yaralanmasile gum ca ul ve teveccu e iıtun "f t . 

1 
b·ı· şı u tu . er. anısa meb'us 

H . 1 e seyyar es , t" 1 h·d· 1 d b k lb" k"" 1 d . tı a e mış o a ı ır. 1 k 1 d . epsı ame e v . . id" N tku ne ıce enen a ıse er e u a ımle te ek ur er e erım. Ş 1 . . d S C F k arı arşı a ılar. Maarıf heyeti 
för arabacı denızcı ı. u gazetelerin mes'uliyeti tes- e ırımız e · · ır asına n 11" N b"l H b" 
b"h, kk" clı anlar azdı. bit edildiğini haber aldım. Riyasetini aldığım Serbest yeniden hiç kimse kaydolma- amıı:ı:a mu.atım .e ı e , ır nu 
ı ~ Jı': B a .. cfu a biz şapka gi- Müddeiumumi kanuni taki- ~_ıil11htJ~İyet Fırkasını~ te. ekk~- maktadır. Kaza te kil~t.ma baş tuk soyledı. stasıyon c;ok kala-
. e 1 d: ~ uz Arap harf bata ba,lıyacaktır. Zanne- )unu muteakıp İzmır halkı Si· !anıldığı cihetle kayıt ıçın orala ralı~tı. P~şa yarım saat kaldı. 

YI'!n~sin ıyonnk b~lü~ü istiyor- yasi maksadımız ve programı- ra müracaat edilmesi evvelce zm~rdekı. teza?ur":!· ~":~a P.3.~-
lennın te~rar a aialan tekzibe ça dildiğine göre ortadaki cü- mız hakkında ilk alaka~ te- hildirilmisti. Halbuki son za- !aktı. Va~ı, polıs mud~ru, ~Jutun • 
muşuz,, dıye ş y · · 1 ak rüm gazete sahip ve riıuhar- vecciih gösterenlerdendir. İz. manlarda kaza ve nahiye teşki- paşalar bınlerce halk ıstasıyonu 8. M. M. Ret.~1" K~m Pş. Hz. 
!ışırken bunun aksını an ıyar rirlerinden bazılarının tevki- d ld nnu t p ·· k ·ı•tı · - • ...., 

1 amazlıktan gele- mirin her sınıf halkından ve la tından bir çoğu gayri faal bir 0 u. ş _ u. ~.şa muş u .a .a 1 Balıke luşunun sekizin· 
vey~~ut an am 1 Allah muinin fini icap ettirmektedir. bilhassa münevver kısımdan vaziyete gelmiştir.Çünkü te~ki- lerledı, dogru hukilmcte gıttı. ci cız; ı.inü dün kutluladı 
relk Y1 aşda.' vabra~;rıyorlardı. (Devamı beşinci sahifede) (Devamı ikinci sahifede) BALIKESİR 7 (Milliyet)-! c Devamı iki. sahifede o sun,, ıye ., 
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Sulta· a~mıı ı 
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.Hat;r~tt~. --Talısln Paşanın 
T ... sn -. - İngiliz amele teşkilatı kongresi Kat'i tenki arek~ 

tına dün başla ı 
No: 29 (TercUme ve lktlb•• 

hakkı mahfuzdur.) 

s tanın büyük korkUSLf 
Padişah vükelanın evlerde top

lan ınasından niçin korkardı 

l: .. 

.i 
il 1 

Günde 8 yerine 6 saat çalışma usulünü 
kabul için hUkQmetl davete karar verdi 

l[E-;.;ebi matbuah il B ğd Asilerin Iranla irtibatı kesil 
Rusyada bir U ay Ağrı eskiyası cenubu sarkiye do 

598 kişi 
Murahhaslar ara·- lngillz 'irketl Bu sene dünyada perlsan bir halde kaçıyor .. 
Slnda kimler var? 925 de Sovyet Rusya ile Le- daha Çok.. ANKARA, 7 A.A.- Ai-Jkiya kuvvetli darbel 

İngilterenin mesai teşkilatı na İngiliz şirketi arasında bir VAŞİNGTON, 6 A.A. - Zi- rı uilerine karşı kat'i tenkil karşısında perişan bir 
olaın "Trade~?:nion" ların .. geçen mukavele aktedilmişti. Fakat r~t nezareti, ~6 .hükumetten al hareketi bugiin (7 -9-930) te cenubu şarlôyefirat 
hafta ~ktettıgı k?ngre günler- bumuka.v~le tatbik edilmediğin dıgı.~~~rlara ~~tınat .. e~re~. neş f . l b b mektedir. A -rı imali 
d~nberı devam~d~yor.Kong.~e den !ngılız-Rus ve bir de bita- rettıgı bır teblıgde butun dunya ec1r e era er başlamıştır •• 1 li k g J . ·ı 
598 murahh~s ıştırak. e~ıştır. raf olmak üzre üç hakem tara- ~~ ~u seneye ait buğday mahsu Kabak tepeden ileriliyen 

1 
er yen uvve .. ~~~ 

Bu kongrenın ehemmıyetınden fından verilen karar ile Sovyet !unun geçen seneki miktara na- kıt t · t ka mukavemet yuruyuŞ 
d bah t - 1 R h"k' . . 1n .. d . be . d f aa ınu:ı çevırme mm a d ed" A-uzun uza ıye se mege 1acet us u umetının 12,965,000 - zaran yuz e 3 nıs tın e azla o .. evam ıyor. grı c 

1 

görmüyoruz. Bugün iş başında giliz lirası tediye etmesine hük !arak 2.337.139.000 kileye baliğ ımda ve muteakıp hatlarda bunda eşkiyanm lrana 
b.™;un~ Ma~ ~on~ld hükfune- 1 medilmiştir. Bıı meseleye tah- olacağını tahmin etmektedir. eşkiya tarafından tevkif e- da fecirle beraber baş! 
tının sıyasett uzerınde kongre sis ettiği l.ıaşmakalede "Times" d"lm k · t "im" · d br 
kararlarmınbüyüktesirleriola- 1 diyorki: ŞI l" tt• tt 1 

e 
18 enı ışıse eet· • 

cağı bekleniyor. B~ kongreye " 1925 mukavelesi mucibince ma 1 ın e A k s Gazi Hz.nin takrİ 
gelenler arasında mutediller ve Lena şirketi, diğer kıymetli, fa- LONDRA, 6 - Hindistanda n ara - 1 vas 
müfritlerde vardır.Mutedillerin kat daha ufak imtiyazlarla bera vaziyet elan kanşzlctır. Şimal Bergamada Dmirtaş 
ekseriyeti haiz olduğu söyleni- ber, üç geniş sahada maden iş- hududunda Afrldile tekrar ha- sinde vaki yazlık ve k;şlıl< 
yordu. Fakat müfritlerin ekal- !etmek inhisarını alıyordu. zrrlık yapmağa başlamışlardır. Hat, ilk meyvesini ay1 Zahide H. namında 
liyett~. olm~sına rağmen gün- Şarki Siberyada 7,000 mil Ticaret durmuş gibidir. İstiklal harp şüheda yetiınl 
den gune mıfuzlannı arttırdık- murabbaı sahada altın madenle Memurlara taarruzlar çoğal- Verdi teberrü etmiş ve Gazi f{z. 
!arından bahsedilmektedir. rini Uralda ı 500 mil murabbaı maktadır. Hintli bir vergi me- -- - vekil tayin etmişlerdi. ~ 

İn~ilterenin bugün büyük bir 1 sah~da bakrr.' Altayda ı,200mil muru evinde bıçakıla öldürül- Ticaret odasının Baş- müteallik evrak Ankara tar:; 

Yukarda söylediğim veçhile Ferit Paşa daha Konya vali- derdı vardı: 2,000,000 dan fazla murabbaı sahada zengin bakır, müştür. mum müdürlüğünden Gazi 
Ferit Paşa şur~~:. devilette ol- si iken Anadolu şimendifer hat çinko madenleri işletmek imti- vekile teşekkür telgrafı nin şehrimizde bulunduğu 
sun, ~onya v~.ıl~~ınd~ o~sun ka tı münasebetile Almanya sefiri yazı verilen şirket altm istihsa- Belçikada grev İstanbul ticaret borsası reısi For- le İstanbula gönderilmi~t~ 
ı~nd~g~ ~eveccu.~u va~ı~~ı ~emu Baron (Marşa!) in gözüne gir- linden yüzde 30, gümüş istihsa- Brüksel, 6 A. A. - Tram- tün Zade Murat Bey tarafından Muh Bu hususta evrak·n İt:rn~ 
·ıyetıru ıfada gosterdıgı lıyakat meğe çalışmış ve muvaffak ot- !atından yüzde 80, bakır ve di- vay işçilerinin grev ilam hakkın terem Başvekil İsmet Paııa Hazretle- kalct senedinin bir sureti . 
ıe gayrete değil, zatı şahanenin muştu.Alman siyasetinin 0 za- ı' ğerlerinin yarısını alacaktı. Bu- da reylerine müracaat neticesin rine bugünkü tarihle atideki telgraf pu idaresinegönderilınesi ;.,, 
mizacına hizmet hususundaki mantar mevkii kuvv_etli idi. Al- na mukabil kumpanya mesaisi- de grev ila.n•na 224 muhalif gönderilmiştir: pu dairesinden dördüncü-~ 
"lleh~~t ve kabiliyetine ~ed- man dostluğuna atfedilen kıy- , ni en yüksek mehareti ve asri reye kana 3.705 reyle karar ve yaztlmışt;r. Bu vekalet gv, 
y~n ıdı. Mak~ sa?aret_tekı ~n met ve ehemmiyet itibarile ba- . ilmin tanıdığı bilgile ifaedecek, rilmistir. Tatili işgal tarihi sen Muhterem Başvekil tımet Pata tapu idaresine geldiği zaır. 
yu~sek mev_kie ve ık~alın .1:1r- husus Baron (Marşa!) gibi dira 1 ilk yedi sene için 22,000,000 rub dikalar komitesi tarafından ta- Hazretlerine tapu memuru Gazi Hz. ııiP 
vesıne çıktıgı hald~ bile bu hu- yetli ve mergup bir Alman sefi- le ver'Ccek ve vergi ve rüsumu yin edilecektir. Siyaseti iktısadiyelerinin asan ba· rirlerini alacaktır . 
Y.undan vıı:z ~eçet?ıyordu .. ~e- rinin hüsnü şahadeti elbette mü t~diye edecekti. Diğer taraftan Arjantinde ihtilal birci filiyesıni ifade eyliyen Srvas 
nt Paşa milhım bir devlet ışıne essir ve müsmir olurdu. şırket Rusyada alım satım yap B A A hattının ilk müjdecisi olarak Sıvaıı- Kazını Pş. Hı-
ait h~r hangi bir ~ezkerenin al- Ferit Paşa tab'an son derece mağa ve ithalat ve ihracatta bu A . uenos . y~~· 6 

A. · - tan yüklenen on beş tonluk buğday 
tına ımzasınr attıgı zaman de- hasis 4Jlmakla beraber Baron lunmakta serbesti. Şirketle ça- rıantınde ıhtıl~l ~ı~ıştır'. ~r vagonunun bugün İstanbula muvaaa- (Başı 1 inci sayfada) 
ğ!l, ~di zabı~a raporu kab!linden (Marşa!) a ve zevcesine hediye- lışacak olanlar sermayedar bir du ve d".na:ıma ıhtılalcllere ıltı- !it ve borsatnJZda meraoimi mahsusa Gündüz zafer gece fener aııt 
bır 3umala ımza koydugu za- ler takdim etmekten ve Alman şirket hesabına çalıştıkları için hak etmıştır ile satılmasının ticaret ve iktısat ale- rı terti~ edilmişti. Ceı;ıi~e~ 
'1'.an hakiki .şahsiye~ni .gösterir menafiini sıyanet hususundaki muatep olmryacalar, devlet her Hindiatanda cinayet mimizde huııule getirdiği ve zatı celi- ve on bınlerce halkın ıştı!V . 
dı. Bunun bır çok mı.salı olm~k~ işgüzarlığını bu suretle zarifane sabr.na çalışanlar~ haiz olduğ~ KARAŞİ, 6 A. A. _ Hintli lelerine karp memleketin beslediği tiği bu alaylar pek p~rla~ ,J 
1~ beraber:_. yalnız bir tanesını ve cet?ile perverane ımıamele- Mr. Jlac Don11ld ay~~ ~uku~~ malık olacaklardı bir maliye memuru evinde meç hürmet ve itimadı bir ut daha tez- muhteşem oldu. İzmırın ı' 
zıkred:cegım: _ .. !erle ıtmam eylemekten hali amele işsizdir. Mac Donald hü- Tı~es bundan.sonra mu_- hul bir şahtS tarafından hançe~ yide vesile olduğunu bütün borsa ai- ne karşı ilk olarak silah 

Malum oldugu uaere Sultan k lma d F "t p b t b' · • . . kavelenın neden akım kaldıgı 1 ı h d .. 1 1 · · d'f cevap veren Balıkes·r halld 
H 

't" 
1 

d 
1 1 

a z ı. en ş.run u e ırı kumetı geçen sene ış başına ge- b . d' k. "R e yanı anmış ve astane e 0 _ eaı namına taıımatıma ter ı en aua • .. ı Jı 
amı ev er etop anma,. arın n"hayet t · · · g·· t d' b' d . . . . ahsıne g -illk ıyor ı: us- ·· ·· .. t 1 · Ef d' li mucadelede beraber old;i'.: dü m ·di Ek~b· k kl ı esınnı os er ı, ır e- lırken bu ıssızlığe care bulmak . . . ınuştür. nıuıraraa ey erım en ım. 
§ anı ı . a ır ona arm fa Baron (Marşa!) huzuru şaha d'l 1 •. . F l b .. k .. yanın eskı ıdaresı zamanında, rı B. M. Meclisi Reisinin :!lf 

daki içtimaları tarassut ettirir- nede Konya valisini uzun uza ~a. ı 1e l?e mıkş:ı. a at ugunkiu 925 mukavelesinin mevzuunu Ah t z l'ında bulunmasından bilist'', 
di. HattA Beyoğlunda (Serkl dıya methü sena etti. - dışsız erın ye unu ~esen sene n teşkil eden sahalarda şirketin m e 0 go n Un Cümhuriyet ve inkılap yol 
Doryan) a kit (İ il" en yarı yarıya rutmıştır. . f" dı L . k . 8 .. .. ".e o va n~ ı~ Artık Ferit Paşanın İstanbu- .. .. . . . vas~ mena ıı ".~r . . ena şı~ et~ da gözleri yaşatacak tez 
.t~ubu) namile ~.~f olan şımJı la getirileceği ve sadaret maka· Bugunku ınesaı, kabınesu~eı eskıden tecssus ~tmış ~ecr.ubelı . ld •• •• Ü atta bulunmuş ve bu mef 
kı (İstanbul klubu) ne her ak- m•n k d k lacag·ı h' 0 1 _ karşı olan muhaleıet kuv.vetlı- bir maden şirketı oldugu ıçin y 1 On Um Cumhuriyet lıalk frrkasıııı 

k.ml . ld'kJ . B • . a a ar çı arı ıs.o u d' H 1, ld " •• 
fam ı em; ge ~ edrı eyog nuyordu. Filhakika çok gecme- ır. a~tahpa~-:me~.tod açı b'ılıtıl ilk üç sen! ede el?e edilen .~ar cil etmiştir. İzmirde zuhU!::t 
u mutasarrı ı tara ın an nıun- den B b ·ı·d (merc'ıı· tetk'k. k zaman es e ı ecegın. en ı e 1750 000 ngilız lırasına balıg ol- vekayi Balıkesirde deriıı V';, 

'hb d'l k a ıa .ı e ı 0 b h dT F k b l · 'k ' uP: ,~aman 1 ar e 1 me usulden misyonu) nfunile bir vazife teş- b al'se ı ?'f\ .a a~ ud~ .ar~st~. ,. muştu. . Bugu·· nku·· Arnavutluğun sir uyandirmıştır. Merıt ~ 
ı · kil ı d F 't Paşa K a ~ mat ' ı ıtıma ter ıı. • ar a Kumoanya yedı senede 22 kurtaran gazinin fırkasnıa H'" k' . . . " o un u ve en onya d _ . . . . • , un ar kimlerm eVlnde top dan n· ·ı k b az·f b mento agıtır da yemden ıntıha 000 000 ruble yerine 925 ag-usto 1 halkın saffetini suı· istin1al 
ı ld _ ge n ere u v ı e asma 1 1 · · • ' t' t 1 
ı ~nml a,! larel.o ~g~~.u •. bb~raylal geçirildi. Bıı vazife mahza F~rit bat y~pf ı ,ırsa e csekrıyetı gene . sundaberi dört buçuk senede 3, vazıye 1, a ya Ve ler hakkında pek hassas 
:ım enn g ıp gıttıgını ... me ~ p kı d b ,1, d k mesaı. ır.tasının azanmıyaca-. 500 ooo İngiliz lira.suıa yakın te- Balrkesir halkı gayz ve . 1 
isterdi. Sultan Hamitli b•ı kadar aşaykı. yha

1
.n1 .. ad tı. un ıırmba g·ını kim temin edebılir? a·ı·ya' tta bulunmu•tuı·" y ı ·ı •• b · it r, 

dd l
. kı db. l 1 ve va tı u u un e asavvur uy F k . . f ~ . ugos a'l.rya 1 e ffiUnase atı ızhar ederek burada da ı 

§• et ı ve 81 te ır ere sev-. rul h' t t 'h d'l b·ı k a at şu soıı oır sene zar uı "Times" kumpanyanın me- \ üç beş kisiden ibaret oıaıı~ 
j: d .W . . h an ızme evcı, e .ı e ı me d M D 11 k b. . . . ı . . . . 
e en s ep, mazı.ye aıt atıra- · · 'hd 1 ı·· a ac ona c a ınes•nın ıc- · sa ı•ır.den bahsederek sırketın Arnavutlukta11 ya«lıyor; Son ya- terislerin çirkin ve menfi . . d' ıçın ı as o urunuş uzumsuz 1• • b 1 . • ·' -. 1' ıarı 1 ı. b' d' raatını ve pa• amentoya Ka u ·faaliyetine nihavet verilmesine pıı'aı\ tahriri nüius neticesinde Ama- gandalarını şiddetle takbl 
F" lh kik S l H . k ır şey ı. I . d. - . k 1 r . - , 1 a a utan amıt, va • S ·t p · b d ettır ıgı amrn.arı sosya ı:;tlıge sebe•J o;İrket memurlarının ca- vutiug·un umumi nüfusu anla•ıldı. miştir. Efkarı umumiyedel 

.1 Sul A . . aı asa ıse esasen un an d - 1 d d' J'kk. < • • tı e amcası tan zızın ve ge k k 1 , k 'd' B' k ogru atı mış a ım ıye te a 1 sustuk ile itham edilerek tevkif Bu miktar resmen 1,003,068 dir. A~.· olan galeyan dolayısile B 
k b"" ilk b. d . S 1 M uş u anma ta ı ı. ır a sam d k d r· h f 

re d uy h ıra ~rıd. ~ani . u- üstü Hariciye naz;rı Tevfik Pa- e ~:e İ en .. ış~ye l u~e~.7:ı~ aıt-: oltınduklarını söylüyor ve ha- navutluğun merkezi olan Tiranda 30, sire geleceği haber veri1~11 

ra ın ta ttan m ır e enne 
1 

. . k' be ld' N 1 zaıı:ar ngııız er az egı ır. o lrem heyetinin kararının infazın 806 nüfus vardır. Arnavutluktaki ec hi Beyı·n burada makıls bıf"J s d k kl d Şe şa l aıreı ı ta te ge ı. azır ar .. 1 · · 1 1 ·· . ıJf' a ırazam ona arın a, Y· f h' d _ · . h mur ame esının ça rşma saat e- dan bahisle makalesıne söyle nebilerin miktarı ise 4,799 olup bun ket karşısında kalacağı k 
hislam yalılarında aktedilen ir- tara 1 şa ane en su.etı m.ı susa ri h~kknda kabul edilen kanu- · · · ~ " d - ı d k p · " ' nıhayet verıyor: !ardan yalnız Z.068 kişisi İtalyandır. le muhtemel görülmekte 
timalar ve müzakereler netice- a çagrı ma 1 ça azartesı ve nun münakasası az hararetli ol , . . . 
· d k 'ld' - · · b·ı· Perşembe \~n maada giinlerde , t · ·1mtıyazbr almabılır, fakat 993 Yunanh, 754 Yugoslav ve 79 

sın e arar ven ıgmı ı ıyor- - - n.aınış ı. h"k . · · ı T ba d T f" 
du. Kendisinin de ayni akıbete saraya gelmezlerdi. Hele Harici Şimdi sayanı di '. kat bir karar yalnız ~OV}'.et ~ ·u~etının ar~u ngı" te . asr var ır. bir as ıye 
uğraması ihtimali olduğunu bir ye Nazırının hilafı mutat ve geç dan bahs,ediliyor. Mesai teşki- suna gore ışletılebılır. Heyetın Tiranada Mussolini namına _ 
dakka bile hatırından cıkarmaz vakit saraya gelmesi ancak cok lfttı kongresi günde 8 saat me- ka~arının muteber olması mese cadde acılmr~tır. Memkketin diğer (Başı 1 inci sayfada) .J 
dı. Hı.inkarın bu husustaki evha ehernmi.y.etli.· bir hadise n_etices.in sai yerine 6 saat c.alışmak usu- lesı mevzu bahsolamaz." taraflarında da yol inşaatma devam la.ta memur bir çoklann.ıll ~ 

d 1 b 1 rd B d 1• edilmektedir. 1"'a 
mnı bilen bir takım gayretkeş- e o a ı_ı . ı. en .. e te aş.ettım !ünün kabulü icin çalıs.maya hü- Alman Siyasetinin yetleri şüpheli, mazilen . ·ı 

beb k 1 
Arnavutlukta şimdiye kadar eski .., r, 

er içtimaların en masum ve ve se ı zı.yaretını mer .. a ı e. s.o. r kumeti davet etmiştir. Buna 1 görülmüş ve salahiyetle.•·. 
d T f k P 1 haia ilrt Osmanlı imparatorlugundan kalmış d •·ı 

meşrularına da müdahale eder- um. · ev ı aşa şu soz en soy ciair gelen telgrafta fazla tafsi- rinden alınmıştır. Şim 1
" 

1 d 
kanunların yerine yeni kanunlar tı:ıt- ıı 

1.er, hatta sünnet düğünü cemi- e ı: lat yoktur. Fakat bu kongrede- Alman nazırların<'.ın Terçiranusun yete göre hangi kaza ,·e. 
F 

· p · · ı · bik ediliyor. d ıdı 
retlerine bile ilişirlerdi. - er;t aşa ıçın ge ıyorum. ki müfritlerin <Yaleoesini göster- nuıuKlarının Fransada, Lehistanda M ·r h d ı ı !erdeki zevatm ibka e 1 s· 

ıc• • p . S d • b b" hi · . . . h' 1 . . . ~arı sa ••ın a yap< an şey er· d v 
c .::rıt aşa bu tarz ıhbaratta a nazam u ıçar~ye 1ç ıs ·er :ıe ... ,, 'rektir. pok <ıyadc suı tesır ası etttgı ma - k 1 d mektum tutulmakta ır. • · Ç k f b' · • . .. ı de" olara atı yaşın an 13 yaşına b. t bt.ılunmanın Sultan Hamıt nez- mıyor. o ena ır v zıyette LONDRA, 8 A.A. ·- İsçı 1 lum,.ur Alınan harıcıye nazırı M. h A _ . . . . diğine göre yenideıı r 

d d 
. • . 1 ld u·· h J . . 'd • . . . ' . .. <l h . . kadar er rnavut çocugu ıçın ıptı- ., t ın e _memnu. ru.ye.t.ıe. tela.l;ki o- -'-1. ı. un aıı_a ge m,ı~tı, _a eta te.s.kilatı ko,1gre. sı k::ıb .. uı ettı!!i I Currn.ıs vır~11 ar .. 1.ı a~ma arıcı sı- yapılarak bazı teşkı ıı . _ . d h h - ~ dai tahsil mecburidir. 17 yaşından iti- İ b 1 

lundugunu bıldıgı u;ın Nısanta- a~ ıyor u. Mc, aınet şa aneye .: bır karar surctınle gıınde 8 sa- • yasetc t<:ın°s ed<C-'< beyanatta bulun feshedilecektir. stan U 

1 

haren her gencin gireceği bir milis ~h t z kDI 
sındaki Sadaret korıağından tıp iltica ettiğ;n~ söyle~i, ~e~im ta- at yerine 6 s::ıat çalışılması usu- marn. ası;u bildirmi~t.i_r.. 'Temps .. gaıe ,. me ogo nnda hali hazırda Bey .~ .. 
k b b 

. t tt h-l • b ~- b 1 al teşkilatı yapılmakta olup bu11un va- Kartal ve Üskü'dar kaza·"'~ 
ı ır za ıta memuru gıbi kom- vassu umu rıca e ı, a •ne acı- !ünün kabu1Linü temine hükume test ı. :..ı ta • .,.i• ettıgı aş ma' esin zifesi gençliği askerliğe alıştırmaktır. iki tarafın münasebatı tabii olmakta ;J 

sularını tecessüs eder ve bu me- mamak kabil değil, onun ıçın ti davet etmiştir. de Alman hiriciyc naurının bu hare bık Moskova sefiri Ga1iP · - 1 k devam ediyor. Fakat Yugoslavyada • 
tanda Münire Sultanııı zevci Sa bu hususu arzettırnv·ge gelelim. ------·-- ketinin geç kaldıgından bahsederek talya ile doıtlu li Beyin memur oldug~ 
lih Paşanın hiç eksik olmıyan ı c.'..lndan daha çocukca btr lı - ti !:ebebini nasıl arz;!deceğimi dü ezcümle diyor ki: Arnavutluğun İtalya ile olan müna- bir Arnavut ekalliyeti vardrr ki bu köy faal bir vaziyette<!:;,_; .ıl 
L~ya'.etç.i.elrin.i Pa.dişah~ bildirir r~ket n~~l tasa~ı~ r . olur.a~iliı:? şü:ıürken bir musahip gelerek ·· ~lman.yanın .harki ~iy~setini ~da sebatı değişmemiştir. İtalya, Ama- Arnavutlara karJI yapılan muamele- İzmirde bulunan ~ 
dı.B.r .gu.n Hunkar benı ~ğıra- Bır Harıcıy.e ~azınnın ge<; v,1kı~ ı'ıt•7.ura çağırdı. Şimdi ne yapma re ccıenlerın •azıfesı muşkıl .oldugu vutluğun başka bir ecnebr nüfuzu al· nin tarzı buradaki Arnavutları hiç Tahsin Beylerin bugii~!ı'l""J 
raıc: Munıre Sultanın ... kahyası ve m~t,;-t ~~laf~ sı:.raya ge'm ~' ı li? Canım•n sıkıntısın saklaya- ve M. :urtusun Cene~reye gıtmeden tına düşmesine meydan vermemek i- memnun etmiyor. mı gelmeleri beklet;

1 f,YJ 
Hauz İbralı'~ Efendıyı sar? ya. scbcbını}iu~kiir benden soracc:·:: <r.ıycır::ı' Tevfik Paşaya: ev, el hasıl olan bu tesıraı. izale et· çin müteyakkız bulunuyor. Arnavut- .. . . . . dir. Frrkanıın çıkaracag;ğl 
d.avet etmemı ve Sultanın daire- olurs:ı: Fent ~J~a kuluro.ı;za !.Ş 1 _ "a-ia Hazretleri, mahza bu mek istemesi anlaşılabilen bir şey • !uğun vaziyeti Adıryatik denizi itiba- Arnavutluk eylfılun bınncı günü ile meşgul olmak üzre!' JJe~ 
< d f 1 t plaıımala ld la A ı Il d. rile İtalya irin mühimdir. Arnavut §enlik yaptı. Çünkü Ahmet Zogonun Ahm t B · d Feth~ .uı e az a o. . : . r o ıı- v:rmıyor r. g.ıyormı l!§ı . c>rı- i~ icirı ge'di~inizi arzedecek olur ır . ., • e eyın e '·i 
.,unu ve bunun ıyı b.ı şey olma cıye Nazırı Paşa bum.an dolayı sam bilmem nasıl olur? .. Tepms., bundan sonra Almanya- ordusunun ~ensiki ve talimi için 80 krrallığını ilin etmesi ve tahta çıkma evvel İstanbulda gelece~i'~:J 
dıgını söylememi tembih etti. sefaatte bulunmak için gelmiş" D dim T vfik Pa a da a tı da intihabat mücadelesinin muahede- İtalyan zabıti Arnavutlukta bulunu- aırun ikinci yıl dönümü idi. alınmıştır. Fırka rnetgı'.J 
Ayni zamanda Beşiktaş muha- diyebilir miyim? Diplomas'mi- _ .,. ef f·· .~ , şı"tı NY.hP _ !erin tadili mevzuu üzerinde yapılmış yor. Bundan başka nafia işleri, inşaat Taksime taşınması ve. ~ 
. . . • gr ,.a r.ı ar" na vann ~ . • ı a . d _ . ı-'"' ıızı Vasıf Pasaya teblıgat ifası- zın başınd:ı bulunan b-r zatın bu .. İ T f' · .1 b' . olmasının hır hata ol ugunu, 14 "Y· işleri için Arnavutlu&a gelmiş olan matbaası isticarr iş.,.. 1 . . _ .. . yet ogun nP uz se ın ı e ır ış . . _ 1 h ~- ki h . rs " 
na 'TlCmur edildım. Vasıf paşa yaptıgı şeu ko~aman bır gaf de- . . ,, b ı~ .. 1.k t• t·' .1,. lulde ıntihabat yapılacagını, halbuki talyan müte assıslar varw.r epsı Cemal Hu··anu·· 8. 10• Beyin avdetinden soıı. ~e ;r 
b bl

. .., :a..• •. ld d' 'İ. f 1 - ıçın vııı:u u ~n mu a a . .usı" ·1d C . . d Alın . ...,, 245 ki .. bul 1 k. E . h' esııı<> .. u te ıgatı.'nı <?ll'lled...-n son- gı e ne ırr şın ena ıgı ş~ında-ı • lı";d· k .. l . ld 8 eylu e enevre ıçtımııın a an nın ye .. unu ~ıyı uyor. ece tır. yıp na ıy ,.:1 ıj•• .. . .. • , . H . . ,,,. • . tını • ırnı.e uzere ge mış o u h . . A b' ı·ğ· A ti ,. ko y 1 f" li- • - be te•" ra şu sozlerı soyl ı.ı arıcı ye nazırr pa~a ı>ıırncyın _ 
1 

d'k H arıcıye nazırının vrupa ır ı ı me- mavu u.,un msusu ugos •· se ır gı Fırkası açtıgı şu ~ ıııl 
A t k · · * t • k d · · · · gımn cırza rnrar ver 1 

• uzura' 1 · · b .. d h t bat .. vya ile olan münasebatma gelince; marn edilmi~tir.. s. ÖY. ıe..., ı 
-1 r ı . zık ara:;uSt me- J·apfısm .. afnkıç.elrı gırer gmıkıez mu ı gittiğim z::ınan Padişaha bu su ske esındı u_ yuz -~n_r~1·" rad' muvna ANKARA, 7 A.A. - İsviçre fede- ,.,. 

nur ar·mı . : a...._ adıra- ıa ız tu e çı er onun ·artını j 
1 

• • "t 1 . 1 1 "'!3 e emıyecegını ı ave e ıyor.. e "!"...,!'!'".,_--..... ""!'!!"!!!!"!!"'!!!!"'!!!!!!!!!! göre burada ışsız bırktS f 
P b 

. ..k H" ._~ tak li tm" 1 d. B' ret e arzettım \C o e u mese e- "U . b' kt . .. Ce bur edecek gen;• bı·r noktaı· nazar tea ralıneclisi Cemal Hüsnü Beyin Bern l . b lm k.. ·d·ııe zam aşa ıı va u em- unt<ura ·c m e ı~ er ı. ı-
1 

b' b" b h 
6
t d. mıımı ır no aı nazarara gore ..... ar ış u a umı 

l ı 1 
, I T ... p 

1 

c en ıtta ı a s. me ım. 1 • • Al 'h , · b' f · 1 f elçilig·ı·ne tayı'nın" e memn"n'yetle mu · k · · .. aat e ::urette.,,apıy ı naena eyu 1en e\ftıl< a5;,ııvn , , i nevre ıçtunaının manyayı. sarı su tısıne ır ırsat vermış oması ena - • gırme ıçın murac 
n:ı! veriıT<l ıruyor bu >nana • .ız ve lüzumrrz , iyar#· Bıtmedı 1 rette vaziyetini tayin etmeii;e mec - değildir., vafakat etmiştir. dider. 
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S. C. fırkası lideri Fethi Bey beklenen nutkunu söyledi 

Emektar bir gazetecinin 
ölümü 

KONYA, 7 A.A. - Konyarun bi 
ricik: gazetesi •'Babalık'' gazctesinil 
sahibi imtlyut ve ajansımızln Konyı 
muhabiri Mazhar Bey dün kendisin< 
yapılan ameliyatı milteakıp vefat et 
miştir. Merhum 20 senedir çıkardığı 
gazetesile memlekete birçok hizmet 
!er etmi§ ve milli mücadelede fedakli
rane çahşmışbr. Gazetenin devamı 

intiıarr temin olunmu§tur. 

İşten çıktığı için 
Paşa limanında tütün depost· 

sahibi Davit Ef. btından bir ka~ 
gün evvel işten çıkardığı Asaf 
ve Hüsrev tarafından bıçakla 
yaralanmıştrr. Mecruh Tıp fa
kültesine kaldırılmış, carihler 
firar etmiştir. 

Evden koğulmuştu 
Sultanahmette Eczane soka

ğında 4 No. lu evde oturan Mu
ammer H. velisi tarafından ev
den atılmasına muğber olarak 
evin camlarını kırdığından po
Iİl!lÇe yakalanmıştır. 

Jiletle yaraladı 
Fatihte oturan Sabriye H 

bir müddettenberi ayrı bultındu 
ğu Saraçane başında kunduracı 
Mahmutlu jilet bıçağile yarala-
mıştır. 

Yangın başlangıcı 
Üsküdarda Bülbillderesinde otu-

ran Mecit ağanın evinden dün yan
ğm çıkmış ve iki odası yandıktan sor 
ra söndürülmüştür. 

Yüzme bilmeyince 
Nişantaşında oturan Hüseyin F.f. 

nin kızı Pakize H. evvelki gütt ceı
mek üzre arkadaşlarile beraber Bü
yükadaya gitmiş ve yüzmek için de 
niıe girmiştir. Fakat yüzmek bilme 
diğinden suların cereyanrna kapıl 

mıı ise de boğulmak üzre iken kurta· 
rılmııtır. 

Kazalarda polis .. 
Yeni teşkil edilen kazalar dahilin 

de olup §imdiye kadar asayişi jandar
ma ileidare edilen köyler şehir dahil 
addedildiği için buralarda da polis t<;ı 
kilab yapılmıt ve jandanns k\lvvetlL 
ri kalkmışbr. 

Hizmetçinin hırsızlığı! 
Beyoğlunda Ahmet B. sokağrnde 

oturan Elektirik şirketi idare mecli 
si azasından Nuri B. in hizmetçi•. 
Hadiye 300 lira kıymetinde gümü, 
ç;ıtal kaşık çalarak kaçİllıştır. 
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MIU.IYET PAZARTESi EYLÜL 1980 

Anadolu da " Ml l llget,, 

Dünyaya göğüs veren ve 
Akdenizin yamacında bir 

abide gibi yükselen şehir .. 

İzmir üzümleri 
İzmir Ticaret oda11 üıömlerimiıin 

ticari vuiyetine dair 1 EylOI tarihin
de bir rapor tanıim etnıiftir. Bu 
rapor mUndcrccatıru ataiıya derce
dlyoruı: 

Bilmecemiz pınmnr:::unnnnn::ııuı:. •:r.u11nu:un11:nınn:nnnn:ı SEYRISEF AIN 
il . ANADOLU İS 1-..::~. ;,:.,k~e:.z.:.;A~ce:,:n:;t;.:a;:;;,~ıl~ı~t3;,k~·~=bil 

~~T!"'r-:~ = .. : ~·. . :~ Başında; Beyoğlu :l.l6~ . ~· 
1 aeentul; Sirkeci' de MuhU~ 

(;anakkalede yaz ç'?k ınükeınnıel 
geçiyor fa~at ~nsan~~: . 

l>t>lediye nerdesın dıyecegı gelıyor 

Bu ıcne mevıim iptidası o1an 1 7 
Ağustosa kadar İzmir Borsasında 

4,601,019 kilo föıüm satılmı§tır. Son 
hafta zarfındaki fiatler ıu merkezde
dir: 

Beher okkası; aliyülill 44, 55 ku
ruı, ila 39 - 43,5 kuruı, birinci ne
vi 38 - 38,S kurllf ikinci nevi 37 -
32,5 kurut. üçüncü nevi 22 - 26, 7 5, 
karaböce 12 - 21,5 kuruştur. 

1929 senesi mevsim iptidaaı olan 
il Ağuıtos'tan 31 Ajiustos'a kadar 
Boraada 9,472,690 kilo ve 1928 sen.:
ıinde ayni tarihlerde, 719,360 kilo ü
züm ıatılmıştı. 

Fiatler: 
1929 senesinde 23 - 30 Ağustos

tı fiatler 'öyle idi: 
Okka hesabile aliyüla.Ia cins 45 -

55 kurug, ali 40 - 44, birinci nevi 
33 - 39, ikinci nm 2:1 - 34,5 ku-

k I 1• ruş, üçüncü 23 - 28,5 kuruş. karabö 
Ç•n11lıllal•dtt ltaıta11tt bayırı v• jandarma mtt tep """ ce 17 - 23, 7 5 kuruştu . 

.. ah•lleıl .. Bu müdd•t zarfında vapurlara tah-
Aııya ile Avrupanm kucaklq Çanakkale camiasındaki zaferin mil edilen Hamburg. Rotterdam, Nev 

tıklan mühim bir nokta iizcrin.- solmaz çelengini alnında taııı- york, Liverpol, Köstencc, Kalaa, Tri
de, uzun ııenelerdenberi bekçi- yan bu millet ebediyen varola- ycate, Venedik'e ihraç edilen iizüm 
ilk eden Çanakkale bugiln mel- cak ve ölmiyecektir!.. mikdarı 659,795 kilodur. 

ı tenı rli.zgarlarmm getirdiği SC- Ôlmn bu votan lanı mıılıal 01'' da Mevsim iptidasından 31 Ağustosa 
rinliklere göğııünü açarak derin hatti, kadar İrmir limanından muhtelif 
bir nefeae ihtiyacı bulunan yor- C•/t.m•• /t.tirrtnin '"1' bu tAbutu cuimil ·memleketlere vukubulan ihracat 
gun kimseler gibi iıtirahat ey- Çanakkalenin destanı zaferi- 1,166,507 kilodur. Geçen sene ayni ta 
1emektedir. Kıvrnn eteklerini ni şuracıkta yazmak malumu i- rihlerdeki ihracat mikdarı 1,718,298 
köpUklU dalgaların öptütü A- l§m kabilinden olacağı cihetle kilo idi. 
hillerle bunlara hakim olan yal- bundan sarfınazar ederek şimdi Define arayanlar 

1 rın ve çıplak tepelerin aaırlarca ki hayatından karilerimizi ha-
" d ı ğ" d h f k Bugünlerde İlmirde yangın yerle-taşuru• olduklan ağır ve uzun ber ar ey eme ı a a muva ı 

• Y rinde define arayanlar çoğalmıttır. menzilli toplardan şimdi bir e- buldum. 
Bu meyanda iki kişi yangın yerlerin

ser kalmamış ve İstanbulun de- - Çanakkalenin manzarası -- de hafriyat yapmış, bazı gümüş Cfya 
' mir kapı vuifesini gören bu Şu mevsimlerde her taraf sı- ile dört ta .. 4 kıymetli altın saat, bir 
meşhur kale bugürı kanatlarım caktan çayır çayır yanarken bu gümüş çanta ve bazı bizans paraları 
ardına .~ad~r açarak he;keı;e rada gece ve gündüz poyra:: ve bulmuııardır. Buldukları gümilş ve 

ı aerbestı~ m.unır b~ylemıştlr. gündoğuşu rüzgarları eksik ol- altın c§yayı hükfimetc haber vermi
'. Gece gündüz her mıllet k~llan- madığından diğer yerlere naza- yen bu iki şahıs, buldukları bizana 

n_ı sallıyarak ~~bestçe gelıl'.. ge- ran bir dereceye kadar nefes al- devrine ait paraları satarken yakalan 
ç~yor, ve mazının kuyudu şuru- mak kabil oluyor. Şehri bir mü- mış ve istiçvap edilince her şeyi itiraf 
tıle 1?"1uk~yyet olmuyorlar!. · sellesikaimüzzaviye şeklinde o- etmi,ıerdir. 

Şımdı tarihe kantan kap ~aç lup dıhkaimelerinden birini sahil 
ı ~yasetl artrk nihayet buldugu boyu teşkil etmektedir. Ve esa-
1 cıhetle kapılarnn~ı. okadar sun 1 sen şehrin en mamur ciheti de 

1 sıkı kap3:11'.ağ3; ıht~yac~ız ol- burasıdH-. Deniz kenarında baş 

Adana köyleri 
Tarsu•a tabi Gerdan köyü Adana 

y;,., Şıhlı, Bürücek köyleri Kara İlah 
kazasının Bozantı nahiyesine, Bucak 
Hacı Osman Bey çiflikleri Kara İaalı 
merkez kazasına verilmiştir. 

Hayvan aergiıi 

bllmttc~mlzln h11lledllmtı 
ı•klf 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BugiinkU bllmttc•mlı: 

Soldan sağa ve yukardan aşağı 

1 - Kamer (2). Tencerenin 
babası (5). İstifham (2). 

2 - Bir mevsim (3). İşve (3) 
Dem (3). 

3 - Altın (3). Ufuk (3). 
4 - İade (3. Baş (3). 
5 - Zaman (2). Nida (2). 

Erkek (2). Nota (2). 
6 - Tahmin (3). Boşluk (3) 
7 - Çok değil (2). Şart eda

tı (2). Nota (2). Nota (2). 
8 - Vücut suyu (3). Yüksek 

(3). 
9 - IX>nmuş yamur (3). Bir, 

Bir (2) 
10 - Ekm~k (3). Kaldırmak 

(3). Büyük (3). 
11 - Genişlik (2). Sualin kar 

ıılığı (5). Ayı yuvaaı (2). 

Zayi: iş Bankuındın ılmıı ol
duğum l l,182 numerolu cilıdanı 

uyl ettim. Yeniıinl ılıcal!mdan 
eskisinin hUkmU olmadığını lllı 

ederim. lbr•him 

madığı gıbı Tür~ ~ılletının ken tan başa çekilmiş olan rıhtım ve 
1 dl hudutları dahılıhde serbestçe bunun ilzenndeki beyaz ve kar
; inkipfma kimsenin mü~ahale- gir binaların !iehre verdiği leta-
1 ye bir hakkı olamıyacagmdan fet ve jandarma efrat mekteple-
1 b?ğazlamı ~ık kalmaamdan da rinin bulunduğu yüksekçe ma-
1 b~r en~?11" yoktur. Boğazlar hallenin de başmı fıra~dankal 
ıı~yasetı ~ıyerek Osmanlı Devle drrmış güzel bir kız çehresi gi

' tınden nyade Ruslarla Avrupa- bi şehrin gövdesine verdiği ze-
1 tıJar araıımda müzmi.n bir hal~e rafet cidden görülmeğe seza 
. asırlarca devam etmış olan mil- manzaralardandır. Bir tarafı 

İstanbu belediyesi 
Ali ıılah ve yarı§ komiayonunun İl:\nları 

mukarreratına tevfikan Eylfılün on ıı... ___ ....;;,;,,;.;.;.;,.;.;.;,.;... ___ ~ 
beşinde Konyada açılacak olan hay
van sergiıi etrafında hazırlıklar ve 
kayrt muamelesi ba§lanuştır . 

Sergi Alaettin tepeıinde açılacak-
. 1 him. mesele, ~~11~ekil bir T.ürki mai sular, diğer tarafı yesil te

ı yenın teşekkülu ıle artık nıha- pelerle çerçevelenmiş olan but .'.r·-----=--------
. I yet bulmuştur. şirin tablonun üzerinde fıtrat b · ı 
·: çanakkalenin sahile yakın fırçasının narıı işlediğini hakk;- Satılık otom o ı 
, bir noktasında şimdi masallara le tasvir edemiyeceğimden dola- 1926 modeli altı •ilindirll Bulk 

l\lırkılı yedi ld~ilik ve ız milı!lmel 
bir otomobil 5atın ılmık isteyen· 
lcrin Sanıyı ve Maadin Ronkuını 

miıtncıatları. 

kanşan ve içi terzilerin elbise yı müteessirim. Bununla bera-
1 dikebileceği kadar geniş olan i- ber hilkatin müstesna olarak ya 
'.iti cesim topun yalnız tilmsek si ratmış olduğu bu şehirde İstan 
1 perleri kalmış ve Çimenlik mev- bul Boğaziçinin manzaras·m a
' kiindeki tabiyelerin içinde de ramak doğru değilse de l'eYe!l 
kamaları ve aksamı mühimme- umumlyesile gene oralarr andır KİRALIK ÇİFTLİK 

ı si tahrip edilmiş bir çok toplar makta ve İstanbul hasretini o Kısıklı tramvayını yanm saat 
1 
eski İmperatorluğun cenazesi kadar çektirmemekterlir. aıesıfede milnblt ve suyu mebzul 

: gibi siperlerin içinde çok hazin Çanakalenin İstanbula hu ka her ıürlü ziraaıe müsıı.it vlsi ıraı~ 1 1 ı bir surette sıralanmışlardır.!. dar yakın bulurunasma ve man bahçe ve bostanları müteaddit ahır 
Toplarnnız bu ıuretle tahrip e- zara· itibarile İstanbul ve Ayva- ve binılan havidir. lmnbul Balık· 
:iildikten sonra etraftaki biitün lık gibi çok şirin olmasına rağ haneıi civarında Peynirci sokağında 

'istihk§.matta mevcut cephaneler men maatteessüf adam akıllr ne !ldıpazar . Geyve Nakil yat Ambarı 
1 Çimenlik meydanına toplana- - bir lokanta ve ne de bir oteli var sahibi Tahsin Bey• müracaat edil· 
· rak bir gece halk uykuda iken dır. Buralarda halk umumiyet melidir 
l nglll zler tarafından gazyağı dö le yemek !erini zeytin yağ la ri le !!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!!!!!!!!!!111 

. ı klilerek ateslenıniş olduğundan pişirdiklerinden halis sadeyağı den genç garson iki elile güç be
' • gece sabaha kadar müthiş tara- bulmak çok müşküldür, işte bu- la ıkınarak bir iki damla su çıka 

' icalar içinde yanmış ve halk ne nun için ahçTlann kullandtklan rabildi !. Limonun tanesi beş ku 
olduklannı bilemiyerek büyük ya~lann terkipleri de ne olduğu ruşa, onu da karşıki don_dur -
bir korku içinde sabahlamışlar- belli değildir ve bu ahçı efendi m<.cıAvramdan aldık, dedi.Istan 
drr!.. Sabahleyin bütün cadde !er yağ namına ne bulurlarsa o- bula bağırsanız duyulacak ka
ve sokaklar ve evlerin damlan nunia yemek pişiriyorlar. iskele dar yakın olan koca bir vilayet 
fişenk kovanlarlle dolmus ve civannda sıra sıra dizilmiş olan merkezinde o canım san sulu li 
hak:katin ne olduğu o zaman bu daracık diikkanlardan kann- monlarm bulunmamasıda başka 
görülmilş ..ıe anlaşılmıştır.'· larnu doyurmak mecburiyetinde bir meseledir!. Sonra şehirde 

İşte şanlı, ııerefli binbir ma- o!an bi~im &:i~i hane berduşle- buzlu ~eşruba: namına da her 
cerası olan Çanakkalemiz bugün rın mıdelennı ve haya!lanru zaman ıçe~ek_bır şe~ bul~azsı
başka bir mıııuara arzeylemekte Allah m~hafaza bu~raun. dli~ nızl. Gerçı hır buz ımalathane
ve mazinin ap yüklerini omuz akşam o?l_u'.1"1 Fadıl ~e ?u. ahçı- si varsa da istihsalatı pek az ve 
!arından atmış olmasına rağ- !erden bınsınde yedığımız ye- fiati de on kuruşa olduğundan 

. men birtakım tufeyli anasırın e- mek ağzımızdan burnum~zdan dolayı şehir dahilinde dalınt 
sareti iktısadiyesi altında inle- gel~i ! Gece sabaha kadar ısti_fra bir buz buhranı hüklimfennadır 
mektedir. Aziz Canakkalemiz ve ıshale tutulduğumuzdan ıın- Esasen buzhanenin müdilr ve i 
milletin kendiııind~n beklediği dadımı:za meshur doktorumuz milleri de mahut tufeyltter ol
mukaddes ve ali bir vazifeyi ta- Vedi Bey yetişmemiş olasydı duğu cihetle bilhassa cuma ve 
mamile ifa etmiş ve yalnız bir baba oğul helik olmaklrğnnız cumartesi günleri buz bulmak 
dUsmana karşı esbabı müdafaa- yüzde yilz şüphesizdi!. Bu sıcak kabil değildir! Asıl şayanı dik
sı düşünülmüşken dünyanın en günlerde akşamdan kalma ye- kat ciheti 9uruıdır ki buzla te
büyük ve en kuvvetli devletleri- mekleri tekrar kaynatıp veyahut davilerine ihtiyaç görillecek has 
ne karşr senelerce müdafaada ta taze pişirilen yemeklere ka- talıklar zuhurunda etibbarun dU 
bulunarak içeriye kimseyi sok- nştınp ta ~üşterilere vermek çar olacaktan mUtkill!tı ve haı 
mams ve sinesinde açılmıs olan nekadar vıcdansızlıktır! İnsan- talarm da çekecekleri ıstırabatı 
miithiş yaralara rağmen bir 5a- lar neden böyle maddi olmulflar düıUıunek lAznndır. Yoksa adi 
11iye bile kahramanlığına bataet Yarabbi?.. ııcaktan muatarlp olanlar don
arız olmamıştır. Mertliğin, mu- Garsonun önilmüze dayadığı dunnacı Avramm pis ve mUteaf 
kavemetin bu kadar şanlısıru bayat balığa ııkmak için getirdi fin dtikkinına girip te hararet
Tiirklerden haska, hiçbır millet ği sert ve yemyeşil limon parça !erini teıkin edebilirler. 
kayda nınv::.ff::.lr rılanıadığmd..:ı anu kuvvetim kifi a-elmediiİIL- R. K. 

lstanbul belediyeıinden: İcra 
edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayıslle 8 eylill 980 
tarihinden itibaren Sultan hama
mı meydanından Rıza paşa yo
ku~u mebdeine kadar Akar çeş
me caddesinin blkumle \'baiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı ilan 
olunur. 

* * * 
İstanbul 
mensup 

belediyesine 
mütekaidin 

ve eytamü eramilin 
eylül 930 yoklaması ile 
eylül 930 ih'i. teşrini

sani 930 üç aylık 
maaşları 

- Belediyeye mensup 
mütekaidin ve eytamli eramliln 
eylül 930 .;yoklama muamelesi 
'e üç aylık maaşları a~ağıda 

'azılı günlerde mukayyet olduk· 
lan dairelerde icra kılınacaktır. 

2 - J<:.,habı maaş nufus 
tcLkereai, .·enedi resmi ve maaş 

cüzdanı ile bizzat milracaatlan. 
3 - ! ·batı \ÜCut edemiye

cck derecede mazereti olanların 
mahalle heyeti tarafından yokla
ması kimin tarafından ynptırıla
caj1;ının ta~dik ettirilme~i lizım

dır. 

4 - :Y.luayyen giınlerde da-
irelere müracaat etmiyenlerln yok

l amaları m&atj tevziaunın hita
mından sonra Belediye zat işleri 
kaleminde lfa kılınacağı. ilAn 
olunur. 

Beyoğlu 

9 ~:ylül 930 salı 

IO ,, ,, çarfan ba 
11 ,, ,, perşenbe 

Beyazıt 

1 8 ,, 930 cumartesi 
14 

1 :ı 

16 
17 
11! 

" 
" 
,. 

., 

~' pazar 
pazarıc'l 

(1skııdar 

930 ~alı 

" 
" 

\nr~anbı 

p<:rttııbe 
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Türk 
kadınluı 

Son hafta, Sipahi Ocağının iştiraklle 

Trenler, Büfe, bahsi müşterek. 

• YURDU Müdürlüğünden: 
18 inci ders senesi için Ü İV AN y Q L LJ Tel. İst 

talebe kaydına ba~lanmışıır. 2083 

İLAN 
lsıanbui tramvay şirketi l5 eylôl 1980 tarihinden itibaren, 

ikinci mevki tramu) arabalarında tenzll;\t ile seyahat hakkını 

bahş.:den mektepli kartları vermej!;e başlaya.:a~nı muhterem ahali
ye ilAn He kebsi ~eref eyler. 

Bu kartlar, yiiks~k mekteplerden gayrı mekAtip tılebeoine ve
rilecektir. Mektepli kartları, ~eraiti atiye dairesinde, Galatada Tıinel 
arkasında Söyütlü soğağındaki Tramvay şirketi hareket dairesinde 
tevzi oıunacaknr: 

1 - Karı alacık mektepli on be9 yaşını geçirmiş olmamahdır. 

2 - Üzerine 15 kuruşluk bir pul ile de\"am ettijı;i mektep 
müdürlüğiınün mührünü ve talebenin futoj!;rafisini havi olarak 
mektep ıarahndan verilm~ bir tasdikname ibraz edilmelidir. 

3 - :\1ektepli nüfus varakasını ıı;östcrmclidir. 

4 - iki kıt'a vesika fotoğrafisini beraber getirmelidir. 
5 - Verilecek olan kart iiY.erlne yapı~tırılacak pul mektep

liye aittir. 
6 - E\velce kendiRin~ bir kart verilnıi~ ise, cv,el;\ bu c ki 

kartını iade etmelidir. ' 
1 - Karun tndiinde 2 112 kuruş alm~caktır. 

8 - Mektepli karıları, Tramvay şirketinin mczktır hareket 
dairesinde Cuma ve Pazar günlerinden maada her gün saat 1 :ı 1 /2 
tan l 7 ye kadar verilecektir. 

Muhterem halkın beyhude vakıt kaybetmemesi için kart almak 
ilzere me;1.ktır dairemize ancak yukarda izah edilen şerait dnirc
inde ve tekmil evrakı matlubeyi gelirerek müracaat ctme'i rica 

olunur. 

~rınan ıno~en~is muavini 
Yeti~tirmek uzre Orman ameliyat mektebi açılnı•~ıır. 

Leyli ve meccanidir. Tahsil miıddeti üç &cnedir. İstanbul"da Hti
yiıkdı:re. Bahçeköyündedir. 

Talece kayt ve kabullne başlamıştır. Kayt ve kabul muamelesi 
1 teşrini evvel 1980 tarihine kadar devam edeeekıır, 

25 talebe alınacaktır. Fazla talip zuhurunda arala tında ıııi;•aba· 

ka yapılacaktır . 

Orman amp,liyat mekter>i ka,,t 
ve kabul şartları: 

1 - Talipler TUrklye cumhuriyeti tabasından 
olacakbr. 

2 - Tallplerın yatları 23 ten yukarı olmaya. 
caktır. 

3 - Talipler Orta mektep mezunu olacaktır. 
4 - Talipler ha.,ıalıklı sakat olmadıklarını, arızalı yerlerde 

da(tlık hav alide yurüyüp gezme~c ve hay\ ana binmegc bunynl 
tc~ekkülannın müsait ve mütehammil olduıs;unu tıısd:k eden bir 
tabip raporuna malik olacaklardır. 

5 - 'l alipler eyi ahlaklı olduklarını ve hiç bir guna ce;1.ayı 

ml.Jstelzlm ef'al ye harekatta bulunmadığını beyan eden mahalll 
zabıta•ınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olacak
lardır. 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki ~artlarına tc\ fikan 
noterlikten tasdikli kefalet senedı vereceklerdir. 

Orman mühendis muavini olmak için orman • ameliyat mekte
binde tıhıdle talip olan orta mektep mezunları 1 teşriniee\'el 

930 tarihine kadar lstıtn bur da Bll\'İırdcre - Hahçeköyünde yiik~ek 
orman mektebi rektörluğuna yahut Orman müdiirliiklerine, orman 
müdirleri olmaya11 yerlerde en buytık mlilkiye memurlarını bir 
kıt'a istida ile müracaat etmelidirler. Talipler i•tidalarına büvi· 
yet cüzdanı, mektep ~ahademamesi, aşı şabıcletnamesl, hiisnühal 
mazbatası ile tabip raporunu raptetmelid!rler. 

•••• ACELE ARANIYOR•••• 
lngillzce Frın11zca vcıalr llsanları •tin• tecrllbcdJde 
n gayec muktedir bir Steno - Dıkdlo H1111m aranıyor. 

Nım.ıeıler yarından itibarın saat 8 den 1 ll ye kadar 
Topbane'dekl Ford Motor Company EX. hıc. mllı-

ıuine mllracut edeblllrler. Pek mokııdir ve tecrllb:dlde 
olmayanlar mtıracaat etmeılnlar. Maas dolgondıır. 

i 
................. ~~~~ ... ! 

Tetir~a~ Yilayettn~en: 
Muratlı nıbiyeıl dahillııde inanlı çiftliğinde ın.uı mukarrer 

27182 lira 46 kunı, bedeli ketllli aygır deposu inta•b kapalı 
zarf usııllle yirmi bq gün müddetle mevkll münakasaya kunul
muştur. l te.,ınıevvcl 980 Çar,ımba günü Kıt on bette ihalesi 
icra edUtcek.tir. 

Şiraitlni anlamak plAn n ketlfnameleri görmek lıteyenler her 
gün mczktlr depo müdüriyetine ve Tll&yet Baytar mUdüıiyeıine 

mılracaat edebllirler. Münakasaya lttiralı: etmek lıteyenler kanun 
ve şarmame ahkamına göre tanzim edecekleri teklif mektuplanııı 
mezktlr vakitten evvel miinıkaıa komlıyonun& tevdi eımif bulu
lunmalıdırlır 

kalkarak cumartesi >abahı IJ 
re ve akşamı lzmirdeıı ıca~ 
karak pazartesi lskenderiyc·~ 
varacak ve çar~amba l~kcnde

·rc riye"dc11 kalkarak lzıt11 

uğra yarık lstan bula gdeı:c~ 

Ayvalık sür'at 
postası . 

(Menin ) vapurn 9 ı·.)l 
~alı 17 de Sirkeci rıh•ıınınJs 
kalkarak Grliholu Ç ııak ·al 
Kilçiikkuyu, ~::dr~ınic, Jlu•hsO 
ye, Aynııg·a ıı;idecei, ve J 
nüştc mczkôr iskelelerle biri 
Altunolup;·a l'l(r.r,rak 
cektlr. 

Gelibolu iı;ın ) aınız \' 
alınır yuk :ılınnıu/. .,,.; 

Mersin sür'at 
. postası 

(li'<EHııı l 1 ,ı 
1 O E" lul çar~amb,ı . 1 $ 
Galata rıhtımın.lan kal ,ra 
Çanakkale lzınir KJllıı J'e 
hiye Finike n alp '\'" 
Mcrsin'c j!:ıdccck Ye ııom' 
Ta~uçu _.,nanııı- Al:li)e \nıs 

"a Finike Fethi;c Kııl 
izmir'c uıı;ra,ı;·ak vıoc kt 
Çıınakkale"d• '1 ·ııl. 

\"erilir_ ) olccı " ı , . 

~artın-In~bo ıı Po .. t:t 
lllL\L 

vapuru ;; 1) aza f' t f'"'1 
Eyhll 

günü ahamt ırk ~: rıh.ı 

hareketle fae • t , /r. ~· 
Banın, Chle, lnd , L 
IJi~ı i,kdcler n ı ıı t ' a• 
L<kcekıir Y ı' ' 
'irkeddt 
rnlu 1-H.'.'' t 

'"lcfnu f,t tn 

\ t'! 

•ı . . 
ın ı 

ı u-r. ll'l 

1.) 

BAI~·rıı 
1 

hattı L,ı,., 

E:(spres po t;1sı 

AJ~JD 'a~~:r~ ı x Pazar! ~ı 
Sirkı:ci ılcn haıt·knıc ı:rc ' 
guldalo:, Banın. Kt t.Cu;. 

deye azimet \'C .1\ det l ı~ c 

Ta!silAt için ~ırk~cı ""t 

kar~ısıntla ;\liznn oj!;lu h n 
Telefon lsıanbul .154 

Gonokol<. 
Beboguklujı;u , c .hu :\t1arı·1 

karşı pek cesirll 'c w.c ı ı•h1 

Dh anyoh, :;ıı t .. :ı \1.ı ıı 

lL •lıt i - o 1 8<) ---'/ 

ı~tarıbııl il..i 11.~1 ti.. ın. t ır ı Ji. 

sinden: 
Müflis Kıfat ı·:!•m eft ıdı ' 

olup Şeh7.&de haşıoıda llailhaıt ' 
mıhılle;inde aceın o~ıu sokağı 
12 atik 24 cedıt ,,_ lu ıkı sof• 
odı ve ı~i heli meıhaldc t r "'fi 
mer ta ... lıı.. hir kuvu hır mu~ :.. ' ' . . . 
bir küçük bıh~eıi ha" üç •_, 
ahş.ıp '..!800 !ıra k11·ıneıi nıllhafll1f" C 

nelı bir bıp hane ıle ) ·"' rrt# 
ınahılde ve işbu haneden J11U _ 111 

-;!>'" atik mQkerrer J 2 cedit ~4 1 ti 
dolma ü~erine kt~ır olarak 'r/! 
edllmiş derununda bıc kuı·uk il' 
vı zemin kattı bir mutfak '' ~·fi" 
dgıı ırl ve ayrı kapıdan mufr~ı 11' 
lclz lira kıymeti mubammeneı1 ur 
iki bıp hanenin tamamı a~ık •~_,, 
mı sııredle satıl ıcağı ilAn edl il' tı 
iıedc tıllp zgbur eımedig.ndt~ 
kerre ~9 cylöl 4 980 pa:.:ırıdl, 
ve m11ıeıkip günlerde sut on ..re' 
ikinci açık arttırmayı vaz ~ 
lladen ııllp olanları kıymeti~ lr 
aılnelerinln yılıde onu n ıı '
pey ıkçelırini yınlannı ı.larık ~ aı 
ıyyen gttn ve ıutlerde lsı.ıı ııı' 
ikinci ticaret mahkeme>inde Jll ,ı 
tckkll iflh ldaraslne mür•~••' 1,Jt 
melerl n mıblı:emeye aıilr~c' ,-ı' 
avrıkı meyanında mevcut sıııı1ıı',,r nımulnl görıblleceklerl ilA~ 

1 ııı .. 
Hıllç llkelelerinde mazbut .-rl 

1 4 Ç"" 
ıdeı kaaıane çubuğu ı • UJ11' 
lklyUs kilo mahlut odun 111 ııııll" 
delırl 1 1 -9-930 perfem bı !ııı..ıt: 
kadar bir hafta dıhı temdiı c1t ~ 
dr. Tıllplerln ·J:•vmü meıkiır 
iç buçukda ,- S•·dıtlılı. bin•'tf 

:rıa· ~ııurıc: 
ihale komi~11 •. 

1r. ·acaat c 
<>hıa.•or. biiti 
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· "cemiyetlerdeki intihaplarda C. lf. F. namzetleri kazanzyor .. 
Mahk~mel~rdı Mektepler 
Komünistler 

lAse orta ve ilk mek- T hkikat bitti, muha· 
teplere talebe kavdı :emeleri başlıyor 

10 kuruş Mate/errtll B. 1000 lira! 
Hayvan ihracı K h .1 c . . Ekmek on kuruşa 

kadar indi.. 
a vecı er emıyetı 

Pay mahallinde mua- hesaplarında açık var 
F. ti · d h melegörenhayvanlar ıa erın a a ucuz- Cemiyetler mürakibi 

Ikınaı imtihanları bu 
ayın 15 inde bitecek 

laması da muhtemel lkt t kal · · i 
Bunlar bir arada ve ısa ve etının yen mahkemeye veriliyor I 

Narh komisyonu dün topla- kararı memn ı'yetle 
ğ d ha un Bundan bı"r mu"dd•t evvelce-8 ırceza a mu • narak yeni fiatleri tesbit ve ek- k v 

Şthrimudeki lit•, orta v• ilk mel< f 1 d arşı landı miyetler mürakaba heyeti tara-keme edilecekler mek~e ıranca a an otuzar para 
t•plordo talebe kabulüne başlanmıt· A . R"ştü tenzıl olunmuştur. Buna naza- Dün hayvan borsası komiser fından kah.vecil~r ~emiyeti he-. 
lır. kayıt miıddeti bu ayın •onuna . Kı~lı J:i~san lı ve .u. ran yarinden itibaren ekmek 10 liğine İktısat veklHetinden ge- sabatı tetkık edılmış ve bu.cemı 

dar devam edecektir. Mekteplere isımlerınde ıkı şahsın, komunııt kuruşa fırancala da 15 kuru§ 30 len bir emirde hayvan pay ma- y~ın hesabatında 1000 lıra.lık 
bu aeno umumi bir ratbet va~~r. Hiç tahrikatı yapmakla maznun ola paraya' satılacaktır. hallinde muamelegôren hay~a~ bır a?k bulu~~u.ştu". 
~r talobe a\ıkta ka_lm.am••;a '..ç:d~! rak tevk~f ~ıun:ukla~ık~:lil~- Belediyenin tebliği. . ların ihraç edilebi leceği bildırıl Tıcaret mudı;ıyetı bu ?us~s~ 
ır alınmıştır. Şehrımızde &"' dur. Yedıncı m atantı ı ' ~ lstanbul Belediye Riyasetin mişt.ir. t~ yapılan ta~kıka.t netıcesı~ı 

' •m hatip mektebi yerine açılan or- iki komünist hakkındaki tahkı- d E 1•1.. d k salı ı· Şımdiye kad.ar hayvan borsa.- hır. rapo.r h. alı.nd.e Iktısat veka-
mektople Akaaraydaki yeni liıe katını dün ikmal etmittir. en: Y u un ° uzuncu b 

1 
b ld 

gününden itibaren Ekmek on : sı , pay maha llı ve mezbaha ır etıne ı ırmıştı. buhranı ortadan kaldn mr,tır. Hasan Ali ve Rüştü dün po- 1 
·fh kuru• ve Francala on beş kuruş mıntaka addedilerek pay maha Dün vekaletten gelen cevap-. . . . • lia neurethaneslnden tevkı a- .,. . . 

Maarif Emınının zıyaretı neye naklolunmu•lardır. otuz paradır. !inde üzerinde muamele yapı- ta yapılan tahkikatm netıcesı-
7 lan hayvanın muhakkak mezba ne nazaran kahveciler cemiyeti 

Maarif emini Muzaffer ve orta İroıirden getirilen dört komü Seyrüsefr işaretleri hada kesilmesi esas tutulmU§· idare heyetinin bu işten mes'ul 
· u··du··ru·· Cevat Bey nı'stle, evvelce yakalanan Nadi- Ş h . ht l'f B 

tcdriaat umumı m : m1a 1 e nn mu e ı yerlerine tu. orsadan geç.en ve pay ma- olması lazım geldiğini binaena-
r diln Perapal~s .~telin~• . Maanf de, Hatçe, f'.atma .Hanı . r a beynelmilel seyrüsefer işaretle hallinde s atılan hayvanlar ih- leyh mahkemeye verilmelerini 

ekili Cemal Huınu Beyı ııyaret •- Mehmet Em.ın, Sadı, Remzı E~. ri konulacaktır. Şehir dahil ve raç edilmezdi. bildirmişt:r. 

Yeni pavlgonların u.,u.,ı giJrUniJtU 

Yeni paviyonlar açıldı 
( :errahpa\'tt hastanesi Tiirkiyeııin 

f'n nıtikenınıel hcıstane1'İ oldu .. 

yaptı 

derek bazı hususat hakkında ıörü.- l~re ~it. tahkıkat evrakı birleştı- haricinde muayyen yerlere ko- Borsada yapılan müteaddit Bu sui istimalde dahli görü-
ütlerdir. . . . . rılınıştır. · . n 10 ko- nacak olan bu beynelmllel sey- teşebbüsler üzerine İktısat ve- len sabık cemiyetler mürakabe Dün Muhiddin Bey açılma meraıimını 
Bir gazete maarif umumı müfıttıı .. E:"v~lc~evlrif~~r~~ Rü;ıtü'- rüsefer işaretlerinden lüzumu kaleti bu adeti kaldırmıştır. heyeti azasından Ali B. in de ve bir nutuk İrad etti .. 

1 rinden Ekrem Beyin 1ehrimlzde munıst e, asan . . kadar yaptırılmağa başlanmış- Dün bu kararın tebliği pay ma- lüztunu muhakemesine karar ve 
t.· k üd .. ı · · "ü tayın· nün muhakemelenne tevhıden · · · ·· h 11' d h İn aatı bit Cerrahpa~a uır orta me tep m uru. ne • 1 tır. Bunlar nıhayet yırmı gune a ın e ve ayvan borsası ma- rilmiştir. li en ,. 

ildiğini yazıyordu . Halbuki Ek- yakında Agırcezada başlanı a- kadar tesellüm edilecek ve yer- hafilinde şuyu bulunca havvan C . ti d . fh b t pavyonunun dün resmi küıadı 
rtnı B. Akearayda yeni açılacak olan caktır. lerine konmağa başlanacaktır. satıcı ve mübayaacıları ve· ce- eınıye er e ın 1 a a yapılmıştır. Evvela Vali ve be-
liıc müdiriyetini i~in idare . ederek Reaimli Ay davaaı İşaretler yerlerine konduktan lepler tezahurat yapmışlardır. Kayıkcılar cemiyeti idare he lediye reisi Muhiddin B. bir nu-
J•ni açılmakta olan mtlıtobın neva- sonra kazaların hissedilecek de- Dün pay mahallinde muamele- yeti intihabatı diin yapılmiştır. tuk söyliyerek küşat merasimin 

sını itmam edecektir. Bundan bir müddet evvel, Re recede azalacağı muhakkak gö si görülüpte mezbahada kesile Dünkü intihapta mÜI . 'iken ~. de hazır bulunanlara tegekkilr 

lkmal imtihanları simliay mecmuasında "Savulun rülmektedir. miyen hayvanlardan ilk parti H. F. namzetleri idare heyetine etmiş, fertlerin saglık ve ıırhha-
&'eliyorum" ismile intipr eden olarak İzmire ihracat yapılmış- intihap edilmiştir. Tahmil tah- ti~in ehe~ımiyet~d~. bahaet-
b. kal il · •-"- mec Y ·d l l k? f h t lü batın u e orta mekteplerdeki ıın..ı ır ma e zenne mezKw • enı en ne er yapı aca • • tır. Jiye cemiyeti intihabatı bugün, ~ı~, ennın er. u~ ıca ı 

...... ıeıv b a ın on ı........;_,.. bite- mua sahibi Sabiha Zekeriya Ha Yeni belediye kanunu muci- T. Odasının alacakları ~oförler cemiyeti intihabatı da ıhtıva eden yem binanın dahllr '"'an arı 11 
Y ...,.-- ··d· · ' 1 .. Beh et v • 'b t h · 

••ittir Şehrimizde bu ••"• lıaç liae nım ve mu ırı mes u u ç bince turizm ve mezarlıklar ko- yarın yapılacaktır. tesısat ve tertı a ının, er nevı 
••u~u oldutu o vallit belli olacalr- B. i~i~er ~y hapse mahkum e- n.isyonu teşkili lazımdır. Ticaret odası vakti geçtiği servislerin mükemmel oldu4u-

dllmışlerdı. Bu subeler Fen işleri müdi- hald~ odaya henüz aidatını A '-', · ı· Ku"' ı·tf t•ı· na iıraret etmiş, bulaşıcı olan ve 
· hk · b k · · - b · · ı · k vermıyenler hakkında cezalı ,-, olmı'yan hastaların ve .... __ talı .... Temyız ma emesı u ara- r;yetıne mer ut bırer amır ı o- ,,... ... 

Deniz ticaret mektebi k tahsil yapılması için icraya mü )arın 'htı'Ja'tat ve sı'ray6tlne mA rı nakzetmiş ve nakız aran lacaktır. Mezarlıklar şubesi ce- --- · ı ~ • 
k ım· f 1 · h. kf · racaat etmiştir. AX- d k k ni olabilmek için ittihazı mtim-

D · t' t me~ebine bu mah emeye ge ış ır. naze erın tec ız ve te mı, gas- Ticarct odası 160 bin liralık ,.;rı 8 e me ve ku"n her türlü tedbirlerin temı'n emz ıcare li mezarlığa nakli ve defni kah 
ne haddinden fazla rağbet Beraet kararı ri~tanların tanzim'. idare ve' mu- gelir bütçesinin 138 bin lirasını yiyecek yok.. edildiğini ilave etmiş ve hasta-

'1ardır. toplamı.,tır. Geriye kalan 22 bin 1· 'k' u·· t k il · h 
n--ı'mliay mecmuasında rı- hafazası vazifesile meşgul ola- " 1 Halk ' l nen n ı ı Y z ya a zerıne e-

D · k bi gir ~ "' k !ıranın da sene sonuna kadar Vandan yazı ıyor: 3.° ı sap edildiğini, arsasile beraber 
eniz ticareti mc t~. ~ kan "Sesini kaybeden şehir" ca tı.r. . nasıl olsa tahsi•l edileceği üp- Halit ağa Simikonun akıbetıne 

llJ.ck istiyenlerin eksens.ını orta makalesinden dolayı müdiri Dığer taraftan gene yenı ka- h . dd d'l k d" ug-ramaktan korkarak İranlılara 
k Ef nd 1 t . . h . · es ı z a e ı me te ır. te.pten çıkan e ı er eş- mes'ul Behçet B. 10 gün hapse nun mucıbmce şc nn ımar ve itimat etmemektedir. Mumaile-

l edıyor. • mahkfun edilmişti. Temyiz mah tezyini, suların ıslahı, şehrin ' Berber mektebi yhin İran kıtaatına baskın ha-
M:ektep ıdaresi orta mek.tc;P kemesinin nakzı üzerine dava- müstakbel planının tanzim gibi• .,_ be ekt b' d alnız ka zırladığı haber alınmıştır. 

lrıe:t\lnlarını kabul etmek ıçın hk . d . 1 . . kil d' I k lan İlı .u-cr r m e ın ey Ö 
ya üçüncü ceza ma emeıın e ıt. er ıçın t.e§ e 1 ece 0 dın berberler ders uo· ,.,.,ektedir. Şakakbu reisi mer Han lnektep dahilinde ihzan bir ıı- Beh B k 1 h kk da da " "'" 

nıf yeniA:len b, akılmış ve . ç.et. · tısas. oınısyon arı a ın Berberler bı'r de erkeliler irin Simikonun ölümüne memnun açılmasını dü.,ünüyor. k k b l t "' 
Y in beraetıne karar verılmıştır. tet ı ata aş anmış ır. mektep açmak ü 2eredi,rler. Bu olmuş ise de Abdo Simikonwı 

İıtanbul mektepleri lnekci İbrahim Nezafet işleri mektebe devam edenler para intikamını alrnağa hazırlanmak 
Maarif emaneti kimsenin mek Belediye tarafından tan:oifat vermiyeceklerdir. tadırlar. 
P&iz kalmaması için tedbirler Metresi Hatçcyi katleden ve amelesi şehrin temizlik işlerin Bu mektepte iki muallim ma- Muş, Van ve Siirt mıntaka-
lnıaktadır. Aksarayda Valide parçaladıktan sonra cesedi bos- <len başka işlerde kullanılmak- saj dersi verecek, üç muallim smda mahalli aşiretler Hoyban 
aınij yanında yen.iden açılacak tan kuyusuna atan Üsküdarda ta idi. de saç kesmek ve tıra~ öğrete- cemiyetine mensup dört şahsı 
lan orta mektep ile Cağalof- inekci İbrahim, A~ırceza mah- Müstacel olarak yapılınakta cektir. hükumete teslim etmişlerdir. 
lırıda eski sanayii nefhıe mek- kemesi tarafından ıdama mah- olan işlerden çoğu bittiği için b Bunlardan biri Kiirt elbisesini 
binde açılacak liseye ait hazır kfun edilmiş, fakat esbabı mu- bu ameleden ekserisi yol işle- Balıkçılık mekte i giymiş Ermeni olduğu enlaşıl-
lar yapılmaktadır. Her iki haffifei kanuniye bulunarak ce- rinden eski vazifelerine alınmış lstanbulda yakında bir Mar- mıştır. 

ek.tebin kadroları bu hafta gc- aaııı 25 sene ağır hapse indiril· !ardır. Bundan sonra şehrin ba- mara balıkçılık koııgresi topla- Apdullah Halit ve kızılbaş 
tektir. Maarif müfettiflerin· mfftir. zı semtlerinde ihmal edilen te- nacaktır. oğullarından bazıları İran aley-
cıı. Ekrem Beyin Aksaray~i İbrahim hakkındaki hapis mizliğe dikkat edilecektir. Çanakkale Bandırma Muda- hinde harekete hazırlenmakta-

a mektep müdürlüğüne tayın kararı temyiz mahkemesi tara- nya ticaret odaları da Ma ·mara dırlar. Bunların cephanesi Halit t, 
• leceği haber alınmıştır. fından tetkik edilmektedir. Belediyelerin iti. • balıkcılığı hakkında tetkikata Ağa tarafından temin edilmek- f' 

Hariciye Vektıl 
Earar yutmuşmuşl 

Belediyelerin vazaifini gös- başlamıştır. Bu raporlar balık- tedir. 
teren yeni belediye kanunu be- çılık mutahassısı .M. Veberman İranlılar Makfı değirmenle
lediyelerin vazifelerini mecburi tuafHıdan tetkik edilecektir, rinden un istiyen Kürtlere mil.-

Muhiddin Bey nutku11u 
lrad ediyor 

Dün Ağırceza mahkemesin- ve ihtiyari olarak iki kısma a"- Ondan sonra Marmara balıkçı- ni oldug· undan A0 rıdakiler bir d 350 b' r ı ld 
--+ de, bundan bir müddet evvel J ., e ın ıraya ma o uğunu 

Tevfik Rüştü Bey Sultanahmet'te bir çocuğu kat- ırmaktadır. !ık kongresinin esa !arı hazırla lıaftadanberi ekmeksiz bulunu- söylemiş ve: 
leden cinko İamailin davasına İstanbul belediyesi müdürle nacaktır. yorlar. - Müessesenin bir an evvel 

Rusyaya bakılmıştır. Maznun muhakeme rinden ibaret olan encümen bu Vasıf Bey bitirilmesi için muhterem mat-

Mllltlddln &11 JıordelAgı 
lteal11or •. 

buatımızın vaki olan mütemad · 
tenvir ve ikasmdan çok mümte
fit oldwn. 

Himmederinc tefekkür ede· 
rim". demiırtir. 

Rüştü Beyin nutku 

Bundan sonra Cerrahpaf8 
hastanesi sertabibi Rügtii B. de 
bir nutuk &öyliyerek Muhiddin 
B. e tefekkür etmiştir. Bu ara
lık Muhiddin B. Kordelayı ke 
mı9 ve yeni pavyonun her tara· 
fı gczilınittir. Binada biri hal
ka, ik.1•i nakliyata mahsus ol 
mak üzre üç asansör vardır. A 
sansör, kalorifer, kilvet &ib' 
geyler müstesna olarak teslsa t 
ta her ıey yeırli malıdır. BU.ttiı 
tertibat asrldlr. Veremnler içir 
70 yatak, tifo ve çiçek iİbİ aar 
hastalıklar için 20 yatak vardır 
Hastanenin her tarafına "Tü 
tün içilmez" «Suküneti bozma 
yını::s» "Zarar yapmayınız" liv· 
haları asılrnl§tr. Küşat merası · 
minde ViHiyet ve belediye er 
kanı, Viliyet ve belediye mec
füıleri azaları, cemiyetler rüe
sası ve daha pek çok zevat ha 
zır bulunmuştur. Yeni pavyon
dan tren yoluna kadar olan 88 

hanın istimlak edilerek buraya 
"Cerahpaşa parkı" namlle bı 
park yapılması mukarrerdir. 

ne zaman gidi yor? de vak'adan evvel fazla miktar- işlerin hangilerinin yapılması İzmir meb'usu Vasıf Bey dün B l y 1 k Siz ada 1 l l ! Vilayette 
. . . .. da' esrar yuttuğunu, ve hiç bir- etrafmda tetkikatta bulunmuş- Ankaradan şehrimize gelmiştir. Tevziat! 

. ~a~~~:;eak~;r~:~~~;:u~: şey bilmediği~ iddia ~tmiştir. ~~ ~:~eı:~:1i~:;ı~:~:!~;e~t7~~- Bir şaki Nic-i~ ~-nasıl rreşkila t h uo udu s k b d 
acağı evvelce yazılmıştı. Heyeti hakdıml' e, netıcedee D?az ler ayrılınağa başlanmıştır. KALECİKDE- Ka: l Molla T ( d ? -· 1raStDl ay e en 

.. nunun Tıbbıa ıce muayen sıne Diğer işler için yeni tahsisat yara an l Haritalar ile tespit ırayrimübadiller 
!evfik Rüştü B. eylul.un 15 k r ve~miştir. 13.zlmdır. Halbuki bugünkü be- isminde eski eşkiyalardan bir !"> 

cı günü Çiçerin vapuru ıle İs- ara , • un •, lediye bütçesi yeni kanundan habis 25 arkadaşı ile dağa çık- Çatalcada Çadırtepede edildi Cemiyet, böylelerine 
buldan Odesaya hareket ede evvelki vaziyete göre yapıldığı mıştır. Şiddetli takibata başlan bir cinayet olduğunu haber ver- Vilayetin yeni mülki teşkila 

ktir. Oradan Moskovaya gi~ f ntİhıttp meClfSf için tahsisat yoktur. mıştır. miştim. Vak'anın tafsilatı şu- tına ait haritalar ikmal edilmiş para tevziine başladı 
erek mukarrer resmi Z'iyaretı· Yeni meclis 20 te,rinievvelde dur: tir. Bw1lar teksir edilerek ve Gayri mübadiller cemiyet 
.' Y~paca~tı;. V~~iJ.c.Moıkova faaliyette toplanacağına göre bu tarihe Şarapçılık Komisyoncu Fuat Bey na- her nahiye ve kaymakamlık hu evve1;1<i tevziatta sır~sını kay· 
Ykti~ el~ımız Huse~.ın .. rti~! İntihap meeliılıri faaliyete ı•g- kadar tatbilci paraya mü tevek- mında bir zatın burada bostan- dutlarına ait ayrıca tafsilat ve- betmıt olanlara t.evztata baş la-
l ~ ':11

1 
mahsus mudu d mit ve mahallelere• taruıim edilen kı! olan i~ler yapılamıyacaktır. )arı ve bunları bekliyen korucu rilerek dairelere tamim oluna- mıştır. Bunlar bır hafta kadaı 

a zız Beyler refakat e e- . t tk'ke batlamıılardır, Nil 8 1 k lan vardır. Bu koruculardan Ar caktır. devam edecektir.. . . 
klerdir. Bu riyarette, harır.Jan defterlerı e ' lan lruaıar dahi- Köprüleri muhafaza ağcılara şarapçı 1 nav·"" Zeken·ya Ef. bıyıklarını Evv. eke. emva.lının kıymetın 
lf A k "k dil fuıu nlıpeten az o .. ıı;. tfl" r u• ır:e n arada .~etki e - r delıi tetkikat daha tvvtl biteeelr Belediye hududu dahilindeki o~ re ıyo tıraş ettirmiş. Bunu gören ko- Fabrika sahiplerinin takdır ett~~l· ohıp da soı 

e :ulunaı_ı Tu_rk-Ruı tica- ın b ralarü intihap daha evvel bat- köprtiler bazı kimseler tarafın- Müskirat ınhisar idaresi şa- rucu Kürt Mehmet: teşekkürü defa takdın kıymet komisyonı 
: mu avelesı de ımzalanacak- ;• ac:Jrtır. Hılk fırluıaı ba.ıırlılrlanrn dan talıri_p edilmektedir. rapcılık imalatını tevsi etmekte - Sen bıyıklarını tıraş ettir- . . _ . tarafrnda.n isti~kakla:ı t~bi 
· .:ınaınile bitirmit olup intihabın ıı., Belediye bozulan kıımın ta- dir. 1rmire giden şarap muta- din ya? Kürt ordusu geldiği za. lkın<:ı .ıı ~g~stos yerlı ma~- e~ılenle~ vaııyetlen tetk!k c 

l · t ' ar edilmektedir. miri ile tahripten kurtarılması hassısı Müsvü Bufar Gazi bul- man sen anlarsın. demic. Ve bu !ar sergısıne ıştırak eden fabrı- dılmektedır. Yapılan tetkıkat Tak S f . • Iamaaına ın ız • • · • · ' ~ k · ı· " 1 h. 1 · d.. b ·· h" b k k e ITl ıç~n bırer beksı konmasını mu- varında açılan şarap fabnkasın sözü için, haklı olarak mil kem- ~ve ıma atane .er sa ıp erı un ugun ıtam ulaca .. ve ıy 
Şehrimizde bulunmakta olan yeni 

ak sefiri Naci Şevket B. dün Tolıat· 
«n otelinde bazı cıki doıtlarının 

•retlerini kabul ctmi,tir. 

k vafık bulınuıtuı. da meşgul olmağa başlamıştır. mel bir dayak yemiş. bır '!1~~tupla ~\ca~et odasına metler t~hakkuk ettınlerek de. 
Sui istimal yo Mutahassl'tl buradan t zmire • . . M 11ergı ıçın tahaıs edılen paradan hal tevzıata başlanacaktn. 

valıit ıazetuinin 6
/

9
/

1930 
tarih "Au pays du Gazi,, götürmüş olduğu alat ve edeva Had1se~ı ~n~tmı~~n :h- ve gösterilen alakadan dolayı ____ _ 

ve 454 numaralı nliıhasının al(ı;,c• tı yerleştirmektedir. Satm alınb m. etb, gl~ce 1 e ı;;ıra . ~y~r ~~ teşekkür etmiıılerdir. •ı kt lll 
ah.1 1 . 3 uncu ıütunund• •r Fr1tnıız kadın muhar- . k .... 

1 
• de ır a a a ıp a asına e şe ı 1,1 e ep er 1 1 eı nın De ·ryol :ıı1 mıs . et uzum. erın n şarap bir darbe indirmiş, baltayı bos-

ih\ilil) ıerlavbaeile Devlet mı be- rir Ankaradan geldi ımal e.dılmektedı~. tanların içine atmış, kaçmıştır. Tetkikat yapılıyor.. mllsabskası 
!arı idareıini Haydarpaf& muhaH b. Bir kaç gün evvd Ankaraya gi- Edı'"lled tesıs ol.unan şa- . . BANDIRMA,7 - Darülfü-l' elefon şirketi müdürü 

Telefon irketi müdürü dün 
Vrupadan avdet etmiştir. 

. d '-'k nttict1inde ır • ~ · d b ı T k be r d 1 n Hadım sın e yapılan tet.. . .1 k den Franıız kadın muharrir "Au rap ımal .. thanesı e ışe aş a- .. ~ ı memu e ı e • nun kimya müderrislerinden 
kaç bin liral'.k ibtilh t::~~: tr•ve payı du Gazi" müellifi Mme Pavlo mıştır. koy Jandarma kumandanı Ka- Nazmi Asaf Cevat Mazhar 
iki memura ı9ten el t• •. dün ıebrimize avdet etmıttir. Mm zım B. ca~iyi .ra.k~l~mı tır. K~ Beyler' talebelerile' Balyada, 

. 1 nan ovrakın mUddeıumu· b' ka .. k d b . . Sarapçılık öğretiliyor lı adam curmunu ıtıraftan çekın Uşakta kı'mya tatbı'katına gı"t· tanzım o u daki Pavlo ır ç ıune a ar erayı 11tı 

B f . milile tevdi olunduiu baklıtn · rat Yalovaya ıidocok ve bır halt.. İnhisar idaresi ayni zaman- memiş: mek üzre buraya vasıl oldular. 
ern se ırı fıkranın tama1Mn aaıl ve -•t~n. a~ı d kalacaktır. da ~arap yapmak istiyeıı bag· r 1 ••• - •• O ben. i dö_vdü, ben. de. onu Ar:.ıiyat muallimi Malik Bey y . f' ti ttkııbi n- ka ar ~ ~ ı d 

· eni Bern sefiri Cemal Hüı;- olma11 haıtbıle .k•y ıy• n Mme Pavlo ı•hrimiıdc bulunm ,;. lara şarap imali usulünü göster oldurmek ıstedım · emıstır. Somadan sonra Sıvasa kadar 
d Bey cuma günu Ankaraya ca ohmıır eftndım. miif•ttiti ta olan Rclaicümhur Hz. ile ıörüş- mek üzre fen memurlarını bağ Zekeriya efendinin vaziyeti giderek jeolojik tetkikatta bulu 
t ccck ve avdette Beme hare- Haydarpafa '"-'7w.ııah mek iıtedii;ini aöylemittir. mıntakalarına göndtrmiştir. tehlikelidir. nacaktır. 

Cdccekt• ır. 

70 inci hafta başladı 
70 inci lıatta ba,ıamıştır. 

Oazetıınlı.de çıkaa lıalıcrler 

dea en mDblaımlal seçip cu
aıarteal akşmına kadar mtı
ııalıaka memarlu~una ır;llade
rlalı. Nıttaeltr pazar &Dal! 

\ Dtfredllecelıtir :_ _ __ 



.. MILLIYET l'AZARTESJ 8 EYLÖL 1930 

Fikir, ~lz;a.h,. , Ede l:>iy~t, Saiı'cıt 

JliJJiy~tl l Askert bahlsler I 1 .............. l __ s __ ı_hh_t_ba_h_ls __ ıe,__r__,..........__,,....... 
il. Demiryolu siyasetimiz Ya:t, kış açı pe~~ere i mektepler n.srın umdesi "Miiliyet" tir 

8 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Ankara cadcleei 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, J., 
tanbııL 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3918, 3913 ' 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
S aylıit 
(i .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti •eçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete ve _ti,..,,.. ait iıler için 

müdüri,.ete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilialarm -·u»yetini 

kabul elma. 

25 Ağuıtoıı tarihli "Milliyet., te ı;ı yetiıtirmek ve zafere hazırlamak Sıhhi pedagoji kan ayni batlılu diğer yazımızda: için ordumuzun siklet merkezini o 
"Acaba bUkftmet, demiryolu için, mo hayat damarının boyunda toplamak Dr: Rusçuklu Hakkı 
mlekctin hali ve ,istikbali için, mecburiyetinde kaldık. . Bu suretle 
mali ve iktludt iıtikbali için zarar- bu demiryolu sayesinde yetiştirilen Bir çocuk görmüşt~. Bü- 1 miş ve !Yi giydi7.il:_niş ol?uk-. 
oız bir ikraz teklif eden oldu da ka- ordu iledir ki büyük zaferi kazandık. tün oynakları roınıatızmaya 

1 

c;a htç bır zarar goııulmemış, bı 
bul etmedi mi?. Yoksa böyle bir im- Böyle, demiryolsuzluğun acı neti tutulmuştu. Boğazın marvi su lalci6 faide görülmüş. 
k.lln bulunmadılı için mi, demiryo- celerini, ve varlığının hayati ehem- larına bakan bir tepenin üs- Çocukları iyi giydinnek ve 
llarını bizzarur devlet bütçesile de ol miyet ve azametini filen görmüş, tat .. . , . 
•a, gene vakit geçirmeden demiryol mış olan c. H. Fırkası liderleri ve une kurulmuş _hır mı:kı:bın ge beslemek ai1elerine ve içlenn
larımızı yapmağa karar vermiştir? ... onun hükumeti, Türk milletinin em ce yatılı talebesınden ımış. A - de ınezlell v-e saire bir arızası 
demit ve bu son zaruret karşıamda niyetini, ne zman. zuhur edeceği nası, babsı şikayet ediyorlar- olanları ayırmak ve evJ.erine 
bu son kararı vermiş olduğuna kani hiç kestirilcmiyen müstakbel ve muh dı: Yatak J.ı:ovuşlarının pen- - gıöndermek te mektep hekim
olduğumuzu söylemiştik. · Zan ve temel tehlikelere karı.•. tesa~üfe ter- cereleri yaz, kış, geıce gündüz !erine a~ttir.Büyük, küçük mek 
kanaatimizde aldanmamı!?tz. · Muhte- k d J d ı 1 b · 1 e emez er, ve emıryo u ınpsını açık brrakıhyonnuş Çocukla- tep erde hareket rdh en şu o 
rem Batvekilimiz. o çak şümullü, hiç bir sebep ve bahane ile tehire- . ayefn tf~ söylüyor malıdır: Her yerde ve her Cla 
çok vizıh talii.btile, kuvvetli man- demezlerdi Etseydi, işte ancak o za- rının nv 1 e a . . 
tıkile, demiryolu siyasetimizin isti- man hem bugünkü, 1ıem yarınki ne• lardı. Sabahları battanıyelerın im taze hava içinde güneşin 
nat ettiği destekleri milletin önüne !in yalnız tenkidine değil, taanü teg üstünü bembeyaz bir kırağı ta ve bedeni tertbiyenin yardımı 
serdi; ve zararsız para veren oldu da niine bile hedef olurdu Çünkü; Dum bakası kaplarmış. . ile çocukların ve gençlerin sıh 
almadım mı?., diyerek işin esasını gö- lupınardaki son büyük zaferimizin. . hatini, kuvvetini arttırmak. 

Bilmiyorlardı ki onların şı-zümüzün önüne koydu. .Lozanda yırttığl Sevr muahedesi pro ,.., . • . 

Siyah, beyaz ve sütlü kahve 
-Franaızçadan_. 

Bunda on sene evvel, Fransız 1 - Peki ... Öyle ise gidip 
lar Senegalli simsiyah askerleri l leniniz ... 
ile Alman topraklarını işğal al- Bundan sonra bir kaç güıı 
tında 6ulunduruyorlardı. Anla - ti. Henüz bu izdivaç resıni 
tacağım vak'a da o zamana ait - de olup bitmemişti Derken 
tir. Bu simsiyah Senegal adam- sız kumandanı bir emir aldı: 
larıdnan mürekkep olan kıt'anın . si 
l:'\<ıındaki Fransız kumandanına "Bundan sonra hiç bır . 
bi~ gün birAlman kadının kendi askerin Alman kadınlarile. 1 

r•: görmek istediği haber veril _ vacma müsaade edilmemesı.' 
di. se bile bu müsaadeyi verır 

- Bir Alman kadını mı?. Ni- son derece ihtiyatlı buluııu Evvelki yazımızda da dediğimiz jesinin dünkü düşmanlarımızın kafa kayet etmek ıstedıklerı bu usul * * * 
Bugünkü hava gibi, bizce, s. c .. Fırkasnıın muh- sından da silinmiş ve müstakbele ait -son zamanlarda her yerde tat Vücut ıçin böyle .. Akıl ve 

Dün hararet en çok 27 en az terem lideri Fethi Beyefendinin teu- projelerinin içinden çıkarılıp atılmış ıbik olunmak isteniyor. Şimdi zeka sahasında yeni talim ve 

14 derece idi. Bugi!n havı açık kit ve fırka programı mevzuu ittihaz olduğunu hiç ~ir __ kimse temin edemez arık her yerde, büyük küçük terbiye usulü çocukların ferdi 
ettiği t noktaların en zayıf yeri, bu dı. · · Bunden oturu uzak ve yakın, mekteplerde çocuklar müvelli tahlili ruhisi üzerine temel kur 

çin gelmiş? .. Bir şikayet için ola 
cak .. 

ve keyfiyetten Paris hükfut!e 
haberdar etmek liizım gel 
bildiriliyordu. 

olscak ruzglr flmal esecektir. d kıs her halde kestirilmesi imkansız bir .. . 
~========~:i~=rl demiryolu siyasetine temas e en · gelecek zamanda, geçmiş kuzgun teh du.lh_unıuzası.z hav~sr. ne~~enın! muştur. Bu yeni pedagoji u-

Alman kad!nlarınm böyle şi
kayetleri çok oluyordu. Bu şika 
yetlerden anlaşıldığına göresim 
siyaha Senegal askerleri işgal 
altındaki yerlerde gördüklerib~ 
yaz Alman kadınlarına tecaviiz 
ediyorlardı. Bu sefer de öyle bir 
şikayet mevzuu basoluıyor zan
nile Fransız kumandanı gelen 
kadının içeri alınmasını, işaret 

etti. 

Kumandan bunun üzeriııe 
negallı çavuşa verdiği müsa3 

yi geri almak mecburiyeti , 
kaldığım söyledi ve ilave etil 

ı mıdır. likelere benzer yeni vartaların teker- .gnpın ve saır tabıatı şuphelı sulünde iki isim: Froel ve Ma-Bunu, istiklal mücadelesi esna- h 
rür etmiyeceğine mutmain olamaz- hastalı'kların yuva~ olan er riya Monteruri temayüz etrnis, sında geçirdiğimiz acı, ıstıraplı gün 

Bir kaç gündür boğazımdan 
muztariptim. Eski bir söz var
dır: "Boğaz dokuz boğumdur,, 
derler. Benim boğumun hangi 
boğumu ağrıdığını tayin edeme 
dim anuna şu bir iki: gün zar
fında en hafif şeyleri bile güç
llilde ve elemle yuttuğum için 

1 en mühim boğumdan hastalan 
<lığımı anlailll§tnn. Ziyaretime 
gelen bir arkadaşa rahatsızlığı 

' mı söylediğim zaman bana: 
- Bırak acısın da kimse ka

rışmasın. Sonra işe Boğazlar ko 
1 1 misyonu karışırsa görürsün ... · 
' Dedi. 

O yılgınlıkladır ki bugün da 
1 ha rahat yutuyorum. 

ı ı 

ı j Ayn9tayn (Einttein) 

Meşhur alim ve filozof (Ein 
1 ştein) Aynştayn'i tanırsınız ... 

ı 1 Yani bu zatı kahvede görmüş
ı süniizdiir demek istemiyorum. 

't Fakat ismini işitmişsinizdir. 
i 1 Ben de kendisin o kadar tanı-
ı rrm. 

Geçen gün Konya karilerim
'' den bir ka,.. zat bu Alman ali-
ı' " 

11 

·) minin adresini benden sordular .. 
' Kendilerine hizmet olsun di
' 
1 ı ye araştırdım, ve "Berlinde Fü-
ı nun Akademisi vasıtasile,, mu

' c habere kabil olacağını öğrenebll 
~ dim. 
:r İşin anlryamadığım tarafı be 
,~ nimle Einşteln arasında karileri 
~ min bulduğu mUnasebettlrl. 

:s Amma çetrefil!. 
ıf Tramvayda geçmiş vak'a: 
~ Bir amerikalr Beyoğlundan 
t İstanbula ~çiyor. Biletçi ne-
1 reye gittiğini soruyor, Ameri
t kalı da o maruf anlaşılmaz !Jive 

sile: 
C - Ameriken ekspres. diyor. 
r Biletçi bu banka isminden bir 
l ~ey anlamayınca yolculardan 
M biri işi kestİnllC halliçin: 

t 

t 
c 

- Sirkeci. . diyor. 
Biletçi de gülerek: 

- Anıına geveledi ha! Ne çet 
refil şey! diye soruyor. 

FELEK 

!eri, bazı ellm hatıra ve müşahedelc- dık. · değil mi?. tara•fı kapalı dersanelere tık tir. Paris'ıi bir hekim, büyük 
rimizle bir kere daha teyit etmek isti 5 - Sonra; demiryolu ile memle lım tıkışık doldurlumuyor. Fran akıl hekimi Pinel'in talebe~i 
yoruz: ketin :"uhtelif p~rçalar~ı biribiri- sada açıkhava mektepleri var. Doktor Gtar, Seğin isminde bir 

1 Ş k ·ı· etle ·nden sarfına no baglamadıkça, ıçtımaı bun ye- B k l . . . ..JW: I b 1. - ar vı ay rı · . . h f .. . u me tep enn gu"vuz ta e e- terbiyecinin yardnnile ge ışe-
zar, Anadolunun tam merkezi olan mızht er tara ına mutcsavıyen mede · . .. ... .. . k 
Sıvastan hareket eden kıt'alar Anka- niyet ve ili- rnrunu akıtabilir, bü-1 sı kabarık goguslerı, yumu yu memiş çocuklarda zeka ve se-
raya tam bir ayda gelebiliyorlardı ... tün vatana dı.~ünce, fikir, duygu, velmuk etleri ile görenleri hayret- ciyelerin ınkişafını, onların ha
Daha Şarktaki vilayetlerden gelenleri i~ birliği, bir kelime ile "milli sevi- te bırakıyorlar. Çocukları a- vassını talim ve terbiye etmek 
de siz kıyas ediniz .. Düşmanlarımıza ye, va'!det,. temin edilebilir mi?. Bu erk ıbir meydanda okutuyorlar le uyandırmak usu1ünü bul
bizi mahvetmek cür'etini veren de iş temi~ ~dilmedikçe Cümhuriy~~ ta~ 1 Havasız mektepler mikropla- muşlardı. Montesuri ayni usu 
t< bu vaziyetimizdi. · ve kMamill oklar~k ~sak sland~lmlak~ıhrf mı?j rm her türlüsü alelhusus ve- lü tabii bir halde tekemmül 

2 - Sakarya muharebesinden ev - em c et1n ı tısa ı ın ışa ı, ve . . . . , b'' .. k . _..,ı • • 

ve! Yunan orduounu alet olarak kul- iktisadi seviyesi ve zira! tutumu yük r:ıın basıllerı ıçm uyu ' genış ouen çocuklara tatbık ettı ve 
st:tilebilir mi?.. bırer yuvadır. Çoculdarı ora- muvafıfak oldu .. Bakınız, nasıl: 

!anan Avrupanın galip devletlerinin 1 Ç · d ·ı 
erkanı harbiyelerinde hasıl olmut bir İşte bu suallere verilen: "Hayır!., lara hapsetme'k on arı vereme ocuk bahçelen enı en yer 
kanaat vardı; ki 0 da şu idi: "Eğer cevabıdır, ki C. H. Fırkası Hükfıme ve sair mikroplu hastalıklara [erde çiçek yetiştirir gibi ço- -
Yunan ordusu Eskişehir - Ankara de tince demiryollarımızı velev devlet ınaruz bırakmak deınektir. Bi- cukların zekalarını, seciyelerini 
miryolunu ele geçirebilirse, Türk or- bütçesile de olııa -derhal ve bebeme- Iakis so~gun !benizli, cılız ço- yetiştiriyorlar. Eski zamanlar
dusu yalnz Ankara ya kadar giden hal :ı:ap~ağa ~~amalıyız,. kararım cuklar açık ~ava mektep'lerin da, mekteplerde olduğu giıbi 
kör demiryolu ile bealenemiyeceğin- verdırdı, ve hızı 1800 kılometrehk d b l l b' k · k ki kl d 0 ·1 

bir çelı'k yola kavuşturdu. I e. u u __ nur a. rsa ır aç _ay ı- o uma a, yazma a egı , ço den, mili! ordu inhilal eder, Sevr mu 
ahedesini kabule ecbur kalır.,,. Onun içindir ki "Şimendifer yapıl çınde yuzlerıne renk gelıyor, cuğun hayassını kullanarak .. 

İ§te sırf bu mülahazadan doğan masın demiyoruz. Mesele bugün mü, sağlamlaşıyorlar, atak oluyor- Aıncak okuyup yazabilecek 
karar neticesinde 1921 temmuzunda yarın mı? meııeleaidir,. denilemez. lar. 
Yunan ordusu Afyon - Eskişehir mu- Mesele bugünün meselesidir .. Hatta * * bir hale gekiikten sonra oku-
harebesine girişti. . Bu hattı ele ge- "dün,. ün meselesi idi. tup yazdırıyorlar. Çocuk bu u-
çirdi Eğer o zaman Sıvas hattı ol- Yetilköy: A. RIZA Çocukların içlerinde hava sul sayesinde gün geçtikçe ha 
saydı bu muharebeyi de biz kazana _..,,._,~._.- serbest dolaşan mekteplere ih- yat hadiselerine, etrafındaki 
caktık.. Meklepli'.er Müıabakaıı tiyaçları vardır. Eski mektep şeylere allika gösteriyor, onla-

Gerçi milli Türk ordusu, bu taar- !eri bırakıp yenilerini yapmak rı seve seve öğreniyor. Bütün 
ruz karşısında, büyük bir sarsıntıya Sıvas nutku zor bir iştir. Lakin Paristeki gün mektep sıralarına çiviJen 
ug·ramadan, Sakarya gerisine çekile Pasto·· Enstı'tu''su·· erka'nından r miş, masaların üzerine ig" il- -bildi fakat dü§manlarımız, ilk düşü11 69 uncu hafta ikinciliğini kazanan M ' k k l 1 k 

S . arru nun pe ma u o ara miş olarak kalacag" ı yerde ro-celerinde sebat ettiler; akarya gen Darünafakadan 22 numaralı lıken· • · · k l · "' 
sinde artık Ankara - Pulath hattı tavsiy ettiğı bıgı, me tep enn cuk bu bahrelerde gezi·p do-

der Beyin yuısı ıudur: k 1 · · k b " gibi güdük (90 kilometrelik) bir de- yaz, rş pencere erını açı u la§ıyor, gördüklerini, bulduk-
miryolundan başka hayat damarı kal " Bu haftanın en mühim haberi, lundurmak usulünün tatbik; !arını yok:ıuyor, alıp götürü- -

T .. k d bu·· bütu··n 0 ta şüphe yok ki, Başvekilimiz İsmet Pş. h de mum" ku''ndu··r 
mıyan ur or usunu s r er yer . rüyor. Çiftliklerde, tarlalarda 
dan kaldırmanın kolaylaştığı zehabı Hz.nin Ankara-Sıvas hattının küşat k h 

Bundan ha§ a avalar mü- dola""' ırılıyor. Okumaya, yaz. na düştüler; bunun neticesinde de resmi münasebetile Srvasta irat bu - ''S .. 
Sakarya muharebesi oldu. . rait olydukça dersaneler açıl< mağa kabiliyet kazanıncıya 

yurdukları çok mühim nutuktur. 
Bunun içindir ki o ana baba gün- havada teskil olunabilir. Mese kadar hep böyle devam olunu 

Sevgili Anadolunun ortasında • !erin, o çetin, derin milli imtihan gün la mekteplerin bahçelerinde. . . yor. Hava serbestçe girip çr-
1 · · tı ı ·· ı · · 40,000 as!l vatandaşın huzurunda . 
<·rının ıs rap ı, acı gune rını yaşa- Buna şöyle itıraz olunabilir: kan geniş salonlarda, çiçekli 
mış olan muhterem lımet Paşa, pek söylenen sözler, yalnız karşı fırka ta Evvelki senenin krşında oldu- ve güneşli bahçelerde tatbik 
doğru ve haklı olarak Sakarya muha- rafından İsmet Pş. hükumetine yapı- ğu gibi çok sovuklarda bu u _ olunan bu canlı ve ciddi kültür 
rebesini vücude getiren amilin, demir lan ağır tenkitlere iknakAr bir cevap d 
Yolunun Ankaradan öteye geçmemi• sul bizim iklim e tatbik oluna- usulü sıhhi bir pedagojinin te-• teşkil etmekle kalmamış, ayni zaman- p • · d k' 
bulunmaoı olduğunu söyledi: maz. anste ve cıvarın a ı essüsünü temin edecek, çocuk-da İzmir ve Lozandan Sıvasa kadar 

3 - Diğer taraftan Sakaryayı bize mekteplerde bu usulü tatbik et- ları bedenen kuvvetli ve aklen 
kazandıran amillerin, başında Sakar "yedi sene zarfında"katettiğimiz mcr mişler, çocuklar ıyı beslen- mütevazin bu1unduracaktır. 
ya gerisinde müdafaa eden ordumu- haleleri de göstermiştir. Baştan so -
zun geriıindeki 90 kilometrelik An- nuna kadar sönmez bir memleket "l· 
kara - Pulatlı hattını kaydetmekliği- kının heyecanı saklı olan bu nutuk, 
miz ve buna mukabil Yunan ordusu- bu memleketi ne halde bulduğu ve 
na Sakaryayı kaybettiren amillerden sonra ne dereceye getirdiği cihanın 
birincisinin de, Yunan ordusunun 
demlryolundan uzaklaşarak, arkası- malumu olan "H. Fırkasının müspet 
nı Haymana ovasının demiryolsuz programının izah( mahiyetindedir . 
çöllerine vermesi olduğunu unutma-- Lozan kahramanı u politikamızın ana 
malıyız. . hatları, Türk tarihinin seyri, ıztırap 

4 - Sakaryadan sonra, son büyük ve ihtiyaçları göz önünde bulundurul 
zaferimize kadar geçen tam bir yıl 

şimendifer siyasetini ilham etmiştir./ yet devirlerinin göz alıcı şimendifer 
Başvekilimiz bunun içindir ki, "milli\ siyaseti farklarnıdan bahseden İsmet 
detvet için şimendifer ihtiyacı, milll Pş. Hz., hattı hudutlara götürmek i
vahdet, milli müdafaa, asırların mahv çin daha bu kadar ve mütemadiyen 
olması olan milli istiklalin muhafaza- çalışacaklarını söylemişlerdir. 

sı meselesidir., buyuruyorlar. Türk 
r.lillet ve memleketi için, Sıv aslıların 

H saat zarfında İzmirin müdafaasına 
koşmalarından daha büyük bir bahti

Ecnebi sermayesine memleketimi
ze sokulmadığı, istikraz yapılmadı -
ğı, masarifin bir nesle yükletildiği 

hakkındaki tenkitlere, imparatorluk 

Kadın kumandanın odasına 
girdi. Kad.ırun kucagmda bir de 
sütlü kahve renginde yavru bu 
lunuyordu. Kumandan mes~leyi 
anladı. Almanca olarak kadına: 

- Şikayetiniz bu mu? diye 
sordu. 

Alman kadını şu cevabı verdi: 

- Benim şikayetim bu de -
ğil.. Ben sizden izin istemeğe 
geldim. 

- Benden izin mi istiyor su
nuz? .. Ne gibi izin? .. 

- Emriniz altında bulunan 
Senegal kitasındaki çavuşlardan 
birile izdivacımız için izin isti-
yorum. 

So~ra çavuşun adrnı söyledi. 
kumandan bu adamı muharebe
deki cesaretile tanıyordu. 

- Eğer evlenmek istiyorsa 
peki, dedi, izin verelim. 

Sonra çavuşun çağrrlmasmr 
emretti. 

Çavuş uzakta değildi. Geldi. 
Kumandanı selamladı. Kuman-
dan ona: 

- Sen bu çocuğun babası ol
mağı kabul etmiyor musun? de
di. 

- Ben mi?.. Ben bu kadım 
zevce olarak almak istiyorum. 
Bu çocuğu da kendimin çocuğu 
diye kabul ediyorum. 

ve ravabi nutku, haftalardanberi yapı 
lan tenkitlerin ne kadar hakıız oldu 
ğun11, şimendifer siyasetinin bu mem 
lekete zarar değil, daima menfaat ve 
kuvvet getirdiğni sarahatle ispat et -
mittir . 

Gazetenize Baıvekile hitaben bir 
mektup gönderen vatanda§!& hemfi -
kir olarak biz de en samimi hi•lerle 

maksızm anlaşılamaz ... diyorlar. Ta -müddet zarfında , mill! orduya, yaşa 
mak, yetişmek, hazırlanmak imkanı rihin içine karışmış şahsiyetler, şüp -
nı veren yegllne hayat damarı o srra- hesiz tarihi herkesten çok daha iyi 
da elimizde kalan Ak§ehir - Kon- kavrarlar .İşte feliiketle dolu son el
YL -Adana demlryolu idi.. Yaşatınak li,altmış senelik tarih, İsmet Paşaya 

yarlık ne olabilir ki?!. Bu itibarla ye- devrinin ve yedi senelik bir tarihin haykırıyoruz:. 
0 j yapılan hatlar, Türkiye, siyaseten tahlile en kat•ı bir cevap veren Baıve "Paşa Hz. !. Bitlise, Vana, Erzuru 
ve iktısaden bir misli daha kuvvetli 1 kilimizin sözleri her vatandaşı tatmin ma ne vakit §İm~ndiferle gideceğiz, 
olmuştur. İmparatorluk ve cümhuri etmiştir. İsmet Pş. Hz.nin bu tarihi daha çok mu bekliyeceğiz? . ., 

- Ziyanı yok· diyordu, ııi 
geç kalacak, fakat olacak . • · 

Paristen istenen ınüsaad 
cevap gelinceye kadar A 
kadınının kucağındaki sütlü. 
ve renkli çocuk git gide biiY .. 
bir kelime bile öğrenerek s~ 
yordu .. Nihayet aylardaıı 
ra cevap geldi. 

Harbiye nazin hukuk J11~ 
virlerine sormuş, fi1<irlerilll ıl 
mış ona göre cevap veriY~ 
Senegallı bir asker bir A , 
kadınla izdivaç edebilir ıni?·J 
mesele uzun uzadıya tetkilı: . 
mişti. Fakat neticede verı 
cevap menfi idi. Çünkü Se~ 
lr asker Fransız orduı;una ~ 
sup ise de Fransız değildi. it 
dece Fransız tebaasrydi. Bll 
divaç olmryordıi. 

Bu cevabı alan Senegalll 
vuş çıldırmış gibi bir hal ·İıl 
Artık ondan askerlikte istı ~v 
edilmiyordu. Bu yüzden c~~ 
ra uğradı. Askerlik müdd~tı a 
tan bitmişti. Fakat kendisı b 
te kalmağı istiyordu. ıJt 

Kumandan gene Senegıı 
çağırdı: 

- Sen, dedi, artık bu a~ 
likten vaz geç Orduda kal'!", 
rütben artacak, fakat hiç bır 
man sevdiğin Alman kadııtııı'ii 
lamıyacaksm. Onu atına!' ~ 
mutlaka res?1en izin alrnll'.'ıı' 
znn ki bu izini sana verınediıı/ 
rini gördün. Halbuki artılc , 
dan çık, terhis tezkereni al·. 
suretle çıktıktan sonra seıı ~ 
bir Fransız tebaası olacalı:~ 
zaman ister bir İtalyan, iııte~ 
İngiliz kadın.ile evlenmelctec/ 
seden iziın almağa mühta~ 
yacaksın .. 

Sen.egallı metin bir tavıırll 
cevabı verdi: q1I 

- Ben çocuğumun anas~,_. 
Alman kadıİır ile evleneceg· f 

Senegallı siyah adam ped; 
ye rağmen beyaz Alman ~şa/ 
na ve sütlü kahve reııgııı 
çacuğuna sadıktı! ... 

1 

1 
r "Milliyle,, in edebi romanı: 66 j memişti. Y aln·~ hadise, Nev- \söylediklerini aynen söyle. 

res Vacide nasıl anlatılmış, ne Fakat yanımıza gelmesin .. 
· I arasında-dalgın-hareketsiz du:U 1 vap vermedi, Hürrem" Hdakkkiı 1 - Slsrar etm

1
e. · 

1 
t lşr?· t 

yordu Hürrem Hakkının gır- da susuyordu. Uzun, agır a - - ana nası an at ı 

' . • 

1 

1 

l 

1 

1 

Mahmul Yesari 

Hürrem Hakkı, çenesini tut j olsa, Hürrem Hakkı, boş bulu-
muştu: nacak, Nevres Vacidin ihtimal 

- Y aaaaa !. • - · bir planla hareket e'ttirdiğinden 
- Sonra sizi sordu,. • !f gafilı şaşalayıverecekti. 

- Şimdi iş değişiyor. Nevres Vacit niçin çağırı-
- Sizi soruşu da öyle.. yordu?. 
- Başka?. 

- Hangisi evvel gelirse, be 
ıi görsün, dediı sıkı sıkı tembih 
~.ti. 

Hürrem Hakkı, Eminenin 
:ncseleyi bütün hassasiyetile 
;:ıvrayıvermiş olduğunu görü
or lu; takdir etti: 

Mersi çoc..ığun1! 

Hürrem Hakkı, sebebini bir 
az sezer gibi oluyordu. Fazilet 
H.r vak'asının dedikodu, rivayet 
şayia, iftira şekliİı.de bin türlü 
akisler yapmaması kabil değil
di. 

Hürrem Hakkı, tırnaklarını 
kemire kemire düşünüyordu. A 
radan iki gün geçmişti. Tabii 

renkte, ne surette aksettirilmiş - Anlıyorum Beyefendi. 
ti.?. - Zeki kızsın, tabiı anlrya-

Hürrem Hakkı bunu bilse, caksın ... Sonra bana Rasfüin 
kolayca idare ederdi. Fakat bir geldiğini haber ver. 
şey bilmiyordu. Nevres Vacidi - Emine yüzünü buruştur-
sonuna kadar dinlemek mecbu- du: 
riyetinde idi. - Odaya ne bahane ile gire-

Talih' oldukça müsait gidi- yim?. 
yordu. Topun ağzına Rasih - Artık bir bahane de bula-
N evres gelmiş olsaydı, mesele maz mısın?. 
daha karışacak ve daha ağırlaşa - Büyükbey, sık sık yazı o-
caktı. dasına girip çıkılmasını istemez 

Hürrem Hakkı için için se- Hürmet hakkı, başım eğmiş 
viniyordu: ti; 

- Baba ile oğul arasında hiç - Peki, ne yapacağız?. 
yoktan bir dargınlık çıkabilirdi. Parmağını çıtlatu: 
Gene talihimiz varmış!. - Ben, seni çağırır kahve fa 

Emine, gözlerinde şeytani pı lan isterim. 
nltılar yan ı yan bakıyordu; _O zaman olur. 
Hiirrem Hakkı, elile ;şaret etti: _ Şimdi kızım, dikkat et. 

- Krznn, beni dinle. . Benimle konuşmadan babası-
- Emrediniz Beyefendi. nın yanına gitmesin. 
- Sen etrafa göz kulak ol. - Peki efendim. 

Rasihi bekle .. 
- Peki Beyefendi. 

Hürrem Hakkı, kay tsız gö
rüıımeğc çalışarak y;:ızı od~sma 

diğini' farketmemişti. kalar geçti. Nevres Vacit, ba§l- velii onu söyle. . eJ 
Hürrem Hakir!, kardeşinin nı doğrultmuştu: - Ona göre mi tevıl ed 

vaziyetini beğenemedi. Onu rü- - Geçen gün kortta bir ha- sin?. ·ıı 1 
yasından uyandrrmağa korku- - dise olmuş!. - Hayır .. Cür'etlerİr11

111 
yordu. Hafifçe öksürdü. Hürrem Hakkı, tahminim recesini öğrerunek istiyorıl rl 

Nevres Vacit, ellerini yüzün doğru çıktı! der glbi gözlerini - Kabahati yalnız oııtş 
den çekti, sönük sönük baktı: kırpmıştı: atıyorsun?. .. te~ 

- Bonjur Hürrem! - Ne hidiseıi?. - Ben, olduğu gibi s7 r fi 
- Bonjur. - Basbayağı hidiııe. . Fazi- de sen hükmünü ver. E ·f 111if 

lct Harumr ıstiskal etmiısiniz. zilet Hanım istiskal ed• 
Hürrem Hakkı, sakindi. Nev K" buna sen de dahilsin. 
V "t anın - ım?. _,. res acı , yazı masasının Y - S R 'h _Neden?. . ·

1
,v 

daki koltuğu gösterdi: - en ve aııı • · _o gu"n tstanbula ııtl11' 
N kta duruyo-un? - Sen de bu valana inandın • - eye aya •D ' 

1 
- Doktora gittiın. sııi' 

Otursan a 1. • mı·· .. - Şüphelenmelerine 111 

Hürrem Hakkı sessizce itaat - Yalan 11oylemeğe ne mec 1 b'li · · ) ıt 
etti: bun:?;' etleri var. Ateş olmıyan a ıNr mısıvn .. 't başıııı çşr9 

d 
,__ evres acı , 

- Yorgun göriinüyorsun, yer n uman çı-..u.,.z, tı: 

hasta mısın?. " ' - Kasten yalan çıkaranlar _ Orası öyle.. / 
- İyi keşfettin. , yok mu?. _Ben de müsaade alıt' 
_ Neyin var?. - Tsvil etme, Hiirrem .• Ba- kağa çıktım. 
_Hastayım!.. na işin hakikatini anlat. _Niçin?. . . ılıştı 
Cansız cansız nefes aldı!: - Kolay. · - Bağteten bir ışıı:tl ç 
- Daha doğrusu hasta &tti- - Yalnız bir şey soracağım. mı?. 

!er. Benden neye sakladmrz?. - Peki Rasih?. rıı~ 
- Kimler?. - Bir hadise yok ki bahse- - Onu kendisine so. 



MiLLiYET PAZARTESi , , F.YLUL 

asan Zeytin yağı Dünyanın en nefis ve en leziz yağıdır 
Attık ki d 

1 
t la d tatlılarda pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çnnkn pek nf ve hallltir. Şerbet gibi tatlıdır Hamiziyeti yokt B kk 11 d ld • f' 

d h yeme er e, sa~ a r ~j d n teva'kkl etmek lAzımdır. · Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kin akıldır. Bilbaua içmek ııuretile Hasan ze~n • d kt lr. a, a ar an ~ ıgınız ıatteıı 
böab akucuzdb~lrb. Mahklut 'yğag asar fra sanlık baatalıklarında bol bol Hasan zeytin yağı içiniz. Kiloluk tlşelerde 80, bir n beı ve daha bllyilk tenekelerde safi ~kıuu ol()()or ark tavsıye eHtmektedEırler. Kdum, ta~. T re ve ı usa aracı er, • kaıı urUftur. asan eza eposudur. 

, optanl'ılara tcnzi!At. - - - -

- -Mektepleri~ küşadı J lilaliahrııer Afyonkaralıisar ınaden- suyu sat;Ş-
ve takarrüp eden kıt mevsimi mUnaaebetlle deposundan: 

fıtanbul'da - Babqe kapıda 

ETABLiSMAN Sirkecide Nur hanındaki Karahisar 
OROZDI - BAK maden suyu satış deposunu bu 
....... ini · "ôEıLii'° 'iıTıSİNÜiİ .... kerre Yeni Posta karşısında eski 
letlf•d• etmek mentaattnız iktizasındandır zaptiye sokağında 20 numaraya 

Büyük stok mallarında 1 nakletmiştir 
Yüzde 10 TenzilAt.1 T~Iefon· İstanbul 2653 

BUYÜK 

TIJJIBE PIJING~lll 
Yevmiye • :ı,. kuruş vererek :zengin olmak i terseniı~ 

TAYYARE PIY ANGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

2fNCt KEŞiDE 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari • 

istiklal Lisesi Ziraat mühendisi olmak iste- E~GLısH 
ilk, Orta ve Lise kısımlan~ı muhtevidir. yen Lise mezunlarına 

1 

HlGH SCHOOL FOR GIRLS 
Blltnn 11ıufları mevcuttur. 

Kız ve erkek talebe ayn luıımlarda 't'• ayn te9ki.1At da
hilinde idare edilmektedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep vuku'llllda tarifuame g6nderilir. 

Şehzadehaşı polis merkezi l\rkasında 
'f el : lıt. 2534 

-===========~--·· 

Devlel mal~aasi mo~nrıoıoo~en : 

Yeni talebenin kayıt ve kıhul muamelesine 6, 8 ve 9 crlUI CU!llarte>l, 

poıarto•i ve Salı ve l:I ~ylulden ldbaren cumarteı~ pazmesi. Salı ve 

Ç•rtımba gilnl arinde 1111 !O - 12 ve 14 - Hl uumdı dovam olunacaktır. Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa
ta başlıyacak ve bu sene staj için talebe alı- 1 
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendiler: 

Tedrisat 23 eylül salı günü ba~lıyor. 

IST ANBUL VILA YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
SATILIK HANE o.·' ıb için lüıumu olan iki bin kıy• Rumeli mıngıl kHmilrfi net mı auı • 

aleni mtuıalı:ua suredle mubayaa olunacaktır. Yevmi münakuı 10 f.yllıl 1 - Lise mezunu olacaklardır. 
2- Bir sene Vekaletçe tayin olunacak çiflik

lerde staj göreceklerdir. Bu efendilerin ika
lnkara merkez mekte~leri ouılıaJaat ~ metleri çiftliklerde temin edileceği gibi eyrı-

lonıısıonn RiJasettn~enı_~- ca staJ müddetince kendilerine ayda <50> lira 

930 Qtt\l&mba güııU ıuı üçtedir. TıUplırln şartnameyi görmek için htrgtln 
ve mUnıkuıyı Jttirık içi• de muayyen ol&ıı glln n auıte temlnıb muvakkat• 
akçalarlle blı11kte matbaada mUtetekkll mUnakata komiayonunı mürıcatlar~ 

-- ücret verilecektir. 
Merkel: mektoplcriııiıı 931 eo kalaya vazedilmit olduğundan 

nesinin Haziranına kadar olan taliplerin şartnameleri gönnek Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 
bilQmum moldUAt, ınahrukat w tı.ere Maarif Eminliğine Mek-

salr ihtiyacı ile-~--~'::u7- ıepıer mübayaat komisyonuna üç senedirıMezun olanlar ziraat mühendisi 
arpa ihtiyacı ka.ı- ,.... 
le ve 20 gün müddetle mlina- müracaatlan. sıfatını alırlar. 

Ta~liSIJB o. mo~onııon~en Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
Rume1!ııTı:~::~ ra;:ume:~:e~~': ~1:a~ ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı-

~ ~~ ruatJıanen.İn yeni- sikasını haiz olan taliplerin 
dınaa~ • mukarrer bulunma bu baptaki §ar'tname ve şeraiti yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 

en ~ 20 gün müddetle fen.niye listelerini görmek ü:ze-
sma ~ ııulile milnaka- re Galatada Rıhtnn caddesinde- }İse mezunu efendilerin 4 adet fotograf rap-
ve kapalı ~tl Mezk\lr bi- iri İdam mcrkeriyeye miiraca-

::ı ~aıe• 23 ~1Hu 93:.:...o .:.:.:sa1ı:....-at1_ar-::1 • ---:--:--- tederek bir istida ile eylül nihayetine ka-
GümrÖ~liUMnın Mn~orıoıonden dar Ziraat Umun1 Müdürlüğüne ve ya vila-

Elbise yaptırılacak yet Ziraat müdürlüklerine müracaatları 
Güm

. memur s-Teklifmelrtuplankanun ilan Q}UnUr, 
1 ~ rilk muhafaıııa . daki hüktimler dairesinde gün ---------------:n 1~~ pantalon ;~0b;;:;: ve saatinden evvel 1stanbulda u•• k d k k d 1 

cl~i;e yap=::0ı!palı zarf ko~ıyo:invpe:::;:ti;.recekler s Ü ar a ym a a ~l ı ğ 1 n an: 1 
usulile miinakasaya konulmut- d k ı b 1 ' 

Ticaret Odasın a ayıt ı u un- B •• d • •b h •• kCı 
tur.2 - ŞartnamerıiB musaddak duğun~ gösterir vesika göste- u gu n en ıtı aren umum u -
suretleri Ankarada Gttmriikler recektir. . kli h 
Urn M"'d'' l''-üLevazımmü 7-Herıste ,mu ammen t d • 1 • 
d.?rl~ünd~:ı~:anbulda Güm- bed~~:~i;~~tt:a!~!licr:: me aıre erı 
ntkl~r Ievazim ambarından alı - teım. 1 1 · 

belediye binasındadır. 
nacaktır. ko;ısyo;w!:şıı:: ee~bise örneği Kaymakan1lığın telefon nun1arası <Kadıköy 21:~) tür. 

3 _ Münakus İstanbulda . .. .. 1 U 
Gümrük B "'d"'rlüğ!i bina- Istanbulda Gümruk er mum 
81 

.. 8,!!mu u n alma ko- müdürliiğü levazim amharmda-
ı:ıda gumrükler satı ,_ k dır İstekliler orada görebilirler 

mısyonu tarafmdau yapr,..ca - · B ıı· olan saatte tatul-
tır. 9- e ı 
4 - M" ka 25 Eylfıl / 930 ması mutat olan zabıt v"rı as:-

una • a · · den •onr c bır 
tarihine ras'tlıyan Perşembe gü nın ~an:zımın . ~ • 
nü .saat 14 t _,. teklıf ka.b_u::.:.I_edi_hn_e:z_. __ _ -... e'ıır. __ 

ORTA DERECEDE 

Kayseri Talas Amerikan ~tektebi 
I.Jisan Ticaret San' at 

Feriköy şubesi dahilinde birinci kısın'l bile· 
zikci sokağında 101-103 No müfrez bir çatı 
tahtınd3 iki hap hane sahibinin vergi borcun
dan dolayı 3-9-930 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle. müzayedeye konulmuştur. Talip o
lanların lstanbul vilayeti idare heyetine n1ü
racaatları. 

• • • 
SATILIK ARSA 

Hasköy şubesi dahilinde Abdüs.5elam mahal
le ve caddesinde 7.) cedit 69, 71, 73 No arsa sa
hibinin vergi borcundan dolayı 3-9-930 tarihin
den itibaren 2f gün müddetle nıüzayedcye ko
nulmuştur. Talip olanlar İstanbul vilayet 
idare heyetine müracaatları. T. 

• • • 
Galata Kulekapı ve Arap can1ii semtlerinde 

satılık ar~alar 
Kimin uhde ·inde oldı.ğu Mahallesi , okak Zir:ı 
lsnıall llakkı Emek} enıez Yanıkkapı 120 
'.llchınet Ali .. l\lerJiven 120 
1 l:t>an Rahml ., Dibekçıkm:ızı O 

.\hmet hayrı 
Ludiye lıanım 

Nafiz Bey 
Ali Rıza 

'\!adam Aııtanyc 

l lu;eyin Rahmi Bey 
Salamon 

.. 
., 
" .. .. 
" 

lliO 

2114 
Yanıkknpı 1040 

" 84 

" 2;lO 

Kara molla fi O 

~nıckı cmez 1 tıU 
1 hiseyin Rahıııi ,, Karamol a l32 

., ., ,, Dibekçıkmalı 120 
1 luseyin l lusnü Arap.:~mii :'r!ahınııriyc o 
Noradonkyan ,, Konık 1 

Mehmet Kadri ,, :Vlahnıurıyc 

Rukiye hanım ,. Odalar~ıkmazı O 

Fcı~lı Be~ ve hi edarları , Zencefil tıli 

Ali Rız. ,, Camii •erif 1 O 

, 'cdıme \ e 1 lamdııne 11 ,, Alacam dt 2:-0 
!\!adam Avrui ,, Yeıııcnıciler ı 7 

htnat Hanını ., Odıı!arr;ık .ızı 8 

Cinsi 

rsa 40, 42 

•• ,l 

., 8 1 
,, 2 

" 
19 23 

" 
~I 1 

.. 44 
,,tllll·I 

" 
J 

,, 9 

" 
~ 

.. 1 

.. 144 2 

.. l 

•• 14 ) 

•• 1 1 
,, 8 

,, tı 

,. 

" .. 
Zfülıa hanım ,. · Yapnk~ı· m!ILl 200 Hı \'~ .. 
Fikriye hanım ,. Odalar.,:ıkmazı 4 21 

rrahlisiye ll. rniidür1iiğiindcn : Leyn Ucretl 250 llra • Nehari Ucretl 40 llra 

Tedrisat 24 Eylülde başhyacaktır. 
lngil!z ınaınul!tı 

- Hat, hmet efendi ,, Alacamcsdt 9 ı ,. 39 

Tahlisiye nıevkilerine efrat alınıyor 
1 • Hlzn,eti askerlytslııi ifa ,tm~ olmak. 
2 Slnnı otuzdan !azla olmamak. 

- Yeni harflerle okur yuar olmak. 
- Denlıclliğe vııkufu olmalc. 
- Tabllsiye hizmcune elverişli olmılt. 

6 llel ve emrazdan sıllm olmalı:. alı:. 
7 H nllhıl cıhabııı<Un olmak ve bir güoa mahkamlyed bulunmam 

ı:ı Bo ı 1,68 den aŞ•ğı olmamak. . d ılır 
. - !Babnve c gem Bu -safı haiz olmakla beraber hizllleti askenyesın . 

cıc ı •a edenler tercih olunur. uk rda 
TıhUsly "'ltVl<ıleri ıc re ket erraJı ~.yıı ve k•bul Ctlileceğlndın J - 'g:ıo 

'•lllı cv,;a[ı ı. ız olıolınıı muaye"ei iptidaiye! Tıbbıyelerl 8 - il 
artesi .,.,0 u at onda lcr• edilecektir. h.. ..b 1 " ' r k 1 1 b d•n ta. llkll uınu a falip ol nla'1 1 ı>tıdan•me, mı us ıez ere er za ıtı " 1 . 1 1 1.ı· ı·k en gUnUnden evve 

fıhadeınamelcrl ve .esı; ai askerıyc eri e ır ı te muayy . . 
. .. 1. . '\lüd .. - , ti llaıu!llıyeılne müracaat 
·lı -tımdıı ı\laıitım hı,,ı da 1ao1'\V' urıı• 
eı ı tlerl '. muayene ~u un de ham bulunmaları llln olunur. 

Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

..... Talebe kaydına başlanmı,tır. ·-
·--

BaJ~ar~a~a emrazı istilaiJa ~astanesi ~a~ 
talıa~ettn~en: 

"NJSYONAL,, MOT~H~ 
Mazot ve mangal köıntiril ile 
müteharrık gayet sad , Ikfüadl 
ve !iatı her türlü rekabetten 
aridir. Tcdly1tta teshllAt Her 
zaman ı lime amadedir. 'fafeUAt 
için Galatada Perşembe pazarında 
Anlan Hanında 1 ·il numaralarda 

Haydarpafa Emrazı lst!Wye hasıaneıılne 1930 •enci mıliyeıi IZAKINO ARDITTI 

Bal Ada cin ı muharrer arsalar mutas1rrıflarının ver •i ~rcund;in 
dolayı satılması tııkarrur etmekle 3·9 930 tarihinden itibart'Il 21 
giın mliddctle müzayedeye konulmu tur Talip olanlar lstnnbul 
VJllyeti idare heyedne müracaatları. . 

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

Kepek nakliyatında tenzilat 
zarfında lüzumu olan 147 kalem eczayı tıbbiye m!ınak1118l aleniye mü esine mürıcaat olunm&1L 
suretlle mübaya edileceğinden !alıp olanlann 1 1 Eylul Qi}O Kepek, razmol ve paspal gibi re nakliyatına mahsus D.D. 
tarihine müsadlf perşembe günü saat on dörtte Galatada Kıra D HQRHQRQNI değirmenlerde hAsıl olan huğ- n~raJ_ı tenzilli tarife tatbike-
Mustafa pata sokağında lstanbııl liman sahil sıhhlyı· merkezi lıaş· r d 1 k Ü tü d dılccektır. . ··b _ . ay gışası ve e e s meva F 1 f .1• . . . . 
ııbıbetındekl mu ayaa komısyonuna ve ~artnamelerı almak üzre Beyoflıı Mekıep tokalı No as nakl' t 20 E H\l 1930 . aza tası at ıçın ıstasıyon-
her gün ha>tane idare m murluğuna mliracııat etmeleri 11.tn olunur muayeno sıbahtan aktama altadar. . ıya. ~a Y _ tan: larımıza müracaat edilmesi ri 

hınden ıtıbaren, buıı;day ve :zahı olunur .... 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

s. C. FırUaı llMrl P•tlıl Bc1'• la•IH •ııvaaalatl•ch letllı:Daıı 

:ıongııl'81ı. Umanında tle .. ıuıııını:ınıı• lrO.lr al•uı 

Ercgı !de M;llet bah,eslndı Nafia Velı:lll Reoop Beyi• t•reflne verilen bir ziyafet 

• • 
1 

• 

• 

PAZARTJı.Sl 
8 EYLÜL 930 
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.\forldllerlı taclllzler arasında Hladlıtaaın timal tarkıııinda Afran hududu Uzerlnde sılı: sık ıııll••· 
demeler olmaktadır. Bu resim Afcan - Hint hudndanda lıkenderlkeblrln ce,tııı ı•çittir. Lavhada 

'fU yazı var: " Afcan arulslno dotru bu hududu pçmek ııretl katlye41e me'llaudur ... 

___ , 

Amorllı:a .. jffM~dı batonl• ~ 
do•lae atılaa yO&r•9 kadJ0

1 

Jı ı tt, Aıf4U• ,. ..11 ctat tlİl4 

Mull~ı tıı.,.t ... .,.., 1MP ... _~ .... --....... , .... -.~ ...... 
..... .., ... -·-·· 
........ M I' -~ ... ·~"'· ~ 
' a.'' crf Cl•'•••lllı " .,.,, 

•1whı o····· 

u~ 
letınbul Uçüncü lcrı ıııolll 

ğuııd Jn: bcO' 
Bir b .ı roun ıemini için ııı• 

1 
ti 

ve puıya çovrllmeal mukart',ı 
Rol Royik rearka!ı lı:apılı '""~•f' 
oıomoblll bir Mlnerva mark•lı rf.ıl' 
lı tenezzüh otomobtll bir fl•I 1 
kalı açık ıenenUh oıoaıobill ıc!' 
ırtıırmı >ureıUe Kıdı\öyUııd•.0d1 1 

Mahmut Muhıar pııının hın••~ ı•' 
eylül 10 tarihinde 1111 10 • 

0 
1 

lacıktır. Taliplerin meskilt rı.,-( 
111ııe mahallinde bulunacak fil 

runa mUrıcutlın ııan olu~ 

Dlln r11•i klltldı icra edil•• ~lıp•t• baıtameelnl• pavyoatanndu 'lııaı:ıları Mea'ul lılildür: Biid•~' 


