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,;;;~~~~.;~~;.~~·~: 1Serbestçiler dün bir· Çok hadiselere meydan verdller 
1
1ebbüsün mahiyeti ne olursa 
SUJı, ilk düşüncesi gençliği e

t alrnakar. Hele istikbal için 
~lı~an teşekküller, istikbalin 
. llıbi demek olan gençliği hiç 

r'.~ vakit ihmal edemezler. 
"<llçliğin muhabbet ve müza
~retinden mahrum kalan fi
tler, saman alevi gibi parla
p sönerler. Yarına hükmede
k olan gençliktir ki, bugünün 
eaııerine sağlam bir tahak-

Uk ve inkişaf zemini hazırlar. 
tnçliği kazanamıyan davalar, 
. efors - İde force haline inkı

ı:ı edemez. 
Balkan ittihadı, bugünkü 

llıtarip neslin tahakkuk ettir 
~ek için uğraştığı bir mefkiire-

r. O ne&! ki, Balkan ve Ma-

Galibiz ---
Teniste Balkeın 

şampiyonluğunu 

kazandık 

Atina, 10 (Milliyet) - Yü-
nanlıları teniste çift erkeklere 
mağlup ederekRomenlerle finale 
kalan Sedat ve Şirin Beyler, bu
gün heyecanlı bir maçtan sonra 
Rcmenleri de yendiler, Balkan. 
tampiyonluğunu kazandık. Mudan11a mülarekeM11J akd~den ismet Paşa ile General 

Harrıngton, Şarpi ve /Jlonbe/11 bil' arada 

hCdonya kelimelerini duyunca, M'' ' k f t • 
er taraf için acı bir takım ha- usa.n: a a ve arazı M d d 8 l l b 
~;1~~:ü:e~~~d~~~ın~e!:!1:!= vergHerinin tadili U anya a yı evve U 
~ektedir. Ancak bu acı hatıra- • • • • k • ı d 
dar ve te.crübeler kendi~i için . - Ankara. 9 - Maliye vekaleti gun mutare e ımza an ı 
ers ve ıbret alınacak hır mek- vergi tadilatı hakkındaki prog-

tep teşkil ettiğinden dolayısile DUn intihap ger/erinde Halk fırk•Sl lehtnd• yapılan tezahilral ramı meclis açıldığı zaman he -

bı.İgünkü mefkfirenin de doğma D •• • tih b t k •• •• it•• ı •• ld men meclise vermek için çalış - G ~a yardım etmiş demektir. un ın a a pe guru u u o u maktadır. arp devletleri bu muahede ile zafe-
ilkan ittihadının bir realite ' Şimdiki halde mü~akka • • • f' 'J l d 

~~bilmesi içi~ tec~be mekte- • •• • • ... ~at .ve ara.zi. ~ergilerine ait pro- rımızı resmen ve ı en tanımış ar ı .. 
nden doğ~ ıdeaıın her halde Serbestçıler Kasımpaşada onlerınde yeşıl bay· rak oldugu ıenın tetkik~ ııe. ~eşgul oıumı -

~ilrın tesanüt ve muhabbet kuv ' yor. Bu pro1e bıttıkten sonra ka • 
~Cti~e. dayanması ye gençliğin halde intihap sandıg" ına hücum ettiler ~ç ve veraset vergileri tadille Büyük Gazinın yüksek eseri önünde harp 
"illbını kazanması ıcap eder. ' rıne başlanacaktır. 
b··Baıkan konferansının teşeb- fakat halkı Halk fırkasına rey vermekten menedemediler ve sulh kahramanlarını tebcil edelim .. 
Ualeri bu noktayı da ehemmi-

htle derpiş etmişler ve fikri Z b 922 teşrinievvelinin 11 i unut 
llıukarenet bahsinde gençliği a ıta, sükuneti iade etti, hadise çıkaranların elebaşılarını madığuuz bir gündür. o gün ııa 
~en· · d ı ·· h l k · bahlayın, günlerdenberi bekle -
L •

1 ~ e~ e gore azır a~a cı- yakaladı, ı'tfaı'yenı'n ar·<>zo"zu" -de parçalandı 'ittim ıhma! etmemı-şlerdir. ~ nen bir haber birdenbire duyul 
~ ekteplerde tarih de~sinin ıs- Dün İıtanbulda belediye intihaba. muştu : Müdanyada yeni Türk 
•hına matuf olan teklıf bu hu- n en hararetli gününü geçirmiştir. .&ii- devletini temsil eden Garp cep-
8Usta mühim bir mevki almak- Cuma olması münasebetile her yerin hesinin muzaffer kumandanı İs 
la.dır. Senelerden beri, bugünkü kapalı bulunması, halkın intihap yer met Paşa ile İngiliz, Fransız ve 
~~slin davet eden aklı selimi- !erine tehacümünü mucip olmuştur. İtalyan işgal kuvvetleri kuman 
~ıı tavsiye ettiği şeylerin zı~dı Dün Beyoğlu kaymakamlığında Ka- danları arasında günlerce, gece-
lt çok mektep sıralarında ıh- sımpaıada, Fatih kaymakamlığında !erce süren müzakerelerden son-

rras ile dolu. ge~ç. ve masu~ Balatta, Eminönü kaymakamlığında ra anlaşma hasıl olmuş ve bu 
t?lplere telkın edılıyor. Gençlı da Kumkapı, Kadırga ve Langada in baptaki vesika i1Tl2'alanmıştı. 
b ı, vatan ve memleket muhab- tihap yapılmıştır. Türk ordusu muzaffer olmuş, 
~tinin mutlaka komşu ve ecne bı .11 Kasırnpaıı.ada Anadoludaki düşmanı kovmuş, 
mı etlere karşı husumet tel- "' t 

~ini tesis edil~ceği kanaatinde . ~asımpaşada intihaba.t çok gürül- fakat sto.!ıbul ve Trakyayı da 
bulunan mürebbilerin ve kitap- tUlu ol"'.u~~ur .. sab~hleyın saat 6,3.0 kurtarmak sırası gelince İngilte s;~.._....,..w..:.ıı~..:ı:ı:=:--
ların tesirinden kurtarmak ve da 80 kışılık bır ıandarma ve polis re, Fransa ve İtalya araya gire Mud•nya mUtarekeslnln 
Onları daha müsbet bir yola kuvveti gelerek cami dahilinde mu- rek buralarını tahliye edip Türk imzalandığı bina 
Sevketmek, yalnız Balkanlar hafaza tertibatı almışlardır. Saat 8 ordusuna teslim edecekleri ci -
için değil, Avrupa ve hatta bü- de de sandık g~lerck intihabata baş- ' betle artık askeri harekata nlha metanet gibi hasletlere inzimam 
itin dünya için tatbiki arzu edi- Ianılmıttır. Bır buçuk saat intihap yet verilmesini teklif etmişler - ed.en. vüs'ati nazarını isbat et -
len hakiki bir sulh ve terbiye muntazaman devam etmiş, fakat sa- di. Bu teklif bizce kabul edildi. ~!tir ~ugün b.u f..1 kid~nüm~nü 
lıındesidir. at 9,30 da Serbestçilerin taşkınlıkla- DUn Türiı ocatJınd11 lntliıa- Müdanya mütarekesinin akti ye f~/1 ar einkn !l~nı ur! ydeye ıs ~ 

Gençliği Balkan konferansı- rı yüzündan bir kanııklık başlamıt- bat hakkında llıymelll . T.. . . . ~ ı a ve ı ap yo un a yeıu 
• tır Elle · d ta yıld ı b' · bir kon'erans vtır•n nı urkıyeyı bılahere Lozanda bir hayat veren Büyük Gazini 
"llı mesai ve mefkfiresile yakın · rın e or 81 ız ' ır yeşıl 1 ' " temsil eden İsmet Paşanın kuv- eseri önünde harbin ve sulbü 
dan alakadar etmek için kon- bayrak bulunan Serbestçi bir grupla, DIJn Rasımpa"• tnflhaq sandığına y•.,tl bayrakla LAmla Avni H. . d . b' kum f v "v vetın en emın ır andana kahramanlarını yadü tebcil ed 
transa müvazi bir de Balkan Devamı beşinci sahifede gt>l•n Serbestçiler (TıfsiMı 2 inci sıhifemlzdedlr) yakışan temkin, itidal, sabır ve lim. 
~tletik oyunları tertip edilmiş- ============================:==:=:============================,.,,,========~=======--=-=....,-

~~;rı~~iif ~}!j:~ir~~0~ Dört motörlü Yunkers Cenup hududumuza 
!erile oynıyacaklar, tanışacak-

~~ç~i~:1 te~:::~t~~~~~sı:~~~ tayyaresi dün geldi iki tecavüz vuku buldu 
Ilı tahrik etmiyen şekli, tesanüt te muhabbet hislerini besle• .. 
.-rofesyonel olmıyan spordan 

' beklenilen başlıca gaye de bu-

F enerbahçe takımı: 2 
Istanbul muhteliti: O 

dur. Atina oyunlarına sporcula 
· tıınızın iştiraki meselesinde ba
ıı şahsi ihtilafların, hariçte a
~isler tevlit edebilecek derece
~e kadar ileri götürüldüğünü 
teesiir ile işittik. Gençliğin faal 

ı bir zümresini teşkil eden spor
~ularımız arasındaki ayrılık ve 
~ıddiyetlere artık bir nihayet , 
"ermek lazımdır. Milli ve içti
tııai menfaatler, şahısların ge-

' Çici kapris ve arzularına feda 
Cdilemez. Bizce sporun en bü
~ük umdesi, vatan menfaati ve 
lıununla telifi mümkün olan 
l'iiksek insanlık fazileti etrafın 
~a sıkı ve şuurlu bir ittihat ve 
ınzibattır. ZEKi MES'UT 

Beş .... ' 

Tayyare lstanbul iistünde uçtuktan 
sonra Y eşilköye indi 

lniza aşireti hududu geçerek yağma- Galatasaray yaşlıları tekaütler muhte. 
gerlikte bulunmuş fakat tepelenmiştir litini 3-1 mağlup ettiler · 

Cenupta bir jandarmamızı şehit eden 
ermeni çetesinden dört şakj yakalandı 

Urfa, 8 - 27 eylfil 930 saba Cümeyle ve Siyale aşireti hat 
hı hattın cenubunda sakin bulu- üzerinde !niza aşiretinin müte -
nan İniza aşireti reisi Mühçüm I cavizlerine yetişmişler ve mü -
maiyetindeki 250 küsur süvari sademe neticesinde Cümeyle a -
ve üç otomobil ile ve sırf gasbu 1 şiretinden bir naktul ve üçii 
gart fikrile hattın şimaline ge- mecruh düşmüştür. İniza aşire -
çerek Haran kazası civarında sa Jtinden altı maktul vardır. Mec -
kin bulunan Cümeyle, Siyale bi I ruhlarda .varsa adedi malfim de 
,i Muhammet aşiretlerine ait ğildir. 

bir çok at, deve, koyun, ve sa -1 İnizalann gasp ettikleri ko -
ir hayvanatı sürüp götürmüş-

1 
yunlar tamamen istirdat edil -

!erdi. miş ise de develerin bir kısmı ce 
Derhal Haran civarındaki köy nuba geçirildiği için alınamamış 

J).. lüler birleşip takibe çıktıkları tır. Buna mukabil mütecavizler 
un Yeşlllliige inen dill't moUJrıa Yunkers layyareıl gibi telefonla verilen haber ü- 'ıden maktul düşenlerin atları, tü 
Almanyanın "Yunkers,, tay - gürültü Yleşilköyde muvasalatı zerine Urfadan bir kamyon jan- fenkleri alınmış ve reisleri Müh 

yare fabrikasının en son model nı bekliyenleri bir anda çayıra darına ve milis efradı Harana çüme ait olup ermeni bir şoför hasta 
var! i

ve en büyük tayyaresi dün şehri koşturmuştur. müteveccihen hareket etmiştir. idaresindeki (Overlant) marka-
mize gelmiştir. lı tenezüh otomobili şoförü ile 

Tayyare saat 15,5 ta şehrimiz Hava gemisi meydanın üzerin !erdir. beraber yakalanmıştır. 

Dün lslanbul muhftlillnl 11•n•n Fenerbahçe tekuııı 

Dün Taksim stadyomunda iki tikçe artan bir alaka ve zevkle 
futbol maçı yapıldı. İlk maç on takip edilmektedir. Belki de bir 
beş gün evve~ ~ltınordu ihtiyarjçok gençlerden daha güzel pas
larını 2-1 maglup eden Galata - taşan, bütiln gayretlerini sarfe • 
s~ray ya~~ılar~ ile diğe~ klüpl~- den ve bilhassa kaleyi daha iyi 
rı.n tekau~ennden rı:ıu~eşekkıl gören bu eski futbolculara"gen~ 

Yazan: Etem izzet 
Yeni roman yakında 

Mllflgette cıkacak 

afakında görülmüş ve şehrin de bir cevelan yaptıktan sonra Ot b'l f.. .. Urf 
b .. ük' b' h 1 1 . . Yunkers tayyaresi dört mo - omo ı ve şo oru aya 

üzerinde bir tur yaptıktan sonra uy ır su u ete çayıra ınmış .. ı··d·· t · d b' k · getirilmi t. M'' d . tor u ur. çın e ır aptan, bır ş ır. usa eme esna -
Yeşilköy tayyare meydanına uç tır. . ikinci kaptan, 6 makinist bir mü 

1 
s~da İniz~ ~şiret reisi !-f ü~çü 

mağa başlamıştır. Tayyare ınerk~n ha.Ik alkışlar hendis olmak üzere 16 kişi var lmun sol g~~unde!1.ve s?g elın -
Birdenbire koca Yunkresin la karşıl~~ış v~ .m.er ın~ez k~p. ldır. Ta~yarenin bugün Atinaya den olmak uzere ıkı yennden ya 

dört motörünün birden çıkardığı tan ve mühendısını tebnk etmış hareketi muhtemeldir. (Dtv/UDı J üncü sa7i•dı) 

hır muhtelıt arasında ıdı. ihtiyarlar,, demek çok doğru o-
Genç ihtiyarlar !ur. Yalnız bu maçların sık sık 

Eski futbolculann oyunu git (Devamı ikinci sahifede) 

1 

1 

1 



HARİCf 
• 

HABERLER •• 
lngiliz imperatorluk konferansı 

• No: 6t (TereUm• •• lktıb•• 

hakkı m•htuzdur.J lmperatorluğu teşkil eden memleketler arasında 
S. Hamit, Reşat Ef.yi sıkı rüchan esasına gore bir tarife düşünülmektedir 
surette tarassut ettirirdi Iktısadi dert1[ Ecnebi matbuab 1 iflas edenler 
Bir sabah Hünkara Reşat Efendinia'" 
ağır surette hastaland,ğı haber verildi 

Elbirliğile çare 
aranıyor 

Almanyada ya
pılan tezahOrat 

Amerika borsası 
gene sarsıldı 

Yeni Romen kabinesi 
2 Kabine kimlerden teşekkül etti 

Bükreş, 10 (A.A) - Mire- Madgaru, Münakalat VoY~1 
l 

nesko kabinesi şu suretle teşek Ritzesko Maarif Mancile;!.- , 
kül etmiştir: M · H' · h b" Jent k k'l h · · . esaı atzıcan, ar ıye 

aşve ı ve arıcıye nazın Mı- . . '"keli l' 
ronesko, dahiliye nazın Miha- ral Mondeeske'. Meclısı ~u ıf , ~ 
lacke, Maliye nazın Mihail Po- ya memur Halıppa, yenı na lh 
pivitçi, Adliye Yunian, Ziraat lar Sinavaya gitmişlerdir. Ü ·-

Denizlideki gayretleri boşa gitti ~ 
Denizli, 10 (A.A) - Dört cek derecede reylerini H. iırJI Q~ 

gündenberi belediye intihabı sına vermesinden ümitsiz!~ ti il 
hararetle devam etmektedir düşen Serbestçiler intihaba, ~· 
S be ·•- · b" .. 1 : yolsuzluk olduğwıu ileri sülf l Y 

er stçı.crın utun gayret erı k h d k'l · ı rdil O • . . re sa a an çe ı mış e 
ne ragmen halk reyını C. H. fır Re !erin dörtte üçü H. fırk•' 
kası lehine istimal etmektedir. ıe.Jndedir. İntihabat devaıtı r iıti 
Bugün halkın tamamile dene- diyor. 

C. H. F .. ~ın yeni muvaffakıyetler.i. Ilı 
Malatya, 10 (Millıyet)- Ma mektedir. Fırka namzctlcrıııiJI 

latya - Arga - Adıyaman -- kazanacakları muhakkaktır.Yvi1 

Petürge - Sivas - Yıldızeli- latyada Serbest F. nm teşkili~ Cay 
Hekimhan, belediye intihabatı olduğu halde şimdiye kad3 

C. H. Fırkası lehine devam et- tek bir rey almamıştır.-

16 Mart şehitleri 



·'ayr· übadillere tevziat icra edilecek. 
le v z i at 

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

2bin isterlin nasıl 
levzi edilecek 7 

Bitaraflar 
Yunan emlakinin 
müterakim kiralan 

'kuınet uhdesinr Bitaraf azanın karan 
, lakten 

1

bir kısmını gay ı' daha gecikecek 
iihadillere vereı.::ek Yunan emliki meselesinde ü-

Üki\- · "b d'll ·n zerinde ihtilaf hasıl olan bir nok . -uet gayrı mu a ı en . . b' f h 
Yctl.erini ıslah için esaslı ted ~ayı ~a~ ıçın .. ıtara az;r;: ? -
ı. İttihazına batlamıştır. İlk em~ığınef mudracaaMt e Aı dıftı. 

o-.rak y . d' - . Bıtara aza an . n erson . unamstanm ver ıgı . . . 
bııı ın ... m. 11 t · dil burada olmadığı ıçın halledıle-
. 11~ rssı evn e e . b 'h 'l'f b f d M r. mıyen u ı tı a u se er e . 

~b..: "b d'll · · t'hk ki Rivasın burada olmayışı yüzün-,., mu a ı enn ıı ı a a .. 
lO rtıilyon lira kadar tahmin ddıren tMeehRh~re maruz ~al~akkt~ -

k . . ıvas ayın yırmı se ı -
iltih tedlr. Bu .. sebe~l~~ her~e zinde buraya ancak gelebilecek 

kakının yuzde ılcisı venle ve komisyon kararını o zaman 
· Tevziatı gayri mübadil verecektir. 

~iy•ti yapacaktır. Bu para İhtilaf, vaziyet edilen Yunan 
gayri miibadillere ait ol lı elakinin müterakim kira be -

dan wvıııi i'i için kanun dellerine ait bulunmakta oldu -
lüzum yoktur. ğundan alakadarları çoktur. 

Gavı:i mübadillerin aaıı istih - Yalova kaplıcala-
a gelince, Yunan emli -

n hartkzedelere, mübadille - nnda yeni tesisat 
~t sair bazı kimselere verildi Seyrisefain idaresi y alova kap 
tn ı. .. ntarın yerine hUkft -
k "'+ iıcalarında yeniden bazı asri tesi 
endi uhdesindeki emlAk - sat yaapcaktır. 
bir kısmını verecektir. Bu Bu suretle önümüzdeki ilk 
ıa;ıe için bir kanun layihası bahara kaplıcaları daha munta

ak meclise verilecektir. :ıam bir şekilde açmak mümkün 
biter taraftan Yunanistanda olacaktır. 

ilke kıymet takdiri için Uç Seyrisefain idaresi bundan ma 
g&ıderilecektir. Heyetler ada k~J?lıcaları Avrupada tanıt -

~tahsisat atacak bu müd mak ıçın Y alovanm muhtelif 
ıatfında itlerini bltinnefe manzalarını havi ve kaplıcalar 

olacaktır. İkmal etml _ ile tesisatı g~teren. tafsilAtı ma 
fazla masrafı cebinden w nUller tabetttreccktır. 
'r. Daha evvel biti.ren Bu manUeller muhtelif lisan 
•·- tah . t la kt larda. olacaktır. •••111 sısa ı a ca ır. İ . 

~ darede salahıyettar zevat 
llkdiri kıymet meselesi es- kaplıcaların önümüzdeki mev -

a kanunun meclisten çık- simde daha çok rağbet görece -
trıuhtemeldir. ğini sô"ylemektedirler. 

ark demiryolları amelesi 
··rültülü bir içtima yaph 

lstanb11l cuma gilnlerl nasıl ~(ileniyor? 
--~,__--~--~--------~~~--------~~~~~~~~--~---

! L. şirketi ilaçlar 
Istanbul halkı rey sandıkları başın<la Sermayesinibirmil- Çubuklu deposunda 

yon liraya çıkaracak[ hıfzedilecek .. 
Kumkapı intihabından muhtelif sahneler, kimler, Buna mukabil tahvilat Eczayi tıbbiyeden 

nasıl propaganda yapıyorlar? icra edecektir nekadar ardiye 

Sinema kapılarında kestane satan nekadar ayak salıcısı va·· 
çığırtkan kesilmiş bağırıyor: Serbe8 serbes, haydi serbes .. serbes oğl~ serbt > 

Liman şirketi heyeti umumi - parası alınacak? 
' yesi 20 tetrinievvel pazar günü Gümrükl 'd · fi).. 
bir içtima yapacaktır. b' . er ı aresı eczayı ıda 

B 
. . da . k tın. • • d ıyemn Çubuklu depoların 

u ıçtınıa şır e ısmı e h f k · · F ka . a1nız "İ b 1 tah ı zına arar vennıştır. a t 
ğ~ecek, Y . . st~n u - bunların içinde bazen hararet -
mil ve tahliye şırketı,, olacaktır. ten mu"t · l k b ima . . eessır o ara uzu sı 

Bundan başka şırketm serma ihtimali olan şeyler bulundu -
yes~nin d~ çoğaltılmasına karar ğundan gaz ve benzinde olduğu 
venlecektır. . . . gibi birinci ayda beş, ikinci ay

E~evm .. şırk~tın serm~y:sı da, üç, müteakıp aylarda iki ku-
500 bın Turk lırasdır. Şır et, ruş depo parası alınması muva-' 
sermaye~i?i bir mi~yon liraya çı fık görülmemiştir. Bele _ 
karmak ı çın umumı heyett'C.n ka diye riyaseti bu kabil mevattan 
rar a! ,. ':tır. Bu suretle şırket birinci ayda '7 5 ikinci ayda 50 
yenide cahvilat çıkaracaktır. ve miiteakıp ayİarda 25 kuruş 

• Şirk~tin yeni tahvilat~ı hU - alınmasını teklif etmiştir. Ce -
kume~ satın alacağı so~len: miyeti belediye idare encümeni 
~~kted.~r. ~u s~re:~e. şırk~t~ yaptığı tetkikat neticesinde; fı 
dortte ~ç hıssesı hukUmete ıntı ÇI '. damacana, şişe, güğüm, ka· 
kal etmış olacaktır. fes, sandık ve çelik küpler için -

lzmir gazetelerinin ~e gönd~"!-l~n bu kabil maddele
nn hepsı ıçın ayrı aryı yer tah-

muhakem esibaşladı ~is etmek mecburiye~i bulund~ -
Hükumetin şahsiyeti manevi g~ndan almaca~ ardıy~ resmı -

yesini tahkir ettiği iddiasile İz- nın gaz ve benzın re.~mıle . ayni 
mir ağırceza mahkemesine veri- olmasını mu~afık ?orme.~ış ve 
len lzmirde münteşir Halkın se tfaklik~tfini~elekdıbyel nyaseltdın~n de 
i . h kk d . . k d e ço u muş o ugun -

8 gazetesı a ın a ıstınta a dan b" · · · 25 'k' · · · d l k n'' ınncı ay ıçın , ı ıncı ay 
Dün, tanıdıklardan biri yol-1 madı. Belcdi:ı;e intihabatmın j yan bu çığırtkanlar da girmese, ıresın en evve ce çı an me 1 da 15 ve müteakıp aylarda da 

da yakaladı: ilk cumasını bır sandık batında intihabat aahneleri r.nk aıh. muhakeme kararı mahkemece 10 k . l ka · · · .,... .... dik dilmi' · Yalru t uruş resım a ınmasma -
- Azıziın, dedı, ben hasta- ve h~lk arasına karışarak goçır başlı cereyan etmiı sayılabilir. ~s e ştı~.. z gaze e rar vermiştir. 

yırn. meğı faydalı buldum. Size ora- Kumkapı intihabının bir hu- mn baş muhamn Mehmet Sır- __ ;:_ _____ _ 
- Geçmiş olsun, neyin var? da işittiklerimi &YJlim yazıyo- susiyeti de aandıiın kilise av- n Bey efkarı tehyiç edisi neşri- Adalar polis merkezin' o 
- İntihabat hasta~ığına tu- rum: lusuna koıımuı olmaeı idi. Ka- yatta bulu?ID~ktan mazu~~ o-

tuldum .. S~kın güleyun deme: Kumkapı caddesinin iki tara pınm 5nünde Ermeni ve Rum larak 161 ıncı madde mucıbmce teftişi 
Geceleri rüyamda kürsüye çı- fma kırmızı yeşilli alay bayrak delikanlıları, baş başa vermit muhakeme edilmek üzere asliye Bir polis müfettiti adalar mer 
kıpi "Ey ahali ... Reyinizi Halk lacı çekl'lmi§. Burası, son cama konuşuyoclar: ceza mahkemesine verilmiştir. kezine gitmiş, tahkikata başla. 
fırkasına verin!,, diye bağırıyo- at yerine kjWar dolan büyük bir - Sen yeıil aldm1. HUkfietin şahsiyeti manevi - llllftlr. 
rum. Evde şandık odasının la- cami.!) benziyor. Bu camiin mü- - Tuhafsın be ... Sankim ren yesini tahkir etmekle maznun Müfettiş; merkez muamc13.tı 
fı geçse, hemen atılıyorum: ezzinleri var, mukabelecileri gil}e bakmıımı.. bulunan İzmirde münteşir Yeni nı gözden geçirmiş, bazı eşhasın 

- Ne sandığı o? İntihabat var, hatipleri var.. Camaati İkisi deceplerinden birer ki- Asır gazetesi muharrirlerinden ifadelerini ahnıştır. Müfettiş -
sandığı olmasın... var ... Arada dolaşan batı sarık ğıt çıkardılar. Bu kifıtlar, Ser- Behzat Arif ve müdürü mes'ulü ler; merkezleri sıkı bir surette 

Satıcıların elimden çektiği lılara bakarsanız imamı da var .. best fırkanın rey puaulaları idi. Abdullah Abidin Beylerin İz- teftiş edeceklerdir. 
var. Rast geldiğime soruyo- Eksik olan şey, intizam ... Söz, Vakıa, ahbarlarm topu Serbest- mirde Ağırcezadaki muhakeme Spor yerleri İçin 
rum: burada tamamile ayağa düt- çi kesilmişlerdi. Arada, bir boy sine devam edilmiş ve maznun-

- Halkçı mısın, Serbestçi müş! Herkes söylüyor ve kim- gösteren ortodoks vatandaıla- lara bazı sualler sorulmuştur. talimatname 
mi? Bu suali bir aralk mal)alle- se ne söylediğini bilmiyor. Bu ra gelince: Bunlar, pek müte- Evrak iddianamenin hazırlan - Belediye spor yerleri için bir 

ele 1926 itilafnamesinin tamamii de ıerbet. satan. bi~ne de sor- söylenenleri dinliyen var mı? reddit görünüyorlardı. ması için müddeiumumiliğe tev talimatname hazırlamağa baş _ 
tb•ki • • k • t "'• k 1 d dum. Henf, dedı kı: J:?inlenir şeyler değil ki dinle- Bir aşağı bir yukarı dolaıı- di edilmiş ve muhakemenin de lamıştır. 

l Dl şır etten ıs eme~l arar aştır 1 - Efendi, ben ne Halkçıyım, sınler.. yor, umumi temayülü tetkike- 22 teşrinievvele taliki kararlat-
ne Serbestçiylm, sade şerbetçi- Meydanın ilerisinde, yan. ya- diyor, arada bir kimlerin hangi tınhnıştır. Bu talimatnameye göre spor 

~k şimendiferleri amelesi ı· 
"Şark ıirnendif.erleri,, bina

. bir ictima yapmıglardır. 

1 
lCtbnaa Edirne Karaağaç ve 
lcea köydeki amele murah-

11-n da ltddk ediyor'du. 1 
"itima çok ııaı:.....di olmuı ve 1 
'ıı.at devam ctınf!tlr. 1 
llu toplantının aşıl Hbebi şirl 
tarafından itinden çıkarılan 1 
~elenin iadesini temin için, 
li'akat buno.n ııvvel l•tifa e-

yltn 1 na masalar kurulmuş. biri Halk fırkaya rey verdiğini gözetli- . A • yerleri tozsuz, çamursuz olarak, 
Ama, herkes böyle düşünmü- çıların, öt-eki Serbestçilerin.. yor, fakat neticede yine bir tür- Zıraı vazıyet ne halde? bu yerlere hayvan sokulmıyacak 

yor. ömründe iki lAfı bir araya Halkçıların masasında otu- lü karar veremiyerek: "Hele fıelen raporlara nazaran Ana tır. Tribünler sağlam, seyircil&
getirip söylememiş kimseler, ranlar, ağır başlı kimseler .. Ba bakalım ... Ötekiler de versin doludaki zirai vaziyet şöyledir: rin bulundukları yerler geniş 0 -

saatlarca lc.onferane veriyorlar. ğırmak değil ya, konuşmuyor- de ... ., Der gibi yine aralarında Bursa: Üzüm bağları bozulu· lacak, burada gene toz ve ça -
Akdları sıra, bize yol göstere- lar bile. . . Serbestçilerse, pek konuşmağa dalıyorlardı. yor, sebze bahcelerinde kışlık mur olmamak için kum ve ça -
cekler ... ,, h~r~retli. ~iri~inin yaklaştığını İhtiyar bir hanım, telitlı te- sebzelerden prasa, lahana çık - kıl bulunacaktır. 
. Bu arkadaşın anlat~~larma gorunce bır agızdan başlıyor- lişlı soruyor: mıştır. İspanak tohumlan bahçe Her spor yeri··de ihtiyaca ki-
ınanırırn. İstanbnl, bugunlerde lar: _Sandık nerede kuzum? lere ekiliyor. Kavun ve karpm fayet edecek aptesane ve meb -
siyasi ~~r n?b~t g~çiri~or: - Serbest bura~ı beyim. . . _ Kilised-e. . tarlaları da bozulmuştur. zul su bulunacaktır. 

Bu nobetın ısmıne ıntıhabat -. Serbeste gelın. . Serbeste Şaşaladı.:, . . . . . . . Kocaeli: Keten zeri yatına baş Bazı spor yerlerinde, meseli 

heyeti idarenin yerine yeni , 
heyetin indhabı yapddı. Bir , 

hUnlmaa; de~ek muvafık olu_r. ge,~ın .. : . . - ~y, ıım~ı bız kiluıerun ıçı- lanmıştır. Prasa kemale ermiş _ Kadıköyünde, oyun oynanma -
. Sokakta kune rast gelsenız, Beyıme hır döner kes., ma- ne ını girecegiz? tir. Üzüm bağları bozuluyor. dığı zamanlarda öteberi atşldı-

suıe aoalı yukarı şunları anla- kamında: . . - Kilisenin içine değil, av- Konya: Son yağmurlar zeri_ ğı görülüyor. Bu itibarla beledi 
tır: .-. Hay gıdı Serbest!.. Hay lusuna... yat için çok faideli olmuştur. ye bu talimatı tanzim etmeğe klıdar devam eden müoa-

li bir intüıaptan sonra Yu - ! , 
• A.li Süleyman, İamail Sü - ı 

- Aman, aziaim, görme .. Bir gıdı Serbest..... . . .- Ha .. O ba~ka.... Destur Sonbahar zeriyatma başlanmış_ mecbur olmuştu. 

, İbrahim Şakir, Fuat, • 
, $eril Emia, Saim Tev -

Sadri Mustafa, Ahmet Ne -
CelAl, ~f Hiiaeyin Efen 

stirü çığırtkan tutmuşlar. Avaz- Daha ağzı duzgün bır ses: Bısmillah der gırenm.. tır. ----
!arı çıktığı kadar bafınyorlar. Fakat çok soğuk: Arkadaşlardan birine sor- !"'!"~-"'!!"!!!""'!!!""'!~!!""'!'"""!!!!!'!'!'!!!!! Cenup hududumuzda 

İçeri girerken yakama yapış - Efendiler .. Serbest yaşa- dum: Milletin hakk ---- mı anyor (Başı J inci sahifedt) 
tılar. Canım efendim, benim fır mak istiyenler bu tarafa gel- _ Yahu .. Hani, intihabata beyler ... Reyimizi Serbeste ve- alandı- be . d . 
kam belli .. Bunca senelik ka- sin ... Zira, size bu hürriyeti ve- müdahale oluyordu? relim· r gı ve rayı te avı oto -
naattimi, sizin palavranıza mı renler... - y;~ de oluyor.. Yaşa Se be ti mobille Halebe götürüldüğü söy r yeni idare heyetine intihap 

lqiler. 
~u sırada ortaya beyaz sakal 
<>tkir baba isminde bir lhti 
,, •tddı ve ıunlan söyledi: 
..._ Ben 29 senedir bu kum
:Vada makaııçılıkla çalıııyo -
· Blr gün bana kumpanya 
it yok dedi ve bunun sebo
blle !CSylemedi. 

llıı. umumi bir teessür uyan -
dt. Amele murahhaslarının 
lıususta şeşcbbüsatta bulun -

karar verildi. Edime mu 
ı bütün amelenin aylık -

dan yüzde 1,5 sıhhiıye Ucre 
C8fldiğl halde hasta oldukta 
~an doktorun bakmadığını, 
sa bile iki kinin, dört sulfata 
Savuşturduğunu söyledi. Bu 

. Cle üzerinde çok şiddetli 
q~akereler cereyan etti. Heye
~\lt\Umiycce sıhhiye ücretinin 

llıasına karar verildi. Bun -
~ sonra üzakere asıl içtimaa 

Cp olan maddeye intikal et
'e~irket Cerkes köyünde üç a
. eye gazinoda eğlenmişlr di-
1 lllahalli zabıtanın ihbarile 
.vermiş, bunlardan ikisinin 
. amele gibi telakki ederek 
1den almış, fakat Kamil E
di isminde biri~ini bilhassa 

DDnkll ıctımada bulun•ıı
lardan bir (lruP 

Amelenin iddiasına nazaran 
bunlar isticvap edilirken M. Pas 
kal: 

" - Türklerin bir meziyeti 
vardll'. O da sarhoşluk, demiı ... 

Amele bu iftirayı şiddetle red 

...,,_ ~~ - sın r 8 • • lenmektedir. 
feda edeceğim? uc:mekle elle- Birisi yanındakinin kulağına Tuh f K ı k D 
· d k lab'l' k l fısıldadı·. - a şey... apı ar açı ·· erken birisi atıldı~ Bu mütecavizler arasında hü-

nn en urtu ı ırsen aş o - Nüfus kağıdını gösteren giri- Ul M' y· .. d 
sun... - Yahu .. Ben bunu tanı- .. 1 - an ışon. · ıne gun e kfunet tarafından takip edildi -

Yahut: rmı .. Na11idin tiyatrosunun ö- yor. ~u ~asıl mudah~.~? h 
1 

. liği. doğrulttun!. · ğinden cenuba firara muvaffalİ 
- Bizim mahallede bu sa

bah, sand* başında bir arbede 
koptu . . Üç kişiyi karakola gö
türdüler ... 

un .. d kest ta d - ve amma mu a a eyı Yahudi memnun, fıkır fıkır olan Karak,.,..ili aşiret reisi Ab -
n e ene sa r 1• • • polis memurları ile Halkçılar · ·· ...., 

Ö k. Uldü· gilluyor· d""lk d' l l · · t te ı g . . . . değil, Seıbeııtçikr yapıyorlar. . . u a ır e avene ennın mevcu 
- Aıağı yukarı aynı ııı ya- İşte bir misali: Şu adamcağızın - ~aşasın S~~~.tl.. . olduğu anlaşılmaktadır. 

pıyor... elinde Halk fırkasının pusulası Yenı fıtka, gosiiluyor kı ~sıl .. u.ı:a, 8 - 30 Eylill. 930 salı 
- Sinema seyretmeğe ne ha Az ilerde bir kadın kalabalı- vardı. Kapının önünde çığırt- bunlara yaradı. g.u?-~ Urfadan çrk_'.'-n bıt .kır bek 

dettiler. cet? Se':\ gel de, bizim cami av- ğı. Aralarında biri tellal gibi kanın biri, elinden kağıdını al- Yenicami önünde leke sabu- çısı ıle Suruca ~~gru gıderken 
Bundan sonra heyeti idareden lusunda olup bitenleri gör .. Bir bağırıyor: dı. Yerine kendi fırkasının ki- nu satmaktan her halde daha Esat namındakı Jandarma Urfa 

Uç kişinin 1926 senesinde yapı- orkestramız eksikti. Serbest - Hanımlar, Serbeste vere- ğıdını tutuşturdu. kirlı iş buldular. ya iki ?uçuk saat mesafede ve 
lan itillfnaın muhteviyatının fırkanın Kağıthaneden getirtti- lim!.. Şimdi o da gidip öteki frka- Köşelerde ırup ırup topla- tbek ıle Fey~z hay~~tı arasm 
ve bu içtimada verilen kararla- ği zurnacı takımı ile o da ta- Meğer hanımlar Halkçı imiş. ya rey verecek.· nanlar çoğaldı. Gürültü biiyü- f!~:up~~ g~:.P.. ıler tara -
nn tamamen tatbiki için kum- mam oldu.·· Bugünkü serbestliği kime borç Sokak gittikçe kalabalık)aşı- dü. Araya balıkçılar, arabacılar, K ~ek 1 • ~ d l§tır. 
panya ile temasa memur edile - İnsan, bunları işitince kendi lu olduklarını bildikleri için yor. İki kişi, bir araya gelme- sandalcılar karıştı. Bağırıp ça- 1 ır f ~ çısın~ Esaokun~~ dİ 
rek içtimaa nihayet verildi. kendine soruyor; başlarını bile çevirmediler: sin. Hemen, etrafını bir alay f-ırmalar arttı. Söz tam minaıi ~r ve a at ~e ıt . t. 1 e en 

T • - Yahu, biz ammada yaman Çığırtkanlar, sesleri kısılıncı meraklı alıyor. Hararetli müna fe ayağa düştü. En kabası on sınin at ve tufenklen~~ almışlar 
ayyare pıyangOSU po!itikacılarmışız .. Meğer, bun ya kadar bağırıyor: kaşalar: a mda elli kadar çocuk elle- dır. Jandarma ve mıh~ efradı 

b •• k•ı• ca zamandır ateşimizi içimizde . . Y. ş ' 1 1 .. kamyonlarla derhal takıbe çık uaun çe ı ıyor - Korkmadan verin. . . - Bu ne rezalet .. Bızım kay- rınde rey pusu a arı, tezahurat I d 
~ saklıyormuşuz. Sonra bizde me El' . . . .. d' · · b 1 1 ı tıl mış ar ır . • Tayyare piyangosu 9 uncu - mızı vıcdanınızın ustü- ımızı u amamış ar.. . yap ar. . .. .. 

tertip üçüncü keşidesi bugün çe ğerse ne eli bayraklı hatipler, ne koyun da öyle verini.. - Bulamazlar zahir .. Nüfus Fakat en garibi, hangi tara- Katıllerden dordu ce~uba. ka-
ne gözü kızgın propagandacı- Birisi dedi ki: kağıdında alameti farika varsa fın reklamuu yaptıklarını kim- çarken tam tren hattı u~ennde 

kilecektir. Bu keşidenin büyük !ar, ve hele ne yaman diplomat- y h B 1 b' . insanın suratına bakıp geri "Ön senin bilmemesi idi. Çok bitara yakalanmışlardır. Ermem olduk 
ikramiyesi 40,000 liradır. 1 - a u un ar ne ıçun '" ı ·· • d' - k d l !ar varmış · · d S d .. k d'l ! 'b' deriyorlar fane bir görüşle şunu söyliye- arı soy en ıger ar a aş an 

Ko .. pru" dün vaktı'nde a am.. a a a ı emr gı ı rey . . . b' d d 
Hersandığın başında eli bay- · · ı Dün birinin sırtında yara ni- yun kı Halk fırkasının son bele ıraz m a eme en sonra cenu 

kapatılamamış ıstıyor ar. ' d' · "h ı b g· e muvaffak ol 1 r raklı bir hatip peyda oldu:Mem Yalnız itiraf etmeli ki, hal- şanı aradılar:. Bu!amaymc~ s~n ıye ıntı ap annda g~s~erdiği d~r geçme mu a 
Dün sabah köprü bir arızadan leket ahvalini gelin de bunlar- kın mukaddes rey hakkına kar- b?ş~a~ını~ nufusıle gelmışsın. a~ır başlılığı, her t~kdınn .fev- · 

dolayı vaktinde kapanmamış ve cian dinleyin.. . şı gösterdiği bu alakadan bizim dıyıp_ ıçen almadılar.. . . kınde ~uldum. Az soz: çok ı .. : 
bir saat kadar teehhür etmiş - Neler söylemiyorlar, neler .... gibi fırka hayatına henüz gir- Çıgırtkanlar arasında hır Ya- Netıce, bu umumı kan?atı Berberler cemiyeti 
tir. Köprü kapandı zannı ile :\e- Ortalıkta esen bu siyaset rüz miş sayılan bir millet hesabına hudi, .yakasında bir rozet, kağıt her h?lde sars~ıyacak şekılde Berberler cemiyeti idare heye 
!enler karşıdan sandalla geçmek garının cereyanına kapılma- memnun olmak lazımdır. j ta_? bır boru yapmış, avazı çık- tecellı edecektır. ti intihabatı kugün yapılacak • 

LC!!llı:tı..ı"""~~~._;...,:-... __ _ı.,.....,ı.,....;ı.oo....,A.o....ı..~....ılo...d..---lnu.ı...ı....u.......;,,u..,ı_,ruı.-ı.w. ...... w-"'----....,-.ı...:--u..~-ı-.....!.aı....ı,aclar - ırıv r · M. S. tTr 
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Dı!ıı en çok hırartt 2S, en az 
20derece idl. 8ugtin ruzgtr lodoı 

estc•l havı yagrourlu olacaktır. 

Neırlgat hag_atı: 

İngilterede neşredi
len mühim eserler 

-

\llLi.IYl:T ll \1\ı\li.'I 1 f 1 l);J 

İyilik etmek kolay degil !.. 
-Fransızcadan-

/.ayi· Beşiktaş polis merkezim! n 
24·4·'l.\O tarihinde aldıgıın :l90Ytı 

numar\1. ikarrıet ci.i1.danımı zaJ'İ tt· 

ti~i"1dtn ve ıtııi>ıni nlacı~ımd ı~ 

hükmil olınaJı~ı ilAn olunur. 
Fın<.hklh1A tram' ·~· caddesinde 

ı ıu ııuınaralı dükkanda arnarut 
tchca~ınd:tn '\?ani ~eledi 'l'omı. 

" Merhunorın cin< vo nevi ile Borçlu" 
:! 
~ me\·kii v muştemiliu hrll1 

1261 K;ısımpaşada Çatmamesçit mahellesinde Cet~ 
atik ve Küçülcl:ıamam sokağında eski 2, 1 ili '.. 
9, 9 mükerrer 9 mükerer ve yeni, 3, 1 ila 5, 7 
13 numaralı üç yüz altmış arşın arsa üzerinde 1 

keklerin soyunma mahallini ve ikiyüz yirmi a. 
arsa üzerinde kadınların soyunma mahalli111 • 

beş yüz arşın arsa üzerinde her iki tarafın sıcal 
lık mahallini sıcak ve soğuk hazneyi erkekle 
kısmı kapısının iki tarafında bodrum şeklinde~ 
dükkanı ve iki yüz on arşın arsa üzerinde~~ 
gir üç katta on iki odalı ve altında iki dük~ 
ve iki sofa, harap bir mutfak, bir toprak avlu, 
odunluk, bir kuyu ve birinci katın bölmeleri di 
gir ikinci ve üçüncü katın döşemeleri ve met 
venleri ahşap bir hanı ve bt:ş yüz on arsın balı 
yi havi bir hamamın otuz iki hisee itibarile 
yedi lıissesile derununa cari bir buçuk maso 
mai lezizin on ikişer hisse itibarile üçer hisse· 

Ay§e Şaziye ve Hobter hanımlarla Hayrtinnas ve 
dimünnas Beyler 

1095, 3172 Galatada Kemankes Karamustafapaşa mahall~ 
sinde Gümrük ve tulumba sokafında eski, 2 1 

12, 3.'.ı mükerrer 35 mükerrer 35 mükerrer ve y~· 
33 ila 39, 4 ila 14 numaralı altı yilz arşın arsa il. 
rinde kirgir iki kat üstünde 22 odayı ve aJtıP 
on dükkanı ve yüz otuz arşın bahçeyi havı Ad 
hanı namile maruf bir hanım tevsii intikali! rol 

hissesile bilatevsi rubu hissesi. 
Memduha ve Atiye Hanımlar 

!19 4087 Kocamustafapaşada Avratpazarı Kürkçü başı /l 
met Şemsettin mahallesinde Küçük!Anga cad 
sinde eski, 144, 146, 148 ve yeni 152, 152-1 nuıı1 
ralı yetmİi yedi arım arsa üzerinde ahşap ı 
buçuk katta biri kiler gibi olmak üzere dört 
bir ufak sofa, bir antre çini taşlık merdiven bS 
odun ve kömürlük bir mutbah, bir clhann 
bir kuyu ve altında bir dilkk5nı ve yilz yimıl ; 
kiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamam.ı 

Ahmet Ef. 
30!5 17689 Emirganda muvakkıthane caddesinde eski, 

mükerrer 46 ve yeni, 38, 40 numaralı 38 num 
!ısı kırk beş arşın arsa üzerinde kArgir iki kat 
bir oda, taılık ve elli arşın arsayı kırk numarsı 
sı kırk ve elli dokuz ar§ın arsayı havi iki dük~ 
kanın tamamı. Fatma Hadiye Ji. 

38!5 179251 Sarıy.ı-de eski, Kudretullahefendi ve yeni, Ttı: 
be sokalında ask! 10, 12 ve yeni 68, 70 nurnart 
yliz ııekfs arşın arsa iUerind'e ahşap ilç katta • 
oda, üç 90fa ve yirmi iki arşın arsa üzerinde 11 
mutbah ve iki yüz yirmi arşın bah9Cyi havi ee~ 
ce bir hanenin tamamı. Hasan Tahsin Bey 

Nudiye ve Seniha Hanımlar 
3530 19524 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mahallesin 

Kir sokağında eski 3, 3 mükerrer ve yeni, 41 110 
maralı iki yüz otuz seki& arşın arsa üzerinde rııı 
çatı kargir altı katta bir ufak oda, kilar, biri lı 
marn odası olmak üzere 16 oda bir salon, iki uf 
olmak üzere üç sofa bir mutfak bir hamam 
dört yüz otuz iki ariın bahçeyi havi bir haneıı1 

tamamı. Cinan H. Alp ve Mehmet Cillain B.Jtl. 
655 20100 Beşiktaıta Sinanpaşayı cedit namı diğer KılJt!) 

AHpaşa mahalleıinde Mseçit sokağında eski 2 
yeni, 46, 48 numaralı dört yilz seksen arşın arfl 
üzerinde k§rglr iki buçuk hatta on üç oda iki si 
lon, bir mutbah bir kuyu ve yüz otuz beş arşın i 
sa üzerinde kargir bir katta üç odalı harap s'ı 
Iamhk daireai seksen arfın arsa üzerin.de eaki ' 
hrr ve odasını ve yüz kırk beş arşın bahçey 1 ,~ 
derununa cari nısıf masure mai lezizi havi bir lı~ 
nağın yirmi hisse itibarile sekiz hissesi. 
Ahmet Şemsettin B. ve Hatice Necmiye Haııııl 

Y ııkarda cins ve nev'lle semti ve numaralan muharrer etf. 
vali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neti~t. 
sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerler~. 
takarrür etm;ş ise de mezkilr bedeller haddi layıkında görtl} 
mediğinden tekrar (otuz bir) gün müddetle ilan edilmeleri~'! 
karar vtorilmiş ve 12 Teşrinisani 930 tarihine müsadif Çarşaııı· 
dan yevmi mezkfırda saat on dörtten 16 ya kadar Sandık t 
ba günü kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylemiş olduğııe 
daresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

"Milliııt<,, iıı tdebi romanı: 91 niyet gelemiyordu. Gözleri kuv -tik takİar"im dinliyerek Öğlunu. kadaşlann da var? Nevres Vacit, kardeşinin ce-:- - Yirmi gün, bir ay sonra. 
vetini kaybettiği, söndüğü gün bekledi. - Alayı bırak . . . Ha orun vap vermesine vakit bırakma- Bazı işlecin pürüzleri çıktı. 

~-~ \' •ı fi', r -~...-
denberi etrafa karşı bir emni- Odanın kapısı birdenbire açcl işleri, ha benim işlerim. dan devam etti: Nevres Vacit, istırabını ı 
yetsizlik, itimatsızlık gelmişti. mıstı. Nevres Vacit, başını k.tl- - Ne gibi? . 1 - Gidiyorsun!.. Çünkü yaz nutmuşa benziyordu, gilldü: 

BAHÇEMDE 
'~ ''~ 

Oğluna okutuyor, inanamıyor- c1ırdı: - Mal satmak, rehıne koy-

1 

geçti A<Yaçlar yapraklarını N 'b' · 
1 

, N ·b' ıı~ 
du. Gözlerinin zaafını, kulakla- - Nerede kaldın Rasih? mak... döktÜİ~r Bu ıslak kirli ra- .. -

1 
, eSgı ı ış er. l ed gı 1eJ1d 

.. kk ··1 00 d. . .. · .' . ' x ruı err on zaman ar a, s rına da sirayet etmiş zannedi- Hurrem Ha ı gu umse ı: - Bu hususta ışkuzarsındır. murlu çıı-lak tabıat ınsanın · b' f ı· t b 
1 

..... 
ld. N ı B · .. H bo- ı , ' . . ' . esrarengız ır aa ıye as aw yordu. - Ben, ae ım evres. er:ı Hurrem akkı, alaya g- gözünü, kalbını dondurur ... Gı tı S k k f t b 

1 
· '1 r . 

b ki · d k · · d ı . H" . . ı sı s an u a ınme e Doktorlar, okumağı, yazma- e emıyor un ama... ma ıstıyor u: dıyorsun urrem ı Demek kı İ . d d b ki ıer 
V · k d · · . • . . · . stasıyon a a am e eme 

ğı, sureti kat'iyyede menetmiş Nevres acıt, ar eşının se- - Bu da bir nevi ticarettır. yazın açan i.ımıtlenn de soldu M le al T-' f ı 
·· .. ~.;·BiR GUL A 

Havanın kararmasına, yağ
nura, çamura aldırmayıp istas 

yona gitmeği niyet ediyordu. 
Lakin bu hareketini nasıl tevil 
edecekti. 

Hava, güzel, ılık, güneşli i
'<en istasyona uğramıyan, a
dam karşılamıyan, kimseyi bek 
Jeıniyen Nevres Vacidin böyle 
geç vakit, böyle yağış, çamur
lu günde oğlunun yolunu bek
lemesi bir hayli manalı düşmez 
midi? 

Neye bu kadar merak ediyor 
clu? 

Düsündükçe kendi kendine 
şaşıyordu. İlk eserinin neşrin
de bu kadar helecana düşme
mi heyecanla sarsılmamşıtı. 

· · d b § gög-süne d.. 1 ' A • e tup yazın ar. _. c.ıe on 
Malımul Yesari !erdi. Nevres Vacit, bu memnu s~_nı uyunca, a ı uş Feyyaz eski müflislerden ... 

1
kurudu. ncak bir bahar açan meler.Kimsenin işine karı~rıı' 

Şöhretse, onu az çok tutmuş- iyete, b.azin hazin gülmek~e tu: .. .. . .. 1:eyzesinden mi, hal~sından mı 1 ü?tidini buray.a gömdün ve gi- adetim değildir amma, yine rıı 
tu. Muvaffakiyetin de az çok idi. Müsaade etmiş olsalarda o - Oormuyorum kı, Hurrem! bır akrabasından mırasa kon- dıyorsun!.. Gıt, bu sıska dallı, rak oldu 
zevkini sürmüştü. Bu eser, son kuyamıyacak, yazamıyacaktı Hürrem Hakkı, Nevres Vaci muş ... İstanbula gelişi de bu-

1
hasta ağaçlar, bozulmuş bağ- Hürre~ Hakkı canı sıkıirıV 

eseri olduğu için mi? ki·:: .. . . . din y~n~na oturmuştu, elile o- nun içi.n. · '. . . 1 !ar, yaza kadar kurumıyac~k o- bir tavurla kolun~ sallıyordıl: 
Kalbinde bir şüphe kanıyor- Butun ıhtımamlara, tedavıle: nun dızıne vurdu: - Şımdı gıdıyor mu? Jı..n balçık topraklar, melal ,e _Paraya ihtiyacım var. 

du: Muvaffak olabildim mi? rı:, tesellilere rağmen gözlen - Bugün, evde bir kişi sa- Hürrem Hakkı, durdu, yut- istırap verir. Bilhassa senin gi- _Ne kadar? 
Eski canlılığı verebildim mi? sönmüştü. Renkler, şekiller, yıkladım değil mi? kundu: 1 bi kısa kıif günlerini, uzun ge- _Borç mu vereceksin? Me 
Eser, yazılmıştı, bitmişti. La- m~nası~, uçucu hayaller oluver - Çok .. : . .. .. . - Beraber ~idiyoruz ! 1 celerin rengarenk zevkleri le si ... 
kin bunu, gözlerile, yakından mışle~dı. . _ - Aksi gıbı boy le gunde mı- Nevres Vacıt, afzı açık baka 1 unutan ve avutanlar için, öyle - İzzeti nefsine mi doku111 

görmemişti, görememişti ki... E~ı~erı ~ag~rdı, odanın per- safir de gelmez. . . kalmıştı: . . _ ! azaptır ki ... Sonra, bir teselli- yor? 
Gözleri le görmeden emin ola dclennı ındırttı. Işıklar da ya- - Evet •.. Aksıdır. Sen de - Sen de mı gıdı yorsun? ı ye koşuyorsun ... Hem, ne tat- - Daha 0 kadar iflas etıı'' 

mıyordu. nınca: . . ne var, ne yok? - Hayli uzamadı mı? 
1 
ıı bir teselli. .. Hepsini bırak dim. Biraz idareliyimdir. 

Her an, beynin içinde, bir: -. ~~51.~ Bey,. gelır gelmez, - Feyyazı gördüm. - Arkadaşın mı fikrini çel- yeni ufuklar göreceksin ... E- - Taksimdeki arsa dııru>'C 1 
- Acaba, nasıl? benı. gorsu?, dedı. . - Hani buraya gelecekti? di? 1 vet, yeni ufuklar, yeni insan- mu? 
İstifham şeklinde bir yılan Hı21?1et~ı ~ız, sessız adımlar- - İşlerinden vakit bulama- Hürrem Hakkının omuzları 1 lar ... Göreceksin, görebilecek- - Şimdi onu satıyorum. 

gibi kıvrılıyor, kıpırdıyor, kıv- la çekılm.ıştı: . mış. düşük, gözleri sönüktü: 1 sin.. . - Başka bir şeyler kalrıı3t 
ranıyordu: - Pekı, Beyefendı. Nevres Vacit güler gibi du- - Gidiyorum. Sesinde, bir ağlama sonunun mı? . 

- Acaba, nasıl? Nevres Vacit, bir koltuğa gö- daklannı kımıldatıyordu: - Kat'i kararını verdin öy- yorgun titreyişi vardı: Hürrem Hakkı, başını eğd1 
Kendieine hiç hir suretle em müldü, ~"fadaki saatin yorgun - Demek senin i arlamı ar- it mi' - Hemen gidiyor musun? (Bitmedi l 
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Dün intihabat pek gürültülü oldu 1 Poliste J '-'.----
Üç meçhul şahsın 

ani tecavüzü 
Başı birinci sahifede 

diğer bir kafile sandığın bulunduğu 
Caınükebir kapısına gelmi•ler ve içe 
ti girmek için hücum etmitlerdir. 

iirinci hücum polis ve jandarma 
~Vveti tarafından menedilmi§, fakat 
1«ınci bir hücum da jandarma ve po 
liı kuvveti de yarılarak camiin içeri 
•ine girilmiştir. 

dü yakalandı, mütebakisi püakürtül
ciü. 

Y ankeııiciler faaliyette 
Biitiln bu kargaşalık esnasında yan 

kesiciler hararetli bir faaliyete giriş

mişler ve bir hayli kişiyi çarpmış

lardır. Bunlardan yedisi, sekizi yaka
Iı..nmış, polis karakoluna götilrillmü§, 
hıi.lk ta dikkate davet edilmittir. 

Saat ikiye doğru kapıya birincisin
den çok daha tiddetli bir hücum da
ha olmuıtur. O kadar ki komiser mu 
avini Tevfik Efendi bu hücum es-

Sandığa hücum etmişler 
l<:ürt Rifat, Laz Bilal ve Arnavut 

lbrahiın ismindeki adaınlarla ııair 
bir kaç irişi tarafından idare edilen 
YCfiI bayraklı bu iki, üç yüz kifilik nasında bıçakla tehlikeli aurette elin 
Serbest frrka taraftarı grup içeri gi- den yaralanrnıf, bir kadıncağız baca-

ğından vurulmU§tur. Bir komüniıt 
tiııce do~ruca aandıfa hücum etmiş-
i "' te dıifBrda bir kadına bıçak çekerken 
tr 'fe ellerinde tuttukları rey pusula 

1 yakalanmrftrr. 
•tını aellemehünelim sandığın içine Seyrisefainde çalıttığı elbiocsinden 
•tnıaı. iıtemitlerdir. ve kaıketinden anlaşılan ve Recep 

Bu tehacüm karıısında intihap en- ismini taııyan bu komünistin bıçağı 
•iiıneni a.casından Nakıye Hanım . • .. 
ı... elınden almmıt. kendısı de yakalan-
,.Yılnııı, aandık ta derhal jan- tı 
d mıı r. 
lrnıa kordonu altına alınarak ca- TU 1 1 · d Al. • 1 y f 

rrı· ne ame e1Jm en ı og u usu 
•Be nakledilmlttir. ta defterde ismi olmamasına rağmen 

ayılan Nakıye Hanım derhal bir zorla içeri girmiş ve kaymakama ha-
0tomoblle konularak evvell eczane- hrette bulunmuıtur. 
Ye, sonra da evine nakledilmiştir. B•·tu·· b kar !ıkla d u n u gaşa r esnasın a 

İçeri giren bu adamların sandığa 
fotoğraf almakla meşgul bulunan ve 

raat gele reyler atmak istedikleri, son y f t - f ld g' unu 1·ddia e 
arın o ogra çısı o u -

'' da intihabata fesat karıştı diyerek den bir genç te bir aralık halkı tah
İntihabatı feııhettirmeğe teşebbüs ede rike başlamı§ ve merkez memuru ta-
telı:!eri anlatılmıştır. rafından dışarı çıkarılmıştır. 

Y anht manevralar Yerinde bir tavsiye 
İstanbul belediye intihabatırun mü 

Yarın fotoğrafçısı muhtelif pozlar 
alırken kaymakam Sedat Bey kendisi 
ne gülmilş ve demiştir ki: 

- Vaziyeti görüyo.sunuz, aldığı
nız resimleri de ben gördüm. Bunla
rın altına yazacağınız yazıları şimdi

den tahmin ediyorum: 
"Halk süngü kuvveti ile dı§arı ç<-

ocak reisiyim. Beni dinleyin aranızda le Cümhuriyet Halk fırkasına rey Umraniye, Dudullu., Çekme ve 
tahrikat yapanlar Serbest fırkadan vermişlerdir. Bakkal. 
değildir, onlara kanmayın, aldanma- Amindos ve Frist çiftlikleri karni- K dık" d 
yın ... Diye halkı •ükunete davet et- len Halk fırkasına rey vermişlerdir. a oy e Evvelki gece Alkazar sinema 
miştir. Recep Bey intihap Dün Kadıköy sandığı kayma- ııından çıkan Mustafa, Sami ve 

İstanbul meh'uııuna "Yerlerini dolaştı kamlık dairesinin alt katında Sadık isminde üç arkadaş yanla-
yapılan nümayiş ş h . . d b 

1 
b k Nafıa durmuş ve halk reylerini istimal rmda Sürpik isminde bir kadın-

ı e rımız e u unan sa ı . . . I ·d l k ·· l · ·· 
B~ aralı~ intihap yerine . ~tanbu~ Vekili Recep Bey diln refakatinde e~ştır. Diın cu:ne olmak do~a B gı er er en on erıne uç meç -

meb ':'"u H~seyın Bey. gelmı~ttr: Ser Hakkı Şinasi Paşa ve Gireson meb'- yısıle rey vermege gelenler saır hul şahıs çıkmış ve Mustafayı 
bestçiler_ Huseyın B.~Y' kendıle~d~n usu Hakkı Tarık Bey olduğu halde günlerden daha kesif kalabalık tabanca ile sol memesinden ya-
zannctmışler, tezahuratla, alkış ara lstanbuldaki intihap yerlerini dolaş- d' d D'. kü K d k.. · ralamışlardır. 
ka ı ı · . . . . arze ıyor u. un a ı oy ın 

rşı amış ar. mrştrr Recep Bey muharrırımıze ın- · · d Ik 
- Yaşasın reisimiz Hilıerin Bey tlhab;t hakkındaki intibamı: tihabatı tam bir sükünet ıçın e j papel cinin marifeti 

diye bağırmışlar~ır. Hilsey.ın . Bey -Çok iyi, kelimesi ile tavsif etmiş cereyan etmiş ve C. H. fırkası - Papel · Mahm ti k d 
~~dığın bulundugu yere. !iı~ıı_ıış .°'!e tir. nın lehine olarak inkişaf etmiş - .. cı .. u ? ar a a.~ı 
ıntıhabatın muntazam gıttığinı ı;or: Bugün intihabatın dünkü intihabat tir M afh S rb .1 Süleyman dun Taksımde Üsku-
müşlerdir. Bu aralık vali bey de ı~tı kadar hararetli olmıyacağı tahmin c- · aam 1 ~e~e e esçı er darlı Necati Efendinin papelci -
hap mahalline gelmiş. defterlerde ll- dilmektedir. mutat propagan a arını yapını~ lik suretile 11 lirasını almış ve 
mi bulunmadığından şikayet eden 8 . kif lar, fakat bu netice üzerinde mü 9 r k f d b' tini 1 bir kadının ismini bizzat defterlerde ır tev essir olamamrştrr. ıra ıyme ın e ır saa ça 
aramı§, bulamayınca kadına: Balatta Halk fırkası lehine reyleri- • mışlardır. 
_Hanım ismin yoktur. Rey ve- ni .. istimal eden Anadollu bir kaç Şık hır hanım Bir yankesici yakalandı 

remezsin demiştir. . 'J'.~k vatandaşına bir sandalcı bulut Dün Kadıköyünde bilhassa ka 
Vali Bey halka silkfrn tavsıye et- gıbı sarhot olduğu halde tecavüz et- • . . Burgaz adasında oturan Hris 

mi§, rey vercmiyelllerin bir hafta miş, bu şahıs polis tarafından tevkif dınla~ rey vermege ~elmışlerdı. to tramvayla Taksime giderken 
t~n_ıdit Pd!Ien mü~d.et .. zarfı~~ reyle edilmiştir. Şık ~ır .han~ ~a?d~gın baş~ Feriköylü Tevfik cebindeki cüz 
rını verebıleccklerını soylemıtşır. Oıküdarda gelmıştı. Reyını ıstımal etmesı danı çalmak · t . .. Ü 

Balatta da intihabat Halk fırkası- Dün Üsküd . fh b tı h için nüfus kağıdını damgala - h h li dıs emış ve curm 
nın lehine inki§af etmiştir. Herkes .. .. . ar . ın 1 a a er . meş ut a n e yakalanmıştır. 

· · H Ik f k t tır Ser- gunku nısbetle bıraz daha canlı mak Hl.zım gelıyordu. Fakat ha-
reyını a ır asına a mış . .. k' - ·· · k 
best fırkaya atılan reylerin mikdarı ve gürültülü '>ir surette devam nım nufus agrdını gosterdı ten Yeni tahliye istasyonları 
yüzde sekizi tecavüz etmemiştir. etmiştir. Sandık yeni mahalle _ sonra derhal çantasına koymak Tahlisiye müdürü ve bir fen 

Eminönü kazasında de Valide camii iç avlusunda bu istedi. Tetkik edilmesini neden 
E ..... k d . t·h b t Ka l d C se arzu etmiyordu. Kalabalrg"ın heyeti bir kaç gündenberi Kara 
mınonu azasın a ın 1 a a · unuyor u. aminin dış kapısı deniz boğazında tetkikat yap _ 

dırgada, Ku~kapıda ve Lan!iada ya- bermutat S. Fırkanın büyük a- içinde bir ses; 
pılııııttır. Ögleyc kadar sakın geçen f 1 .. 

1 
. . . . .. _ Ylahu, korkma yaşını kim- makla meşguldür. 

intihabat öğleden sonra intizamını ış en 1 e tezyın edılmıştı. Goze Kilyos mevkiine yakın bir yer 
k b S Cil h · f çarp·m şey b b. b ·· · seye söylemezler. dedi. Herkes ay etmiş, erbest m urıyet ır- ,~. eyaz ır ez uzenne de Yeruz da tahlisiye tesisatı ya 
kası taraftarlarının herçibadabat inti- yazrlmrş "S. C. Fırkası milleti gülüştü. pılmasına karar verilmiştir. Di-
haba fesat karıştırmak için çalışma- refaha ulaştıracaktır lavhası Bugün Kadıköyünde rey vere 
!arı kanlı ve müessif bir hadiseye se- 'd' H Ik f k .,. l .. k ah il l 1 d B ğer mevkiler hakkındaki tetki -

ı 1 a [r a m a ar S ce m a e er şun ar ır: os -
bebiyet vermi•tir, .. • sının • as 1 u kat henüz bitmemiştir. 

' tunde sade C H F ı tancı, lçerenköy, Kozyatağı. 
Müessif hadise . . ce · · ·rumuz arı Yeni kambiyo tarifesinde pa-

K k d N. d . .h bat asılı ıdı. Kadrköyde rey verenler ara - k t t . .1 k 
1
. h 

um apı a ışanca a ıntı a sa md b ik' ti .1 1 k e pos anesı vasıtası e o ı a-
at bir de t?.til edilecek, sandık Unga Rey veren mahalleler s a azı ş aye eçı er 0 ma - ıı·nde gel kt · tad F k b ı h · en eşya o ruva resmın 
ya götürülecek idi. Saat biri beş .g•ç.i Daha sabahleyin erkenden ır. a at un arın epsı gay d . t• d·ı . . F k b 

t · ·tt· ç·· k .. b .k. . . en ıs ısna e ı mıştır. a at u 
yordu. ntihap encümeni azaları ıntı- caminin önü hınca hınç dolmuş- rı varı ır_ un u u şı ayetçı- dd b k" 1 n1 
h b ·ı t•kı · · d • T •n 1 . . . d 7 d 3 ahali d ma e, azı ımse erce ya ış a atı tatı et ı erını, san ıgm ...... - t D" hali 1 enn ıçın e sene e m e e • 
gaya götürüleceğini ilan ettiler. ~· un rey veren m:ı e er ye • · · nl · d · anlasrldıgından ancak memleket 

Sandık mühürlenmiş, ve kamyona nı mahalle, Muratreıs, Pazarba- g'.ştı~e en var ~·. Bın~e?aleyh dahilinden koli halinde gelen 
yükletilmişti. Bu aralık başlarından şı, Seliimi Ali Efendi idi. Bu ma hıç bır defterde ısımlerını bula- eşyanın oktruva resminden mu 
avukat Behçet Beyle postacı Bekir hallelerde ekalliyetlerin sakin mamaktadırlar. af olduğu ve fakat hariçten gele 

SEYRISEFAIN 
Merkez Ao ntıı; C.nlaıı köprü 

[laşında; Beyo~lu 2.l62 Şnho 

ıcentesf; Sirkeci' de Mühiir Jır 

l 
ıade hını alanda. Teh fon lst 
2740 

---------- ~-
lzmir sür'at ı)o<>ta'>ı 
(Giilcemal) vapuru 13 te~rini 
evvel pazartesi l 4,30ila Gala 

tıı rıhtımından kalkarak S•lı 

sabahı lzmlr' e varır ve çar

şamba 14,30 da lzmir'den kal

karak perşembe sabahı gelir. 

V ıpurda ırıükemınel bir 
orkestra ve cazhant rııevcu1-
tur_ 

Trabzon biri;~ci 
postası 

(CUMHURiYET) rnpuru 

:i~~~ lalı at~amı ~;~;,ı~ 
ve! V mıııdan 

kalkarak Zonguldak, lnebolu , 

Sinop , Samsun , Giresun • 

Trabzon, Rizeye gidecek ye 

dönüşte Sürmene, Trabz>1n , 
Görele, Gireilln, Ordu, Ünye, 
Samsun, Sinop, lnebolu, Zon

g-uldaf-ı up;rayarak gelecektir. 

Kereste ıniinakusası 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

1 
ve eb'ac mucibince 50 adet 

çıralı çam kütüğii açık mi.i· 
nakasa ile satın alınacaktır. 

Kac'l ihalesi 15 Birinci te~rin 
930 tarihinde icra kılınaca-

ğından wrmek isteycıı'erin o 
gün >aat Hı da depozi co ak

çelcrile leYazim nıüdür!iiğüne 

teınadiyon Halk fırkaıı lehine inki
§af etmekte olması, yapılan şatafat

lı propagandaların, vaitlerin, para 
tevziatınm halkın duygulu temayülü
nü çevirmekte müsmir olamaması 

Serbest frrka taraftarlarını nihayet 
her ne bahasına olursa olsun intiha-
1>.a işkil ve hatta mümteni bir hale 
t•tirmek gayretine dli§ilrmilıtür. İki 
lliindenbcri bütün gayret ve faaliyet 
te bu nokta üzerinde temerküz et· 
tncktedir. Sandığa hilcum, sandığın 

i,Pl~rini kesmek ve mühüi'lerini lıoz
rnak, intihabata feaat karıştırmak. 

karılırken,, "Kaymakam sandık ha· 
tında istibdat yaparken., "Ahali rey 
vermekten nasıl menediliyor,. gibi 
cümleler değil mi? 

Yalnız yeter ki hiç olmazsa vazi
yetin yazdığınız ve yazacağınız gibi 
olmadığını siz görmüt bulunuyorau-

Eyip ~abri, İsmail oğı.u Ali. koltukçu bulunması rey sandığının başı - Adalarda cek olan paketlerin oktruva res-
kcl Alı, Ahmet ve Alı Gaffar bulu- d . d. . ,..._ • -". 
nan bir grup sandık başına hilcum et na a rum, ermem, yahu 1 bır Dün Adalarda intihap sandığı mine tabi bulunduğu alakadar- ALEMDAR ZADELER 
mişler, sandık gidemez, Behçet Bey çok adam toplamıştı. Dün cuma Kınalı adada bulunyordu. Halk !ara tebliğ edilmiştir. VAPURLARI 
halk reyi~i verecek diye h~ykırmış, olmak. münasebetile diğer gün - reyini en çok H. fırkasına veri- Akdeniz vapuru Seri, !Liks karadeııiz posta3ı 'Fakat Serbest fırka taraftarları bu 

r-..anevralarında ve halk arasında eli 
tesbihli, dili tehlilli adam dolaştrrt

ınalarına, şeker ve gaz ucuzluğu illin 
etmelerine rağmen müntehiplerin ka
hir ekseriyetini kazanmağa muvaffak 
olamamı~lardır. 

nuz. Gaffar Alı de halka hitaben. lere msbetle kesif bir kalabalık 1 . . .. M"ll t varu ;·ıı 12 
- Fethi Bey bize para verdi, dört dı Ekalli yordu. ntıhap sükünetle ecre - Bir kaç sene evvel bir fırtına l e teşriniev,·el 

avukatımız var, mahkemelerimiz var, v~ h k ,'Y~tlerden ~luk ço- yan etmiş ve hiç bir hadise ol- esnasında Zonguldak limanında Netice Halk fırkası 
lehinde 

kimse bize bir şey yapamaz, kanun cu er es ıntıhap yenne dol - mamıştır. Bugün Adalar ahali - karaya çarparak baş tarafı ya_ PAZAR 
var, alın sandığı aşağı diye bağırmış- muştu. sinden reyini istimal etmiyenler ralanan Akdeniz vapuru bir İtal k 18 ı 

Bütiln, bu gürültülere, hücumlara trr. Akalliy t kl 1 . . ki dr günü a şa nı ~ aa• < ~ 
Gaflar Ali sözlerini bitirir bitirmez e çocu an rey erını ataca ar r. yan şirketine satılmıştı. Sirkeci rıhtımıııd•n hareketle ve hücumlarla içeriye sokulan halka h la İ · m 

1 tfaiye arazözü getiriliyor 
rağmen intihap Halk fırkası lehine ~~d'.ğa hücum e~m~§. bu esnada ken ay rıyor Beykozda Bu talyan şirketi kuvvetli bir (Zonguldak, İnebolu, Ayancık 

dısını ~enetm_ek ıstıye~ ~629 .nu!"a- Bir tarafta hayli bir çocuk ka romarkörle Akdenizi dün gece S O d G T b 
cereyan ediyordu. Kavga ile hilcum ralı polıs Halı! Efendının bilegıne • . • • köy dolaştırılmış halk reylerini Hali k k İ al . amfün, r u, lresu~. ra zon 

Hükumet ve zabıta kuvvetleri bu il · · k 1 h !km kliff · Halk bı'r sopa vurarak kolunu •---. ı•tır. labalıgı hep bır agızdan bagın B k ru· d çten çı arara t yaya gö- ) e ıçen so u an a esı =rn. eyo z san gı ün de köy türmüştür. Rize ve Hope ye azimet YC 

ve yeıil bayraklı güruhu -ki Gala- fırkasının listelerini sandığa atıyor- Hadise birdenbire şiddetlenmiş, yorlardı: ·istimal etmiştir Bütün mülha -ı••llll••••••••••- Vakfıkebir, Görele ve L'nye-
ta ve Eyipten, Kasrmpa§a iskelesin- lardL Serbestçiler Halkçılar üzerine hü- - Hayda Serbes fırka .. Ser- katta intı·habat 'su··k·~-etle cere _ Si I 

t · t• B d b. kan d b wı nema ve tiyatro arı ye u"'rayarak avdet edecektir. den toplanılmış adamlardan mürek- BilhaBSa kadınlar kiiınilen Halk fır cum e mış ır · u ara a ır 1 e e es fırka k " 
sandıg" ı kamyondan aşag" ı indirmek is R .. " l h 11 yan etme te ve köylüler reyleri İ B O lb d M t h l l 

kepti- nasihatle, kanun ve nizama kasına rey veriyorlardı. Bir tek ka- temişler, fakat muvaffak olamamış- _ey verme~e ge en m? ~ e- ni seve seve C. H,. Fırkasına ver s. . arü e ayi ııracaa ına ·ı I;; st ın ,u 
hürmete davetle dışarı çıkarmağa mu dm yoktu ki Serbest Cüınburiyet !Ir- !ardır. Sandık iplerinden biri kesildi ler. ıçınde kıptıler .. d~ ~~hildı. İç mektedirler. Bugün Burhaniye, temslllerl tMeymenet hanı altındaki yazı. , 

vaffak olamayınca telefonla kuvvet kasının kağıdını sandığa atmış ol- ği halde kurtarılmış ve kamyonla lennde gençler gurultu çrkar - İcadiye Kuzguncuk mahal! 1 . sa~tB2ul abkuşçaumk ISTHBUL sı:ı ı:nıyı:'I hane. Te:cf ı: l sı l.\ 'ı ıl l ~ s 1 
istemek mecburiyetinde kalmış, itfa- sun. Ungaya nakledil?'iştir. mak için kasten bağırlyor, orta reyleri~i vereceklrdir e en 

1111 
ı.ı.ı.ıı W 

iyeden arazöz, İstanbul bölüğilnden İntihap Kasımpaşada akşama ka- Kanlı hır arbede lığı velveleye vermek için fır - , · ta. ı 1 
de jandarma istenmiştir. dar böyle gürültti içinde geçti. Sandığın. g~tmesine ra~en ~avga sat kolluyorlardı. S. Fırkaya ta, Sarıyerde ~ ~~ ~~ SADlKZADE BIRADERLf<:R 

Jandarmalar polis müdiri Ali Riza Kaymakamın soğuk kanlılığı, zabı- devam ~tmıştır. Esasen muşevvik v_e rafgirlik eden nım musevi erme Dün Sariyerde de inhihab t H MEKT~r VAPURLAR! 
B muharrıkler bu kavgayı çıkarmak ı- - . . ' . . . a · 1 

eyin emri altında ve Ali Riza Beyle t;ının ve jandarmanın vakurane hare- çin milsait zaman ve fırsat kolla- nı gençlen halkı ıgfal ıçın; Fırkası lehıne olarak cereyan et- KARA.DEN Z :Vlü:"IT c\.ZA\l 
beraber derhal camiikebire gelmişler- keti sayesinde kimsenin burnunun mışlardır. - Fethi B. yaşasın .. Askerli miştir. Sandık civar köylerde do 3 perdelik 1 I I ı ı I VP: Lü

1
1

0

K<;o' 

0
POU~. TA. ~I 

dir. kanamasına meydan verilmedi. ~v.ga ~ıktığı z~man poli~ ku~ve~- ği altı aya indirecek .. diye bağı. laştırrlmaktadır. Bugün Kilyos, piyes 
Ali Riza Bey halkı kanun namına Gürültiller devam ederken halk re- len Langada tertıbat almaga gı~.ş rıyorlardı. Bu propaganda, mü- Zekeriyaköy, Dmirci, Kısırka _ Yazan: \\'. S. 

dışarı çıkmağa davet etmiş, nihayet yini verdi ve her şeye ra<Tmen Halk bulunuyorlardı. Kaymakam da ıntı- nevve T" k ı· ·· · .. G.. .. d U k k .. l l\laugham 
b habatın fevkalade sükOn ve intizam . ; ur genç ıgını mutees- ya, umuş ere, s umru oy e Tercüme ·den 

kabil olamayınca müsellah kuvvetler fı ka t ih tt. d d H f k k' · d. S dk U ' ı 1111111 r sını ere e 1· içinde geçtiğini görmüş, diğer intiha sır e ~yor u. . rr ası er anın rı rey verecekler ır. an ı s - A. Muhtar 
vasıtasile ahaliyi dıtarı çıkartmıştır. Polis diln Kasımpaşa hadiselerini hap mıntakalarını dolaşmağa gitmis- dan bır zat bu şarlatanları çık - kumru köyündeki camide bulun 1 

Cami avlusundan dışarı çıkarılan- çıkaran muharrikleri tesbit etmiş.bun ti. tıklan iskemleden indirdi. Dedi- durulacaktır. 
!ar d~rda da rahat durmadılar, biri- !ardan bir kısmını yakalamış, diğer- yaralananlar var ki· B la d d H lk f ık 
birinin omuzlarına basarak yu .. belen ı · · d h ki d t k'b t k · oz r a a a r ası erını e a arın a a ı a yapma Bunun için kavga çıktığı zaman - Propaganda ancak meşru kazandı 
kaldırım hatipleri nutuklar vermeğe üzere aramağa başlamıştır. kavga yerinde pek az polis bulunmuş ve makul şeyler söylemek şarti 
başlamı,ıardır. Fatih kazasında gu""rültı.iler tur. 1 te · d·ı bT 

Serbest frrkanm teşkilatçıları, bu Kavgada bir anda Halk fırkası ta- e cvız e 1 e 1 ır. 
kalabalığın ihdas ettikleri çirkin va- Fatih kazasında intihap Balatta ya raftarlarında•1 Siirtli Nafi Efendinin Herkes bu zatı alkışladı. 
· · h 11 ğ pılını•tır . Burada da intihabat haı·a· kardeşi Bohanın kafası tehlikeli ve - Yaşasın H. fırkası diye ba 

zıyetı a etme e muvaffak olamadı- • , ı · 1 S b ·ı b agır surette bir kaç yerinden yara an g" ırdı .. 

Bozkır, 10 -Belediye intiha 
br yapıldı. İttifaka yakın bir ek 
seriyetle C. H . F. namzetleri 
kazanmıştır. 

!ar, kimseye söz dinletemediler ve retlı o muş, ' er estçı er ermutat "' h . . . d b ... d b -
. ih ha . k'l k mış, ,•a rı ~~mın e ırısı. e. ~cagın- Gene ayni adamlar haklı go·· - -

nihayet otomobile binip gittiler. •adece ınt a tı ış a etme ve inti dan ve yuzunden cerhedılmıştır. .. . 
Şuurıuz ktitle kalmıştı, yaygara, habata fesat karıştırmak için uğraş- Polis memurları hemen vaziyete rı:zımek. ~ahanesıle, hal.k kalaba 18 Bulgar tebeası geldi 

gürültü devam ediyordu. mışlardır. Burada Serbestçiler bir a- hakim olmuşlar, mecruhlardan yarası lrgmın ıçıne dalryorlar: Bul . d h . . 
ralık biribirlerine girmişler, biribirle- tehlikeli ol~n Bahayı Cerrahpaşa has - S. Fırkacıları bırakmıyor- garıstan an şe rımız tıp 

Arazözler getirildi, bu kalabalık . 1 d' tanesine nakletmi•ler, Fahriyi de ec- lar rey attrrmryorlar. fakültesinde dişçilik tahsili için 
k t ·· ı · ·· ·· ri ile de kavga etmış er ır. • , 

Kadıköy Süreyya •fneması 
Leylaklar açarken 

Sesli, SÖ7.lü, şarkılı film ---
Bu akşam l\Iillcc tiyatrosunda 

Komik Naşit B. 
Temsilleri ( Zeybekler ) Şarkılı 
komedi 3 perde. Sinemado Korsan 
Şövalye. Varyete dans. 

KomikDumbullu İsmail ef 
P•ng•ltı sinema tiyatrosunda bu 

ak••m ( Fakir Kızın Sergüzeşti ) 
komedi dırım 4 P. varyete. Şamram 
hanımın komik şıntes idüetto oş u ve arazoz erın onune yattı, ara zahaneye götürmüşlerdir. D' 

1 
.. • 18 talebe gelmiştir. 

Zo .. z durunca ·· r' e h.. ttil Bu kavganın başlıca sebebi Serbest M.. .k h .ki d ıye omuz vuruyor ar, otekı- •• • •• uze ın ucum e er, · uşevvı ve mu arrı - er en avu- . . . . . . •• ••• • • .a. •••••••••••• 

varurn p giiııti 
12ceşrlnlevvel azar akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, ordu, Gir~suıı,Trab· 
zon, Sllrınene ve Rizeye azi
met ve avdet edecektir. 

TafsUlt için Sirkecide Mey
menet ham altında acentalıt;ını 
müracaat. Telefon: •tan!>·ıl 2134 

NAl~l \ Al'CRL.\RI 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
teşrini evvelin 

12 inci pazar neferleri indirdiler, arazözü parçala- fırkacıların biribirlerini çekememesi- kat Behçet Bey ile Nişancada mukim nı berıkını dirsekle ınctıyorlar - A 

dılar, sonra da içi su dolu olan bu on dir. Buraya propaganda yapmak için postacı Bekir oğlu Eyip Sabri, lsma- dr. Birden bir akın halinde kala-
1 ~ • ı• TTIHADl Mı• LLI.-. • gUnll 16 da Galatı nhtımından ha· 

dört tonluk heyulayı arkasından ite gelmiş olan Suat Beyle darülfünun il oğlu Ali, koltukçu kel Ali ve Ah- balığın içinde bir kakışma oldu. • : • • rekeıl• ( lzmtre ) ve Salı gilnil 
• 1• 1 ,Lı'yat fakültesi muallimlerinden met Y. akalanmı.şlardır. Bu esnada bir kaç kişi yere du··ş- 1 ~ • • lzmlrden lstanbulı hareket eder. 
ıte Şişhane yoku§u başındaki garaı· a iill Ali G fi f fi " ; b' ·b· a ar ırara muva ak olmuş- .. p . .. • . . . ' • • • ~ G&iaıa gümtUk kar~ısında Siıe 
kadar götürdiller. Yusuf Ziya Beyle Şerif Bey ırı ır- tur. fakat polis tarafından aranılmak tu. olıs sukunetı ıade ettı . • • Türk: sıgorta şirketi . ~ FranHZ hanında 12numaradı Omu· 

Eldeki yeıil bayrak Şişhane yoku- leıine: tadır. Halk sandığın yanından geri , • , • 
1 

ü Telefon 
' · b d ·· .. L k · 'ld" S d " b • b • • mi ıcuu ığına m racıat. şundan dönmedi. Yine elde dolaştı- - Sen sus, senın ura a soz soy- angada çe tırı ı. an ıgın aşı u su- I • • Harik ve hayat üzeritıe sigorta muameleıi icra eı!eriz •• ~ ('\eyoğlu: 1041 

rııdı e B ğl al k k ki !emek salfthiyetin yok. Burada fırka- B h'd' d retle ı'zdı'hamdan kurtarıldı S v eyo unun ar ı so a a- u a ıse .,, · onra intihabat Lan- · ı< • igortaları halk için müsait ıeraiti havidir. • • --------------
rında nümayiş yapıldı. İntihap duru- yı ben temsil ediyorum diye haykır- gada devam etmiştir .. Unga intihaba Halk sıra ile reyini atmağa de- • • M k • •d • G J d U H • t Sultınahmet 5 inci sulh hukuk 
yordu. Sandık süngü muhafazası al- ::!:'~;ı~!~~'.rlerile münakaşaya tu- tı ~'!· s~k~n 

1
ve nez~h h~:~ş~r. .. .. vam etti. Dün bütün S. Fırkanın , • er ezı l aresı: 8 ata a nyon anında , t mahkemesinden: Müteveffa Kadri 

tında camide kapalı bulunuyordu. Uzun süren bu münakaşa esnasın- . tih bınonuHcazası a 1 eki dunku gayretine rağmen ekser halk , • Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır , • beye ait kanape gardlrop halı kllim 
ın a atta alk fırkası ekseriyeti ka · · C H f k . • ......... .._ Tı fı 200,,, ,J - - - - _ .:. ve aalre efyal beytlye 13 teşrinlevel lkincı' fasıl da intihap muntazaman devam etmiş zanmıştır. Serbestri!er ancak yuz·· de reyını . . ır a. sın.a. verıyor • ~..... ele on: Boyolflu v """ ~ 

· ' d 930 tarihine mü11d!f pazartesi günü 

ça s.a;;e:ne::: ~:~r~,=~~a:~~ir t~~~ tırSaat ilçe doğru bir aralık intihap ~~rb~!:~~~~n~u.:~:p~d~~~::'~~d~A F~;ı!!:ı%'h~~~;d~.yuzde 80 i H. Balıkesı·r V1'la"1ett dgı'ın"'ı encnıııenı'nden· :~ ~ah~l=~~:ah;:::~2: .~:: 
b yerine mahalle muhtarlarından dok- dise daha çıkarmak ıstemışler Halk K dm ·· t h' l 1 UU U ı 

rar meydana çıkarıldı ve ahali onar, tor Ertuğrol HulQsi Bey girmiş, Ser- frrkası taraftarlarından Yani Efendi- a . m~ e ıp er " . . . -·· gında No. 10 hanede açık artırma 
yirmi,er içeri aalıverilerek reylerini bestçiler Halk fırkasından olan bu yi dövmek ietemişler, fakat muvaf- Müntehıpler ıçınde kadınları Ilıca · Burhan!Je yolunda birincı kısım ıtır·T".hıen OOX90 uıullle satılacağından calip olıolann 
atmağa ba9ladılar. zatın içeri girdiğini görünce vesile fak olamamışlardır. nazarı dikkati celbediyordu .. Ka ile 94 X 100 üncü kilometreleri arasında v~ bedeli keşfi 15222 yevm ve vakti mezlclırda mahallin-

addederek camie hücum etmişlerdir. y ilk H 
Fakat dIJarda muharrikler durmıı- Ertuğrul Hu!Qsi Beyin dışarı çıkma- eş öyde dınlar ekseriyetle alk fırkaııı- Ura 93 kurut ve yine aynı yoldı llıinci kıım itlbar edilen 95 X de hazır bulunmaları i!An olunur. 

yorlar, intihabatı durdurmak için mil sına rağmen asıl malıadı aandığı ele E:'~~köy kazasında intihabat dün na rey veriyor!~~~~- lntih~bat sal 9 1 O ile 99 X 315 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22 I ı 6 BAKTERIYOLOK --· 
temadiyen çalışıyorlar. Zaman za- geçirmek olan muhacimler yine geri Yeşilkoyde yapılmıştır. Ye§ilköyde at 6 ya kadar butun hızı ıle de - lira 90 kuruf olan yolun tamiratı tı&siyeleri 30· I0-930 t ·hl Dr. IHSAN SAMI 
man kapılara hücum edip içeri gir- dönmemişler ve muavenet olarak Serbest fırka propagandacılarmdan vam etti. Dün Üsküdar sandığı . .. . .. arı ne oak·teriyoloı'i laboratuvar 
nıek, istiyorlardı. gönderilen jandarma grupu tarafın- İsmail ile Osmaniyeli Cemal muha- 1 1 krib mllsadlf pcr,embe günu saat 111 te ihale edilmek uzre kapalı u; 

dan d ""tıl 1 d . l . kland k - na atı an rey er ta en 600 ke f !il yi 1 .. üdd tl .. k Umum kın tahli!Atı, Frengi nok-
Zabıta kuvvetleri mütemadiyen 0 _ a,;• mıı ar ır. cır erı aya rrma ıetemişler: d dı Ak drk. zar usu e rm gun m e e munıı asaya vazadilmiştlr. Talip tal nızarından (Vaserman teamülü) 
da .Bufakrahtk itfaıkm·ye a;azloilz·.zıeri dl'.. ge~- if-:- .Evlerbini~de cam .Ç~tçeve yok, ar .YaQ<>şsamın ,HsaFnırka.sı s d 1 olanların milnakasa şeraiti umumiy·eslnde muharrer evsafı ve eh-ra n oray~ ko§uyorlar, halkı aükO- mış, a a su sı aga um gormı- ç tınız, çu ugunuz, elınızden ahnı- _ ,... . a a a- . . . . . . kın l<Ureyvatı sayılması, tifo ve ısıt· 

na davet ediyorlardı. yerek geriye dönmüşlerdir. yor, diyerek tahrikat yapmıtlar, fa- rı arasında kaymakamlık daire- liyetı haız olmaları !Azım geldığınden yevmı mezkCırda buna ma hastalıkları teşhbl, idrar, balgam 
Saat bire kadar intihap bu ıekilde . ~u pek çirkl_n. vaziyeti ~rtarma~ kat hiç bir §eye muvaffak olamamış- sine kamyonla nakledildi. Bu _ dair vesikaları ve d!pozito makpuz vtya mektuplan ile Encüme- c)f~~~ikr~~~~~~t~fe 5~eng~h~~!~1: 

devam etti B' de s b t · b' k ıstıyen ocak reıeı Yusuf Zıya Bey lardrr •. Ü k"d d · \7jj• b h d h · 
· ır er •• çı ır a- ___ , . . . -· . ~ :. ı.r.ıı.. • . lehine . . . gun s u ar a rey verecek ma- nı ayete ve u ususta a a zıyade ma!Ctmat almak isteyen- ması, hu~usl aşılar istlhzrn. 

1 
- --

4 

• - 1 ln rl- L- ______ , T"' •• VUJ.-........ u.a l\T .. ~a .-1 • .......; ......... _ Divanyolunda Sultan l\1ahmu 
~~..,~~~--,_....__.-~ao•, . 



6 .\-JILLIYET CUMARTESi 1 1 TEŞRiNiEVVEL ~980 

Hiç beklenllmadlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIJYIRE rlllNGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
:Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 

HariciJe Vekaleti ~evazını Mu~uriJetin~en 
;\lıktarı Cinsi teslim m:ıhalll 

50 ton Kok Vekalet 
25 

" 
Antiraslt Misafirini ecnebiye kona~ 

2000 okka Man~al kömürü ,, 
" " " " 

4000 .. Odun " ,, .,, ,, ~, 

Yukarıda miktarları gösterilen mahrukat Teşrini evvelin 23lin· 

cii günü ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 

lstanbul sıhhi müesseseleler 
mubayaa komisyonu riyasetinden: 
Mayııı 1931 nihayetine kadar Sıhhi mlleMİHler için l6zu

•• olan Gaı, Benzin, Mazot, Vakomyaı}ı ~c:ıalrenin tanzim 
edUen .. rtnameıi yeçhile ye 21 teşrinievvel 1930 ıah giln6 

nat 16 da kapalı zarf uıuliyl• ihale edilmek Ozere l!llOna
kanya vazedilmittir. Bu baptaki şartnameyi görmek ve faz:la 
izahat almak isteyenlerin mezkür komiıyona müracaatları 
iIAn olunur. 

Tetintaı vilaJetin~en: 
VilAyetimizin solak Çeşme mevkiinde tesis etJilen Amerika asma 

fidanlığına ait 23988 lira 80 kuruş bedeli keşifli bir binanın 

inşası 1 teşrinie\ Hl 930 çar~embe g(inünden itibaren yirmj glin 

n•üddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Talip 
olanların plan ve keşif evrakı ,e şartnamesini ı;örmck üzre her 

~ün Tekirdağında komisyonu mahsusa müracaatları ve yevmi 
ihale olan 20 teşrinievvel 930 pazartesi günü % 7 5 nisbctinde 
teminat akçesi veyHhut muteber bir Banka n.ektubu ile kombyona 
mliracaatları • ihln olunur. 

lstan~ul ~onırükleri nıu~alaza nıll~irli~inden: 
l- :\luhafaza mcrakibi için 1- 20 derecesi harar~tte 720 -725 

derece sikleti izafiyede 80 ton benzin mubayaası 20 gün zarfınde 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Şartname lstanbul'da Gümrük muhafaza müdlirlüıtünden 

istcnilc~cktir. 

itaya talip olanların şeraitini anlamak için Levazım l\1üdürHi· 
güne ve ihale günli de mübayaat komisyonuna müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

3- Taliplerin %7,5 teminatı kat'iye akçesi veya Ranka mek

tubilc ihale gilmi olan 27 tc~rinicvvcl 930 pai;ırtesi guııu saat 
14 te muhafaza mlididyetınde hazır bulunmaları. 

:'••Yeni Halk kitapları ::e 
!'KURUŞ KURUŞ 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
• 

İstiklal Lisesi 
50 Kerem ile Aılı 20 Kllroglu 

1 50 Nasrettin Hoca 20 Melek Şah ile GUUU H 
40 LeylA ile Mecnun 20 Asuman ile Zeycan 
40 BUiur köşk hlkAye9l 20 Elif ile Mahmut 
30 Seylıilmülk hlkiyesi 20 Derdi yok ile Znllüslyah 
30 Yuıul Jle Züleyha 15 Razinlhan ile Mahıflroz 

t5 Tahir ile ZUhre 15 Göl ile sltemkAr 
25 Aşıkı Garip 15 Hurtit ile Mıbımlhrl 
25 Şah lsmall i5 Yeni TUrk kabramanlan 
i5 Aşık Ümer divanı ~5 Ahretle nasıl konuşulur 

20 Ferhat ile Şirin 115 Türk isimleri 
20 Arzu ile Kamber 20 Ali Baba 
10 TeşkilAtı esulye kanunu 25 Letalf cüzdanı 

2.5 Tarihi kadim ve doksan beşe doğru 

Baladaki kitapların sabş yeri Istanbul'da 
Ankara caddesinde 

eeCO: lı<BAL KITAPHANESINDE ···=· 
Liseler mübayaat komisyonundan: 
Çapa'da kız muallim mektebinde ber mucibi keşif yaptırılacak 

inşaat ve tadilat 2-11-930 pazar günü saat 16 da ihale edllmek 

lizere kapalı zarf uıulile miinakasaya konulmu~tur. Keşlfnameyi 
görmek ve tafsilat almak isteyen taliplerin komisyon kitabetine 

müracaatları. 

lstan~ul sı~~at ve i~tiınai muavenet nıD
~urlü~nn~eu : 

Müdüriyette teslim edilmek üzre tamamen numunesine göre maa 

mukavva 650 metre murabbaı lineleom mübayaa edilecej!;inden 

talip olanların teşrinievvelin 18 üncü pazarte•i günü saat ı 5 te 
müdüriyete müracaatları ilin olunur. 

Dahiliye Vekaletinden 
Bir ay zarfında pazarlıkla ihaleıi icra kılınacağı Jlan edilen 

Ankara şehrine ıu ihalesi işinin ihalesi teşrinievvelin 15 inci çar

'amba günil saat 15 de Dahiliye vekileti müsteşarlık mııkamında 
icra kılınacaktır. Taliplerin müracaatları. 

P. T. T. O. M. Levaziın ve Me~ani nıo
~nrın~ou~en: 

Posta ve Telgraf merılı:izı lhtiyacatı için 5 ,000 kilo sicim Jle 
100,000 adet tahta etiket ve 6,0ÔO kilo anbalj kı\ğıdı kapalı zarf 
uıulile münakasaya vazolunmuştur. 

16-10-930 tarihlne müsadif per~mbe günü saat 14 te ihalesi 

icra olunacağından, taliplerin f8rtnameyi almak için her gün ve 
munakasaya jştirak için de yevmi mezk1lrda muayyen olan saate 
kadar usulü dairesinde kapatılmış olan zarfların komsiyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. 

Kars nalia ~af nıu~en~islilin~en 
., J • I 

Ardahan - xıı mıyçam yulunn lıı-t-90G' 2sxsoo cikilomet-

roları arasında ayaklan kılrğir döşemesi ahşap ;~rmı ıekiz adet 

birer ve iki adet iki ve bir adet dört ve bir ıdet de altı metre 
açıklığında 32950 lira 42 kuru~ bedeli keşifli 32 adet menfez ve ı 
göprüler 3 eylül 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 

kapalı zarf usulllc münakasaya vaz'ına karar verilmiştir. münaka

saya iktidarı fenni ve malisine itimat edilenler kabul olunacağın 
dan talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkate akçasını müstashiben 16 teşrini evvel 930 

perşeınbe gunü saat 14 de kadar K~rs encümeni daimiye ve •e

raiti münaka. ayı anlamak ve daha ziyade tafsilat ve malOmat 
almak hmmsunda nafie haş muhendl liğine müracaatları il!n olunu 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Bütlln sınıfları mevcuttur. 

Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayrı teşkilat da
hilinde idare edilmektedir. 

Talebe kaydına devam olunmaktadn 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi Arkasında 
Tel : lat. 2534 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden: 

Vek Alet için paırnrlıkla seksen ton kok kömiır(i alınacaktır. 

Vcrmc~e talip olanlar şartnamesini görmek iizerc Ankara'da Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekaleti içtimai :\luavcnct Umum l\lıidürlü· 
ğiıne ve lstanbul'da Sıhhat ve lttimal :\luaveııct müdürluj\üne mii
racaat etmderi. 

Tütün in~isarı unıuın nıu~urlü~nn~en 
(2100) boş teneke 
(1800) kilo balyıı çenbcri 

Ş. 2 B. K. Levazım deposunda mevcut (2100) bo~ teneke ile 
takriben 1800 kilo Balya çenberi satılacaktır. Taliplerin % 7,5 

teminat akçelerile beraber 13-10-930 pazartesi gunu Gala tada 
Tütün inhisarında mübayaat komisy·:ınuna müraca:ıtlarL 

1 

... NIŞANTAŞINDA .. 

ŞİŞLİ TERAKKi LİSESi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Tefltllltını tevsi ederek "YUVA. 
ve " iLK ,, sınıfları llc " KIZ 

LEYLl. dairesini 

LEYLI 
NEHARi 

KIZ 
ittisallndekl (eski 15inci mektep) bina- ERKEK 
sına nakletmiştir. Tedrisata başlanmııtır 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. ( Şekagık cad
desinde Halil Rifat paşa konatJında ) mDdDrllltJe 

•müracaat~ 

TABii MADEN SUYU 
F'RANSIZ HDKÜMETINE 

alt men;ıbalar 

VICHY .CEL~STINS 
Tam yarım ve-ceyrek flselerde 

• Damla ~ Şeker hastaııaı - Alamı mafsallye 

VICHY CRANDE·ORILLE ~:::::~'!:ı:~.~:.~·· 
• VICHY HOPITAL MICl~~; .. ~ı:~--

-···~ 
Wzchy yerin# başka marka abnayı~ 

Menhaımn tayininde dikkat ediniı. .r' 

Deniz levazını latın alına toınisyonuo~an: 
25,000 kilo kuru fasulye: 2 Teşrinjsani 980 Pazar günü saat 1 O da. 

1 1050 kilo kuru üzüm 2 Teşrinisani 980 Pazar günü saat 14 de. 
Deniz Levazım ambarı ihtiyam için yukarıda yazılı Kuru Fasulye 

ve Kuru Üzümün 2 Teşrinisani 930 tarihine müıadif Pazar günil 
kapalı zarf usulile ihale edileceğinden şartnamesini görmek iste

yenlerin her gün ve vermek isteyenlerin ihale günil ve saatında 

Kasımpaşada DeııU harp mektebi nlzaın ka.ııusu üstündeki 

Deni.I Satın Alma komisyonuna müraı.:aatlarL 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Terkibinde kUlliyetU miktardı iyot, 

tanen ve fodat mevcut olup ensicel 
uzviyeye sür'ati ttmessillU sayesinde, 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara ve · 
bilhassa emrazı asabiye ve zafiyeti umu
mlyeyt te••.ıtı ıifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda ıesiratı 

noflası pek ıeri olup renksi?, hasta· 
hklı, zayıf, sıraca veya kemik ha•talık· 

lanna müptelA çocuklar az zaman z.or· 
fmda diş çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tom 
bul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavetinl ve gençliğini 

sui isrinıal eyliycnlerc, :ıdeıni iktidara 
pek lnücssirdir. T{aııı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teshıl, renge tnc.ik ve veçhe 
tıra\'ct bahşeder. ll 1 ı, c vr:ım, cedir, 
çocukların yüz ve başların Lıki çıban· 

far, <rp; •nlik ve ekzemada pek mlies· 
slrdir. 

1 lısaıı kuvvet şurııbu Avrupada bi· 
rinciliği ihraz eyledip;i gibi bUtün ~lerri 

tabab•tte takdir tevlit eylemiş, ecnebi 
ve memleketimizin etibb:ı~ının raporla· 
rını kazanmışıır. Şişesi bO, büyük 100 
kuruştur. IJeposu: Hasar, ecza depo
sudur. F.czacılara ve ıopıancılara büyük 
tenzilM. 

Hayvanatı ehliye sergisi: 
21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktıri 
Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşamına f 
~·· .... kadar sergi mahallinde. •••• •••••• •' ---- ....-:: 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

---::rx-lô:liilıBZllCS".l•·----------Haydarpaşa-Ankara hattı üzerinde Derince istasyonunda tesis 
edilmekte olan enjekte fabrikası muştemil~tından fen, idare ve 
amele binalarına ait münakasa evrakı meyanında bulunan (müna

kasa ve ihale şartname) terinin btşinci maddesindeki muvakkat 
teminat miktarı iki bin dokuz yüz lira olacak ikerı sehven bin 
dokuz yü7. altmış lira yazılmıştır. Keyfiyet a!Akadarana mahiın 

olmak iizere iltln olunur. Uii 
* * • 

3000 ton katran yağının kapalı zarfla miinakasası 3 ikinci 
reşrin 1930 pazartesi günli saat 16, 30 da Ankaada Devlet Do r 
mir yolları idaresinde yapılacaktır. 

Miinukasaya i~tirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 

teminatlarını ayni giinde ~aat 16 yR kadar komisyon kAtipliğine 
vermeleri hlzımdır. 

Talipler mlinakasa şartnamelerini yirmişer lira mukabilinde An

karada ve 1-laydarpa~ada idare vezndcrindcn tadarik edebillrler. 

* * * 
7 50 ton yerli çimento kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. 

,\Junakasa 27-10·930 pazaı tesi günü saat 15 te An karada Devlet 

Demiryoliarı idaresinde yapılacaktır. 

l\liinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komis

yonu katipliğine vermeleri !Azımdır. 

TaJjpJcr mlinakasa şartvamelerini beş lira mukabilinde Aııkarada 

ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Haydarpaşa-Ankara-lzmir-Ankara-Haydarpaşa arasında muhtelit 

katarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi 
6. rn. 930 dan işa'rı ahire kadar haftada iki defaya çıkarılmış olup 
berveçhi ati hareket edecektir. 

Haydarpaşadan, Ankaraya: Pazartesi, Cuma 
Ankaradan lzmire : Çarşamba, Pazar 

lzmirden Ankaraya : Cuma, Salı 
Ankaradan,Haydarpaşaya : Pazar, Perşembe 

• * • 
Memurin ve müs~ahdemln resmi elbise palto ve sliresi kapalı 

zarrıa münakasaya konm~tur. 

:'ılünakasa 3 Teşrinisani Pazartesi günii saat 17 de Anlı:arada 
Devlet Demiryolları idaresinde fapllacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mııvalı:

kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 kadar münakasa komis
yomı kAt!pliğine vermeleri lazır.ıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka-
rada ve l laydarpaşadaki veznelerden tedarli< edebilirler. 

• • • 
Irmak - Filyos hattının Irmak cihetinden 65 ile 120 inci kilo

metreleri arasında idarece ikmaline lüzum gösterilecek nevakısın 
inşası 18-10- 930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu 

husustaki mukavele vt: ~artnamelerle vahidi liııı cedveli 15 lira 
mukabilinde Umumi idare muhasebat dairesince satılmaktadır. 

T~liplcıin yevmü mezkOrda şeraiti umumiye vesikalarile bir
likte saat on be~de Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatlan 
ilAn olunur, 

• • • 
H. Paşa mağazasında mevcut olup 4-X-30 tarihinde m[izaye

deye konulan, "erilen Hatlar haddi itidalde olmadığından ihalesi 

yapılamıyan takriben 20000 boş çimento çuvalı 18- 1 O·SO cumar
teıi günü saat on dörtte tekrar müzayedesi icra kılınacaktır. Ta
liplerin mezkOr gün ve saatte H. P. Mağazasına miiracaatları i!An 
olunur. 

Eınvall ıne~uke ını~orıo~nn~en: 
Galatada Yenicaml mahallesinde Fermenecllerde 53 numaralı 

dükkan bir sene müddet vt hük1lmetçc talep vukuİında tahliye 
edilmek şartile 36 lira ,ehrl !can muhammen ve Şehri ıOı lira 

mefsuh bedeli ihale Jle 25-10-980 tarihine müsadlf cumartesi 
günü nat 14 de pazarlık suretile bilmüzayede icara raptedilecek
tir. Taliplerin Y. 7,50 temlnat makpuzlarile lstanbul Milli tmlı\k 
müdüriyeti icra komisyonuna müracaat eylemelerL 

....... ~-

Rakıya kıymet veren 
yalnız rayiha ve lez· 
zetl dejll, klmyavf 
tarklblqin satlytttlrl 1 .. 

Rayiha ve lezzeti e.ı 
neff• ve klmyevf ter

k I bl an temiz rakıdır 

Dr.HORHORONi 
Beyoğl•. Mekteı:ı sokak No. JS 

muayene 11bahtan akşama kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar tedll· 
vibanesl. Karaklly Topçular cad· 
desi 94. 
...::..._:_~~~~~~~~-----

Is tan bu I mabkemei ullye Uçün· 
cü hukuk dalresindın: 

MUddtl Hadaret Hanımın toca!l 
Beyazu'ta Mercan ağa mıballesinde 
Muradiye soktğında 28 numerolu 
hanede mutasa mfen ••kin Muataf• 
bey ıle ybine lklmt eyltdlll boşan· 
ma dıvuından dolıyı mabtemedeO 
11dlr olan ve davanın reddine kerar 
verildiğini bnl olan 14-7-930 urib 
n 1447 numırolu ilamın mUddea· 
aleyh MU1tafa Beyin lkameııtbı 

meçhul olmuına binan ilanen ıeb• 
illi tenıfp tılınmıf .,. lllmın bir 
ıureıl mahteıat dlvanbaneılne talik 
olunduğu tebliğ makamına ktlıı> 

olmıt üzre llln olıınur. 

Mabtımtl asliye SUncU hukuk 
dalresinen ı 

Müddei ı Mayuilln Efendinin 
mttddealeyb Sima Hanım ıleyhln• 
ikame ıyledlll bopnma davası ar
zuhali mnddealeyhin bulunmamasına 
ve lkametgAhı meçhul olmasına bl· 
naen bir ay zarfında cevap vermek 
Uıere dava arzuhali llAnen tebliğ e· 
dilmiş ve müddıt murur etmiş ol
duğ undan müddeinin talebile ıahki• 

· kat 115 teşrinievvel 930 perşembf 
ıut 10·30 a talık edilmiş olduğun· 

dan yıvm ve saat mezkörda bizzır 

mahlremeye gelmesi boyan veya tı· 

rafından musaddak bir vekil gönder· 
mesi lilzumu ttbllJt mıkamına kairr> 
olmak ilnre il4n olunur. 

Be şiktq ilrinci S. H. M. 
Mualllm Kemal Behiç beye va~ı 

tayin olunan Fethi beyin veuyetin• 
nihayet verilmiş vi monalltyhln mil· 
hami umurunda · tondı sine müşı· 

vir olmak ilzero OıkUdarda lmrahur 
mabıllesJnde 1!5 No. lu hanede mu· 
kim binbaşı mütekaidi Salp beı·in 
müşavir ıayln kılındığı llAn olunt~ 

Mes'ul M~dür: BürhancddiJI 
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