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1Serbestçiler d eşi taş a da hadiseler çıkar-
11!:~::e~:~!u~:b~~~ makta devam e tiler; ·,I, ihap bir hafta temdit edil i 
Nutuklar günü 

'anında mutat merasim ile açıl
,': l<onferansa iştirak eden altı 
llıilletin murahhaslan adedi yü
ıe baliğ olmaktadır. Murahhas
: arasında kadınlarda vardır. j 
l'ııavutluk Romanya ve Yuna

ntttan kadınlar birliği konferan
;1nda kendi murahhaslan tara-
1.ndan temsil edilmittir. Yuna
nı&tan ev sahibi olmak itibarile 
llıüte1::ıırssısları ile beraber 
~ Qlabalık bir hcıy'eti murah
k a teşkil etmiştir. Bu defaki 
b llııferansın reisi de Yunan sa
~k. başvekillerinden Papanas-
sıu dir. 

1 
Yunan Ctimhuriyetioin baş

·tca amillerinden biri olan bu 
~patik devlet adamı birinci 
alkan konferansının en faal bir 

Uıvµdur. 
d Konferansın ilk lfi. adet ol
~u~u veçhile muhtelif nutukları 
tlemek oldu. Konferans reisi-

Kazım Paşa 
Cümhuriyet bayra
mında Ankrırada 

bulunacak 
Umumi intihap vaziyeti 

memnuniyet bahştir 

Büyük Millet Meclisi reisi' 
Kaztm Paşa şehrimizde naha 
iki hafta kalacak ve Cümhuri -
yet bayramı merasimine ıştı
rak etmek üzere 29 teşriniev
velde Ankaraya avdet etmiş bu , 
lunacaktır. 

Kazım Paşa diin bir muhar
\ ririmize demiştir ki: 

- Gerek İstanbulda ve ge
re1t bütün memleketteki beledi n ıı. ~ M. Vcınizelosun nutukla

tı~dan sonra beynelmilel sulh 
~rOSunun müşahidi sıfatile kon 
~~ansa iştirak eden meşhur pa
ltfıatlerden belçikalı Lafontaine 
~z aldı. Ondan sonra sırası ile 

Serbestçi Beşi kil şlll bağırıyordu: 1tkşanı oldu, giriniz, sandık başma koşunuz. ve •• 
hakikaten iııtilıap ettiği adan/ar koştular, hatta sandığı kaln~•'P giJtürtctk gibi 

koştlllnr fııkat jandarma bıı /ıadisenln Jıarşısına durdu .. .l!. Veııizelos ı•e Enis tJey 

l'tıavutluk, Bulgaristan, Ro
~ya, Türkiye ve Yugoslavya 
' 111Yeti murahhasalarının reisleri 
nutuklarmı,ı okudular. En niha
~ct Cemiyeti Akvam umumi ka
rbinin mümessili sıfatı ile bir 
tı.giliz söz söyledi, konferans ri
Yasetine çekilen bazı tebrik ve 

Bu iş böyle nereye varacak? 
Serbestçiler, dün de Beşiktaşta hadiseler çıkardılar, 
halkı rey vermekten men için kama bile çektiler, ama ... 

Balkan konferansının 
dün verdiği kararlar 

Serbest Fırkanın en güvendiği Adalarda mağlup oldu ve C. H. F. 
namzedi Emin .Ali Bey ittifaka yakın bir ekser~yetl«; i?tihap edildi 

Istanbulda intihabat bir hafta temdıt edıldı 

Şimendifer münakalatı sıklaştırılacak ve 
seyahat muameleleri basitleştirilecek 

tcınenrti telgraflan okundu, ve Bir haftalık intihap müdde
ll'ıerasim celf!esine nihayet ve- ti dün bitmiştir. Fakat bu miid 
rildi. det zarfında kanunen müntahip Serbest Fırkadan 

soruyoruz? 

temdit olunmuştur. 
Bir iki gündür intihap yerle

rinde vat<;i olan hadiselerin talı 
kikat evrakı tanzim eılilmiştir. 
Müsebbipleri müddeiumumili
ğe verilecektir. 

Atina sefirimiz ve Yunan hükumeti tarafından 

Muhtelif nutukların münder
!erden laakal nısfından bir faz- murahhaslara ziyafetler verildi 

t !asının rey vermesi icap eder-
b atından burada uzun uzadiya kenAdalar müsterna olmakla di 

1 
alıııetrnek lüzumsuzdur. Ma- - k t k 1 d b .k 1 - Cuma giinü Kasımpaşa . Balat, 
Üın oldu~u veçhile her konferan ger azamın a a arın a u mı Kumiapı. Çengelköy; dün de Beşiktaş 

' 6 tar rey toplanamam:ş olduğun- intihap mahallerine o muhitlerle_ alakası L?t' lki cephesi vardır: Biri ef- .. . . . f olmıyan ve ctplerınd• nüfus kağıdı bu· 
"<! • dan muadetın bır ha ta daha lunmıyan 100--150 ir Jrişililr Jrafj/e/er 

rı umunuyeyi kazanmak isti- temdidi zarureti hasıl olmuştur sevk•dilmiş ve bunlar gelir gelmez bir 
)en ve ona hitap eden zahiri cep B" l h Ad 1 d . .h· ıasırc• gibi ortaııtr karıştırarak Jaadar~ 
he . • . • .ına~na ey a ar a ıntı ap ma ve halk kordonlarını yarmışlar, san-

' dığen de husus! ve mıllı bıtmış ve Halk Fırkası nam- dığı parçalamak istemişler, pobsten,_ ~h•
~nfaatlen konımağa çalışan zedi Emin Ali B. ekseriyeti ka-\ /iden bazılarını yaralamışlar, bırer ıkişer 
' 1aldk:i cephe konferanslarm a- h" .1 k saat bu vazıyette kaldıktan sonra çıkı!' 

İistanbul intihabatı dün de 
Jevam etmiştir. Cuma gün
kü karışık hadiselere nisbetle 
dün daha sükunet ve itidalle ce
reyan etmistir. Mühim hiç bir 
vak'a olmamıştır. 

Ortaköyde 
Çil-_ ıra ı e azanmıştır. çitmişlerdir. Meseli Kasımpaşadan çekı· 
•uıa celseleri daima h;'rlak nu- Adalarda iki bine yakın miin lonler Beyolluna çıkmışlar, Beyollu •o- Dün en hararetli intihabat 

t"ukıarta haclar Bu •a a adet h" · · B. 1 ltaklarında d• teraburat yapmıflardır. Beyog" lu kaza nda olm tur k y • D a te ıp rey vermıştır. un ar- - Ayni tertip ve •1ni tip •damlar ı1ni ,.. Si uş • 

ATİNA, 11 (Apo.) - Bal
kan konferansı hey'eti umumi
yesi dün mali ve münakalat en
cümenlerinin mazbata muharrir 
lerini dinlemiş ve tekliflerini 
tasvip etmiştir. Bu tekliflerin en 
mühimleri ayni geni§likte ray
lar istimali suretile Balkan mem 

' leketleri arasında şimendifer 
münakalatını teksif etmek, seya 
hat usullerini basitleştirmek ve 

Klbım Pafa telefon muhaberatmı tesis et-Onferanalarm balayını teşkil iri/de ve beş 1erde ayni bartlrete t•şebbüs , 
t<ler. Ondan sonra terre tı. terre ___.-. ettiklerine gört muayyen bir taıımıt da- , __ ....,._ • , . mekten ibarettir. Bunılan başka 

ye ıntıhap cereyanlarını dık- • b" B Ik b" l"" · l' ıtı. U_zakerelere, münakaaft1ara gf- . / . bilinde hareket ettikleri anlaşılıyor. Zı-
9G..I. bıtanın tesbit ettiline göre bu adamların 

l'ifılince hususi menfaatler dü- çolu da mük•rrer sabıka esbabındandrr. 
k 1 k . d" U • umumı ır a an ır ıgı ma ı 

at e ta ıp e ıyorum. mumı "k d' b" Balk · ·· il . . ve ı tısa ı ır an entıtus 
§Ünceler malum olan tesirlerini içlerinde katil, hırsız olanlar da çokça-

~aprnağa başlar. Konferansların dı~ Yaşasın serbestlik, yaşasın s. F. , 

vazıyet memnunıyctbahştır.,, kir d k b 1 dil . . 
Millet Meeliei 1 teşrinisani- teş ı e a u e mıştır · 

de toplanacaktır. Bugü~ konferaıu: ~as~ Delfi 
ll'ıuvaffakiyet veya muvaffak!- diye b•lrrara/c işe koyulan bu alımlar 
~ hakikaten S. F. nın adamları mıdır ve 
Ctslzliği bu iki taktik arasında- bnları çete halinde sandık başlarını gön-

asan atıka mabedını zıyarete 

gidecekler ve orada son içtimaı 
aktedeceklerdir. ki münasebetfıtabidir. Bunun i- deren s. c. F. mıdır? 

f k · · 2 - Kasımpaıada se,bestcilerin bu a-
. ın onferanıı arda söylenilen kını zamanında bir de yeşil bayrak hava-
Sözterden dyade onlarm sami- landı, buna: 
llıiyct derecesine ehemmiyet ver - Sancak' .«ril ... 

- Arif Orucun bayrağı ... 
ll'ıck lazımdır. - Muhammedilerin bayrağı ... diy.,/er 

Piyango Yunan başvekili M. Venize
los dün Türkiye turing klilpleri 
reisi Reşit Saffet B. in şerefine 

Dün Darülfünunda bir zıyafet vermiş hararetli nu-
N tukl - k i oldu ve: 

U ar aşagı yu an ayn - Haydı bu bayrafın altında toplanı- k"l b l d tuklar irat edilmiştir. Bu zıya-çe ı me~e aş an ı fet esnasında turizmin tctvlki düşünce ve arzulan ihtiva et-
ll'ıekle beraber, konferansa işti
bak eclen milletlerin Balkan itti-
adı hakkında ayni konsepsiyo

~u taşımadıklan şüphesizdir. 
:3unlan konferansın mesaisini 
111.klşaf ettikce daha iyi anlaya
~ğız. Bununla beraber Bulgar
ar daha ilk celsede ekalliyetler 
llıcselesine •emas etmekle ittiha 
dın siyasi cephesine büyük bir 
~hemmiyeyt atf etmekte olduk
annı göstermişlerdir. Tıpkı 
i\1rup~ ~irliği me~elcsinde ol
lı Uğu gıbıburadada ışe hangi cep 

Kumkapıda Serbestçi/erin adamları nız ... 
tarafından cerhedilen C. H. F. diy• haykırd-. 

- Bu bayrak Vela .r;por k.lübüniindür. 
azasından Fahri Et hastanede _ Flamadrr. 

· - Mavnacının biri.~i .1lm1ş gelmış ... 
dan ancak yınni beş kadar kar- Diyenler, tevil yoluna sapanlar da yok. 
§1 fırkaya rey Vermiştir. değildi. Falıat ~öksü b•iirı açık, yalın < 

de görüşülmilştiir. Türkiye se
firi Enis B. Balkan konferansı 

40 bin lira 3411 numara- murahhaslan şerefine mükellef. 
ya isabet etti bir çay ziyafeti vermiş ve Yu-

Eminönü Beyoğlu Fatih ayal. bap kabak bir sakallının elinde o- 1 S B ' k Ü ıt'·· d K, lan bu bayrağın bir Spor klübünden geti- j Mahmutpaşada C. H. F. azaları Dokuzuncu tertip tayyare 
arıyer, ey oz, s u ar, a rilmiş olması kabul edilemez. o hald• çalışırken piyangosunun üçüncü keşidesi 

dıkôy ve Bakırköy kazalarına bu bayrak. nedir, Serbe~t frrkanın bun-
r b mıntaklara ait inf dan baberı VRr mıdır, bır ıntıha~ sandılr Sandık sabahliyin Ortaköy ca- dün Darülfünun konf_erans salo- 1 

ge ınee, u 1 başında ve patrrdı yapan kafılenın başın- . • 1 nunda yapılmış 40 hın liralık 
hap sandıkları ayın on dokuzun da böyle bir yeşil bayrağın minası nedir? mıı av usunda bulunuyordu. .. . . . • 

il ·· k na kadar kaza J - iki gündenberi halk kütlesi ara- • buyük ıkranuye 3411 numaraya 
cu g n~ a şamı sında Fethi B. ekmeli JO paraya, şekeri Saat tam 7,5 ta halk reylerı- çıkmı~tır. Bu biletin onda bir l 
merkezınde bulundurulacak ve gazı J kuruşa indirtecek, Menemende Fes ni atmağa ha lamı ve 12 e ka B . . 
geçen hafta iliin edilen cedvel gıydirdi. tekkeleri de açtıracak! diyorlar: ş . .ş Y_ parçasının eşıktaşta pıyango 
d k. h il 1 .. h. 1 . 1 Fethi Beyin hakikaten bu söylenen söz- ı' dar devam etmıştır. Ortakoyde bayii Salim beyde olduğu ve sa-

c ı ma a e er ınunta ıp erı /erden haber· k · · L d' d.. 1 · · · · 
• • 

1 var mı. yo şa nıçın .. •en .. 1 un rey erın1 kullananlar en zı- tılmadan elındo kaldığı anla•'ll-kaza merkezlerıne gıderek rey- fırlrası nam ve hesabına bu tarzda soz soy 1 y 

!erini atacaklardır. Şayet bu lenmesi~e sükiı_ı ediyo.ı;?. . yade Musevilerdi. Fakat buna mıştır. 
Fethı BI. /ut/en yuz/ercesı arasından ... .. • • .. 

müddet zarfında da ekseriyet seçerek kaydetttitimiz bu üç sualin ceva- · ragmen Ortakoy ıntıhabatı su- Dünkü keşidede ' ızanan nu-
t~min .edi.lmezse müd~et tem~ - hını v.rirler mi? ı kunetle devam etmiş, halk rey maralar sıraya konu.. ş olarak 
dıt edılmıyerek reylenn tasnı- (Devamı altıncı sahifede) iç sayfamızdadır. 
fına başlanacaktır. 

nan haıtvekilile hariciye na:eırı 
ve ecnebi sefirler hazrr bulun
muşlardır. Diln gece Yunan hll· 
kumeti Balkan konferanııları mu 
rahhaslan şerefine resmi bir zı
yafet vermiş ve zıyafette aJtı 
Balkan devletinin sefirleri ve 
Yunan nazırlan hazır bulunmu!J 
lardır. Zıyafet esnasında hara
retli nutuklar teati edilmiştir. 

Yunanlılann iktıaadi 
teklifleri 

Atlnadan şehrimiz iktısadl 
mahafiline ıelen malfunata gö
re Balkan konferansında Yu
nanWar Balkan devletleri ara· 
sında hususi bir gümrük tarl· 
fesi ve Balkan devletleri hari
cindeki devletler için de müş- -
terek bir gümrük tarifeııi tatbi
kini teklif etmişlerdir . 

Bundan başka konferansa 
buğday ziraatinde Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan tama
men ve Türkiyenin de kısmen 

iştiraklle bir tröst teşkili teklif 
edilmektedir. 

Tütün için de ayni surette 
müşterek satıt teklif edilme~
tcdir. 

eden başlamak lazım geldiği 
~oktası h~müz bütün alakadar
arqı. katıyetle tesbit edilmiş 
değildir Siyaset mi İktısada, İk
tısat mı siyasete hakim olacak
tır? siyasi ihtıraslarla, lktısadi 
ltıenfaatlerden hangileri daha "Yarın" ırazetesinin yalanları 
~tıvvetlidir? Balkanlılar gibi has Yarın gazetesi evvelki gün 
~s, ~uhteris .ve heyecana kapı- Kasımpaşada yapılan intihap 

1 
<in mılletler, ıktısadın ağır baş- esnasında halkın Hakkı Şinasi 
J hesaplanna, teveccühlerine ne Paşaya ve Recep Beye yuha 
<l~receye kadar riayet edecekler- diye bağırdıklarını yazmış ise 

300 seyyah geliyor 
Arondorastor vapurile (26) 

Teşrinevvelde şehrimize 300 İn~ 
giliz, seyyahı gelecektir. 

Tilrlı-ltal11hn mablıem•sl davaları rilyl't ed•rden 

•r? Bunlan bir taraftan komsi- de kat'iyyen bunun aslı yoktur. 
}'onlardaki münakaşalar, diğer Bilakis mumaileyhim halk tara 
1'.b"aftan hususi görüşmeler ne- fından fevkalade tezahürat ile 
lıcesinde daha vazih bir surette karşılanmışlardır. 
~nlayıp bildirmeğe çalısacağım. Vali Beyin beyanatı 

ZEKi MESUT İntihabın temdidi hakkında 
'fürk J t" t Vali Muhiddin B. şu beyanatta - apon ıcare 1 bulunmuştur-! 

m h d • - Kanunun gösterdiği mik-
ua e esı tarda rey atılmadığı defterlerin 

ANKARA, 11 A. A. - Ja- tetkikinden anlaşıldığından A
Jl?nya ile ticaret muahedesi bu- dalar müstesna, diğer kazalar
itin imz edil · · · f a bir hafta müddetle Samatyada AJdınl.ır reylırini C. H. F. na vtriyorlar 

Beş 

hasta 
var! 

Yazan: Etem izzet 
Yeni roman yaklnd• 

Mllllyett• cıka-0a1t 

Türk-Italyan mahkemesı 
dün faaliyete başladı 

Muhtelit Türk - İtalyan malı 
kemosinde muhtelli cthas tara
fından hüktlmetimi. aleyhine a
çılını§ üç davaya dlin bakılmış 

ve mühim olmıyan bu davalar 

intaç edilerek karar tefhim edil-
• 

mek üzere talik olunmuştur. 

Koşularda 3 cü ve 4 cil geldik! 
ATlNA., 11 - Neo-Faloro mih üçüncü, Mehmetali dördün· 

(Hu•u•i muhabirimizden)- Se cö ııeldilor. 
kiz yli:ı: metrelik kotu mü•aba
kaaını kaybettik, iki yü:ı:de Se- Bürhaneddin 

ı 

ı 
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Talısln Paşanın Hatıratı. . . ---~:---: 

~lilllllilİİıııSıılılı;.. ... .-. ................................. 1 ~..... wı Bulgar kıralın~ nişanlanması Etibba ali haysiyet 
divanı kararını verdi o: 62 (TercUm• v• lktlb•• 

hekkı mahfuzdur.) f talya kıralının kızı gelecek ay Bulgar kıraliçesi olacak .. 

Sadrazam hareminin 
Padişaha bir arizası · 

" Çarşıda çok güzel bir boroş 
gördüm, alamadım. 

Atıfeti şahaneyi niyaz ederim ,, 
- Sayei şahanenizde eğleni •.-~---,--

ıorı.ız. 1 
Demiş ve bu suretle Vahidet-. 

tin Efendiyi susturmuş. 
Valıidettin Efendinin redaeti 

ahliikiyesi daha o zaman ma- ı 
:Uın olup hanedan arasında hiç 
bir kıymet ve iyi şöhreti yok-
tu. ı 

Bu redaet bilahara bütün fe
caatile kendini göstermiş ve ma 
l·amı saltanata geçince meluf 
oluğu temell(ik ve müdahane
karlık icabınca bu sefer kuvvet 
ve nüfuz sahibi gördüğü ecnebi 
;e düşman devlete hu!O.l mesle
gini tutmuş ve mel'anette daha 
ileri giderek vatanlarını düşman. tt".;ıu..ıır.ıı 

istiliismdan kurtarmak için ga- ' 
r.a ve bu uğurda canlarını feda 
'!den Türkleri vurdurmaktan 
çekinmemiştir. 

Sultan Hamid.in Yusuf İz -ı 
zettin ve Mecit Efendilere pek ~--..ıı.. 
muhabbeti yoktu ve bunlara 
"-ir kıyın& atfetmezdi. Her 
halde sözlerinden anlaşılan bu 
idi. Bununla beraber Mecit E

Dahiliye ııazıriarındur . 

Memduh Paşa 

Dostluk L Ecnebi matbuab 

İki memleketin Balkan Birliği 

münasebab etrafında 
Bulgar kıralı Boris ile İtalya ı "Temps" gazetesi Atinada 

krralının kızı Prenses Givanni' . toplanan B~l~an konferafll'.ına 
nin nişan merasinu yapıldı, önü- 1 tahsis ettıgı ~aşmakalesın~e 

·· d k" da Sofyada parlak Balkan devletlerı arasında hır muz e ı ay . . .. f"k · f d 
bir düğün yapılacaktır. Nişan- b:.rlık t~sısı ı. n etra m a ez-
lanma evlenme gibi şeyler her- cumle dıyor kı: 
kesin hayatında birer merhale "İktısad1 esas. sa~lam su~e.t-
t k·1 d n safhalardır. Vakat te tesis edilince myası mesaılın 
eş ı e e • .. k"l ı - .. 
hükümdarların, devlet reisleri- h~llı d?~a az mu~ ı o acagı u-
ne taalluk edince pek tabii birer mıt edılıyor. Bu ısp~t~ ~uht~ç~ 
aile meselesi olan bu işlerin hu- tır. Çünk~ ft.'-.:'.rupa bırlı~ı • gı~ı 
dudu genişliyor. işte Bulgar kı- Bal~an bır!ıg.ınde d~ ~ıya~ı cı-

1 e lenmesi de böyle oldu. bet ıktısadı cıhete bakımdır. E-
ra mm v . d · · d" 'k' Babası Ferdinandın yerine geçe-1 mnıy_etoır:ıa an ıktısa ı tcşrı. ı 
1. "ki sene olan kıral Boris be- mesaı kabıl olamıyacaktır. Atı-
ı on ı f bb" .. 

k• b" h"k"mdar olarak daima na kon eransının teı,e usu az 
ar ır u u · k d ""Id" B d bahsedilen kıraldır. Şimdiye ka- şayanı d~k at egı ır. . u ~ 

dar Bulgar kıralının evlenmek beyn~lmılel hayatı tanzım, mı!
. · htelı"f teşebbüs ve niyet- !etlen menfaatkrınr muhafaza, 
ıçın mu . • 1 · k · !" 
!erinden bahsedilmedi değil. Fa- bazı hükumet erın e se:ıya uzu 
k t b' takım siyasi mülahaza- mundan fazla olarak sıyasetle-
1 a b ı~a miini olmuştur. rinde hakim olan mukaddes hod 
ar K~al Bori.sl.n İtalya kıralınm binlik esasına tercihan beynel
kızını almak istediğinden evvel- rı_ı:ilel t~s'.111~.dü il~ame etmek dü
ce bahsedilmedi değildi. Fakat şuncesını gosterıyor. 
bu ancak şimdi hakikat sahası- Bir Balkan birliği şu şartla 
na çıkıyor. İtalya ve Bulgar kı- sulha hizmet edebilir, bunu bir 
ral hanedanlarının böyle bir sıh- gün başka bir Avrupa zümresi 
riyetle bağlanması İtalyada bü- aleyhine hareket edebilecek su

rette tesis etmekten içtinap et
meli ve onu bir istila ve hakimi 
yet siyasetine alet olmak sure
tile esasından uzakla~tırmaktan 
çekinilmelidir. 

fendiye Çamlıcada güzel blr broş her ne fiate ise bedelini çan\ 
köşk alıp ihsan etti. tadan verdirip alınız ve Sadrıa-

Sultan Hamidin Süleyman z~m Pa~anın haremine gönderi 
Efendi isminde bir biraderi da nız, dedı. 
ha vardı. Hünkar bununla o ka- * * * 
dar meşgul olmazdı. Zaten Sü- Sultan Hamidin fazla ehem
leyman Efendi de Bebek üstün miyet verdiği merasimden biri 
deki k!Stk!inde milnzevi bir çift d~ ~er ramazanın on _beşinci giı 

Fransada feyezan 

VERDUN, 10 A. A. - Bu 
, ha valide müthiş feyezanlar tah
ribat yapmaktadır. 

R .. 101 
Facia kurbanları 

1 

edilecek doktorların 
neşredilecek 

Tecziye 
isimleri 

• 'i • 

IÇlft merasım ANKARA, 11 (Telefonla)_: dürü, sıhhiye baş müfettişi, sıb· 
LONDRA~ 10 .A·~: - Sa~t Etibba odaları ali haysiyet diva- biye sicil müdüıii B. !er bulııll' 

Paul katedral• ayın ıçın tesbıt ru bugün sıhhat ve İçtimai Mua muşlardır. Haklarında mensU9 
edilmiş olan saatten çok evvel vcnet Vekaletinde sıhhiye müs- oldukları odalar tarafından icc3 
kesif bir halk ~b~kası. ~rafın- tcşarı Hüsamettin B. in riyase- yı san'attenmen'i kararrveriJen 
dan ihata edilmıştı~. Kı~se. de- tinde toplandı. İçtimada Adliye ler hakkında müzakerat cereyan 
rununda halka ta~sıs edı~ış ?- teftiş reisi Selim Nafiz, Darül- etmiştir. Etibba odaları kanuııU 
lan bütün yerler ışgal edı~ış fünun tıp fakültesi reisi Sürey- mucibince ali haysiyet 'tlivaJ11 

bulunuyordu. Yanın saat ~~d; ya Ali, Erzurunm meb'usu Ah- karar verince bunu alii.kadarla· 
detle kabine azasından, huku- met Fikri, Cerrahpaşa hastane- ra tebliğ ve ilan eder. Bunu da ' 
met erkanından bahriye ~e or- si sertabibi Rüştü, hıfzıssıha mü yann iliin etmesi muhtemeldir 
du tayyarecilerinden, sefırler
den, dominiyon nazırlarından 
ve Hint prenslerinden mürek
kep olan alayın geçidi devam et 
miştir. 

Siyahlara bürünmüş olan ka
za kurbanlarının akrabasından 
bulunan kadınlar yerlerine gö
türlildüğü zaman halk büyük bir 

lzmirde yeni bir hadise 
Taşkınlık yapan Serbestçiler 

bir polisi yaraladılar 
heyecana tutulmuştur. Ayini di- İZMİR, 11 (Hususi) - Mu- nı çekmiş, iki el ateş etmiştir· 
ni pek heyecanlı olmuştur. Kaza halifler intihabat münasebetile Kurşunlar Ahmet ef. nin göbe· 
kurbanlan:ım istiraha~ı ru?? i- yaptıkları taşkın haraketlere bu ğine ve kasığına saplanmıştır. 
çin Wesmınster kato!ık kılıse- gün de kanlı bir vak'a ilave etti- Polis itidalini muhafaza ile Rı· 
sinde d~ bir ayin y~p~I~ı~ ve bu !er. Kaçakçı Rıza isminde biri zaya mukabele etmemiştir. Ya· 
na takrıben 3,000 kısı ıştırak et- B • d bek .. 1 d . rasının ağırlığına rağmen mütO-. . · ornova a cı ı e evnye ge-
mıştır. zen polis Ahm;t Ef . k cavizi yakalayarak adliyeye veı 

LONDRA, 11 A.A. - R-1'01 " · nın arşı- miştir. Hakkında tevkif müzek-
işaretli balonun uğradığı kaza sına çrkaraık Ben serbest fırka keresi kesilmiştir. Hadise H~ 
neticesinde telef olanların cena- danım. Halk fırkasınrn anasını arasında derin bir teessür uyarı· 
ze alayı bu sabah kesif bir halk avradını!..." Diyerek tabancası- dırmıştır. 
kütlesinin iştirakile yapılmış- · 
tır. Alay Westminster kilisesin Maarif vekilinin beyanah den hareket ederek bütün sokak 
!ardan geçmiş ve Euston istas
yonuna gelmiştir. Cesetler, bu
rada bekliyen vapura konacak 
ve gömülmek üzere Cardingto
na götüıiilecektir. 

Fevzi Pş. Hz. 
Urfada 

~-~----~--~--
Es at Bey, lstanbul n1ekteplerindeki 

teftişatın neticesini anlatıyor 
ANKARA, 11 (Telefonla) - tedir. Bunun üzerine bu mek· 

Maarif Vekili Esat B. bana şu tepte tertibat alınmış ve eşya· 
beyanatta bulundu: !ar ambalaj edilmiştir. Artık ya 

- İstanbulda bazı mektep- tı mektebinin oraya nakli ikti· 
leri ve Daıiilfünunu ziyaret et- za ediyor. 

çi hayatı geçirir kendi ale - nu ıcra olunan hırkaı saadet a- M. Paskal türkleri 
minde ve kendi işlerile mej _ layı idi. O gün Sultan Hamit : hk' . Urfa 9 - Büyük erkanı har-
oul olurdu. Yıldızdan kalkarak ya kara ta ta ır ,etmemış biye reisi müşür Fevzi paşa haz 

ti~. Pen?ikt.en d~ğ~uca Eren- Çünkü bir kere 200 tıalebC 
koy kız lısesıne gıttım. Mek- Galatasaray lises· k d ıun· "d" .. h . r . ıne ay o 
tep In:? .. u~ ve eyetı ~a ımı~e muştur. Ekserisi Anadolunun 
s!le _go~ştum. Mektebın temız \muhtelif yerlerinden gelen bu 
1 k, ı~tız~mı ve dersa~~Ierde ta vatan çocuklarını tekrar geldilı 
lebenın suall~re ~erdı~ı cevap- leri yere iade imkanı yoktur· 
lar, mem~unıye~ı ~ucıp oldu. İstanbulda bu işe münasip ve 

0 

Sultan Hamit' kendi çocuk- rikile yahut denizden is.timbot Şark şimendiferleri amelesi- \retleri refakatinde birinci umu-
l arının tahslllne itina eder bun la Topkapı sarayına gıder ve nin evvelki günkü içtimaında, mi müfettiş İbrahim Tali B. or-
ların kemalatı ilm ile mü~eh - b~yük teşrifat ile hırkai saad.!- ameleden bazıları tarafından, du müfettişi İzzeddin, kolordu 
hez olduğunu isterdi. Fakat ~i .~iya:et merasi~ini yapa~~··) şirket müdürü Müsyü Paskalın kumandanı Ali Fuat Paşalarla 
her nedense buna muvaffak o- \l'iikela, ulema, umera ve bılu- Tüı~tler.i sarhc~!ukla itham et- nüfus umumi müdürü Akif bey 
Iamaz ve bu yüzden pek canı mum ricali ;Jevlet ve har.emi hü( 1 tiği hakkında, serdeıdilen iddia olduğu halde bu akşam Urlaya 
sıkılırdı Şehzadelerinin iyi rnayun erkanı bu merasıme da 1 d ğ 1 d - ·ı teşn'f etmı'şler, binlerce halk ta-. 1 ı d J arın o ru o ma ıgı mumaı ey-
yaşamalarrnı ve her tür!~. esb~- vet 0 unur ar 1

• Jüral Borls ile nişanlısı hin böyle bir şey söylemediği rafından parlak ve candan teza-
bı rahat ve refahtan mustefıt (Bitmedi) yük bir memnuniyetle kar'ıian- anlasılmıııtır. hüratla kar~danm:sl:ırdır. 
olmalarını iltizam ettiğinden M ks.k d b. f • d B ı · d · b h b --·····---·-··········-· ..... ----····-·----······-·············-·······----. . . . . e ı a a ır acıa ı. u garıstan a ıse u a er 
daırelennın ıhtıyacatmı tama-

1 
. karşısında herkes sevine duydu. [ 

·ı t · d d' B n1 .. MEKS KO 10 A.A. Bır ta- . - . mı e emın e er ı. u ar gun- ' .. .. .. Hala da bu sevınç devam edıyor. 
düzleri araba ile Yıldız parkın- kım eşhas 80 kadar koylunun K 1 B · B l k 

d A . . ıra ons u gar anunu 
da tenezzüh ederler Ramazan- ua etmek ıcın toplanmış olduk • . "b' t. d k ' S · - · · · · esasısı mucı ınce or o o s mez-
da camilere giderlerdi. Fakat lan anJaros kı!ıbesını ateşe ver h b" 1 d' u~ıb k' ı·t 1 1 , · 1 d' K" .. h r e ınce ır.,. u ı aya.cıra, 

1
• 

~ehirde gezinti yapmalarına mış e·rı ıı::I okmur akıne gellmlek henadanı kat~ı:ı..:tir. Papa biri 
müsaade etmezdi. Bir aralık suretı e o me ten urtu an ar k l'k : ıı· t 1 k 

b ·ı · !Af d'I · 1 d' ato ı prenses,n ır or oc o .s 
pek se~.diği ço~uklarınd:ın tfa. anlca ıd.~ ıt ad e ı .mış.her hır. kıra! ile evlenmesine rıuı olmu-
şehzade Burhaneddın Efendı - ın an ıya a ınti a at . B · ·n bı"r şeltı'l bulu-.. ı · h" d b }Or. unun ıçı 
~e cuma ~~nen şe ır. 7 ara .. a Helsingfors, 10 A.A. - U- nacaktır. O şekil de nikahın ev-
1 e tenezzu Y:1Pması ıçın mu- mum1 intihabatta komünistler vela katolik sonra ortodoks ayi
r.aade olundu ıse de can sıka- ı l"k b ı d ki .. · · · 'd'l k k b 1 . . . - . d evve ce ma ı u tın u · arı aza- nı ıle ıcrası cıhetıne gı ı ece -
ca . Sazı! şeyi er ış~tdtı_gm Iaren mde Iıklardan 23 ünü kaybetmisler- tir Bulgar kıralicesi katolik ola 
nettı. u tan arın ız ıvaç m a d" M haf ak" ı b · · • 
b 1 1 k k d . k 1 ır. u az ar ar u azanın rak kalacaktır u su tan ar gere en ı ız a- . . . · · . 

h . 1 . 1 k onunu ve sosyalıstler de yedısı- İtalya ve Bulgarıstan 
rı ve emşıre erı o sun, gere . . . .. 
diğer şehzadelerin veya sabık nı kazanmışlardır. İtalyan gazetelerının bu mu-
padi ahların kızlan olsun ayni '111 k t l • 1 nas:b~tle y~dıkları yaz~~a.1: Ra-
derecede semihane davranır, lr'l e ep fıer Y.aıu dıkkattır. Heme~ butıın fa-

1 her birine ayni tantana ve re- •• sıst ga7eteler Bulganstana k:'lr-
fahı muhtevi saraylar verirdi. m usa bakası ~ı. dostluklarını r:as.ıl ~nl:ıtmak 1 

Esa.sen, bu tarzda ihsanlar yap ıçın pek hararetlı hır. lıs~n. lml-
rnaktan, atiyye dağıtmaktan 'l 4 iincii hafta !anıyorlar. Bulgar mılletmı met 1 
kendisine müracat edenleri boş hediyorlar. Hu13sa kıral ;le pren 
çevirmeyip kalplerini tatyip birincilikleri sesin nişanlanması iki memlel: t 
etmekten hem zevk duyar, hem Mektepliler müsabakasının arasıeda mevcut olan ve ileride 
de bunu siyasetine muvafık gö- 74 ~ncü hafta birinciliklerini sı daha artacak olan bir dostluğun 
rürdü. rasıle yazıyoruz.: meydana çıkmasına vesile teş-

İyi hatırlanın: Bir gün ma- 1 - Türk biçki yurdu talebe- kil etmişti:. Bulgaristanm İta
kaını sadarette bulunan zatın sinden 3150 numaralı Muzaffer !ya hükumetinden daima muza
haremi zatı şahaneye arzolun- Ahmet H. heret gördüğü söyleniyor. Ro
mak üzere bana kapalı ıbir zarf 2 - Arnavutköy kız kolejin- ma hiikumeti Balkanlarda Bul
içinde bir arize göndermişti. den Zehra H. garistana muzaheret etmeği da
Bu arizeyi öylece takdim ettim. 3 - Darüşşafaka lisesinden ha muvafık bulmaktadır. İki 
Bir müddet sonra huzura çağ- 268 M. Faik B. memleketin münasebati şimdi 
rıldım Hünkar zarfı açmıştı. 4 - Not~dam dö ~iyon Fran- bu suretle de bir kat daha takvi
İçinden çıkan arizeyi bana okut sız mektebı talebesınden 72 Ne ye edilince ilerde iki memleke
tu. Sadrıazam Paşa haremi bu zahet H. tin munasebatı daha mühim saf 
ar1zesinde bir kuyumcunun dük- 5 - Galat~sasaydan 140 No. halara girebileceğinden bahse-
ka unda gayet güzel bir broş Mah~ut Şeni B. denler az değildir. 
gördüğünü, fakat kuyumcu çok M~s~bakayı kazananlar mev .--------
para istediğinden alamadığını ut .. mükafatlarını _g_azetemize Amenkadan Londraya 
yazıyor, atifeti şahaneyi niyaz muracaatla ald~rabılırler. LONDRA, 10 A. A. - Ko-
ediyordu. Ben böyle bir tasdie 75 ncı hafta Iumbia tayyaresi benzini tüken-
tavsit olunduğumdan dolayı 75 inci hafta başladı. Gaze- miş olduğundan dolayı saat 16, 

l 

p~k .. sıkılmıştım. Sultan Hamit temizde bir hafta zarfında çıka 30 da Scilly adalarında karaya 
1 

Başvekil l&met Pata Ankara zanan hayvan ve Ankara İdman 
y~zı;m~en sıkıntımı anladı ve cak haberlerin en mühimmini inmeğe mecbur olmuştur. Mez- At yarıtlarında. Cemiyetleri ittifaki kongresi a
gulumsıyer~k: .. seçip _cumartesi akşamına ka- kur tayyare yarın Londraya mü- Atlardan yukardaki büyük çılmadan evvel kulüp reisi ve 

- Ben böyle muracatlardan dar mus;ıbaka memurluğuna teveccihen tekrar yola ~ıkacak- at ya;·ıtını kazanan Andronikos. murahhasları mıntaka binası 
memnun ohırum. Sordurumız o 

ı:ey~tı talımıye ıle program mektep idaresinin talebeye ko
Iar uzerınde konuşt1;1111. Ora- - lay şekilde nezaret edecekleri 
d?n Ç~p~ kız muallım mekte- - başkaca bir bina da mevcut de
bıne gı~tım. V~ perşembe ol- - ğildir. Bir aralık Baltalimanın· 
mak munasebetıle pek az mual d b" b" d" .. "im" ·· E 
Ii H B .. d" K d" a ır ına uşunu uştu. • 
~ · ve. ey gor um:. e~ ı- ğer boş olsaydı bu binaya ya 

lenle terbıye mevzuu uzennde tı mektebinin nakli imkanı o- • 
görüştüm. . . . . !urdu. Bunu da tetkik ettiırt- l 

İstanbul kız lısesını de zıya- Maalesef imkanı bulunamadı. 
ret ettim. Yalnız mektep mü- Cünkü burası bir müddet evvel 
d~ıii ve muall!m H. !arla göıiiş- Fen fakültesi deniz hayvanları 5 
tt~m. Talebe ıle temasa geleme istasyoau.n<l ve kılıkçrlık mek· 
dım. .. .. .. tebine tıahsis olunmuştu. 

Darulfununda P.~o!es~r ar- Eğer im karar olmasaydı }'~ 
kada~lar~mızla_ . ~or_ııstum. Ve tı mektebinin buraya nakJİIIl 
kendılerınden ıyı ıntıbalarla ay tecviz edebilirdim." 
rıldım. Gezdiğim diğer mek- -
teplerle beraber Gazi yatı mek- Vekil Beye Galatasarayd~ 
tebine de uğradım. Vaziyet §U- iı:ıti~ar eden talebe hakkında1'1 

dur: Galatasaray lisesi, memle sualıme cevaben: . 
ketin rağbet kazanan mektep- - Bu hadise hakkında siZI 
lerinden birisi olmak itibarile tenvir edeyim. Bu talebe sınıf· 
bu sene fazla talebe kaydına ta kaldığı için, parasız leyli· 
mecbur olmuştur. Bu sene 1200 lik vaziyetini kaybetmişti. Fa: 
talebesi olan mektep için bir kat mei«ep idaresi bu talebeyı 
ver bulmak lazımdı. Mektebin mektepten atmamış, hatta tab• 
inillhak binalarını gezdim. Bun sil parasını temin çarelerini bul 
!ar, hiç dershane haline kona- muş ve bunu da kendisine söy• 
mamıştır. !emiştir. Buna rağmen taleb_e;. 

Bunun üzerine tetkikat ya- nin gaybubet ve intihar euıgı 
pılmış ve Edirnede kız lisesinin anlaşılmıştır. Onun için intihar 
L çıktığı binaya Gazi şehir yatı hadisesinde mektebin tesiri ve 
mektebinin nakli ve yatı mek- dahli yoktur. İntihar başka se' 

! tebinden kalacak binanın da Ga beplere haıı;ılolunabilir. MekteP 
!atasa.ray mektebinin bir kısım idaresi, tahkikata başlamış ve 
talebesine tatısisi düşünülmek- bazı emareler elde edilmiştir. 

Bursada C. H. F. nın tam galebesi 
Muhalifler, Bursada ancak (100) rey 

alabilmişlerdir 
BURSA, 11 (Milliyet) - gat, Gaziayintap, Kay,seri, BO' 

100 muhalife karşı 4919 rey C. ğazlıyan, Pulathane, Ayancık. 
H. Fırkası lehinıe verilmiş ve Köyceğıi.z, Ta§iköprii, Körele,b 
intihabat fırkamız lehine neti- nik, İncesu, Pinarbaşı, Yalova, 
celenmiştir. Kavaklı, Sille, Akveren, KorkO• 

Orhangazi 196-474, Kemalpa Şile belediye intihabatında halJı 
şa 185-2107, Gemlik 105-1975 fırkası namzetleri kahir bir el<· 
Orhaneli-Yenişehir de (mütte- seriyetle kazanmışlardır. 
flkan H. Fırkası namzetleri ka 

1
. d d R 

zanmışlaTdır. n epan ans omen 
ZİLE, Konya 11 (Milliyet) muhabiri geldi 

Halk ;ı"ı~kası kahir bir ekseri- - Romanyada münteşir tndoo 
f:tle ıntıhabatı JQaazndı. pandans gazeteıi muhabiri J! 
Hertarafta kazanıyoruz Gele Lüdovi 
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ir haftada 3,075,536-liralık lsterlin satın alındı 
Vilayette G. 38 1 Maarifte 1 Mübadele 1 Ekonomi f Tek taksi ll...__,,1._ah_k_em_e_leT<_d_e _..f 
Maaş Gazi Hz.ne arzı 

tazimat edildi 
M. Mektebi Dün hararetli bir Devlet Belediye, itirazları 

tetkike başladı 
Son karar 

' 
b danlar, nasıl ça-
llnuş ve parası 
llasıl alınmış ? 

kişi nazaret altına 
ihrıdı. Bazı sarrafların 
tevkifi muhtemeldir 
laı işleri muhasebeciliğinde 
Ye müfettişi Nazrm Ragıp 
lirafından yapılmakta olan 
~\.tın ilk safhası bitmiştir. 
.. eseıenin aslı, başkalarına 
tiİzdanJarın çalınarak sarraf
'8ıtasile paralarının alınma 

Bugün büyük Yünkers 
tayyaresi İstanbul 
afakında uçaı.:ak 

Şehrimize gelen G-38 Yün
kers büyük Alman yolcu tayya
resi kaptanı M. Brauer tarafın
dan dün Gazi Hz. ne bir tazimat 
telgrafı keşide edill'1iştir. 

Hava kaptanı bu telgrafında 
Türkiye topraklarına gelmekten 
mütevellit iyi intibalardan ve 
hararetli hüsnü kabulden takdir 
kar bir lisanla bahsederek Gazi
mizi hürmetle selamlamaktadır. 

1 T eşrinisanide 
küşat edilecek 

Bu hususta hazırlıklar 
bitmek üzeredir 

Millet mektepleri bu sene de 
1 Teşrinisaniden itibaren faali
yete geçecektir. İstanbul maarif 
müdürlüğü Millet Mektepleri
nin yeni tedrisat senesi istihza
ratını ikmal etmek üzeredir. 

Hali hazırda, proo-ramda bir 
tadilat yoktur. Heniız vekalet 
bu hususta tebligatta bulunma-
mıştrr. 

Darülfünun Eminliği 
intihabı ne zaman ? . 'u ıneselede sarraflara ko- Tayyare kaptanı Başvekil Paşa 

~,,_ d R f d' ile Nafıa vekili Zekai Beye de ""culuk e en ıza e en ı Geçen hafta Pazar günü An-
et al ı tazimat telgrafları cekmiştir. l' tına a ınmıştır. karaya giden, Darülfünun emini 
alıkikatın cereyanına göre: Dün öğleden sonra, umumi Neset Ömer B. bir kaç güne ka-

. İ olarak maaş cüzdanları harpte ölen Alman zabitlerinin dar Ankara'dan dönecektir. Da
tİrilmek için şubelere gön hatıralarım yat ve tebcil için rülfünun eminliğ-i intihabının 13 
· tir. Buralarda sahibi mü tayxare namına .. _:ar~byadaki Tesrinievvelde yapılacağı söyle 

t ttmiyenlerin cüzdanları meza_z:hk~ar:na b~yuk bır çelenk niyorsa da ögrendiğimize !!Öre 
llıtrkeze getirilmiştir. Bun- vazedılmıştır. Dun. akşam Al- bu müddet takarrür etmiş de

• tlmdiye kadar ıneydana man sef~ret~ıanesı_ncle . Almaı: ğildir. Ancak Neşet Ömer B. in 
tın& göre, on beş kadar ça- tayyayrecılen ~erefı~e bı: resmı Ankaradan avdetini müteakip, 

.. ~k ve sahte ilmühaberler i- kabul ve çay zıyafetı tertıp olun eminlik intihabı günü taayyün 
""'l'aflar vasıta.sile paraları a- muştur. edecektir. 

ta başlanmıştır. Alman tafl'.arecil.eri ~amrı:a y eşilköy ve Nişantaşı 
~lhayet asıl cüzdan sahiple- bu sabah Taksım abıdesıne bır • k I . 
telerek cüzdanlarını istemiş- çelenk vazolunacaktrr. ıl mektep en 
Ve ~ki muhasibi mes'ul Bu sabah saat dokuz ile do- İstanbul maarif müdürlüğü-
. di Bey de tetkikat yaparak kuz buçuk arasında Tilrk gaze- nün, İstanbul dahilinde acacağı 
latiınan meydana çıkarmış telerine bir cemile olmak üzere 24 ilk mektepten dördünün bu 
llıaUye milfetl§liğine de ma- Yünkers tayyaresile İstanbul 8 sene açılması mukarrerdir. Bu .. 

t vemılıtir. fakında bir uçuş tertip olunacak dört mektepten Fatih ve Anado 
l'ıüıarri edilen bazı sarraf tır. luhisarındakilerin ac;ddıkları ma 

ıırında bu çalınan cüz- Bu hava cevelanına yalnız lumdur. 
8.rdan bulunmuştur. İki matbuat mümessilleri iştirak e- Çarşamba günü, dört mek-
k ve dört Rum sarraf ala- deceklerdir. tepten biri olan Yesilköydeki 
~r görlllmektedlr. AlAkadar Alman tayyaresi yarın sabah mektep küsat edilecektir. 
Urlat' ile birlikte mevkufen Atinaya hareket edecektir. Perşembe günü de, Nişarıta-
~eye verilmeleri muhtemel smda hazrrlanan ilk mektebin 
luyor. küşat resmi yapılacaktır. Diğer 

· Bir terfi Türk Hanımları mektepler, gelecek seneye ka-
l!iıinci sınıf mUfettİf olan ~ar bitmiş bulunacaktrr. 
'im Ragıp Bey başmUİettii- c. Halk F.na aza Ilk mekteplere tehacüm 
terfi etmi~tlr. kaydediliyorlar İlk mekteplerin tedrisata 
Malollere tevziat başlamalanndan bir hayli müd-

~alilllerin paralarmı alma- Münevver Türk kadını Ctim- det geçtiği halde, mekteplere o-
tçln temdit edilen milddet huriyet Halk frrkasına, büyük lan tehacümün hala önü alıruna 
~ube için lkllfCI" gündür. bir sevinçle reyi- mıştır. İlk mekteplere bu sene, 
u ft d Ş fik B ni vermekte ol- her senekinden fazla tehacüm 

e er ar e · ey dufl;u gibi, ayni vardır. Maarif müdür!Uğu, her 
Defterdar Şefik Bey yann zamanda da fır- milracaatl is'af edebilmek için 
_ döaecektir. kaya mütema lher tür!U tedbiri almıştır. En 

K b• diyen müracaat- !fazla tehacüm, Davutpaşa. E-
8ffi JYO le ~ayde~ilmek· yip, Unkapanr semtlerindeki ilk 

tedır. Bılhassa mekteplere vuku bulmuştur. 
İ b ft 1 592 ıbu hanımlar Bu mekteplerde, sadece yeni 
t a aaa ,463 memleketimizin şubeler açmak kifayet etmemiş 
irterlin alındı tanınmış ailele- ve yarım gün!Uk tedrisat yap-

rine mensup ha- mak zarureti hasıl olmu~tur. 
S,073,536 lira evrakı nımlar teşkil etmektedir. Gazi- Bu mekteplerde en çok tale-

nakdiye çıkanldı aymtap meb'usu Kılıç Ali Beyin be kaydolunan sımflarda, sab3h 
validesi Hanım da Halk fırkası tan öğleye kadar bir kısım, öğ

i Tqrinievvel 1930 tarihin- Beyazıt kazasına ara kaydolun- leden akşama kadar da diğer bir 

içtima oldu.. Bankası Katil Mahmut timaı 
Müzakere edilen mese- Şoförler de çağrılarak haneye gönderildi 

dinlendi 
leler mektum tutuluyor Memurlar bankaya Tek taksi aleyhinde şoförler Fakat 2000 lira tazminat 

Muhtelit Mübadele komisyo hissedar olabilecek tarafından yapılan itiraz üzerine 
nu üçüncü bürosu dun öğleden belediye encümenince tetkikata 
sonra M. Anderson'un riyase- - Devaire bu hususta bir devam edilmektedir. Şoförler ce Şehremaneti su yolcuların-

verecek 

tinde toplanmıştır. t . ld. miY.eti.murahhasları da encüme dan Mahmut Ağa Koskada Rüs 
Türk ikinci murahhası Nebil amım ge ~ . ne davet edilerek kendilerinden tem isminde birini öldü müş, 

Beyle Yuna b hh Devlet Bankası tesısı etra- lazım gelen izahat alınmrştır. Osman Adlı bir arkada· ı ya-
n a mura ası f d ki f li ·ı 1 k d' 1 M M. Fokas ta bu içtimaa iştirak ın 

0
a .aa ye

1
t 1 be~ eme. te .. ır. Bu izahata nazaran tek taksi ra arruştı. aznunun muhake-

etmişlerdir. . evaıre ge en ır.ta~ım u~e- hakkındaki talimatnamenin te- mesi esnasında delilik asarı gös 
İçtima geç vakte kadar de- n_ne memurl~rdaı: ıstıyenlerın ferrüata ait bazı maddeleri üze- termesi üzerine Tıbbı adliye sev 

vam etmi ·, ftilafnamenin tat- b~rer maaş nısbebnde Bankaya rinde tadilat yapılmasına karar kedilmiş ve Mazhar Osman B . 
bikatında çıkan ihtililflar hak- hıssedar kaydolunmalarına bas- verilmiştir. Tadil edilecek olan le aralarında zuhur eden ihtila
kında tarafeyn heyeti murahha l~mışı:ır. Devlet Bankası t~şe_k- maddeler tesbit olunmaktadır. fa rağmen Tıbbı adli, Mahmu
salannın mütaleaları alınmış,ha kül ettı~ten s~nra k~nsorsıyom Ekmek narhı 20 para dun mecnun olduğu noktasında 
raretli müzakerat ve müııaka- muamelatı halı ha.zınle .Devlet ısrar etmişti. Mahkeme Tıbbı 
şat cereyan etmiştir. Bankasına devredılecektır. . daha düşecek adlinin vardığı bu neticeye göre 

Müzakeratın neticesi hak- Mensucat meselesı Narh komisyonu yarın top- kararını vererek Mahmutlu be-
kmda ketumiyet muhafaza edil Ticaret odasında mensucat lanarak bu haftanm ekmek fiat raet ettirerek tımarhaneye sevk 
mektedir. sanayii komisyonu dün bir içti- !erini tesbit edecektir. Fiatler etmişti. Temyiz mahkemesi, bu 

Dün ikinci büro da toplan- rna yapmıştır. iki aydanberi mütemadiyen düş- kararı hakkı ahsi noktai naza-
mış, tfili mübadele komisyon- Bu içtimada mensucat fahri- tüğü halde geçen hafta frrance- n:ı:ıdan ~ozmuştur. Mah_mudun 
!arının raporlarını tetkik etmiş katörleri arasında tesisi takar- la fiati ipka olunmu~. ekmeğe dun yemden muhakcmesı yapıl
tir. rilr eden ittihadın şekli görüsü!- ise 10 para zam olunmuştu. ~ış ve nak~a uyular~~ makt~-

Ankarada bulunmakta olan müştür. Buna seh p bir miitidettir her lun ~eresesıne 2000 ura taz~ı-
ba murahh~sımız. T.evfik Ka- Zeytincilerin metalibi gün külliyetli miktarda buğday nat .ı~sına Mahmutlu mahkum 
mı! B. yarın şehrımıze avdet e- . _ . .. geldiği halde geçen haftaki mu- etmıştır. 
decek ve ağlebi ihtimal salı gü Z~y~ın Ja~ılar'.. bır ı;:uddet varedatın azalım olmasıdrr. Çıkıkçı Melin1et Ağa 
nü komisyon hey'eti umumiye- evvel · : : muracaa a mnlu- Halbu~i bu haft": tekrar_ muva- bir seneye mahkA ld 
si toplanacaktır. ame e vergısinın derhal kaldı redat zıyadeleşmış olduğundan .. .. .. um O U 

Hakem kararlarının tarafey- ması?-1 temenni etmi~lerdi. ekmek fiatinin de 20para kadar ,Orta~oyde, Buyuk ayazma-
ne tebliği için bitaraf aza Müs- T~caret ~~ası zeytın ya~cıla- tenzil edileceğine muhakkak na da bahçıvan Dramalı Ahmet, 
yü Rivasın avdeti beklenmekte rın dıleklennı muntazam bır su- zarile bakılmaktadır. bir gün tramvaydan dü er, ko 
dir. rette tesbit için salı günü Oda- Es f . l . . lu krrılır. Doktora müracaat e-

Yunanlılardan alınan tazmi- da bir içtima~ dave.t etmi~tir. na cemıyet erının decek yerde, gider, ahçı Meh-
nattan istifade edecek Rumlar Kambıyo fiatlerı şikayetleri met ağa isminde birini bulur. 
dan komisyona müracaatlar 3 Dün borsada İngiliz lirası Bazı esnaf cemiyetlerinin es- Krrığmı ona sardırır. Ahçı da 
bin kişiye baliğ olmu tur. Daha 1030 kuruşta açılmış ve ayni naf nizamnamesinden şikayetle Kırık kolu talaşlarla bağlar. 
20~ mliraca.~t olacağı tahmin fiatte kapanmıştır. ri Ticaret müdiriyeti tarafından Fakat o kadar sıkı bağlar ki, 
edllıyor. Gunde ~kadar mü- Liret 9,01 Altın 918 kuruş- dinlenilmiş ve tktısat vekaleti- kan hareket edemez olur. Dr .. 
racaat vardır. Bır aya kadar tan muamele görmüştür. ne gönderilmiştir. malı Ahmet, Mehmet ağaya 
müracaatların arkası alınamaz V l b. l' . H k. h . tekrar gider: apurcu a J1. ase ı astanesinin tevsiı A d sa müddet temdit edilecektir. r ır l~l - .man, er, kolum fena- -

62,000 isterlin 15 au··n dağılacak mı ? Haseki hastanesinin tevsii !aştı. . BLr çaresini bul. . 
& Son 1 rd 

1 
için cemiyeti belediyenin kabul Mehmet ağa aldırmaz: 

sonra tevzi edilecek b" liği . ~a;:. at a _vaptmurcu ark ettiği tahsisatın sarfına başlanıl - Sen merak etme, der, ge-
ır ış en ıç e eyı gı eme t H ta d · b. · recek. . Sakın doktora göstere 

Ga · "b d'll 1 ted'r mış ır. as ne e ycnı ır pavı- ,, 
yrı mu a ı ere yapı an 1 • • k 'k v· leme sonra konlunu k s · ·· · · M 1. V v 1 b' 1·~· "d"-'' yon ınşası ve yata mı tarının • ım .- , e -

tevzıatın tesrıı ıçın a ıye e- apurcu ar ır ısı mu uı u 400 "bHiğ d" il illmek dl rn.ege kalkar. 
kaletile temasta bulunan gayri Şevket B. in İktrsat vekAleti mü t e 

1 b'ı kuş ~ kadte ~· Fakat 0 akşam Dramalı Ah 
mübadiller cemiyeti ikinci reisi şavirliğine tayini ilzerine mün- lı ~:t ır aç g 

8 
ar aş met, şedit ıstıraplar içinde son 

cıet etmiştir. hal kalan müdürlüğe kimııe ge- ya ır. .. nefesini veriyor. 
Yunanü1 ··.fon alınan 62 bin tirilememiştir. Buna sebep bir- Kadıkoy tramvayı Mehmet Ağayı bunun üzeri-

Celal Ragıp B. şehrimize av- liğin varidatı olmamasıdrr. Üsküdar tramvaylarının Ka- ne tevkif ederek birinci ceza 
!sterlinin gayri mübadillere Vapur sahiplerinin vapurla- dıköyüne temdit edilecek olan mahkemesine verirler. Oradan 
tevziine on beş güne kadar baş nrun tonajı başına bir kuruş bir- kısmı için açılan milnakasaya da ağırcezaya tevdi edilir. Diin 
!anacaktır. Bu para ile alaka- - lik aidatı vermeleri Uzımdır. iştirak eden grupların gösterdik bu Mehmet ağanın muhakeme
darların istihkaklarının ancak Halbuki bu parayı veren yok- !eri §<U"tler muvafık olmadığın- ııi yapıldı. 
yüzde ikisi temin edilebilece- tur. Bu gidişle vapurcular birli- dan münakasarun feshinden son Tıbbıadli raporunda kolun 
ğinden asıl istihkaka tekabül ğinin dağılacağı muhakkak ad- ra şirketle ayni gruplar arasın- devran demin kat'u.ı "11udp o-
edecek olan bono tevziatı bek- dedilmektedlr. da yapılan tema.alar neticeainde lacak r.urette sıkı sarıldıgı' !1-

lenmektedir. Bono tevziatı ise Kambiyo Bor11ası bunlardan bir ikisile uyuşulabi- bit edilıyordu 
takdiri kıymet iıtleri dolayısile leceği kanaati hasıl olmuştur. MUddoıi. uır.ur:ıi, mamunun 

k 'k" sterUn 1030-00 Levı anca ı ı ay sonra mümkün ola Şartnamede bazı ufak tefek ta- niz&mata riayetsizlik neticesi 
c:ıktır. Dolor o,47 -.eo Şllln dil5.t yapılmasına lüzum uöritı- Ahme<!in v fatına sebebiyet 

icra, iflas 
Fr4Dk 12 00,02 ~farlt düğünden bu tadilat yapıldık- verdi ji mütrJ asında bulundu. 
Ltreı ~ oo,oı Ley tan sorıra teınulara devam edi- ivlaznun v•kilı müdafasmı yap

lecek ve tam bir itilaf hhıl ol- tıktan sonra mahkeme ah ı 
duğu takdirde inşaat ihale olu- Mehm•• ağayı bir sene hapse 
nacaktır. mahktlm etti. 

9 Tqrinlevvel 1930 tarihi- muştur. kısım okumaktadır. 
~adar !atanbulda Bankalar Şubeye davet Bu vaziyet, yeni mekteplerin Kanundaki tetkikat 

l"llııor.Uyomu tarafından Os- lhaar ve küşadına kadar devam Akı't 
_ _....I.__ Spor 1 

ıs-, 

Bankasına 492,4e8 ister- Hasköy Askerlik tubeıindenı edecektir. bitmek Üzeredir 
bir Peni çek olarak teslim ı - Şubemizde muayeneleri Mektep kitaplan Mülga Adaret mektubi ka-
. dufu ve bunun mukabilinde icra edilen yerli ve yabanci ef- Maarif veldleti mekteplere ta Adliye Vekilinin gazete- lemi memurininden Anadolu hi-

l Y~t evrakı naktiyeden 5,073, rattan olupta şimdiye kadar !ebenin kitap almasına tesir edil . b sarında mukim Mümtaz beyin 
6 lira on üç kuruşun mevkii celp ve sevk edilmemiş (322) memesini bildirmiştir. mıze eyanatı kerimeııi Güzin hanım ile müte--
bi Vüle vazedildi~i ve bu suret doğumlu bahriyeliler ile diğer . Verilen bazı malfu:nata göre Adliye Vekili Yusuf Kemal ~ait ba~ye tabip miralayı Ha-

dayeti muameleden 9 Teşri sınıf münteııipleri. ilk mekteplerde yalnız bir yer - B. dün de Adliye dairesinde lim beyın mahdumu Osmanlı 
veı 1930 akfamına kadar 2 - Keza (323-324) doğum- den kitaplarını tedarik etmeleri meşgul olmuıtur. Yusuf Ke- Bankası §Ube dlrektortarmdan 

rslyomca çek olarak Oı- lulardan bir buçuk senelik hiz- talebeye tavsiye odilmittir. mal Bey, bu tetkikatı hakkında S~t !f~ beyin akitleri icra e-
&mkasma yapılan İster- mete tabi efrattan maada yerli Bu vaziyet liserine maarif mil bir muharrirlmize !JU beyanatta dılmiftll'. Tarafeyne saadetler 

t~tnun 602,968 !sterlin ve yabancr efrat. d~riyeti tarafından mekteplere bulunmuştur: temenni ederiz. 
biı:_Peniye ve buna mukabil 3 - Teşrinievvelin 15 inci bı'. taminı gönderilmiııtir. Bu ta _ Tetkikatımu: ihzari mahi ~---------1111 
t lcii tıeda~ çıkarılan ihti- çarşamba gününden itibaren cu mımde aııikadarlann talebeyi le yettedir. Hazırladığımız esas-

)18 t~rakı ~tıyenin de ,6,211, ma günleri hariç olmak üzere öğ ba~ etırrem~leri ışidd~tli bir lisan }arı, Ankaraya götüreceğim. 
Ura on uç kuruşa balığ oldu leden sonra aaat on dörtte şube- la ıhtar edilmektedır. Asıl tetkikat orada yapılacak-

. !~bliğ edilmiııtir. ye müracaatları. F ' d k kl tır 
•• , ...... .., .................... " ....... '"' ........ ., .......... , ............. lfl ... - ..... _ •• .,..._ ırınıar a e me er ma- · . 

kine ·1 1 k Komısyonların Ankarada mı 
ı e yapı aca yoksa burada mı tetkikata de-

İstanbul fırınlarında ekmek vam edecekleri hakkında he
lerin makine ile hazırlanmau te nüz verilmiş bir karar yoktur. 
karrür, etmiş bu hususta fırın- - .. . " 
lara tebligatta bul u1m Haber aldıguruza gore ıcra 

un UıfİU, 'f)A k f da Bu aydan sonra t t buld ve ı as anunu etra ın yapı-s an a ma- 1 k'k . 1 k .. 
kine ile mücehhez olmıyan hiç andirtetHı ~t neultı~.e ~~ed ~de~. 
bir ekmek fırın b k 1 k re . apıs us unun ıa esı u 
t 1 ıra 1 mıyaca şünülmemektedir. Bu mesele, 
ır. ş· di k d f 

1 
bir prensip meselesi telakki e-

ım ye a ar ınn arın yUz d'lm' t' M f'h bo .. 
de 

. . ı ış ır. aama ı rç ıçın 
seksenıne makine konmu~- h • ul" · d dil kl r apııı, us u ıa e e meme e 

tur. beraıber kanuna alııcaklınm hak 
Türk tıp cemiyeti kını daha kuvvetli bir ~da 

T!irk Tıp cemiyeti 14 tefrini- ko~uya~k bazı maddeler ılave 
evvel salı günü 18 ı 2 da intiha edıleceğı anla,ılmaktadır. 

bat celtıesi aktedeceğinden aza- Bugün usu!U muhakematı 

i
yi muhteremenin teşrif buyur- cezaiye komisyonu toplanacak-
malan rica olunur. tır. 

Umumi k!tip Vekil Beyin yarın Ankaraya 
"'- "- Falart avdedi muhtemeldir 

Aziz ve aevgll 
hemfehrl 
Büyük inkılilmı. aünlerce 

ıehit kanile sulanan yurdun 
amimi hadimi olan Cümhu -

riyet Halk Fırkası lıtıuıbul 
Belediye intihabatında sana 
şu candan tavsiyede bulunu . 
yor: 

Yurdunu ıeven vatandat ! 
Karanlık günlerin hicranı -
nı dünkü mazinin seni e.ir e
den sefaletini dütün ve ıana 
ancak Büyük Gazinin izinde 
yürüyen öz fırkanın ylr ola
caiını unutma. Onun mücer -
ep ve temiz namzetlerini 

tereddütsüz intihap et. Çün
kü ıenin için, yurdmı için, 
inkıllp selameti için doğru 
yol bu yoldur. 

C. H. Fırkuı 

Aris Yunan takımı 
ay sonunda geliyor 

Yunanistan şampiyonası finalisti ve 
Selanik şampiyonu (Aris) çok kuvvetlidir 

. ._.,,, 1 \ 

Sellnik futbol §Bmpiyonu 1 futbolcuların pasaportlarını ya 
(Aris) takımı, şehrimize gel- ptırmak için kafi vakıt olma· 
mek üzere bir mtiddet evvel bir masmdan Yunanlı futbolcular 
müracaatta bulunmuştu. Alaka maçların 24 ve 26 tesrinievvele 
darlar tarafından yapılan mu- tehirini rica etmi!jlerdir. Ala
haberat artık kat'i bir safhaya kadarlar da daha iyi hazırlana 
dahil olmuş bulunmaktadır. b.ilm~~ noktasından bunu mu
Filhakika (Aris) takımı, bu a- sıp gererek cevabı muvafakat 
yın sonunda tehrimize gelerek vermişlerdir. Filhakika Yunan 
24 cuma ve 26 pazar günleri Fe gaze~eleri Selanik şampiyonıı
nerbahçe ve Galatasaray takım nun Istanbul seyahatine bir e
larımrzla birer maç yapacaktır hemmiyeti mahsusa atfetmek-

Ari Y 
. tedirler. Bu suretle her iki kuv 

s takımı unanıstan ı· k 'h · . . . ,·et ı ta ımımızın ay nı ayet•ne 
ın kuvvetlı takımlarından hırı- k d dalı f 1 b' ·d . . . a ar a az a ır ı • -or 
dır. Gcıç~n mevsımde Yunanı.s meleri temin edilmiş olı.l'l u
tan iampıyonas~ rı_ıac;lannda fı- dır. N etekim gerek Fenerbaiı 
n~le ~almış, ha~ıse~erle dol~ çe ve gerek Galatasaray takt
bır musabaka netıcesınde Atı- mımızın bu madara hazırlı• ol
na tampiyonuna. mağlup olarak mak üzere bu c~ma Beşikta~ ve 
memleket şarı_ıpı:l'.~nluğunu ala Vefa talmn_larile birer ma ya
ma1}1ı~tır. A;ıs d_ıger tar~ftan pacaklarını haber aldık. Biz ih
Selanik ve Şımalı Yunanıstan zari maclardan sonra Selhlıik 
şampiyonu bulunmaktadır. şampiyO'nu ile yapılacak ma1;-

Aris taknnının bu cuma gel- lar etrafındaki mütaleat ve tah
mesi mevzubahs idi. Halbuki minlerimizi yuacağrz. 

' . 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 
12 TEŞRİNİEVEL 1930 

iDAREHANE - Ankara caddesi 
No: ıoo Telgraf adresi: Milliyet, lı. 
~ cmbul. 

Telefon numaralan: 
1 stanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

3 aylığı 
6 .. 
ız ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

750 " 1400 " 
1400 ., Z700 ., 

Gelen evrak geri verilmez 

MlLLlYKT PAZAR 12 TEŞRİNiEVVEL 1930 

JI lf- Matbuat hatıralarım 1k'.::.~' 1 kA 
=1913 te ittihatçılar - Kamil Paşanın vefab Sait Paşa hakkında 
nıütalealar-Başkatip Pş.-Düveli muazzama-Alman hey'eti askeriyesi 

Söylenen şeyler hep yalan mıydı? 
"Mahmut Şevket Paııa cina-1 it Paşanın akıl kethüdalığınıl ben mahkemeye sevkolunmuş

yeti,, nin faillerinden kaçanlar kabul etmişler ve Türk tarihi- tuk o devrin adliye nazırı ~b~ 
kurtulduktan sonra, kaçamıyan nin en müzır alamı olan bu es- dürrahman Paşa ve mabeyıncı 
lar tecziye edilmişti. Şüphe e- ki veziri evvela ayan reisliğine Arif Bey merhumlar celadet 
dilenler dahi Sinop kalesine ve sonra bir kaç defa sadaret göstererek gazeteyi, beni, Hü- -Fransızcadan-

doldurulmuştu. Ve İttihat hü- makamına getirmişlerdi. seyin Ca~ididve Ve~etk~eleb1i İstasiyonda şimendiferi bek- danberi avdet .etmedi. Geliniz, 
kO.meti' değişince bir nefes al- Eski Berlin muahedesi muci- kurtarmış ar ı. a ımız a 1. 1 d Fak b b' · ki size bir sandalya \'ereyim, otu
mıştı. Umumi harbin zuhuruna bince "Bulgaristan,, emaı:;et ve men'i muhakeme kararı çıkm~ş ıy~r abr. 1ı. d--~tb_se e ~km ~~ 
k dar i d . • · 'b' h h "R 1.. k' · · 1 b' senm ı me ıgı ır gecı me yu rup bekleyiniz ... 

a ste ıgı gı ı ra at ra at ume ıı şar ı,, ımtıyaz ı ır tı. .. d b' t .. r· el · du Bunu ister istemez kabul et-
davrandı. • viliiyetti. Bulgaristan emareti Hatıratımın birinci cildinde zBunkl~n lır ur u dg mşı~ykoa' ryet~ t'ı Kapıcı kadının bildig" i bir ta-

b' . • d b ·ı R f il .•. "z r (men'i mu- e ıyen er arasın a . 
Gazeteler İttihatçı idi, vazife ır 1~~yası , a~ ; 1 e. 1~87 de .. u- ~a: et)tı~ıf-1u 1~ .e. , ler sabırsızlıklar başlamıştı: kını şeyler olup olmadığını an-

leri İttihat hükil.metinin yap- me 11 şarkı vılayetını kendısıne a eme e ıme ırının manasını ' · .. l" · · k H lamak istiyordu Kendisine ve-
Mliddeti ı-en nliıbalar ıo kurut · ilhak etm' t' Bu ak' S 't P anlıyamıyan Abdülhamit (ne -Bır tur u ıntızam yo ·· er · -, tıklarım alkışlamaktı. Meclis- ış 1•. v a aı a- . . .. rilen paranın tesirine mukave-

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler te de sükil.net vardı. Bu sükil.n ~anın sad:ret~n?e olmuştu. Sa- ıçın m~ha~eme ".1:?olunu- sefer ~oyl~ o_luyor... . . met edemi yen kapıcı kadın bir 
için müdiriyete müracaat edilir. d . d İtt'h t h"k' t' ıt Paşa guya ışı ask.erle hallet- yor?! .. ) dıye ırade ettıgı zaman - Belkı bır kaza oldu, kim- h 1. ğ d k -, 1. . 1 evresın e ı a u ume ı, . . , . T h . p b d b"l" ? ay ı esrarı a zın an açırıyor 

Gazetemiz ilanların meı u ıyetin Yunan hazırlıklarına karşı tak- ".1~k t~klıf~nde b~lundu. Bu tek baş~atıp a sın a~~ un~ . a ı ır.... . - du. Genç kadının başka tanıdı-
kabul etmez. d' 1• k k b'l h 1 kl lıfın hıç bır pratık yol olmadı- adlıyeye aynen teblıg etmıştı!. - Evet, evet ... Bu mevsım - k kl d V k't 

ıre ay~ mu a 1 azır ı ar ğını o zamanın siyasi tarihini İşte bu tebliğ üzerinedir ki na- de dikkat ettim tren kazası çok gı ~~n~ e~ e er va~ 1·cİ: . ~ ~ 
Bugünkfr hava 

Dün en çok hararet 21l en az 
15 derece idi. Buglin ruzgar poyraz 
eıecek havı bulutlu olacaktır. 

yapıyor u. bilenler çok güzel takdir eder-. muslu adliye nazırı Abdürrah- oluyor. Kalabalık, yaz. · · yeni va \ ~':1 a\ gedıp en ısını zı-
Donanma cemiyetinin topla- ler. Çünkü Bulgarlar Rumelii !man Paşa merhum adliye kori- tanışmışlardı. Onun için henüz ya~e ~ ıyo:.~r ı.d.k 

dığı paralarla İngiltereye ıs- $ark! darbesini kendi kendileri- dorunda kalaıbalık içinde bana: biriöirlerin.e bıkmadan yaz mev un !ar! kogrelnd 1 çel şişman 
marlanan "Reşadiye,, ve •Sul- • ' . . . .. l h d h · t" ve yaş ı aşı yı ırım a vurul-

ne yapmamışlardı. Arkalarında - Ben padişah namına ada- sımının guze avasın a ıs ı- ·b· 1 d 
tan Mehmet» zırhlılarının tak- R d B' . h . r . ,. fade için trenle bir g•ezinti ya- muş gı ı o uyar u. 
sitleri ödeni or Alman adan usya var ı. _ız ıse ez~met ı Jet ıcrasına . memurum, men ı . Aradan bir saat geçmişti ki, 

Mektepliler müsabakası y , . . yl Rus muharebesınden yem çık- muhakemenın beraete akdem pacaklardı. Erkek yaşlı, şışman k dı ld'. 
1911 de satın alınan ıki kul anıl mı tık • zatı h azdım bir adamdı. Kadın genç__ti, gü- a n ge ı. . . . . 
mış zırhlı ve bir kaç yüz torpi- ş . . ı oldug~_nu . şa aneye .Y . zeldi Kadının kocası öleli iki - Affedersmız, sızı beklet-

Beıedı·ye ı'ntı•habı d d k ti d' ._ Saıt Paşanın yapılamıyacak j sen musterıh ol! .. Demıştı. · . tim. Fakat geliniz yukarı çı-
o onanmayı uvve en ırı 1 b kl'f · Abdtilh · j sene olmuştıı Dul bır kadınla • 

74 tindi haftanın birincilig- ini yordu. okaabnul ut ted. ıVını K ' il p am ' ' Bu benim gazete~ilik . haya: tanışmak on~n bir takım arzu- kalı!fl da ~ebebi?~ ~la tayım! .. 
e me 1• e am aşayı tınıda unutamıyacagım hır vak ' . . Aşık hıddetlı ıdı Artık bu 

kazanan Türk biçki yurdu tale- Balkanların karışıklığından, sadarete getirdi İşte iki paşa- d D duğ .. le Abdu"r !arını hemen yerme getırecek k d d ıl - · k 
af Bul . R k .. . · · a ır. . uy um soz r k d . 1 b k 1 · · a ın an ayr maga arar ver-

beeinden 3150 numaralı Muz - garıstan - omanya ve e ııın mucadelesı buradan başlar ı ah p b" "k .. ğl a ar zengın o an u er e c ıçın . '):>' .: .. .. d Fak 
fer Ahmet Haıumın yazısı şu- za Bulgaristan - Yunanistan Bu tarihten itibaren Abdülh~ r. r:ıan _aş~~ b u~~t' yure - müşkül olmamıştı. Bununla b·~- mı~ gı ı ~~uy~r u. . k ~t 
dur: mücadelelerinden istifade eden midin sukutuna kadar geçen za nı adattıgkı gıdı .. aşı ad.~~ paşat - raber dul ve güzel kadını böyle yudarıK_çıd a talnt a gderı · a -

E P d . . nın a yu ar a soy e ıgım o o- . .1 'kn k · ma ı. a ın ana ıyor u: 
Bu haftanın en mühim habe- nver aşa, or usu ıle Edirne nıanı iyi idrak etmiş olduğum "k 1.. .. k .. 1 .. . gezıntı ere ı a etme şışman M"h" b' · · · k 

rini belediye intihabatı teşkil et üzerine yürüyerek orayı tekrar için 0 vaktin genç nesli olan matı ro unu ço guze gosterır. adam için pek te kolay olma- t -A u d ~ ır ;ş ıçın bç\ mış
mektedlr. almıştı ve Bulgarlarla sulh ak- bizler Kamil Paşa siyasetini yü Adliye nazırının bu cevabi mıştı. Bunun :.,in bir çok mas- ;m. Gra ~g~~ a in:ı . u ~~a-

Memlett.etin her tarafında ya dolunmuştu. rekten beğenirdik. Çünkü Sait tezkeresinden sonra başkatip raflar etmeğe mecbur olmuştu. ım. eç a ım. ş erım a tust 

Pılan bu belediye intihabatıııa Bu sulh bir sene evvel büyük Pa«a dog" rudan dogru" ya Abdül- paşa beni çağırttı. Bundan son- Garibi şu ki bu redakarlıkları oldu. . 
· · ". . . . ( · şah ) h'l'f d h' - Çok bekledım. Kapıoı ka

~.C. Fırkasının da iştirak etme- deb~ebe ıle Lond~anın (Saınt hamıdı11; akıl hoca~ı :ı'~ ıstıbda- ra rızayı ak ane t'l ı a ın : Y~- ~derken 1ıç dparaya kacdımıyo~, dm bana bir takım acı hakikat-
si heyecanh bir hususiyet ver- Jamıs) (Senceymıs) sarayında dm gizlı mürevvicı ıdı. O va- zı y~madm şar ıdeb~laze -~nın ıl~ zaman ar a genç a ~ı '' - ler öğretti 
mekle beraber halkın bütün pro kurulmuş olan Avrupa kongre kit benim mensup oldugu· m ne- neşrıne evam e e ı ecegıme kıp ederken, onun oturdugu a- S d. d .. "ki . 

· · · · . . d · b den b" t ı t k k d b ı onra ayanama ı, ışıtı erı-pagandalara rağmen C.H. fırka-. sının Balkan harbı hakkında sıl gençlerının uzaktan görecek aır en ır sene a mış 1• partmanın apıcısı a ına o . .. 1 ci· 
~ile birlik olduğu bir kere daha yapuklarını suya düşürmüştü. düşündükleri şeylerin ne kadar Yazdıklarımızı çizer bozar, müt bol bahşiş vererek yeni tamdığı nı soy e ı. 

Bu dediğim kongre Avrupa sahih olduğunu inkılabın ilk hiş bir sansürümüz varken böy- kadın hakkında malumat al- GenBç kal dınd: d" h . 
anlaşıldı. le bir s nedin ne kad , sı k "km . . S . k - un ar, e ı, ep senın 

İntihap bazı yerlerde olduk-. emperyalist devletlerinin acık- haftalarında karıştığım vak'a- e ar mana z ma ta gecı emıştı. onra a- b l k d k . . 
1 b. k · · · · · · · • oldug" unu söylemeg" e hacet yok d : t b 1 · t ·de ana o an aş mı eneme ıçın 

Ca gu .. ru'"ltlilü oluyor s. C. Fırka- ı ır omedısıdır Kongırede lar ıçınde kendım kat'ı surette mı zıyare e aş amış, gı gı k .. 1 t' - · 1 1 .. .. · · t d · • · b · habb ı b apısı:ya soy et ıgım ya an ar-
sı kazanamıyor ve işte bunun i- altı buyuk devletın murahhasla anlamıştım. ur. , . yeneme ıgı . :r. ~u . et ~ ~ dır 
çindirki iş yaygaraya dökülerek rı yanında bizden Reşit Paşa Abdillhamide 14 sene başka- Başkatıp paşaya ben bu sene kadını sevdıgını hıssetmıştı. M d k' b 1 . 

Ali Nizami Paşa dahi hazır bu~ tiplik ederek saray vak'alarının di yazıp verdiğim anda onun Bu kendisini nereye kadar gö- . a e~ ~ ~ ar se~ı mut;a-
sözde ayaga düşüyor. lunmuştu iç yüzünü yakından gören baş- çehresinde vazifesini ifa eder, türecekti? .. Kendisini bu tatlı ~ıp etmı~, un arın_ Y~ an ° u-

İntihabıh kat'! neticesini bir · ld - · d ı · h · · 'l .. .. guna emın olınak ıstı yorsun o 
kaç güne kadar alacağız bu ne- Senceymis sarayı kongresi a katip Tahsin Paşanın Milliyet a_hı~ı ~ra e en;. m: 11Y~_tı .~ e c~rey~a bı~~k~p hne~ey~ 

1
gotu- halde beni şiddetle seviyor;un 

tice Gazinin kurduğu büyilk C. şağı yukarı büyük muharebe- gazetesinde neşrolunan hatıra- zı nını yormaz, ır a gormuş- rurse gıtmegı a a ıyı u uyor- d kf 
d P . ki (V ları bu kanaatleri büsbütün ha tüm. Keşke saraydakilerin hep du. eme ır. l -

H . Fırkasının mutlaka lehine o- en sonra arıste ersay) . • . . . · b t "b' 's d ld - · . .. . - Senden ayrı amıyacagım ... 
lacaktır. ve (Sevr) muahedelerine biraz kıkat halıne çevırdı. sı .. ~ zal gdı 1 a e a ıgı emrı Nihayet tren geldı. Bındıler, - O halde hemen nikahımızı 

ZA YI - Galata ithalat Glimrilğil 
mildürlUğilnde~ 7·9-930 tarihli ve 
6345 numerolu beyanname ile reılm 
gümrüğü ver!IQn 5605/68 numero 
ve BH marka 4 balya pamuk men· 
sucıt için alınan 8632 numerolu 588 
lira 35 kuruşluk bir kıt'a makpu• 
zayi olmuştur. Yenisi alınacağından 

hnknoU yoktur. 
Sebuhyın Hanı altında No. 192 

Bembasar ve Bozaldo 

lstanbul ikinci ticaret mahkerne-
ılndon: 

Müflis Mayer Almaleğ Efendiye 
alt bir sandık Kravat çorap ve buna 
mümasil tuhafiye etyası açık arttlrma 
suretlle satılıçağından talip olanların 

15-10·930 çarşamba saat 10 da ls
tanbulda Çadırcılardı mezat mahal· 
liode hazır bulunmaları llAn olunur. 

Taslılh - [ 676 numero ve IO 
te~rlnievvel 930 tarihli nüshamızda 

intişar eden (Recinal, Lafonten, Vltal) 
imzalı ve (llAn) serlevhalı ilAnda 
mevzuu bıbs "82 numerolu Ocağın. 
yerine sehvi tertip ol arak (82 mar
kalı) şeklinde dizilmiştir. Tashihi 
eviivet olunur; 

b · · "b ·1 Tahsin Paşayı yakından hic gorur 0 ay 1• • • • gittiler. . . enzer ve netıce ıtı arı e ayni S . f" • B 1 . 1 la Ih" y akdettırelım ... 
akibete uğramıştır. tanır:ıam. _ ervetı ununun. 19~_7 ~ garıstan a o ~su _u, u Bu gezintinin dönüşünde şiş Kadın tertibatında muvaffak 

Avr:ıpada bütün devletler si- de ugra?ıgı_ s?ray darbesı .ıı:u~ nan~stanla sulh takı? ettı. Yu- man adam kendini 0 kadar mes olmuştu. Evlendiler. Fakat ka-

l'hl k d 'ki . nasebetıle ıki defa kendısını nanıstanla sulh muzakeratrnr ut hissediyordu ki, genç kadına pıcı kadının söuledikleri büsbü 
a anma ta evam ettı erı .. .. .. O · · d o ı ahh G ı· K · · · ' 'b' "F R . 'f gormuştum. nun maıyetın e sınan ı mur ası a ıp e- nasıl teşekkür edeceğim bılemı t" la mı idi? 
gı ı ransa - usya ıttı a- b 1 k' . b 1 d k al' B 1913 . T . . un va n · ·. 
k k k 1 . ,:A• 

1 
u unan atıp ey er en ço m ı ey senesı eşrınısa- ,,-ordu. Devrisi gün kadını ziya ___ · ______ _ 

ı ço uvvet enıyor, man- · • k d ı d · · · 1 · · .. .. · · ' 
Avusturya-İtalya,, ittifakı da sHamı".1ıd ar ~. a~:tıı:ı:ı vbar ı. n.ısır;;n b"ı~cı gu~~ ım~a etmı·ış: ret edeoekti. Sevgilisi onu bir lstonbul mahkemei asliye 6 ıncı 
buna karşı bulunuyordu. Biz ta b'epsı~ en ış~ttı enmk. ~a ~r. be _oy e~e lkıze h .. :ue ır kat daha me~u~ etmek ister gi- hukuk dairesinden: 
bii bu ittifakların dışında kal- d~\~0 ~iı anb:.~mışt~ dı;. . - .a~ e.~~ren ?

1 
an Ih~ umlet e bi davet etmıştı. Ayuldılar, Mustafa ~:fendinin babası Hacı 

k Ç.. k" 'ttı"f ki • u amı ın te ıg ve ·en ısıne nnın ı ı tanesı e su ımza an- Devrisi gün tayin edilen sa- Cemal Efend'. nı·n "ukuu v•.fatiyle 
mıştı . un u ı a arın çoau · ·ı ı · f d" · ·ı · · · 
nun Şarkta bir yangın çık~p ~:~~ı en ~rı d~l~.11; ~ınebar~ ~ e m{~~3 . "h' b' k' atte kadının apartmanına gıttı vetaseti karısı Katibe Hanımın dahi 

d h' k k .. ı tı a ve en ı ıgın en u ış e- senesı mu ım ır va a- ği zaman kapıcı kadın kendisi- dava suretiyle celbi hakkında 14·9· 
oakn _an 1~~-e. apkma. gayes111 

•• 
1 re bir fikir veya hareket ilave ya daha sahne oldu. Almanya- ne· t tt b · 930 tarihli celsede karar verilmiş ve 

.. ıpf e ıg_ı1nı ~ab ayı, ~onra, u- etmeden "otomatik,, bir suret- dan istenilen askeri bir ıslahat - Ah dedi beyhude çıkıp mezburenin gösterilen ikametgAhında 
tun ecaatı e ıs at ettı. 'f .. .. b' h • · (L' S d )' ' ' . . . . te vazı e gormuş ır zattı. ey etı ıman von an res ın kendinizi yormayınız .. Burada bulunal!'amış ve ikametglhı dahi 
. ~ıddet sıya~etını. tatbik eden . Tahsin Paşanın k_endis~den riyaseti. altında İst?11;bula geldi değil!. . meçhul olduğu mübaşirin tabşiyesin· 
Ittıhatçılar hır d_erın ,nefes da- kımse.r~ zarar ~elmış değıldır. ve harbıye nezarettnın ~slah~- _Burada değil mi? .. Yanlış den anlaşılmakla hukuk usulü muha· 
~a aldıl_a~. 190~ ınkılabr~anb~ Onun ı~~ Tahsın Paşan_ın son. tına el att~. ;su ~a.tlar 1913 Ka- olacak .. Bu saatte beni bekliye- · kemeleri kanununu maddei ımhsu· 
n kendısıle mucadele ettıklen neşrettıgı hatıraları tanh nok- nunuevvelının bırınde İstanbu- cekti sısına binaen tarihi ilandan itibuen 
Kamil Paşa _Ba?ıali ba_skının- tai nazarından mühim vesika la gelmiş ve derhal işe ~aşla- _ 

0

Qlabilir, fakat epi zaman- bir mab zarfında tahkikat hakimi 
dan sonra çekılmış oldugu Kıh- addetmek lazımdır. Çünkü bu mıştı. Rusya, F:ransa ve Ingil- huzurunda hazır' bulunması veyahut 
riste Lefkuşe şehrinde irtihal zat sarayda sade vazifesini gö- tere bu meseleden çok kuşku- lerinin teliişı umumi harbin zu- bir vekil göndarmesi lüzumu aksi 
etti. Kamil Paşa zaten orada rür bir alet ve müşahit idi. lanmışlar ve Babıalide şikayet- lıurundan yedi ay.~vvel olduğu takdirde hakkında muameleyi kanu· 
doğmuştu. Benim Tahsin Paşa ile tema ler etmişlerdir. Ecnebi ceneral- için çok manidardır. Avrupa niye ifa olunac•jtı ildn olunur. 

Abdülhamidin akıl hocası o- sım şöyledir~ Edebiyatı cedide lerin emri altında bulunan teş- devletlerinin büyük muharebe· 
lan Sait Paşanın dahi hasmı ailesi aleyhinde bir doktor Pa- kilatı askeriyemizden hoşnut- ye daha yedt c.y evvel arı.eta ha 
Kamil Paşa idi. Nasıl ki Kamil şa tarafından verilen jurnalla suzluk göstermişlerdir. zırlan:·ı : •I. ı.ı idukları :; bu a
Paşa ile uzlaşamıyan ittihptçı- bu edebi zümrenin evlatları tac Alman hey'eti askeriyesinin tesli tel;l ·, l:ır ı..ı latrr. 
!arlar bile Abdülhamit gibi Sa- rümar edilip Servetifünun ve lstanbula gelişi, itilaf devlet- - - Ahmet !.'ı'.~:ı 

Satılık · otomobil 
( Austro - flat) marka 4 kişilik 

kapalı bir otomo!ıil satılıktır. Be
yoglu'ndı lsveç sefarethanesindedir. 

BHmeceın !z 
2 ::ı 4 5 6 7 8 ıı ıo 

Bugünkü bilmecemiz 

Soldan sağa ve 

yukardan aşağıya: 

!-Dünyanın dörtte üçü (5 
Çoğrafya rehberi (5). 

2-Göl (3). 
3-Nota (2)., Nida (2), 
4-Banyo (3), Rıhtım (3) 
5-Senin olsun, bağrşlad 

(2). tüccar gemisi (S). 
uzuv (2). 

6-Şikar (2), Balık tutul 
(2). 

7-Renk (2), Derya 
meşken (2). 

8-Futbol (3). Kolay s 
(3). 

9-Nota (2), Su (2). 
10-Seyrisefainin yeni vap 

ru (3). 
11-Kıyı (5). Yelkensiz g 

mi (5). 
••nıı-1111111111111111111ıııımuıı11111111Hu1w1<11nıııııııı11ııuı 

Sinema ve tiyatrolar: 

İs. B . . Darülbedayi 
temslllerJ 

Bu akşam ( ( 
••at21 buçuk· STAHBUL BEUD y 

MEKT~P ~~ ~~ ~~ 
3 perdelik 

piyes 
Yazan W. S. 
Maughım 

Tercüme eden 
A. Muhtar 

1111 

' .11111111 

Dumbullu İsmail ef. 
Şehzadebaşında hilal sinema 

smda bu al.şanı hafız Biirha 

Beyin 12 kişilik saz heyeti o 
bur imam k:-ımedi varyete V. 

Naşit Bey Millet 
tiyatrosunda bu akşam Şarl 

Mazlum Beyin i~tLrakile ( Naşi 
B. l\lasist) yahut k;ıdın pehliva 
taklitli komedi 3 i'. Ymiyctc. 

1 
artıyor, büytilyor ... Nereye git hep kendi aleyhimde.~ mek istedi; fakat- kahkahası bir Rasih Nevres, anlaşılmaz hakkında muhtelif hükümler 
sem, nerede dolaşsam, meçhul, - En fazla neye güveniyor- hıçkırık gibi bo_ğazında düğüm bir mahçubiyet tutukluğu ile riliyor; Lakin yazılan bütün y 
sebepsiz korkular beni takipedi sun? leni verdi. cevap verdi: zılarda bir tek nokta müştere 

"Milliyf<,. ın Edebi romanı: 92 

Malımııt Yesari 

yor ... Fakat şimdi, başımı alıp - .Cumartesiye.. 1 Formaları bir kıskaç gibi sı - Çok beğeniyor .. NevresıGenç ve canlı olusu .... Hat 
gidiyorum. Kendi hayatımdan, -ııwn:ı ııh:ıııv "lf!St?U 'ııstıN - kan sinirli parmakları yavaş Vacit Bey, bu eserlerinde, da - bazıları daha ileriye gidiyo 
ölümümden kendim mes'ulüm .. yı da sokuyorlar. Gün kazan- -

1 
yavaş gevşedi, dirseği masanın ha genç, daha canlı. . Ü stadı eserin bir çok taraflarını, ta 

Karın öldükten sonra, sen, ne- mak için .. Ben, tahminimdeJüzerine kaydı. Kirpikleri bir an rebrike geleceğim!. diyor. virlerden, tahlillerden bir çok! 
ye tekrar evlenmedin? aldanmam .. Başka, ne dediler? oynadı. Bu hareketinde forma Nevres Vacit, gözlerini ka- rınr toy buluyorlar.' Bu, n~srl · 

Nevres Vacit, uzun uzun gö- - Kitapçı, rekliim için, tara lan fırlatıp atmak, yahut yır- pamrştı, formaları yumrukla- zah edilir?. İnsan yaslandıkç 
ğüs geçirdi: frnızdan gazetelere üç beş satırı' tıp parçalamak istiyen bir te- rile bastıı"ı:p uçsuz, bucaksız ha çocuklamr! ' -

- Karımın hatırasına hür- bir şey yazılmasını rica ediyor. reddüt vardı. yalleııe dalmıştı. Kaı:deşi, oğlu Nevres V<?cit cevap verec 
met etmek fikrile zannetme... Nevres Vacit, dişlerini gıcır' Birden caymıştı. Formaları odadalar mı idi?. Konuşuyorlar ği zaman kapıya vurulmuş 

- Hemen hemen ... Bu sıca- gripe tutulunca, sıcak bir ateş Oğlumu, üvey anaya ezdirmek, datıyordu: · sümenin üstüne bıraktı. Uzun mı idi?. H ürr.em Hakkı, süratle dönd 
ğa kar day_a~ır mı? kenarı, sıcak bir aile yuvası ara hırpalatmak istemedim. Karı- - Reklam .. Rekliim .. En bir cenkleşme, didinme yorgun Nevres Vacidin kulakların- _Giriniz!. 

_ Yine ıyı dayandı. mıyor · değilim ... Lakin, buna mm, hastalığı da gözümü yıl- büyük endişe o .. Rasih, getir- ' luğu ile kesik kesik nefes alı . - da bir tek ses vardı: 
_ Avukat Reşid in say<"sin- rağmen,gene hayatımdan mem dırmıştı. İkinci bir tecrübeye diğin formaları ver. yordu: - Daha genç. . Daha car.Jı ! ti. ~=~~~s N;:Cfts e~~:{~z;!:: 

• nunum. Param gitti... Adanı girişmekten de korktum. Cün- Rasih Nevres, kalktı, elinde - Rasih, nasıl buldun?; - 22 -oe. • · - sordu: 
_ Dürüst adamdır. sende.. . Evlenmiş olsaydım, kü bu tecrübenin, bana ne ka- tuttuğu küçük paketi babasına - İyi, bey baba. Hürrem Hakkı, sabahleyin 
_ Fakat beni çok üzdü. masraf etmiyecek mi idim? Bel dar huzur ve saadet getireceği uzattı. Nevres Vacit, eski bir i·- - Tertip hatası çok mu?. Eminenin getirdiği bir kucak - Neye bu kadar geç kal 
_ Sana, öylesi lazımdır. • k~ çocuklarım da olacaktı. Hep meçhuldü. Yaşım da ile.demiş- tiyadın sevki, tesiri, iie paketi - Pek zannetmem. İkinci kg-azed~eye göz

1
dgezdirirdken kendi drn~asih Nevres, soluk sohı 

Nevres Vacit, diişünmege st bir türlü masraf kapısı ... Sen ti, sükfrne ihtiyacım vardı. An- açtı ve çıkardığı formalara bak tashihleri bir kere de ben göz- en ıne mırı anıyor u: 'd''. 
\'armıştı: bu_ muntazam, sakin hayatına cak yaşı geçkin bir kızla, yahut tı. Hürrem Hakkı da, Rasih den geçiriverdim. - Bu, akıl ermiyen bir şey.! 1 ı. S .. 

_ Hayatından şikayet edi- ragmen tnallarmın hepsini mu- orta yaşlı bir kadınla evlene- Nevres te ona dikkat ediyorlar- - Nevres Vacit, gozunu, Uzviyeti köhneleşmiş, çürii- 1 B b b on trene guç yeti§ti 

Yor musun hiç? hafaza et1cbi_ldin mi? Aile ha- cektim. Halbuki beıfrn gözüm dı. formalardan ayırmıyordu: müş, hayatiyetini kaybetmeğe ey a a. 
t nda be 1 - Neden?. Hürrem Hakkı, ayağa kalk- ya 1 ~t_korkııtan, başkala gençlerde idi. Nevre8 Vacit, bir müddet - Roman hakkında neler başlamış, bir dimağ, nasıl genç 

tı, bacaklarını açtı, kollarım ka ;ınrn has
1
ta ıgı, ıstırabı, ölümü - V_e nihaY,:et patlak verdi. formalar elinde durdu. Yüzü~- , daydun?. Ufaktan d,edikodular canlı, bir eser yaratabiliyor?.. - Formaları bekledim. 

vnşturdu: ıle keder enmek, kıvranmak, a- - Bıraz: geç amma... de, ta içten yanan,' kıvrandıran olmasın, kabil değildir. Daha mütekamil olabilir. Fa- - Aldın mı?. 
·-Şikayet e~miyorum, ~ev- ~~p çekmek.·· Bçt'nu hod~inl~- - Ne ümit 'ed~yor_sun? .. bi_r ~stır~bın. a~ı, canhıraş çiz-) . - Kimseyi t~ımıyorum, kat tamamile bir genç canlılı- - Kısmen.· 

res... Bazan ıncc rom:ı.tızrna gıme verıne. ·: 0 k vehımlı- - Her şey! Hıç bır şey! Bu- gılen belırmıştı. hır temasım yok kı.. ğmı, bir gençlik ateşi göstere- - Nevres Vacidin kaşları Ç 
sancıları yo'.dayınc::ı, h'lfif bir. yiq-ı. Gün geçtıkçe de bu vehi!Jl tüıı ymitlerim, düşüncelerim Gülmek, kahk~halarla gül- -ı - Peki, kitapçı fil atyıJd. tıilmesi, şayanı hayı:ıet.. Eser tılmıştı·: 
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lntihao haftası nasıl geçiyor? 

P~Z\!Z Tl·:..~ıd 'I:\ \' F.ı, 

Bizde zımparacılık 
Bendeniz zımpara madencisi 

yim. Elyevm memleketimizde 
zımparacılıkla beraber zımpara 
cılar da mahve mahkum bir va
ziyettedirler. Harbi umumiden 
evvel senevi ( 45) bin ton ihra
catı olan memleketimiz ihraca
tının elyevm altı, yedi bin tona 
düşmesindeki esbap: l - Mem 
leketimizde masarifi istihsali
yenin fazlalığı, 2 - Vesaiti nak 
liyenin fıkdanı, 3 - Almanla
rın sun'i zmıpara ihdası, 4 -
Harbi umumide Türkiye müş

terilerinin başka ellere geçmiş 

!:ıulunması, 5 - Yunanlıların re 
kalıt:ti, 6 - Resm in ağırlığıdır. 

İktısat vekaleti maden mü
hendislerinden Remzi Bey bıı 
vaziyeti kurtarmak için laakal 
beş seııe müdde tle her türlü r~ 
simden istisnası netice ve kana 
atine vasıl olduğunu raporunda 
arzetmişti. 

Son haftanın en mühim hadi- halk reylerini serbestçe istimal Halk fırkası, kahir bir ekseri- Resim tahfif veya ilga edile-

19~0 

Güvercinleri hicrete mecbur mu edecekler? 
• 

Sesi, şuphe yok ki İstanbulw1 ettiği sırada araya giren Se:- yetle kazanmaktadır. cek gibi cevaplarla oyalandı_k. . . 
it tnuhteliı maha\lelerinde yapı- best fırka çığırtkanları ortalıgı . . 

1 
. Geçen sene kanunun yapıldıgr, Bayazıt camıı avlusunda_k• 1 

1 . . . d k 1 - k · · 1 Yukardakı resımler ntıhaba . . . .. - · ı · b. b ı d' an beledıye mtıhabatı ır. argaşa ıga verme ıstemış er- . ' .. meclıse derdestı takdım bulun- gugercın. erı ır e e ıye me-
ut 
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t ntihabat esnasında, bazı yer dir. Maamafih, ~erbestç~lerin tın muhtelıf safahat .ve tezahu- duğu bildirilmiş iken sonunda ·~uru, ~icrete me~?ur ~tmek ~-
tcde epice gürültüler olmus bütün gayreti erme ragmen ratını kaydetmektr-dır. . t. ·ı m d' - . b d · · çın emır almış. Boy le bır emır ---- , _ _ - yetış ırı e e ıgı, u evreı ıç- .

1
. .1 d " · · b'l · - - --- . . _ ven ıp ven me ıgım ı mıyo-

tımaıyeye kaldıgı anlaşıldı. El- ruz. Yalnız kimseye bir zar:ın 

-

• • 

yevm meclisimiz açılmış bulu- dokunmaJığı gilıi ·eyni zııman 
nııyor. Kanun ia hazırdır. Ti- da ~elırin belli ba~lı husıniyet
caret müsteşarı ve maadin mü- Icr;.1den biri olan bu zavallı 
diri yeti umumiyesi erkanının lıa~\·::-,ı!ar?aı~. be!ediy~nin ne is 

'k f b ı d ki b tedıg,mı hır turlu anltyamadık. tamamen va -ı u un u arı u U . · b" 1 1 • • ·ı 
. 'h k 'Ik . mar:z ıa, oy e .ıır emır ven 

hale hır m ayet verme , ı ıc mişsı:: ~eri alınır. 
raatlarını vatana mühim para ............................. 

Amelenin şikayeti getirecek, bir ç~k işçi ve nakli 
yeciyi geçindirecek zımparacı

lıkla zımparacıları kurtarmak Zeytinburnunda yeni küşat e 
· l d dilen cirnento fabrikası amele-

suretıle baş amak zmının a v:ı- . - ld - b' ·k-. . . . . _ sınden a ıgımız ır şı ayetna-
kı ışbu ıstırhamnamemın lutfen d ·· 1 d · r. , me e şoy e emyo . 
layik olduğu ehemmiyetler na-

. . . Fabrikada bilafasıla paydos 
zarı ıtıbare alınarak, Yunanlı- 1 k .. 

12 
t ı . _ . . . . yapı mama uzere saa ça ı-

l~rda oldugu gıbı resımde~ ıs: şıyoruz. (150) ameleyiz. Usta
tısnası, bu suretle rekabet ımka başı Samatyalı Petro isminde 
nının acilen teminini istirham bir Rumdur. Fabrikada fazla sa 
eylerim. ati mesai için de ücret verilmi-
~· . . yor. Paydus yaptırmadan çi-

' 
,,,.ımdıye kadar, arasıra bır ·b· h. ı· b' dd ·1 .. . . . . mento gı ı ze ır ı ır ma e ı e 

kaç yuz ton ıçm. ıskelemıze ge- meşgul olan ameleyi kontrol e ı:..: 
len vapurlarda bmlerce ton Yu- decek bir makam yok mudur? 
nanın Nakıı.s zımparasını görür Bakırköyünde Kartaltepe çi
ken himmetlerile inşallah yakın mento fabrikasında ise saati 

1 Sokak oyuncakçıları çoğaldı 
vakıtte o binlerce tonun kendi mesai ise 8 saattir. Fazla mcsa-c l b• h K t Oyuncaklar, son seneler zarfında çok pahalılaşmıştır. Bilhas an ı ır av ayvanı: araca . iskelelerimizden yüklendiğini i için 12• 14• 16 kuruş kadar üc- sa büyük mağazalardan oyuncak almak, herkesenin harcı olma 
görmek mü esse ol S b ' ret verilmektedir. Hiç olmazsa Av mevsimindeyiz. Keklik, aliyete gelirler. An<'ak, umumi- ki hayı·cte düşeriz. Resmimiz, Y r ur. a ırsız . . .. . d b. d tan çıkmıştır. Bunun farkına varan bazı küçük ayak satıcıla 

bıldırcın, yaban horozu, yaban yetle av hayvanlarmı vurulmuş halkın meraklı ve mütecessis !ıkla muavenetleri intizarında- saatı mesaı uzerın en ıze e 
Ördeği, çulluk gibi kuşlar en zi- olarak görmeğ~ al·~tığımız için nazarları karş,smd:: canlı bir yız efendim. bir yevmiye verilmesi için ma- çocuklrın hoşlarına gidecek bazı ~y~ncakları, ucuz fiatlc s~k~ 
Yade bu mevsirrde avl:ınır ve bir av hayvanını canlı olarak karacanın Taksim caddesinden Milas: Kitapçızadelkamı aidinin nazarı dikkatini başlarında satmaktadırlar. Resmımız, bu oyuncakcılardan bırı 
avcılar, l:>u a !arda bilhassa fa- karşımızda buluncı! muhakkak geçirilişini tesbit etmektedir. H. Emin celbetınenizi rıca ederiz. gösteriyor. 

T ecdid ve tezyı· n VESTERE ile teçhiz MAJiK önümüzdeki İVAN MOSJOUKİNE 
ELEKTİR • · • LİL DAGOVER 

ve son sistem MAKINASI edılen SıNEMASI perşembe akşamı BETT'/ AMANN 

tarafından 
temsil edilen 

HACI MURAT filmi 
ile küşat ediyor 

Donuk camlı, renkli kris
tal ve mermerden mamul 

ViZ 
hoş ve latif bir ziya neş-

Pazar gününüzde~ istifade .•dcr~k 1 :·~!!~ı~ı!!ı~t,! ~-~V~~~~t~~~~~~i •• O ... P .. EönRümlizAdeki çar~e~N3 EakMşamAı r,N .. DA .. ~ 
kemali m~::~::kı~~~~ gomrıl· • K A N Lm;li muhcsmkE v D A ı ~ ol o 
AŞK V ALSI cazip sU;ıerfilmini kemali n1'1\ ıfh<ivetl • go; ceren 

......... -·· .. . . 

GÖRM~:K ve Tl~KRAR 
GÖRl\IEK iyin 

Elhamra Sinemasına 
gidiniz. 

lflvecen: l'O\ JURNAL sesli 

ASRi Si Ew A 
Her seansta vasi .,ıo ıuou lebJlep dold·ır rn h1lkın t ·ıkdır!erini kaza
nmaktadır. lllllıa.;sL ~1a ::>tro [>oliJns~~y .lin idırc.>,t · \Jcki orkestra 
tarafından nın:1e temamcn ve. yckı1en( .)' :ırdk t:rtJik eJilen ıcusi1<i 
parçaları cid~en calıbi j•k'rnltir. 16 '/, mıcioesıle suvıresiod! voryete 

·········~· ııunıer<ılıırı H•+ ...... 

~ . 

lstanbul'd ı ille defa olarak 

iKt KALP BiRLEŞiNCE 
( ZWEI HERZEN iM 3/4 TAKT ) 

reder. Yatak v~ çocuk
ların odalarına pek ziya-

, ....... so ... z.lü•'•d•ün•ıE·a9~•ü•u•nu ...... ı 

Zengin mizansenli fcvkaldde bir •tiperprodıiksiyondur. Temafaklran 
1 JAKIKI BiR OPl<:RET müsamereıinde hazır bulunmakta ve oynanın 

mestedlci Viyana Valsi pek çok takdir olunmaktadır. 

~···~·~········ .. ~~..-.. ~H Müessesat ve mektep müdürü beylerin nazarı dıırırau 
de elverişlidir. 

SATiEde 
Veresiye satılır. 

:.\lctro laıı llcyo~lu-Elcktrik l•:vi. Lt:ınbul - Muvakkithane cad· 
de,i cı. K.1, Kadıkiiv · Şirketi 1 lavrivc iskeJe,i, Üsklld;ır. - . 

Hal:imiyeti milliye şehir yah mektebi müdür-
lüğünden: 

Zlk'.telıınıi 1. kaJr , .,uııda ınlınlıııl lıadcnıeliklcrc culip olıııı kadın 
ve cıJ..ckkriıı lı:r p;iın üp;lcy.: kadar l~cı k~:ı~·ca \"ıldrl pv!is ınck· 
tcbi vanındJ. m .. :k c) ın i.J tı"!ii_a·ü.ı~ n1 i:·_ı a lC ..:tn1:lcri. 

İstanbul mahkemei 
~sliye birinci ticaret da
iresinden: 

Müflis 1 lısan Za le M ·h:net Ce· 

mil Beye ait yazıhane ı.:~ y asının SJ· 

tılınasına k;ırar vcriln1i~ olJu~unJan 

53tı~ güııi.i olan 15 t~Şrın i c\ vcl 9JO 

çarşamba gjııü sJat 10,JO da lscan· 

b"IJ.1 ıütCin ı;ümrügü.ıJe 8, 10 C\o.!u 

mığazJJJ satı LıcJğı:ıJJn t>ll[l olan-

IJr yc, .. ni m-'"urJa ııı.ı~~Jli ınez 

l.ur J~ ha><ı< lı"!'.ıa nal.ın ılia ulıı:ıor. 

ERNl<:S'l' LlJlll l'Sl "ııı zıferi ve ;;aheserı ve .\L\URın: CI ıı·:\'A· 
Lll<:R ile .fı\Nl<:'l''l'I•: MACIJU:'-lı\1.1) in temsili guıinleri 

olup en bilyilk sinema hJdisesinl c& ~ 
teşkil eden ,. lmnbul halkının tı',_\JCI~ tiif:.C 
bu yük bir sabırsızLkla gbeekçle.1Jdıği10 ,..~ f,_'\//J.'- ,.-. 
AŞK resmi U' 
n1uhte~cm muazıam ve c .ns ılsiz 
fılın önj-nüzJ.:;,i çır ~:unbl ah..~J

ının:;ian itiblrt!n 

M~LEK ve ELttAMRi 
si:ıemal:ırındıt. bin.!e:-ı gU:;tcrılme-

lleya_;r. lake yaylı . KARYOLALAR ucuz fiatl 
ve r.ıncır somyclı saulmakt•d 

Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Sirkeci Ebussuut caddesi. Telefon: lstanbul 4252 

_,,~'M-> Harik, hayat, kaza ve otoınohil sigortalarınızı ~ 
~ Galatada Ünyon hanında kAln ÜNYO'i' SIGORTASINA 

Yaptırıııız. 

Türklyede bllii. fasıla icrayı muamele etmekte olan 

Ü YON 
kunıp~ry:ısına bir kcr.: ua..rJınatl ın sigorcı yaptırmıvı,ır.. 

· ···~ 7 eldorı: !Jl'yo_qtıı - 20)2 _ -:=---_--



l\IILL1Y.ET Tf.ŞRINll:VVEL --P.ı\Z.ı\R 1930 

Rey atılmak müddeti bugünden itibaren Serbestçiler dün Beşiktaşta da 
ı t i k a bir hadise çıkardılar . et 18 teşrini e vv e c um ar es a şam ı n B"' birinci ..ı.ifodo l~ iıi<ildi. PoHd" o <arala k~ lodndo dol,,,n gmp k•Y.•;,, 
h f t d • t d • ı d • . . . §UŞtular. . Havada bir kocaman kocam~n sak~llı: 9~ t:ın~sı r z k dar bı•r a ta em ) e 1 ) !erini tam bir serbestı ıçınde kama parlıyordu. Polis memur uzun bır tesbıhlı bır ıhtıya . a istimal etmiştir. İntihahatta lan yetişerek mütecavizin elin- dam var. Bu m~çhul ve ga~a 

h 1 b ·· dd f d h ' Serbest fırkaya yüzde ancak on den kamayı aldılar. Sonradan kıyafetli adam bır taraftan Henüz reylerini istimal etmeyen münte İp er u mu et .z.ar ın a angı yedi buçuk rey verilmi.ştir. Mu- anlaşıldı ki bu Üsküdar tıam- Yüksek sesle: ı- ·~ 
ıd b 1 b 1 1 sevilerin hemen ya~ı ya:ry~ ~~i vay amelesind~ Beşiktaş)ı - Diyarbekir Allah Ve ~ 

gu •• n rey vereceklerini aşağıdaki cedve e U a .. 1 lr er .. fırkaya da rey ver'tlıklen goru- Mustafa isminde biri imiş.Denız aptcst aldım, namaz k~ldırn .•. 
- y ddız lilyordu. İntihabat sonuna amelosinden Kasımpaşalı Ab- - !ah bir kolumu kırdı, ınanr:'· VlLA YETİNDEN· Bqiktaş, Ortaköy, Mecıcliye, Abbasaga, • ' kadar daima Cümhuriyet Halk dülkadin san işte bakın .. ,. . 

l !Sir:~~ meclis intihabı içir: rey atılmak müd- Cihannüma, Sinanpap., Dikilitaş, Vişnezade, Muradi- Fırkası lehine olarak inkişaf et _ Hanımlar geçsin, yol ve- Bu adam b~ sözlerıle hal.~ 
. · h • olmak üz· diğer tubeler ye, Türk Ali. miştir. Saat on ikide SCindık rin diye ihtar etmiş. . rasmda tecessus vemerak uy fe-.:letı Adalar, şubesı arıç . . "'!. hülmı"" t _ 17 Tqrinievvel 930 Cuma merasimle kaldırılmış ve kam· Fakat Mustafa buna içerli- dırmaktadır. Bunun da çok 

3 için belediye ~~ununun 41 mcı mbdtd . "bune e~S Fındıklı Ömer Avni, Kılıç Ali, Kürt Elaçhasane- yona konularak Beşiktaşa nak-lyerek derhal biçağa davranmış na seçilmiş bir propagandad ~. 
fikan 12 Teşrınıevvel 930 pazar sa a anıtı ~en d" h lİ . !edilmiştir. Fakat Mustafa biçağını çeker- sıtası olduğu anlaşılmakta ı 
Teşrinievvel 930 cumarteai akşamına kadar hır hafta fen 

1 
ma al;T· • . l 930 C artesi Beşiktaıta intihap nasıl ?ldu! ken arkac~şları bulunan Celal, Dün intihabatın o gürü~t~1 

temdit edilmistir. etrınıeyve um K dı M h et E.. Dün Beyoğlu sandıgı saat ve Emrullah ta: arasında Hakimiyeti mıll:,ıı 
2 Rey ~dığı belediye şubelerinde bulunacak ve .Kasım~:ı-ıa, _Surun, Kaptanpaşa, a. e ~ . birden itibaren Beşikta~ta açık - Yahu, ne duruyorsunuz, siz ~ehir yatı mektebi talebesı J;. 

h• ·· sabah 9 30 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar f~dı, Camıık~~ır, Hacı Ah?Iet, Bedrettın, "'! enışehır, b_uı_undu~lınuş, ve halk reyle de vur~anıza diye_ halk~ teşv!k tatbikat fçin intihap yerine ge ~r gun I d"l ' k · ş· di k dar reylerini istimal Bıyale, Hacı Husrev, Yahyakahya mahallelerı. rını atmaga başlamışlardır. Da ve tahrık etmek ıstemışlerdır. miş bulunuyorlardı. Kayrıı3 , 
rey .kabu .. e 

1 

~e tı~. un~ Jeki a ed ld österilen y • k •• s ha sandık gelmeden evvel ~e.~ Bu, hadlerini bilmiyenler der- kRm Sedat B talebeyt' izaha· etmıyen muntehiplerın aş~gı a c.. "!e e .. g • en 1 o Y- arı yer ı:iktaşta Sinan paşa camı! onu hal karakola sevkedilerek hak verdi. 
günlerde nüfus tezkerelerı veya h~V'!yet cuzd.~l~ıle halk ile hınca hınç doJn.uştu .. lannda takibata girişilmiştir. Fatihte . 
belediye dairelerine giderek reylerını vermelerı ıntih .~ı 12 Teırinievvel Pazar Sandık camii~ son ce.ı.n~.at yen Gene bu güruha dahil bir ta- Fatih kaazsının sandığı diJJI 
encümenleri kararile ilan olunur. Rum lifeneri Garpçe Rumeli kavağı Yenimahal- ne koı:ıdu. Dışarda buyuk ka-- kım ipsjz sapsız adamlar akşa- Samatyada duruyordu. Hal~ ~ı 

l S e M d ' pmın iki tarafında rey dağıt8? ma doğru, gene bir kafile halin bahtan akşama kdar kema~ı sJ . k •ti•b •ı e, arıyer, aa en: . • masalar görülüyordu. Serbestçı- de: kiliıetle reyini istimal etmıstıf Reylenn mınta a ve semt 1 an e 13 T~"_?Ievvel 930 Pazartesı ler bermutat parlak :lfiş~erle - Artık burada bir şey çık- Burada atılan re:;lerin yüzd'. 

ı .. } • Tarabya, Yenıkoy. süslü reklamlar yapmışlardı. maz diye intihap yerini terket- 85 
1 

Cümhuriyet Halk Fırkası kabu gun en 14 Teşrinievvel 930 S_~lı Beşiktaşta ~erbe.stç·i·l~ri.1:1 çok mitlerdir. Anlaşılıyor ki_ ~unlar na verilmekte ~di. Samatyad~ • . . • • b •) Büyükdere, Kireçburnu, Bahçekoy. gayret sarfettıklerı goriıluyor- mahza hadise çıkarmak ıçın her dün rey vermege . g~l~~ .ha1
1 B t (Emlnonu Şu esl 15 Teşrinievvel Çarşamba du. Onlara taraftarlık eden intihap yerinde dolaştırılan, bu çoktu. Bir aralık bır gurultu o eyazı Ulukö Rumelihisarı Ayasağa, Uluköyde mu- paca ile tutulmuş adamlar hal- işle vazifedar0 bir takım adam- ~u. Bir ~oktor herkes~ r~y :ı 

12 14 17 y, • ' km arasına karıştılar. Bunlar lardır. np çıktıgı kapıdan • gırmı!itı· 12 T şrinievvel 930 Pazar &aat 9,30- ; • vakkathane caddesı. • • gene her. gün bağıran, çağıran, , Bu da ne? Halk bağırmağa ba§ladı: ' 
Mahmutpaşa, Mollahüsrev, Kır.kç~me, Kemal- 16 Teşrınıevvel 930 Perşembe küme küme her tarafta gezen Dün halk arasında sabık Tür - Biz de buradan girmek ı. 

paşa Babahasanalemi, Guraba Hüseyınaga, lnebey. Bebek, Amavutköy, Kuruçeşme. ahvali şüpheli kimselerdi. Rey kiye amele teavün cemiyeti re- teriz. O neye giriyor? .. 
' 13 T eırinievvel 930 Pazart~si 17 Teşrinievvel 93~ ~llll!a • • vermeğe l:!e~en bir çok kadın ve is!. Me~et Sabri imzasile bir Fakat polis mem~ları ka~~ 
C Ar Balabanağa Beyazıt Mımar Kemalet- Kemerburgaz Petneher Pırınççı, lhsamye, Çifta- çocukları ıtıp kakıyorlar: kagıt dagıtılıyordu. ya dayanan halkı genye çekt 

· Tamcı t ı, M" H ' ttin Emin Sinan. lan Odayeri Akpi~al' Ağaç}~ kısırmandıra. - Biz de rey verece.ğiz .. Ya- Ve bunu dağıtanlar ayni za- Jer. Doktor B. de dışan çıkar·. 
tin' avşan aşı, ~ar .• ayrel 930 Salı ' İS T rini~vvel 930 Cumarteai şasın SerbeL~ Cümhurıyet fır- manda: . ~ldı. Hadise sükOnet peyda et 

14 eşrınıevve l d h . eş .. . K k Gümü d kası.. - Serbest Fırkaya verın re- tı. 
Saraç lahak, Mercanağa, Dayahatun, Ka en er a- Kılyos, Zekeryakoy, Demircı, ısır aya, ş e Didye bağırıyorlardı. yinizi. Bu fırka amele fırkası- Bakırköyde 

ne, Sururi, Yalı, Mesihpaşa. re, Uskumru. Bir kadın bayıldı dır. Diye propaganda yapıyor- Dün Bakırköyde de intihal>' 
15 Teşrinievvel 930 çartamba 10, 12 - 14, 17 H• (B kO ) '"besi Bu esnada kaymakam ~edat lardı. Bununla beraber birde ta devam edilmi~lr. Halk sil· Şehauvar, Bayramçavuş, Çadırcı, Muhainehatun, ıs ar ey Z U B. görün~ü ve ha~kı. sllk~ete Jıüçük b~oş~r dağıtıyorlardı ki kunetle gelip reyini istim~.1 .et 

K • d" N" Tülb tçi davet ettı,. Fakat ıhtıyar bır ka bunda bır nızamname kokusu miştir. Burada sandık butuJ1 azanısa 
1

• l rrcı,. • e~ 930 p be 12 Teşrinievvel 930 Pazar dın bu esnada düşerek bayıldı. seziliyordu. Bu vaziyet garip millhakat köylerinde dolaşurl· 
Ç l b • ~1 Ael!r1;1t•evv; d mi~rb:1mirtaa Yavuzer (lateceli Muratlı) Yalıköy, Beykoz, Dereski, Ak- Kadıncağız derhal kaldır~ar~~ görül~üştür. . nıak suretile rey atmak kolay· 

e e ıog u ae m, ~rı e • ' .. '" . • ' • ) ayıltıldı. Fakat gene tam bır su- Şaır Mehmet Emın B. Jaştrrılmaktadır. Atılan reyle· 
sinan, Hacıkadm, Hoca Kıyaaeddin, Suleymanıye, Ka- baba, Poyraz

1
(
3
FTener. ~va i 

930 
P t • kilııet iade edilemedi. Dün Beşiktaşta şair M~h- - rin yüzde sekseni CUmhurl~eı 

tip Kaınn. . eşr~evve . azar eaı Serbeatçiler halkı kovalıyorlar met Emin B. bir aralık halka Halk Fırkasına verilmektedır. ı 7 Teşrinievvel 930 Cuma Kuzguncuk, İcadiy;e •. Burbanıye. Biraz sonra Serbest Fırkanın nutuk söylemek üzere camiin Sarıyerde 
Alemdar, Binbirdirek, Sultanahmet, Cankurtaran, . 14 Te~nnıevvel 930 Salı • daimi propagandacılarınd~ kapı~IIm:1 önüne gelmit ve de- Dün Sarıyerde de intihabatı 

İalıakpqa, Küçük Ayuofya, Molla F enari. Umuryerı, Servıbum~, Mahmut Şevk~.t~~a (~li ~ah ut adamlar kargaşalığın ı- mlııtır kı:. . . . devam edilmiştir. Sarıyerde 
18 T • • vv 1930 Cumartesi Bahadır) Polonez, Cümhurıyet, Buzane, (Gollu, Öriim- çınde: .. . . . -. _Reyınızı vıc~anınıam em- de intihap daima Cilmhuriy~t eırınıe e b Şeh M hm G ) p d ra - Hurnyet ısterız, adalet rettığı fırkaya wrın. Serbest Halk Fırkası lehine olacak 111· 

Tahtakale, H~pqa, Ho yar, e et ey- ce ata m;n T ' . . l 930 Çar ba isteriz .. bizimkileri yollarından Cümhuriyet Fırkası si.si refaha kiııaf e~tir. Verilen reyler 
llni, Rüatempaşa, Ahi çelebi, Zmdankapı. B I b ~ .:tj:ij:he ~ (K""şf,1 ) Çe lkö çeviriyorsunuz. Diye derhal et- kavu§turacaktır. Reyinizi ona ekseriyetle Halk Fırkasına· F ti•h ş b • . ey er eyı, aga • up uce ' nge y, rafa yayıldılar. Ve rastgeldik- veriniz,,. . dır. Bura'lıa hiç bir hll.diııe c~: a U esJ Kulelı. !eri Halk fırkası mensuplarına Fakat bu nutuk hıç alkıştan reyan etmemekte, intihabat su· 

16 Teşrinievvel 930 Perşembe yumruk, tekme vurarak kova madı bile . Güıi.lltüye gidiyor- l<futetle devam etmektedir. Bu· 
12 Teşrinievvel 930 Pazar • Paşabahçesi, lncirköy, Çubuklu, Kanlıca, Hisar, lamağa baııladılar. Herkeste du. Mehmet Emin B. fazla giln reylerini venniyen mahal· 

Molla Şeref, Kirmuti, Şehremini, lskenderpaşa, Göksu. bir telaş başladı. I:Ju ka~dayı bir şey !live ~~~yi .m.üna~ip le ve köylec reylerini istimııl 
H · Sinana v Sofular Murtapaşa, Hasan Halife 17 Teşrinievvel 930 Cuma ların şerrinden çekine~ ?1r çok görmedı ve kursüden ııup gıt- edeceklerdir. 

ocavu:, ga,. l k ' . K b .. H . Öm 1· S H • li Kıh lı (l vatandaıtlar karakola ıltıca et- ti. Mahmutpaıada 
Hüsam Bey, .Muht~sıp s en~er, Keçecı ara aş.; atı- Koçullu, er ı, ırapınar, üseyın ' ç , s- me~en başka çare bulamadı- Nezi~ Muhiddin H. artık Eminönü kazasının SUrurİı 
c:e Sultan, Mımar S~~· Neslİ§ah. • haklı). lar. . . . intihap yerinde ~olaşmam~:- Mercan, Mahmutpqa, Dayehıı· 

13 Teırınıevvel 930 Pazartesı 18 Teşrinievvel 930 Cumartesi Fakat küstah mtitecavızler tadır. Dün Beıııktaşta camım tu mahallelerinin intihabt J ; iıı 
Nevbahar, Melekhatun , Ordekkasap, Ve~et. Kara- Vaniköy, Kandilli, Anadolukavağı, (Mirşah). karakolun önünde de toplana- karşısındaki Serbest Fır~ın re; sandığı Mahmutpap carnil 

Lq Merkezefendi Denizaptal Ereyli, Arpaemım, Fat- •• b rak : kaza ocağının penceresınden içine konmuştur ma'suıtan, lbrah~ ÇaVUf, Uıınuıyusuf, Seyit Ömer, Be- Usküdar Şu esi - Nerde onlar, isteria. Di- intihabatı seyrediy?r~u. Dün Camiin hari~I Cfurıhuriyet 
v ye ıbağırdılar. Serbest Fırkanın bütun gayret Halk f rkası menaupları ve Sü· yazıtaga. . . . .. • Derhal. vaziyet alan polis ve propagandalarına rağmen . 1 tarafından ok gü:ıol 

14 Teırinievvel 930 Salı 12. 13 Teşrınıevvel Pazar, Pazartesı gunlerı kuvveti bu belalıları dağrttı. intihabat daima Halk Fırkası ru~ ocağ~ lenml Jazi H :ı· 
Hatip Maslahattin, Tevkii Cafer, Koğacı dede, Av- Çakırcı Hasanpaşa, İhsaniye, Selimiye, Ayazma, Biraz sonra teker teker gene ca lehine olarak inkişaf etmiştir. şek1ııd.e .süs . 

1
f ~b :ı':ııt· B M ll 

'-- D . li K. t• M h t•. "' t h Ah l b" H fakih S l k s· .. -b· .. ük k .... d t ·· ı ı · k .. ret erının resım en ap cı ey, o aaşKI, ervışa , a ıp as a a .ın, n..aı-.ı mra or, metçe e ı, amza , a aca , ınan- mıın uy apısı onun e op- Dun atı an rey erın anca yuz- Dün bahtan ltibardl 
atik Alipsuıa, Tahtaminare, Hızırçavuş, Kasımı Günani, pa"-a Tavaıı.i Hasanag~ a mahalleleri !andıkları görülüyordu. Sanki de yirmisi Serbest Fırkaya ve-. mb ıştır. ka sa en mahal!,; 

-. " ' " • - ı · h" · h' · · · H lk · ' u mınta ya m sup Atik Mustapaf8, Beyceğiz, Balat Karabaş. 14 Teşrinievvel 930 Salı rey 8:tf?aga ge mış ;;.:nıte ıp- r~lmıştır. a seve sev.e reyı- ler h lkı kadınlı erkekli gruP l 30 Ç b 
K d d B 1 1 !er gıbı: nı Halk Fırkasına verıyordu. a ' . . ğ 15 Teşrinievve 9 arşam a ~arad~vutpaşa, Kepçe, epçe e e, .. u gur u, _Durun yahu, biz de reyi- Ak.şanı geç vakte doğru Hak grup gelerek reylennı atma • 

Kasap Timurhan, Haraccı Kara Muhsin, Fadlı Ali, Mesçıt, Evliye, Hocat~mbel, Hacı Mehmet, G~lfemha-: mizi kullanalım, diye, yol aç-_ kı Şinasi Paşa, Recep Bey, Cev başlamışlardır. c. 
Haydar, Küçük Mustıifapaşa,, Abdi Su başı, tun, Durbali, Hayrettın, Çavuş, Toygarhamza, Solak Sı mak istiyorlardı. Bu esnada iç det Kerim B. Beşiktaş intihap ' Burada da halk ~mıı:;ıenSet 

16 Teırinievvel 930 Perşembe nan mahalleleri. !erinden biri bir vatandaşa: yerini gezmişlerdir. H. fırkasına rey venyor u. f ı l
• be R • Y · ah il C "k E · · · l Ça ba .. ·· ·D'k'l- .. ·· d d d' c d K · B best fırkanın adamları tara ıJY sam y, amı enım a e, ezn asım, yıp 15 Teşrınıevve rşam gun~ - ı ı n:e, onum e'.. e ı, ev et. enm . · dan· 

sultan, AptülYedut, Fethi çelebi, Gümüşsuyu, Dök- - Selmanağa, Cami derununda Selmanaga, Hacı Ha- yol ver de bız de ~~~elı1?. ·. C~vdet K~rı1? B: bır muhar- · m
eciler, Nişancı Mustafapa•a, Üç şehitler, Cuma, Top- R • M h ah il l · Muhatabı, bu sozu soylıye- ririmıze demıştır kı: - Serest, serbeıt... 

,.. ~· umı e metpaşa, m a e erı. . .. . b k k tta E Ik' .. k" Ya diye uzatılan kağıtlara bir kaÇ -·'ar, Alibeyköyu"". 16 T · . 1930 p be nın uzerıne a ınca ne ıra - vve ' ı gun u nn gaze- . .. . k • daJI ~... • . . eşnnı~~e erşem. • . . adam olduğunu anlamıştı. Ce- tesinde Tıp talebe yurdunda ye gayn musliın ~a kal çıragın 
17 Teşrinievvel 930 Cuma Valideı atik, Camıı derununda Valıdeıatık, Araki- vap vermek istemedi. Fakat ö- ni bir konferans vermiş olma- başka bakan bile yoktu. Davutpaşa, Cakırağa, Kasapilyaa, Cerrahpqa, Ke- yecı Hacı Mehmet, Arakiyeci Hacı Cafer, Tabak- teki, ma rağmen talebenin kiimilen Sinek avlamak buna derler 

çihatun. lar, Kazasker Ahmet Efendi, Ahçıbaşı mahalleleri. - Hala duruyor musun, ya- Serbest Fırkaya rey verdiği ya- . Bir ~alkçı, propagandacı ge-
18 Teşrinievvel 930 Cumartesi 17 Teşrinievvel 930 Cuma hu?. Diye ani ve üstüste üç to- zılmaktadır. Tıp talebe yurdu çınen bır Serbostçıye bunu gill" 

Hacıkadın, Koca Muatafapaşa, Emirahur, Ali Fa- Dudullu, Çekıneköy, Küçük bakkal köyleri. ~at yapıştı~ı. Derhal kaçmak Sıhhiy~ yek~~eti~e aitt!-r: Kon tererek: . 
kıh, Arabacıbeyazıt, Hacıhüseyinağa, Hacı HllJllUU\ia IS T · • 1 930 C t · ısterken polis memurları tara- ferans ıg degıl zıyaret ıçın da- - İşte sınek avlamak buıı• ~ • eşrınıevve . umar eaı A . • fmdan yakalanarak karakola gö- hi şimdiye kadar buraya uğra- derler; dedi. . '"-ambaziye, Hacı Evhat, Kazlıçeşme, Sancaktar. ~ enımahalle, M"ratreıa, Pazar~ı, Selamıefendi, türüldü. mış değilim. Bu gençlerin ise Serbestçi de inkar e demedı. 

Beyoğlu ŞubeSJ• Altunızade, Kıaıklı, Bulgurlu, Umranıye mıntakalan. Kamalıbirmütec:aviz nereye rey verdiklerinden ha-- - Burada ekmek yok; zateıı 
8 k k •• ş b ı Halka heyecan devam edi- berdar değilim . ., gidi~oruz! demiş~r. . t' -..,.,- a ır oy u es yordu. Kapının yanına yakın Garip lt.:ıyafetli koca . Filhakika kahır ekserı~e 

12 Tqrinievvel Pazar bir yerden: sakallı propagandacı karşı. tu~unamıyan s.erbestçıı~r 
Hasköy, Sütlüce, Pirimehmetpaşa, Keçeciplri, 12 Teşrinievvel 930 Pazar - Tut, tut .. diye bağrışma- İki gündenberi intihap yer- kendilenne rey verdırecek bıt 

13 Teşrinievvel 930 Pazartesi Şamlar, Ayayorgi, lkitelli. • kaç Rumdan baska kimseyi bul# 
İstiklal, Kuloğlu, Cihangir, Gümüşsuyu, Kocatepe 13 Tetrinievvel 930 Pazartesi K d ko·· s besı· lmamışlardır. İntihabat son de· 

. kaAtı"p Mustafaçelebi, Fır" uzac!a, Çukur, Şehı't Muhtar V"d L" A Çıf b A a 1 . y u rece serbest cereyan etmis ve 
,.. ı os, ıtros, vas, ıt urgaz, yaya. bu intizamı Serbest fırka taraf· 

Bey, Bülbül, Bostan, Hüaeyinağa, Hortum, Asmalımes- 14 Teşrinievvel 930 Salı 12 Teşrinievvel 930 Pazar . tarları da alenen itiraf etmi-Je< 
çit, Kamerhatun, Kalyoncukulluğu, mahall~leri. Y enibostan, Nifos, Mahmut, Halkalı, Safra. Osmanağa - İkbaliye. dir. Akşam tahminen alınan ne· 

14 Teşrinievvel 930 Salı 15 Tqrinievvel 930 Çarşamba 13 Teırinievvel 930 Pazartesi ticeye göre bin küsur rey atıl· 
Galata, Kemankeş, Haconimi, Müeyyet zade, Ye- Firuaköy, Ambarlı, Mitros, Amindos, Küçqkçek- Caferağa, Hasanpaşa. mıştır. Bu reyler en aı:cak ot\.!! 

nicami, Arapcamii, Emekyemez, Bereketzade, Şahkolu mece, Kalitarya. 14 ve 15 Teşrinievvel Salı, Çarşamba • kırk _kadarını S~rbestcıle~ a!mı, 
mahalleleri. 16 Teşrinievvel 930 Perşembe Rasimpaşa, lbrahimağa, Osmaniye ve Mecıdiye. tır ~1 • b reyle':' ve:enlen de e-

l S Teşrinievvel Çarşamba Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Y '\"limahalle. 16 ve 17 T etrinievvel Perşembe, Cuma kallıyetler teşkıl edıyordu. Ş • l. F "k·· D t c··mhu . Bo ku t 17 T . . 1 930 C Z"L ·· T ğl G"" M d" k"" S h Beykozda ış ı, erı oy, uvar epe, u rıyet, z r , eşrııııevve uma ~tupafl':> u acı, oztepe, er ıven oy, a • Beykoz kazasında dün sa , İnönü, Pangaltı, Eskişehir, Mecidiye, Meşrutiyet, Ha Y qilköy. rayıcedit, Suadıye. bahtan itibaren saat 8,30 dal1 
Iaskar Gazi, Teşvikiye, Harbiye, Kağıth~,e. 18 Teırinievvel 930 Cumarteai 18 Teşrinievvel 930 Cumarteai 9,30 a kadar Bllrhaniyede 9,~ 

16 Teşrinievvel 930 Perşemb,. Kartaltepe, Yeniköy. Boatancı, 1çerenköy, Kozyatağı mahalleleri. Devariıı 7 inci sahlfeclO 
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·rayyare piyangosu çekildi Serbestçile~ Beşiktaşta da hadise çılcardılaı 
l'\ -B•·ı ı; ncı '"'':ede· lsmail Hakkı B. sandığın bulun tebligde "ismimin mezkur fırka,Hasim B. liaınııwa bi:· zat in uu'"!I n kazan an ve sevı• nen ta ıı• ıı•ıer dan 12,45 e kadaı: İcadiyede, duğ~ caıniin yanma kadar .gel- narn,_:tetleri ı:neya~.ın~. k~nulma- tihab~t c~1.ı.mı:ıda, Hali F;rka· 

ve 13 ten 18 e kadar da Kuz- ır.esıne Serbest Fırka lehınde sı guya benım husnu rızam ve sı lelıınde faalıyette bulundu-
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46,l 
520 
658 
727 
737 
804 
992 

6165 
2.N 
315 
328 
428 
488 
525 
534 
570 
571 
603 
661 
685 
752 
772 
760 
775 
895 
931 
954 
262 
974 

7015 
42 

191 
307 
620 
795 
815 
858 
937 

802tı 
b2 

L. 
125 
30 
50 

125 
50 

125 
125 
50 

125 
126 
70 
fO 
70 
llO 
liO 
:ıo 

70 
50 
50 

125 
125 
115 

'°° 70 
50 
l50 
70 

125 
50 

11!5 
50 
70 
50 
70 

1000 
50 
50 
l50 

116 
50 
70 

40000 
50 
50 
:ıo 

125 
ıııs 

70 
30 
70 
50 
50 
l50 
llO 
50 

li5 
:ıo 
70 
70 
70 
50 
70 

125 
50 

11!5 
50 
70 
50 
30 
70 
70 
70 
70 

125 
125 
50 
70 
50 
70 

125 
50 
50 

400 
50 

125 
50 

11!5 
70 
70 
so 
70 
50 

11!5 
70 
70 

400 
70 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
50 

125 

N. 
223 
364 
f.56 
568 
646 
771 
911 
930 

9158 
165 
180 
887 
408 

499 
219 
740 
910 
942 

10033 
138 
260 
a88 
853 
437 
51 (J 
869 
793 
816 
1114 
977 
990 
098 

il 173 
183 
1!79 
socı 

875 
675 
687 
ll34 
1150 
12204 
I09 
1!33 
1?55 
924 
1>29 
725 
780 
782 
871 
886 
839 

18077 
165 
840 
•78 
617 
646 
6!15 
714 
734 
784 
787 
816 
821 
880 
903 
916 
938 

14035 
323 
329 
400 

402 
418 
437 
592 
715 
762 
779 
770 
925 

15079 
l 12 
i!l 2 
823 
82tı 

442 
530 
626 
693 
695 
742 
845 
955 
995 

16099 
130 
164 
459 
613 
616 
692 
815 
760 
938 

k 1
11 m 1 er Q 1 d u ? guncukta ta reylerin atılması - nutuk söylemesine ı:ağ=n re- muvafakatımla olmuş,, denili- ı ğu esnada Serbestcilcrden bra 

• ,- na devam edilmiştir. Kuzgun- yini istim~; etmemiştir. İsmail yor. him Hakkı Efendinin Iıakareti-
cukta rey sandığı belediye sıh- Hakkı B. in refikası da intihap Bu tebligat mündericatınm ne uğramıştı. Haşim B. bu mü· L. 

50 
50 
50 

125 
125 
fıO 

125 
50 

000 
liO 

11!5 
70 
70 
50 
~ 

70 
11!5 
125 
56 
50 
70 

125 
50 
50 

125 
50 

129 
70 
50 
50 
50 
70 

125 
50 
50 
70 

400 

125 
70 

11!5 
70 
70 
70 
50 
l50 
70 

127 
llO 
70 

125 
:50 
70 
50 
70 

125 
50 
50 
70 
70 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
~o 

125 
1!5 
70 

125 
50 

1000 
125 
125 
125 
12ii 
50 
50 
70 
70 

125 
125 
70 
70 
50 
70 
76 
50 
50 
70 
50 
70 
70 

125 
50 

125 
50 
70 
70 
70 
50 

125 
70 
70 
50 
50 

125 
50 

N. 

18098 
IOtı 

155 
184 
383 
442 
625 
662 
736 
801 
823 
844 
882 
889 
973 

191lt7 
308 
333 
740 
815 
926 

20189 
203 
284 
829 
502 
566 
651 
657 
738 
89;3 
895 
899 
991 

21165 
213 
210 
1!95 
377 
482 
720 
831 
906 
922 
947 

22057 
49 

198 
600 

622 
635 
651 
721 
854 

905 
23073 

204 
316 
390 
408 
664 
686 
695 
702 
789 
980 

1!4018 
112 
:508 
415 
448 

527 
620 
639 
690 
917 
960 
994 

25028 
47 
93 

101 
217 
307 
328 
390 
476 
891 
564 
569 
771 
756 
835 
968 
999 

26048 
102 
132 
239 
260 
269 
274 
350 
397 
400 
505 
529 
661 
684 
687 

L. 
50 

125 
400 

400 
400 

70 
50 
70 
50 
50 
50 

li5 
125 
400 
70 
70 
50 
50 
70 
70 
50 
50 
70 
50 
50 
50 

400 
70 
50 

1000 
50 

125 
125 
125 
70 
70 
50 
70 
70 
70 

125 
400 

125 
30 
70 
70 

125 
70 

125 
60 

70 
50 
50 

125 
70 
70 
70 
50 
50 

125 
1000 

50 
50 
70 
70 
50 
50 

11!5 
50 
70 
70 
70 

115 
50 
50 
50 
70 
70 
70 
40 
70 
50 
70 
50 
50 
50 
70 
50 
70 
50 
70 
50 
70 
50 

125 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
50 

400 
125 
50 
50 
50 
70 

400 

N. 
570 
605 
754 
550 
883 
995 

28122 
1!85 
358 
!!20 
573 
606 
639 
704 
718 
768 
809 

29018 
28 
48 
8() 

lW 
151 
348 
495 
567 
729 
755 

30046 
47 

l ıo 
128 
141 
151 
199 
434 
443 
517 
554 
658 
685 
734 
783 
831 
840 
893 
949 

31235 
256 
257 
420 
304 
737 
739 
449 
793 
829 

898 
939 
987 
992 

320.ı-O 

82 
200 
208 
237 
374 
471 
48.1 
780 
788 
85tı 

933 
975 

33056 
215 
225 
33! 
367 
386 
475 
518 
604 
620 
739 
761\ 
968 
943 
936 

34036 
131 
191 
268 
389 
458 
605 
657 
697 
761 
861 
922 
961 

35039 
55 
66 

209 
386 
420 
559 
615 
616 
697 
734 

ı. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

12:; 
400 
125 
50 
50 
70 
70 

J 
50 

120 
50 

125 
125 

50 
50 

125 
50 

125 
125 
50 
50 

3000 
70 

1000 
125 
125 
70 
50 

125 
50 
50 
50 
70 
50 
50 
70 
50 
50 
70 

4-00 
70 

125 
70 
50 
70 
70 
so 
50 
70 
70 
70 

125 
50 
50 

125 
126 
20 
70 
50 
70 
50 
50 
70 
70 
70 
50 
70 
70 
50 
70 

125 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
50 
70 

400 
50 
50 
30 
50 

125 
70 

125 
125 
400 
12 5 
125 

50 
70 
50 
50 
70 
70 
50 
50 
50 

N. 
925 

36144 
225 
245 
382 
538 
596 
633 
648 
717 
798 
890 
912 
935 

37122 
168 
278 
289 
291 
425 
433 
513 
796 
834 
839 
892 
913 
931 
943 

1 38027 
48 
87 

121 
135 
274 
290 
380 
393 
489 
498 
514 
625 
662 
794 

.!9157 
174 
179 
190 
270 
380 
398 
404 
433 
472 
562 
666 
708 
776 
304 
823 
830 
908 
925 

40008 
20 

149 
174 
275 
250 
319 
386 
469 
546 
C.23 
740 
812 
315 
915 
921 
959 

41046 
57 
111 
362 
627 
678 
704 
755 
953 

42027 
107 
276 
498 
562 
570 
593 
694 

43022 
44 

131 
293 
389 
472 
624 
639 
807 
853 
965 

44008 
16 

125 
146 
192 
'l:l7 

L. 
50 

125 
70 
50 
50 
50 
50 

4()()() 

50 
50 
50 
70 
70 
50 

125 
50 

125 
70 
70 

400 
70 

125 
125 
50 
.'iO 

125 

.'iO 

1000 
125 
70 
70 
50 

125 
50 
50 
70 
50 
50 

125 
50 
50 

125 
50 
70 
50 

125 
70 
50 

125 
70 
70 
50 
70 
50 
70 
50 

!05 
50 
~o 

50 
50 
50 

125 
70 
50 
70 
50 
50 

l ()()() 
~o 

50 
70 
70 

125 
125 
125 
50 
50 
70 

125 
125 
125 
50 
70 
50 
70 

1000 
50 
70 
50 
50 

125 
50 
50 
70 
70 
70 

125 
125 
50 
70 
50 
50 
70 
50 

400 
50 

400 
50 

125 
50 

N. 
408 
448 
480 
589 
635 
740 
774 
827 
839 
857 
888 
995 

45137 
122 
264 
437 
550 
622 
636 
726 
825 
995 

46027 
108 
216 
293 
265 
305 
415 
601 

47J25 
;186 
530 
729 
817 
827 
911 
918 
945 
958 

48198 
247 
721 
806 
893 
904 
997 

49043 
125 
251 
333 
388 
406 
410 
582 
607 
651 
676 
()87 
1!19 
894 

J0032 
53 

54 
149 
192 
346 
396 
53:1 
5tı0 

590 
607 
630 
676 
695 
728 
975 

5!016 
54 
72 

114 
186 
188 
192 
367 
368 
393 
41 l 
431 
lıi70 

li48 
548 
554 
584 
649 
729 

52630 
39 

139 
202 
315 
323 
337 

496 
522 
623 
644 
646 
682 
814 
844 
922 
957 

L. biye mevkiinde ve hereksin yerinde Serbest Fırka lehine hiç aslü esası olmadığım, ve- tecaviz hakkında ikamei dava 
125 gözü önünde Bulunmakta idi Eropaganda.da bulun:nuştur. rilen malümatrn hilati hakikat ettiği gibi, Hürriyet ve itilafa 
50 Serbest Fırkanın propagandacı Çürüksulu Ahmet Paşa Bul- olduğunu ve benim hiç bir za- da mensup değildir. Ve İshak 

125 larını museviler teşkil ediyor- gurlu intihabat yerine gelmiş man mezkur fırka ile temasta Paşada Halk Fıı:kasmın Can-. 
50 du. MtJntehipleı: intizam dahi- defterde ismi bulunmadığı hal- bulunmadığımı 10.tfen ceı:idei kurtaran ocağının reisidir. Hat-

125 !inde reylerini Halk Fıı:kasına de rey atmak için ısı:aı: etmiş ve muhteı:emnizde ilan buyuı:ul- ta, Mütareke zamanında, lngi-
50 vermiflerdir. kendisine kanunun buna mü~;;-- masmı istirham eylerim . liz liman kumandanına haka- -
70 Bir hadise ade etmediği söylendiği halde Zaten evvelce gazetelerde rette bulunduğu cihetle, açığa 
50 Cuma günü Beykoz rey san- bir çok itiı:azdan sonı:a sandık neşredilen beyanatımla bende- çıkarılmış ve yirmi gün de iş-. 
50 dığı BeyleI'beyinde Muvakkıta- başından ayrılmıştır. nizin hiç biı: siyasi Fıı:ka ile mü kenceye uğı:amıştır. Haşim B. 
7o neye konulmak üzere motordan Bir vak'a nasebetim olmadığı saı:ahaten i kurtaran da şimdiki Ankara 
50 çıkarılırken Serbest Fırka ta- - Cuma giinü Üsküdar rey san izah edilmiştir efendim. valisi Nevzat B. <lir.Şunu la kay 
;~ raf~;ıı:Iarı bir ~adise çıkarmışlar dığı y enimahallede bulunduğu Hürmetkiir'.mz d~delim ki, H~şim B., ~vvelki 

400 ve hız sandıgın sokakta bulun esnada iki vak'a zuhur etmiştiı:. Breç Kerestecıyan gun nutuk ta soylememış yal-
50 masını isteriz, ~izleı:e i~imad~- - Seı:best Fırkanın pazubendi· Osmanlr Ba'!_kası. sabık mü nız vaktile Konyada Bozkır i~ 

ınız yoktur.,, Dıye bagıı:maga ni taşıyan balıkçı esnafından durlerınden yanını çıkarmış olan Zeyrıeli-
ı!~ başlamışlaı:, sandığı muhafa- biı:i Halk Fıı:kasına rey veı:en Haşım Bey itilifcı bitlinin adamlaı:mdan biı:ile rey 

70 zaya memuı: olan zabıta kuv- - halkın üzeı:ine büyük bir kama değil meselesinden dolayı münakaşa 
vetine hücum etmişler, hatta ile hücum etmişse de zabıta Evvelki gün Kumkapıda, ya girişmiştiı:. 125 
polis Selim Efendiyi elinden ca deı:hal kaması elinden alın- . 

1 ~~ yaralamışlardıı:. Hatta. bir ara- mıştır. Gene Serbest Fırka- Izmir havalisinde tütün 1 İzmirin zeytin ve yağ 
lık sandık zabıtanın elınde.n ~- mn pazubendini kolunda -taşı- mübayaatı istihsalSb 5

70° lınmışsa da sandık deı:hal ıstır- :yanyan bir şahıs Halk Fıı:kası- T.. .. · h" "d · 1 · İZMİR ıı AA ş h · · 
dat edileı:ek m , kk t ko . . • • utun ın ısaı: ı aı:esı zmıı: . , . . - e nmız 

7o u~a 1 aneye na ı:ey vermek ıçın sandıga dog mülhakatındaki tütün mübayaa tıcaret ve sanayi odası İzmir ik· 
nulmuştur. ı k ı L' "f H ' 12:; , .. . . ru geme te 0 arı atı e · na- tına devam etmektediı:. Bu sene tısadı mıntakasının 1930-931 

· Bu vak anın muşevvıkı O· - mm<la bir Hanımın koluna bü- · ·· · · · · 
70 lan Ferit zabıtaca derdest edil .. . .. _ . • . en zıyade Odemış ve Urla hava mahsul senesıne aıt zeytın tane-
50 miş. ve ~akibata tevessül edil- yuk hır ç~valdu •gnesı ba_ıı- lisinde tütün mübayaa edilJ11i~- si ve zeytin yağı istihsalatı hak-

125 · ıır· mak suretıle :yaı:alamıştıı:. tiı:. Fiatleı:de 80-190 kuı::.ıs a- kında şu ma!Umatı ne retmiş-
125 ınış · Maamafih :nütün bu hadise- d , · . 

Serbest Fırkanın musevi pro leı:e ve Seı:best Fıı:kanın bu ka- rasışn· ad~ky.nahmlıdştır!. . b .. tır. 1930 931 ah l . 125 pagandacılaı:ından ihtiyaı: biı: d d _ ım ı ı a e zmıı: aşmu- - m su senesı mu-
50 musevi bir masa önünde otura- u··ark~ı:dopabgalnd~sın? .hı:abgmen dürlüğü mıntakası dahilinde hammen zeytin tanesi 159,016, 
25 s u ar e e ıye ıntı a atın- ··b d"l ·· ·· f 1 · 500 k"l d B "k 7 500 ı . rak Seı:best fşı:kanın rey pusu- da biı: hafta zaı:fında Seı:best mı 9u5 ~.yaa e ı en tutı~n . ıat en 220 k~lo uı:. l u mı ~~m • l ' 

125 !alaı:ını tevzi ediyor ve "Bizi F k f 1 b b" b"l ımruşu geçmemıştır. ı osu sa amura ıçın o up 
50 <ır a tara taı: aı:ı eşte ıı: 1 e M · b ··d·· ı··k ··t b k" 151 738 125 k"l d kurtaı:acak fırka Serbest fıı:ka- 1 .1 d anısa asmu uı: u mınta- mu e a ı , , ı osu a 
50 rey a amamış ar ıı:. k d h·ı· d · 225 k · • · "h ı· · · di B · veı:iniz,, diye haykırıyoı:du. .. ası a ı ın e ıse uruşa zeytın yagı ıstı sa ı ıçın r. u 
70 Akbaba, Kavaklaı:, Beykoz, ı .. K~dı.koyde kadaı: tütün mübayaa edilmiş- miktardan istihsal edilecek zey-
50 p bah "- lk"' fla Kadıkoy ıntıhabatı bermutat 1 tir tinyag· ı muhammen miktarı 30 aşa çe, """'nge oy taı:a - , d · · d · · ' 50 laı:ında Serbest Fıı:ka taraftar- k?yn_ıa~am~ık. aıı:esın e ı.cra e Şimdiye kadar yapılan müba- 570,587 kiloduı:. 
50 tarı propaganda yapmışlarsa dılmıştıı:. Intıhap mahallınde yaat esnasında tütün inhisar i- İktısadi ınmtakanm geçen 
50 da gene bura halkı Halk fırka· Serbe~ .Fırka taı:afından para daı:esi ve tütün taciı:leı:i geçen sene zeytinyağı ı:ekoltesi 15 mil 
75 sına reylerini veı:mişleı:diı:. ~~~ıl~~de tut~l~n. ba~ı ı;:se seneki gibi hastalığa tesadüf et- yon ve 1928-929 senesi rekoltesi 
50 Oakü·d d vı arı e genç eı:ının ay ış memişlerdiı: ise 33 milyon kilo idi. 

3000 ar a 1 · · ·1 k ·d· H lk · 
Üsküdar belediye intihabatı 

1 
a~ 1.şıtı me te 1 b~· ha':d '{ıe~k Geçen sene inhisaı: idaresinin Esirge!Tie derneği 70 

dün saat 8-10 kadar Altuni za- ferkını m1unh~aza~. ır 1 
e. la İzmiı: başmüdiriyet mıntakasm- Türk Hanımları Esiı:geme 

20 d d 10 12 k d K ıkl d 1 5 ıı: ası e ıne ıstıma etmış er- d .. b tm. ld • .. 
70 e e · a aı: ıs ı a, , d" B d .. h. b. h··a· an mu ayaa e ış o ugu tü- Derneğinden: 

15 5 k d B 1 luk.. ıı:. uı:a a mu ım ır a ıse t.. "kta 900 000 kil "d· F 50 tan • a a ar u gur o- 1 • un mı n , o ı ı. a Cemiyetimizde biı: eylil.lden 
70 yünde 15,30 da 18 e kadaı: Üm-

0 mSambıştıı:.F k İ k.. h 1 kat bu sene İzmir mıntakasm- itibaren talebe kaydına başlan-
. k.. .. d 1 İ eı: est ır a çeı:en oy a d b" b k .1 kil .... 

70 ranıye oyun e yapı mıştır, n k ..ı.. b 1 . ki 1 .. an ır uçu mı yon o tutün mı.ştıı:. Biçki, ve Dikiş lcuı:sları 
tihabat mahallinde bermutat 

1 
ın,"'.n bazı altı:ını çbaıçe. 1 erke sus mübayaa edilecektiı:. 125 ar e a açıldığı gibi ayrıca,daktilodeı:s 

70 Seı:be~tçiİerin propagandacılaı:ı kenmlıışk deş. a ~ a t.ı · aymd Arazi tahriri nerelerde !eri de verilecektiı:. .. riil k · d · am aıresıne ge ırmışse e 
125 goAlme, tedı ı. S b F k bunların aı:asından bir çokları yapılacak? Her gün Aksarayda Tevek-
50 tunıza eye er est ır a- H lk F k · kül hamamı civarındaki meı:kezi 

İ . . . . gene a ır asına ı:ey ver- y · k ·b· "hz 
50 nın stanbul heyetı ıdare reısı . . A b 1 .. .. ·', enı anun mucı ınce ı ar umumi binasında talebe kayıt 

ımşleı:dıı:. ra a arın onun,.,._ edilen arazi tahriı: ve tecı:übe 50 Yardım Yurd l İçeı:en~öyde Serbest Fıı:kanıı:ı !talimatnamesi üzerinde tahı:iı: muamelesi yapılmaktadır. 
I~ hı:aretlı pı:o~agandacısı olan I- ınıntakaları tesbit edilmiştir. Hindistanda bir vcı.k'a 

marn Ş.adettın Ef. bulunuyoı:- - T h . t .. bel . b . . BOMBA Y, 10 A. A. - 1 a. 50 Eml:lk ve mücevherat üzerine d a rıı: ecru erme u ay ıçerı 
u. sinde başlanacaktır. Tahriı: mm delikanlı bu sabah eı:kenden e-125 

70 
50 

!potekle PARA \"ERJLIR. EmlAk · d d b. 1· b" • Hadise çıkaranlar hakkında takaları şunlaı:dır: vıne av et e en ır po ıs za ıtı 
tahkikat Ankaı:a vilayetinin Ayas, İs- ile zevcesine kaı:şı silah istimal 

alınır ve satılır. \' e tapoda ferağ ve 
intikal ınuımele•i derhute olunur. tm. h "ki ·ru· de a ala 

ı Seı:be~t fıı:kanın tutulmuş a- t b ı yal T b e ış ve eı: ı sı Y r mış 70 parasını tmllk rehin almak suretlle 1 an u un ova, ra zonun ld ki d d l t k"f dil 
70 damlan tarafından hiç bir ala- Maçka, İzmirin Sivrihisaı:, Ça- 0 u aı:ın an ° ayı ev 1 e 

ıooo işletmek arzu edenlere yazıh.ınemiz kaları ve intihap mmtakalan ol- nakaknin Gelibolu, Kırklaı:eli- mişleı:dir. . • 
50 vasııasile de!Alet buyurulur. matlığı halde sandık mahalleri- nin Vize, Sıvasın Darende, Ada ~OM~~ Y, 11 A.A_. -. S~lah 
50 Galata Ada Hen lklncl kat No. ne baskın yapanların çıkardık- nanın Merke Kocaelinin H _ sız ıtaatsızlık hareketıne ıştırak 

16 18 Tele lleyo~lu .1837 !arı vak'alar hakkında tahkika- dek, Diyarbe~iı:in kulp, Eı:z~~ eden .gönüllülerin Bombaydan ı 20 
125 
50 

•a devam olunmaktadıı: mun T rt Kastam · · 14 mı! mesafe uzakta bulunan 

400 
50 
50 
50 

125 
70 

125 
50 
50 

400 
70 

125 
50 
50 
50 
50 
70 

125 
400 
70 
50 
70 
70 
50 
70 
70 
50 
50 
70 
70 
50 
50 
50 
70 
50 
70 

125 
1000 

50 
125 
50 
50 
50 
70 

N. 
988 

53063 
78 

!08 
189 
238 
360 
380 
470 
495 
529 
541 
564 
608 
793 
877 
816 
939 
980 

54016 
142 
213 
323 
634 
702 
815 
856 
872 
919 

55015 
20 

46 
103 
128 
193 
194 
201 
295 
306 
39! 
446 
642 
760 

794 

L. 
50 

125 
120 
50 
~o 

12.5 
50 
70 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
70 
70 
70 
50 
50 
70 
70 
50 

400 
125 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
70 
70 
70 
.50 
70 
50 
.50 
70 
50 
50 

125 
70 
70 

• 

N. 
128 
205 
264 
311 
378 
444 

686 
702 
771 
823 
890 
899 
913 
860 
984 

57063 
68 

126 
269 
306 
371 
415 
417 
589 
675 
667 
789 
971 
978 

58089 
149 
161 
534 
819 
850 
9:11 

59043 
266 
389 
41!4 
439 
889 

-- "' . o um. onının k "h b"' "k ''lk' L. Bunların çıkaı:dıklaı:ı hadise- Tosya kazalandı. ararg~ m~ en ~yu .. m~ . 1.l;'e 
leı: halk üzeı:inde cok fena tesir B ki h memunle bıı: polıs mufettışının so · ıça a cer ·d · ı d k" k ı· b" leı: yapmıştıı:. Kumkapı intiha- . . . . . . ı. are~.ı a tın . a .ı uvvet ı ı: r~ . 

50 b tı d S be t f k d 1 Alı ve Rasım ısnıınde ıki san- , !ıs mufrezesı tarafından anı bır • 
70 a n a eı: s ır -a a am aı:ı d 1 .. .. d k Ü 

t f d ·ı b 1 acı yarış yuzun en avga et- baskın yapılmıştıı:. çü kadın • 
125 Farba ~ fands~pCa 1 

e haşı yhaı:ı an lmişleı:dir. Neticede Rasim bıcak olmak üzeı:e 57 kisi tevkif edil- 1 
50 a n e en ı eı:ra paşa asta- 1 Al" . k 1 d 1 . . • 

· d d · 1 1 · a ıyı a çasın an yaı:a aınış- mıştır. Karargah zabıta tarafrı11 • 
~o nesın e te avı a tına a ırunıstır. , t d · al d"l · · 
~ı Buradaki vak'ayı çıkarmak içini ır. an ışg e 1 ınıştır. 

50 tesvik edenleı: aı:asında posta il ISTANBUL BELED.ıYESi 
70 müvezzilerinden Eyip isminde l 

70 biı:isinin de olduğu söyleniyoı:. • ILANLARI 
50 Serbest fırka Trabzonda ..... ~ ................................. ,~ 70 mevlut okutturuyor /J 

70 Trabzon 10 - Buı:ada inti-
50 hap faaliyeti hararetle devam e
ı25 diyor. İntihap pazaı: günü akşa-
50 mr bitecektir. 
50 
70 Serbest fırkanın bütün gayı:e 

125 tine rağmen Halk fıı:kası kahiı: 

50 bir ekseriyet kazanınaktadır. 

50 Seı:best fıı:ka kadınlar için gece 

70 mevlUt okuctu ve dini tezahüı:at 

50 ta bulundu. 
Bugün Fethi beyin bir telgra 

fmı alan 100 kişi belediye mey
danında biı: nümayiş yapmışlar-

50 dır. 

400 
70 

1000 

ı;o Halk bu nümayişle alikadar 
50 olmamıştır. Seı:best fıı:ka, çok 
50 kanuni bir şekilde devam eden 

intihabı feshettinnek için çalışı
yor. 

Suat Beyin bir tavzihi 
70 
50 Serbest Fırkıadan Suat imza 

125 
125 
j()() 

70 sile aldığnnız bir teskerede, 

70 Küçükpazarda Serbest Fırka 

70 namına.propaganda yapan ve 

50 "Ağrıda kardeşi kıardeşe öldür
ten fırkaya mı rey vereceksi
niz?,, diyen Suadm kendisi ol
madığı ve esasen tahsilinin bu 
na mani olduğu bildiril.mi§tiı:. 

50 
125 
70 
50 
70 Serbest Cumhuriyet Fırkası 

lstanbul Belediyesinden: Bedeli keşfi 1525 lira 50 kuruş olan 
Cerrabpa~ yeni pavyonunda mont şarjlar için yapılacak demır ; 
parmaklık kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. Taliplerin şartname • 
almak, keşi[ evrakını görmek için her gün Levazım '.\lüdürlüğiıne 

gelmeleri Teklif mektuplarını da ihale günil olan 3 Teşrinisani 
pazarceıi günü mezktır müdürlüğe vermeleri. 

• • • 
lsranbul belediyesinden: Üsküdarda Selmanağa mahalle>indc 

Karacaahmec sokaıtında 79-81 numaralı dükkAn kiraya verilmek için 
açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 1 
gün, müzayedeye girmek için ihale günü olan 3 teşrinisani 930 -
pazartesi günü Levazım MUdiirlüğüne gelmeleri. 

* • • 
İstanbul belediyesinden: Beyazıt yangın yerinde Emin Bey ma- : 

1 balleslnde 84, 85 metıo murabbaı arsa ile içındeki mahzen pa· 
zarlılı:. suretile satılacaknr. Talip olanların 16 Teşrinievvel perşembe • 
günü saat on beşe kadar teminat akçelerile levazım müdürliiğüno 
gelmeleri. 

Bahriyuna ilan 
il 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havıza alınan Karadeniz boğazı haricinde • 

o ,,. ~ o ,, ~ 

41, i4, 30 arzı şimali ve 29, 04, 30 tuli ııarklde klin fener 
işaret gemisinin tamiri bitmiş olduıtundan 1 O teşrinievvel 1930 
tarihinden itibaren mezkik geminin eski yerine konulmllf olduğu 
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Dan os Hasan diş macunu :::n·a~a~r:~ 
20 kuruştur 

DANTOS Dl~ macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürilmektın vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir, kanamaktan meneder ve dişlerin arasındıı kıılan tefessühatı ve ufuneti izale ecler. !Ji~ ağrılarına, nezlelerine 
mAni olur A~ızda t;·ıyet lAti[ bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mAni olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciligl diplomalarla musaddaktır. En büyuk muHfa!I 
ihraz eder, Altın madalye ve nişanlar almıştır. Hasıın Ecza DeposlL Dantos Diş Macunu yerine başka bir markıı verilirse almayınız. Çünki DANTOS dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzııratıdır. 20 kuru~rur. 

Süt 
veren 

annelere 
Liseler mUbctyaat komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut leyli füe orta ve Muallim mekteplerile pansi
yonların :ıı-~ 9.11 gayesine kadar lhdyaçlan alın kuru meyva, pirinç, 
bezelya hır kısım süt ve sebzeleri, saman, gaz, benzin, vakum ve mazut 
yağları, alaçkomürü, arpa kırması, 26-10-930 tarihinde lhalt'i icra kılın

mak ;;zere kapalı zarf usulü ile münalcısaya konulmuştur. Şeraiti anlamak 
ve tnlsllit almak i•teyen caliplerln komiıyon kltabetine milracatları. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Bcyoi!;lu Tünel meydamnda 523 

TASARRUFA ALIŞALIM +•••il 
bilmc'i 'ir Ta>arruf etmek için iyi ve ucuz 

Kendi kendinize araş oluyorsanız her halde mcş a 

"' ra,.,~en fıatı ucuzdur -
t k!fidır. c· ı im, "l~kemmeliyerine i 
i h Kartal ,, rcsmıne ve " , ·ıı·:.~O ,, markasına dikkat edJniı. zira 

"Nlf:SO. rra-ka•ı lııı;ığın mukemmellyetine temiııatt•r· Tııklltlarden 
sakınınız, Turk.vc için umumi vekilı J,tanbul\h J'incancılar'Ja 

·~···Arslan Frc,ko Han No.16·17Tcllst. 39,ı,ıO•••K• 

Erzak münakasası 
Kilo 

7:;,000 

18,000 

dnsi 

Ekmek lstanbul Ayyansaray ikinci unundan 

Et bırinci sınıf 

Rize jandarma mektebi müdüri
yetinden: 

.\lektebin senelik ihtiyacı olan yukarda cins ve rnikdarı yazılı 

ekmP.k ile Et 6-10-9:JO tarihinden itibaren yirmi gün mıiddctle 

kapalı zarfla münakaoaya konulmuştur. Münakasaya iştirak ede· 

cekler bedeli muhamminenin yüzde yedi buçıık nisbetindeki te

minatı muvakkata akçasını veyahut kiym~ti muharreresi üzerinden 

istikrazı dahili lahvilAtını veya borsa fiyatından yüzde on nok

sanlle ditı;er milli esham ve tahvilAtın mal . andığ,na teslimini 

haYi makbuz suretini veya hanka ke[aletname,ini hamilen 25-1 O 
-930 cumartesi günü öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar 

mektep nıltdürlyetindeki satın alma komisyonuna müracaat etme· 

leri ilim olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: taksitle satılık arsazi 
Çırpıcıda l O ile 30 ara>;ında otuzu mütecaviz bostan ve çayır 

sekiz takıitle satılmak üzre muzayedeyc konulmuştua. İhale 20 

Tetrinievvel 930 pazartesi saat onaltıda yapılacakur taliplerin \re 

fazla malt\m;ıt almak isteyenlerin şubemize müracaatları. 

Evtaf umum mu~urlu~un~en: 
Evkaf umum müdlirlüğu teftiş heyetinde münhal bulunan 

iki müfettiş muavlnliıı;ine, r·:emurin kanunundaki sair şeraiti haiz 

olmakla beraber y~ları 23 ten az ve 35 ten fazla olmamak üzre 

Ali bir mektep mezunlarından olup ta iptidaen memuriyete dahil 

olacaklardan namzet olarak al•nacağından talip olanların 15-1 0-930 

çarşamba giinıi saat on yedi ye kadar, bir arzuhal ile An karada 

umum mildtirlüğe ve lstanbulda Evkaf mlidurhiğüne mliracaat 

etmeleri- • 
Arzuhale: Mektep şehadetname veya tasdiknamesi ve nüfus kt

~ıdı asıl veyahut musaddak surctlerile memurin kanununun dör
d ıncu maddesinin R, C, 1 l, V, Z, fıkraları mucibince muktazi 
vesaikın raptı ve adreslerin açık yazılması·ıazımdır. 

:\luavinliklerin a"l maaşı .15 liradır. Teft1ştc bulundukları vakit 
ayrıca harcırah ve yevmiye alırlar. 

Talipler müteaddit olur ve şehadetname dereceleri milııavi bu

lur.ursa aralarında imtihan yapılacağından tasdiknamelerde şeha· 
detname derecesinin ta5rih ettirilmesi icap eder. 

Tekir~aı ~ilaJetin~en 
Muratlı nahiyesi dahilinde inanlı Çiftliğinde tesis edilecek Aygır 

deposu ve inekhanenin 9899 lira 91 kuruş bedeli keşifli mernu ' 

rin dairesi inşaatı kapalı zarf zari usulile yirmi gün müddetle 

mevkii münakasaya konulmuştur. 26-10-930 Pazar günü saat 15 te 

ihalesi icra edilecektir. Şeraiti anlamak, pi!An ve J.:eşlfnameyi gör

mek isteyenler her gün mezkOr depo müdüriyetine ve vil&yet 

Baytar müdüriyetine müracaat edebilirler. Münakasaya iştirak et

mek isteyenler kıınun ve şartname ahkAmına göre hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını mezkOr vakitten evvel münakasa komisyonuna 
tevdi etmi~ bulunmalıdırlar. 

Tetir~af vilayeti ~aiıni encüınenin~en: 
5 7 t 82 Eb'adında birinci hamur kAat 80 top 

57 + 82 .. " ikinci hamur k&at 80 top 
kaplık k~at 1000 tabaka 

renkli kAat 1000 tabaka 

küçü zari 1000 adet 

!Javetiye 11! düzine 

kari\ izit 5 düzine 

VilAyet matbaası için yukarıda miktarı yazılı kırtasiyeı.in i\Iat

baaya teslimi 21 gün milddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

taliplerin yevmü ihale Olan 15·10-930 Çarşamba günü saat onbeş

te Daimi Encümende hazır bulunmaları llAn olunur-

ark · Malt Hulasası kullanınız. Sütünüzü art
tırır. Çocukların kemik· 

lerini kuvvetlendirir. 
Devredilecek ihtira beratı 

"Mensucat iplikleri ve müstahH
l!tının ihzarına muteallilc usul. hak
kındaki icat için sınai müdüriyeti 
umumiye•inden istihsal edilmiş olan 
l ccşrinisani 1924 tarih ve 222/227 
numerolu ihtira beratı hakkında bu 
kere başka>1na f< rağ' veyahut icara 
verlleceP;ınden mezkOr ihtirayı satın 

almak veya isticar etmek arzu..;.unda 
bulunan zevatın ],ıanbui Yeni pn>
tahanc Aşir ~:fendi kütüphanesi cad
desinde Türkiye ilanında 18-22 nu
merolarda kAin vekili 1 IA:\RI !STOK 

. [fendive müracı·ıt eylemeleri. 
Devredilecek ihtira beratı 

"Si~ara makinckrinde yahut bun
lara ait tadilAı. hakkındaki kat için 
sınai \füd•jriyeti umumlyesinden 
istihsal edılmiş olan 1 ırşrinisani 

1926 tarih \'e 5-15 numeroln ihtira 
beratı hakkında bu kere başkasına 

ferağ YViahut icara verilecegindcn 
mezkOr lhtir ıvı satın almak \eyahut 
isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın lstanbul Yeni postahane ar
kasında Aşir Erendi kütüphanesi 
caddesinde Türkiye Hanında 18-22 
numerolarda kdin vekili 1-1.\'llU 
VALTEH )STOK Efendiye müraca•ti 
evlemel<ri. 

Denedilecek ihtira beratı 
"Sür'atle müteharrik vesaiti nak

liyede alelhusus ta)"arelerde mesnet 
yerleri v< s:;ahları inşası hakkında.ki 

icat için Sina! Müdüriyeti umumiye
sindcn istihsal edilmiş olan 19 tem
muz 1928 tarih ve 687 numerolu 
ihtira beratı hakkında bu kere baş

ka~ına fera~ veyahut icara verilece
ğinden mezktlr ih,irayı satın almak 
veya isticar etmek arzJsunda bulu
nan ZC\atın lstanbul'<la Yeni posta
hane arkasındo Aşır Efendi kitap
haae5i cadde,inde Türlriye hanının 

18·22 numerolırında kdin vekili 
IJA, 'RI \~ALT ER lt'TOK efendiye 
mür.ıcıuıt etmeleri ilin olunur. 

Devrdiiecek ihtira beratı 
"l\laylat, siyaldt ve ziftin tahvili 

usullerinde iıl&hat. hakkındaki icat 
için Sina! mild-Jriyeti umumiyesinden 
istihsal edilmiş olan 17 teşrinlsani 

1920 tarih ve 3141 numerolu lhdrı 
beratı hakkında bu kere başkasına 

ferağ veyahut icara verileceğinden 

mezkur ihtirayı satın almak veyahut 
isticar etmek arzusunda buiu~an ze
vatın lstanbul \:eni pootahane arka
sında Aşir Efendi kUtliphaneıl cad
desinde Türkiye Hanının l 8•22 nu
merolarında Uin vekili HANRI 
\'ALTER !STOK Efendiye müracaat 
etmeleri ilAn olunur. ------

Devredilecelc ihtıra beratı 

"Sigara imalinde k~llınılan ttltUn-
. !erin taraklanması ve imlı\sına mah

sus ılı\tta tadildt. hakkındaki icat 
için Sinai mUdllriyetl umumlyeoin
den istihsal edilmiş olan 1 tetrinloanl 
1926 tarih ve 563 numerolu ihtira 
beran hakkında bu kere başkasına 

ferağ veyahut icarı verileceğinden 

mezkOr ihıirayı satın almak vtyahut 
lsdcar ttmck arzusunda bulunan ze· 
vatın lstanbul Yeni poıtahane arka
sında Aşir ~:ı. kütüphanesi cadde
sinde Türkiye Hanında 18-22 nu
merolarda kAin vekili HANRI V .AL
TER !STOK t<:fencliye müracaat 
e\ lemeleri. 

Dr. Ihsan Sami 
!STAFiLOKOK AŞISI 

lstafilokoklardan mlltevelllt 

Devredilecek ıhtira beratı 
Tohum husule getiren nebatata 

yapılan ameliyeye dair l51Ahat. hık

lı:ındıü icıt için Sina! MildUr!yed 
umumlyeıinden lsdhsal edllmlş olan 
26 Teşrlnl~anl 1928 ıuih ve 705 
numerolu ihtira beratı hakkında Lu 
kere batkasına ferağ ve yahut icarı 

verileceğinden mezkı'lr lbtirayı uıın 

almak veyahut isticar etmek arzu
'unda bulunan zevann Istanbul Yeni 
Po,tahın• arkasında Aşır Efendi 
klirüphıneal caddesinde TUrkiye 
Hanının 18-22 numerolarında k:.n 
vekili Hınri Valter !stok Efendiye 
müracaat etmelerJ ilin olunur. 

,. 
MAURICE CHEVALIER 
AŞK RESMf.'GEÇtDi 

Şarkıları münh:ısiren 

• 
esı Sahibin·n 

l'l:\ld1n ndatlır. 

-;::::::::~;;:;;~;::::::::::::::.:::;::;:::::::::~-;ı;;:~:amr:ı--............................. ~ 
~ 1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun .. -.- evlet emirvollarJ tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

.J Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
•dareSİ llanafl 9 lci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

,... .. llK::Sl:;:a:;:mz:::mı:ı:::11c:l:'llı:ıımt• 
150 adet vagon örtii,;ııniin kapalız.ırrıa m•nakasası 17-11-9~0 

pazartesi gLnii saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryalları :, a. 
re:-inde yapılacaktır. 

l;tirak edeceklerin 

rını aynı günde saa! 

lıl.zımdır. 

teklif mektuplarını ve muvaakkat 

15 e kadar miinakasa k;\tipliginc 

teminatla-

vermeleri 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukalıilinde ı\nkara
da Ye 1 laydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Blitlln sınıfları mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayrı tetkilat da· 

bilinde idare edilmektedir. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi Arkasında 
Tel : İıt. 2534 

lstan~uı ithalat ~nıııro~o ıııü~irli~in~en: 
Adedi cinsi markası No Cinsi c~ya Kilo 

1 Sandık BF 4087 Demir çat<ıl kaşık 128 

1 Ba~ Ağaç kon tile pillk tahta 76 

1 SanOık OZF 1!41! Adi sedef düğme 41 

2 ,, GNT 597 Gılise deri 11 l 

5'94 . 
90 Adet Tehi yağ fıçıları 2600 

7 Sandık SK 1/7 Kuyumcu potası kısmen kırık 517 

l Balya 1 c s 898 Yün manzarasına _sun'i ipek 98 

9 Çuval BB Kösele parçaları 235 

24 Adet Çam ağacı direk 617 

1 Fıçı PAR Kestane hül~sası 205 

Dökme Hurda demir makina 410 
aksamından 

! Patlak PMS Sutkostik 427 

4 Sandık BS Pamuk mensucat 106Q 

10 Sandık ZF 1/10 Felemenk peyniri transit 370 

il ,, llurma 
" 

123 

BalAda muharrer 15 kalem eşya 15- I0-930 tarihinde İstanbul 

ithalat gümrüğLi satış komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilAn 

olunur. 

_ ..... ŞltH • Osmanbey ~-

Yeni M ekle p 
• 

.Ana · 11) • Orta !aşımlar ve Frasızca kurlar 

ye ilk kısımlardı lcayt kapanmak Uzeredl. Bu kere 
müsaade olunan ort• '1ntflara talebe kabulüne başlandı. 

bitirip te yalnız Fransızca kurlarına girmek isteyenler de 

_.... olunacaktır ~-

lznıir maarif nıu~ürlo~on~en 

açılmaaına 

ilk tıbıili 

lznıirde Karşı Yakada in~a edilecek Soukkuyu mektebi inşaatı 

6-I0-930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 

usulü ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzre 

Ankara Maarif Müdürlüğüne: ve münakasaya iştirak etmek lizre de 26-

10-930 pazar günü saat 15 tc lzmir Vi!Ayeti daimt Encümenine 

müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Liseleri mubayaat komisyonundan: 
Çamhca Kız Orta mektebinde yapılacak inşaat 2-11-1930 tarihine 

müsadlf paı\r günM saat 16 da ihalesi icra kılınmak Uzere kapalı zarf 
usullle münakasaya kor.ulmuşıur. Ke~lfnameyl görmek ve tıhillt almak 
isteyen taliplerin komisyon kitabetine milracaaılan. 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
2-1 el teşrin 1930 tarihinde mevcut evelki bakıyo T. L. 
Tahsil edilen y.ıhut harta zatfında tabsil edilecek ıılın D<ivizler 
!lafta zarfında çıkan Dövizler 

110,5110 
492,4fi8 

Fark 
9-1 ci Teşrin 1930 tarihinde Osmanlı bankası yedindeki 
Dövizler yekunu T. 602,968· 1 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkın Evr•kı :->aktiyenin 2-1 ci Teşrin 1930 tarihindeki 
bakiyesi T. L. 
Bafra zarfında çıkan ~:vrakı Nakliye T. L. 
Hafta zarfında giren farala Naktiye 
!<-ark 

1,138,IS'l 
5,073,330, 11 

Çıkan ihtiyat Evrakı Naktiyınln 9 1 el Teşrin 1930 
tarihindeki yekunu T. L. 6,211,718. ıs 

Osmanlı Bankası 

SEYRISEF AIN 
Merkez A~·. nta; Galata köprü 

Başında; Beyoğlu 2362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hını alımda. Teltfon lsL 
2740 

Iznıir sür'at nostası 
(Glilcemal) vapuru 13 teşrini 

evvel pazartesi l 4,30da Gala 

ta rıhtımındM kalkarak Salı 

sabahı lzmlr"e varır ve çar

şamba 14,30 dıı lzmir'den kal

karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant n1evcuc

tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURiYET) vapuru 

14 teş e 1 b Galata 

ri~~~v oa 1 al\~anıı ::;~:n 
kalkarak Zonguldak, lnebolu , 

Sinop , Samsun , Glreıun , 

Trabzon, R.izeye gidecek ve 

dönilşte Sürmene, Trabzon , 

Görele, Giresun, Ordu, Ünye, 

Samsun, Sinop, lnebolu, Zon

guldağa uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Merıln) npuru 14 teşrinievvel 

sıılı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 

Küçükkuyu, Edremit, Burhani

ye, Ayvalığ'a gldece\c .,. dö

nüşte mezkt\r lskelelerlı birlikte 

Altunoluğ'a uğrayarak gele-

cektir. 
Azimette Gelibolu için yük 

alınmaz. 

Mersin postası 
( KONYA ) vapuru l S 

Teşrinievvel çarşamba 11 de 

Galata rıhtımından kalkarak 

Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Finike, 

·Antalya, AIMye'ye uğrayarak 

Limanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 
(STELLA DtrALYA) vapurıı 

12 teşrinievvel pa1.ıır (ltalya ve 
Yunanistan) nan 

(VESf A) vapuru 12 teşriev
vel Pazar (ltalya ve Yunanls
tandan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vıpurlar 
(VESTA) vapuru 18 te~rinİ 

evvel pazartesi (Burgaz, V ama. 
Köstence ve OdeSB) ya 

(STELLA DITALYA) vapuru 
16 teşrlnienel perşembe (Loyd 
Ekspres) olarak (Pire, Berendizi, 
Venedlk ve Trieste) ye 

(KALDEA) vapuru 18 teşri· 
nievvel cumartesi ( Dedeağac. 
Kavala, Se!Anik, Pire, Kandia, 
Kalamata, Katakulo, Flume, Vd· 
nedik ve Trieste) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktar!lll 
edilerek Şimali ve C.nubl Aıne
lka limanlarına gitmek için tııı 
ıtililı doğru bilet verilir. 

Her neri tafslllt için Galatad• 
mumhane ( Lloyd Triestino :) 
ıer acantesıne. Telefon Beyoğlu 
l! 11!7 yaya Gıılata sarayında 
sabık Sellnlk bonmarşası bina· 
ıındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld1 

Kırzadı hanındaki yazıhanesln• 
aıilracııac tdllmeııl. Teiefoıı 

lstanbul: !35. 

TAVlLZADE VAPURLARl 
Ayvalık • hmlr poııaaı 

~ vapu~~e~t Pa-f= zartesl akşamı sııal 
ı 7 de Sirkeciden hareketle Gell· 
bolu, Çanakkale , Ayvalık ve 
lzmirı azimet ve Çıınakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir . 

Yolcu bileti vapurda da vcrili1 

Adres : Yemişte Tavi zıJe 
biraderler telefon lnanbul t2 JO 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri, lilks karedeniz po!trn 

M"}} t vapuru 12 
ı e teşrinievvel 

PAZAR 

Hayvanatı ehliye sergisi 
Mersin'e gidecek ve dönüşte 

aynı iskelelerle beraber Taşu

cu Anamora ı.ı~rayacaktır. Dal

yan ve Marmaris yulcu ve 

yükü gidiş ve ı;elişte Fethi

ye'de aktarma suretile alınup 

verilir. 

giinö ııkş&mı saa~ 18 Je 
Slrkecl rıhtımından hareketi• 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzoll 

Rize ve llope ) ye azimet ve 

Yaklıkebir, Görele ve Cnye· 

ye uğrayarak avdet edecekdf· 

21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır 
Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşamına 

• •••• • • •••• kadar sergi mahallinde. ••• •• • • •••• 

Çanakkale için yük alınmaz. 

Mes'ul M'.\dür: Bürhaneddin 

Muraca<lt mahalli: Istan ııı: 
Meymenet hanı altındaki yaZI· 

hane. Telefon lstanbııl 1 l s4 


