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Çerkes Elemle ar adaşlık edenleri Serbest Fırkanın 
içinde görUyoruz. lzmirde nicin tevkif at yapıldı? ( raı~~;,~~:e~~:er-) 

Politika ve vatandaşlık! Türk milletinin asalet' 
Politika heveslerini milli vahdeti ve siyasi idaresine 
sarsacak hareketlere götürenler t •• d• J 

hata ediyorlar . ecavuz e ıyor ar 
Demokrasi demek, herkesin kayıtsız ve şartsız 

hareket etmesi demek eeğildir .. 
ANKARA, 12 (Başmuhar- dahale ediyorsa bunun da eli so

l'İrimizden) - Son belediye palı, biçaklı eşhası intihap yeri
IJltihaplarında samimi vatan- ne getirmek lüzumsuz bir şey 
daşlan acı acı sukutu hayale olur. 

Recep Beyin acı fak at çok 
mühim beyanatı 

Yarıncılar ve hempaları hergün millPtin temiz 
ve asil ruhuna sar'alı ifrazat saçıyorlar. Yalnız 
dikkat etmek lazımdır ki Türk inkılapçısı ve 

Uğratacak misaller ve manzara- Hakikatte zabıtaY.a tecavüz 
lar karşısında bulunduk. Vatan- edenler de bıçaklı ve sopalılar
da.şlar arasında öylelerini gör - dan istifade edenler de onlar
~Ük ki bunca ders, tecrübe ve ,dan, nihayet gazetelerin tesbit 
1nkı1aplara rağmen ruhlarında ettiği bir çok vak'crlar ve hadisc
haıa 10 Temmuzdaki hürriyet !er de meydandadır. Biz istiyo
~ demokrasinin anarşiye yol a- ruz ki intihap gibi müddeti bir 
Çan feci telakkilerini yaşatmak- hak ve vazife anarşik bir renge 
tadıriar. Halbuki küçük politi- boyanmasın. 

Türk milleti bu habis ruh ile mücadele 
etmesini daima bilecektir fatih kaymakamlığı önünde C. H. I<. na rey vermek üztre sıra bekltyen halh 

ta bulunulduğunu yazmış, bu teza
hüratm fırkamıza mensup insanlar 
tarafmdan yapıldığını da ilave etmi§. 
Esası yalan olan bu havadisin mahi
yetini hulasa edeyim: 

Piyango 
1 

Serbestçiler ikişer gün-

ka heveslerini yenmemek yü- Siirt meb'uau 

İstanbulda bulunacağım birkaç 
gün zarfmda intihabat yerlerini gör
mek istedim. Bir çok yerler meya
nında mezkUr gazetenin bahsettiği 
Kasımpaşaya da uğradım. Orada fır-

Dün kazanan numa
ralar kimlere çıktı? 

deliği veremeyince dün 
çığırtkansız kaldılar !.. liinden milli vahdeti sarsacak MAHMUT 

hareketler iyi bir yola çıkmaz. 

uiliyoruz. . Medeni seviyesi 
ne kadar yüksek olursa olsun 
her memlekette bazı şuursuz 
hareketler olabilir. Tehlike bu 
luursuzların mevcut olmasında 
değildir. Büyük tehlike; mem
leketin şuurlu sayılan unsurları 
arasında bu şuursuz hareketleri 
hoş görecek ve hatta onlara 
Cesaret verecek insanların bu
lunmasındadır. 

Dürüst politikacılık, halkı 
Yanlış istikamete sürüklemeğe, 
halkın ruhuna yanlıtkanaatfo•r 
ekın.eğe cevaz vermez. Bilakis 
halkın ınakul ve kanuni cere. 
}'anlardan ayrılmasına mini o
lur. 

. Vakıa liyaka t in huyu pek es
kı havası içinde bulanan politi
kacılarımızdan faziletin çok 
fevkine çıkmalarını istemek 
ltıübalağah bir talep olur. An
Cak onlardan hiç olmazsa hod
binliğin biraz fevkinde kalma- -
lannı dilemek vatandaş olarak 
hem bir hak, hem bir vazifedir. 

Aklı başında hiç bir vatandaş 
ıabıta kuvvetlerine, milletin o
toritesine karşı koyanları mü
dafaa etmez ve cünkü devlet o
toritesi şu veya bu fırkanın ma
lı değildi. Belki hepimizin, bü
tün vatandaşların müteferrik 
Otorite ve şereflerimizin bir hü
l~sasıdır. Umumun manevi şah-
8ıyetinin bir tezahürüdür. Buna 
~ağmen hangi devlet otoritesi 
ıle demokrasi arasında tezat 
"armış gibi zabıta kuvvetleri
ne tariz edenler oluyor .. 

Demokrasi demek herkesin 
kayıtsız ve şartsız hareket et
lııesi demek değildir. Hele dev
let otoritesine hürmet etmekte 
\'atandaşın haysiyet ve izzeti 
llefsini incitecek bir mana ara
ltıak demokraıiyi hiç vılama
ltıaktır. Muarızlar ve onların 
~~zeteleri bi düzüye zabıta ve 

uki'imet kuvvetlerinin intiha. 
ta müdahale ettiklerinden bah
~ediyorlar. Bunun aksini iıpat 
lçin delil gösternıeğe çalışmıya
~ğız. İntihap itleri herkesin gö
~u önünde cereyan ediy<. fnti
hap sandıklarının batında bulu
l\anlar ve bizzat rey verenler 
~akikatin ne tarafta olduğunu 
1tıtihabatı idare edenlerin ne kıı.
clar bitarafane hareket ettikleri
~~- elbette de daha iyi görmüt ve 
ukümlerini vermitlerdir. 

Serbesçiler bir taraftan zabı
tanın müdahalesinden bahseder
tken diğer taraftan, hatta Ji
~erJerinin lisanile intihap ma
halline sopalı, bıçaklı adamlar 
Relerek serbesçe reylerin kullan
ltıaJı: istiyen müntehipleri ya
~~ladıklarını, sövdükleri ve teh-
ıt ettiklerini de söylüyorlar. 
liaksız bir davayı ortaya 

~~~nlar mutlaka tezattan tezada 
u '-''.:ler. Bu zatlar düşünmüyor 

arı ki eğer kendi dedikleri gibi 
2abıt v · · · .. 

Çalışma saati 
Cumartesindt!n ltiba 
ren dair~lerde çalış
ma s11ati değişiyor 
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Kış mevsiminin gelmesi ve 
günlerin kısalması dolayısile 
dairelerde çalışma saatinin de
ğiştirilmesine Vilayet makamı 
tarafından karar verilmiştir. Bu 
karara göre ayın on sekizinci 
cumartesi gününden itibaren 
dairelerde işe saat dokuz buçuk
ta başlanacak, on ikide öğle pa
ydosu yapılacaktır. Paydos bir 
saattir_ Bundan sonra saat on 
:.içte tekrar işe başlanacak ve on 
altı buçukta daireler tatil edile
cektir. Vapur, şimendifer gibi 
nakliye vasaitinin de bu suretle 
tarifelerinde tadilat yapılması 
için Vilayetten şirketlere tebli
gat yapılacaktır. 

Memleket havasın ı anarşiye veren 
çığırtkanlık karşısında şayanı dikkat 

beyanattı bulunan 
RecPp Bey (Rütahya) 

Dün Kütahya meb'usu Recep 
B. gazetemize atideki şayanı 
dikkat beyanatta bulunmuştur: 

Dünkü (Yarın) gazetesi benden 
Halk Fırkası umumi katibi diye bah
sederek bir gün evvel gezdiğim in
tihap yerlerindeki kalabalık tarafm
dan beıtim aleyhimde fena tezahürat-

kamıza. mensup arkadaşlarla hasbü- Tayyare piyangosunun ke§i· 
hal cttım. Avdet ederken yanımrla d · d"" d D ··ıf·• k 
b 1 H kkı Ş . . p Hakk esme un e aru unun on-

u unan a ınası aşa, ı f I d 
Tarik Bey ve diger bazı zevatla bir- erans sa onun a mutat mera-
likte intihap yapılan camiln önünde- simle devam edilmiş ve tekmil 
ki caddede biriken ve Serbest fırka numaralar çekilmi,tir. Dün çe
~amına nümayiş yapan bir kalabalı- 1 kilen ikramiyelerin en büyüğü 
gın arasından geGtık . Burada epey 15 b" !" d" B "k · 
izdiham olmasma rağmen terbiye ve ın ıra ı ı . . u ı ra'?ı~e 
nezaketle bize yol açtıhr. Açılan yo- 33567 numaraya ısabet etmı9tır 
lun iki tar2!mdaki halk bizi selamla- B d b k d"" k .. k "d 
d 1 B. un an aş a un u eşı e 

ı ar ıraz evvel (Yaşasın Serbest . . .. • 
Fırka) diye bağıran bu insanlardan de mevcut 10 bın lıralık muka
otomobilimiz hareket ederken etrafı fatı da en son çekilen on numa
mıza gelen bir çokları bize nüvazis ra kazanmı§tır. 10 bin liralık 
gösteriyorlardı. Fikirlerini ve hare- mükafatı kazanan numaralar 
ketlerini beğenmediğim bu vatanda§ şunlardır· 
!arın bize gösterdikleri terbiyeli ha- • 
reketi takdir ettim ve otomobille yo- 4571 16745 17804 39956 
la devam ederk~n yanımdaki arka- 40869 <İ3240 ' 45702 50530 
d~şlara bu takdıratrmdan bahseylc-

55434
, 5S846 ' • 

dım . Ben zaten yfi ek milletimin , 
h.« fer.elinde saıeti asıl . lak ki edc- ı Diğer kazanan numaralar sı-
rım. Bır kısım halkımız şıddetli ve / "b"I be · · ah"f · d 
gürültülü tahrikat neticesinde görgü r~ tertı ı & §ıncı s ı emız e-
süzlük yüzünden - ve o da muvakka- dır. 
ten - yolunu şaşırabilir Ben bunlara 
kızmam, nihayet acırım. Doğru yol
dan şaşırtılmış olanlara karşı vazife, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeşil bayrak 

Gençlik ancak Cümhu~ ikinciyiz 
rİyete kale olabilir! 5000 Metrede üçün-

Vefa kulübii "bizim 
biJyle bayrağımız 

yok,, diyor 
Kartı fırka: 

- Kasunpaşada intihap gunu çı
karılan yetil bayrak Vefa kulübünün 
bayrafıdır ... diyordu. Olsa bile ora
da iti neydi, niçin getirilmişti? Fa
kat bakınız Vefa klübü reiıi kendi 
klübüne kartı yapılan bu isnadı -nasıl 

Muhalefet Darülfünun gençliğinin temiz cü,bayrak koşuşunda 
nasıyesini kendi yaygarasına ikinciyiz 
k.arıştırmağa kalkışmamahdır 

Türkocaklarının C. H. F.rkasının har müesseseleri 
olduğunu kabul etmek lazımdır 

ATİNA, 12 (Neo Faleron)- reddediyor: 
Gece saat 1,5 - 5000 metrelik "- Kasımpa.şadaki yeşil ba
koşuda Mehmet üçüncü, 4xl00 yrak dedikodularına klübümü
bayrakkoşusunda ikinciyiz. Çar zünde ismikarılitırılıyor.Bu neş 

lerini bu gazeteden öğrenmek mec- şanıba sabahı İstanbuldayız. riyatı bir iki gazetede okudıı-

Dün Serbestçilerin pahrdı yapan adamları 
ortadan çekilince sandık başlarına sükunet 
ve milletin Öz reyi tamamen hak.im oldu 

İstanbulun her tarafında dün reyler milnhasırzn 
C. H. Fırkasına verildi; Adalar intihabı ittifaka 
yakın bir ekseriyetle C. H. F. lehine neticelenr i 
İstanbul intihabatı bir hafta tem 

dit edildikten sonra dün ilk gününü 
geçirmiştir. İntihabat aym 18 inci 
cumartesi akşamına kf.dar devam e· 
decektir. Bu müddet zarfında he
nüz reylerini atmıyanlar, reylerini ie 
timal edecekler ve ondan sonra tas
nif ba~ıyacaktır. Şimdiye kadar alı 
nan netite daima C. H. Fırkasının 
lehine tecelli etmiştir. S. Fırka ta
raftarları bundan çok meyuıturlar. 

Aldı ğımız malumata göre husu
si tutulmuş çığırtkanlara gündelik 
verilmek üzere sarfedilen 7 bin lira 
sonuna erdiği cihetle artık propa- Beyazıt kaymakamlığı IJ-
gandacıların faaliyeti tavsamıştır. nilnde s. f.nın t;ıt}ırtkan-

s. Fırka günde s liraya kadar /arından azadı bir 80hünet 
ücret vermiştir. En çok sarfedilen B ugünlerde reyini atacaktır. 
gün Kasımpaşa inthabatı olduğu cu-
ma günüdür. Malfım hadiseleri çı- Beyoğlunda. 
kartan gene o malfun adamlara cu- Dün Beyo'ğlu sandığı kaymakam-
ına günü çok para sarfedilmiştir. !ık daire'sinin dıı cephesindeki merdi 

İntihap yerine gelmeden evvel venlerin başımla duruyordu. 
bu sabıkalı, ücretli adamlar Unka- Sabahleyin saat 8 den itibaren 
panmdaki amele meyhanelerinde iyi- sandık rey atılmak için huırlanmıt 
ce içirdikten sonra takım takım 'le intihap encümenleri yerlerini lual el 
bir filo halindeki bir çok sandallarla mişlerdir. Fabt mesai izdihamı mu
Kasımpaşaya geçirilmişlerdir. S. F. cip bir hal almalnızın cereyan etmış
o gün çok para sarfetmiştir. Fakat tir. 
karşı tarafın bütün bu gayreti akın- Beyolluna öğleden sonra elli ka
tıya kürek çekmek kabilinden olmu§ dar mezbaha amelesi gelmiş ve bun 
tur. !ardan 1 7 si nüfus ki~ıtları taadik e-

Vali Muhiddin B. henüz reyini is dilmcdillf için reylerıni kullanama· 
timal etmemiştir. Vali B. hüviyet mıtlar, 33 kiti de reylerini bir k tş· 
cüzdanını tebdil etmekle meşguldür. Devamı befinci sa! '~ede 

buriyetindedir. ğum zaman hayret ettim. Vela 
Ben, böyle münevver bir grupun Bürhaneddin kl"" b K 1 

mezkur gazeteyi ziyaret ettiğini hiç u ünün asımpaşada Serbest 
aannetmiyorum. Eğer hakikaten böy- 113 günde Erzuruma fırka nümayişlerile bir alakası 
le bir zümre mevcut olsaydı, gazete yoktur. 
bunların isimlerini zikretmekte hiç ERZURUM, 12 ( Mi!Jiyet)- . . . 

I 
bir beis görmezdi. . İkincisi: Böyle Devri alem rekorunu kırmak i- Hıç bı~ r.:eiah elıne bayra~ 
bir kaç gencin müracaati vaki olsa rin 16 Haziran 930 da lst b 1_ ralıp bu hadıselere karışmagı 

1 bile bu müracaata Darülfünunun tem ~ an u l t d b "/ · · · 
sil edildiği mahiyetini vermek doğru dan hareket eden Kadıköylü ıa ırı~ an ı e g~~ırmeı::ı~tır:. 
defildir. . Ali Nihat Bey Anadoluda 26. °.. yeşıl_ ?aJ;rak bızım k/~b~m~-

Darülfünunda bir tek siyaset var- Vilayeti yaya olarak dolaştık- z~n deg~ldır. Es::sen klub,~mu-
1 dır: Bu da Cümhuriyetin muhafazası tan sonra 113 günde şehrimize zun yeşıl bayragı yoktur. 
ı v~ bakasıdır. Buna "Siyaset., ten geldiği yedindeki vesaikle sabit-

i 1 zıyade bir ümde denebilir. tir. Mumaileyh buradan Kars 

Meliha Avni Hanım M. Avni Hanımın bir mek- İğdıi:, Bayazıt taı-ikile İrana ve 
Muhalif gaeztelerden biri dünkü tubu. • İrandan. da İrak yolu ile Suri-

nüshasında bir iki gün evvel Türk Bu sab~ki gazetelerden birinde yeye, Afrika, Asya, Japonya, 
Oca~mda konferans veren Meliha , ~arü_lfünun gençlerinden bir grupa Amerika, Avrupa tarikile İstan 
A~nı Hanımın Ocakta ı:;ır~_acılık yap a~t _hır _ı:azı çıktı. Türkocağında ver- bula avdet edecektir. Pasaport 
tıg~n~an._ ve bu?.u?. Da~ülfunu?. genç d~ğun hır konfe~ans üzerine ocağa muamelesinin ikmali için bekle 
lerı uzerınde buyuk hır teessur u- - 1 aıt bazı temennıler kaydedildikten kt d · İk · .. ·· 
yandırdığından bahsetmekte ve Da- 1 sonra, bana atfolunmuş bir cümle me e ır. 1 _uç gun sonra ha
rülfünun gençlerinden mürekkep bir üzerine büyük bir mugalata iskelesi reket edecektır. 
grupun matbaasını ziyaret ederek, kurulmuş. Konferansımın bazı kı- ----------
Meliha Hanımın verdiği konferansı sımlan bazı gazetelerde çıktı. Bunu 
erotcsto ettiklerini kaydetmekte i- - o gün okumadan veya konferansı ta-
di. maınile dinlemeden yanlış okunup 

. Fakat genç Darülfünunlu grupu yanlış anlaşılmış bir iki cümle ile 
kımlerden müteşekkildir? Buna dair verilecek hükümler gençliğin aağ
yazıda hiç bir kayıt yoktur. İlk ba- lam kafasında yer bulamaz. 
kışta, bu neşriyatın mahiyeti şöyle "Halk fırkası Türk milletini ölüm 
anla§ılıyor: Maksat, Darülfünunun , den kurtardı." Bu cümleyi ne ben 
temiz muhitini bulandırmak, ve Da söyledim, ne de gazetelerde böyle bir 
rülfünun gençliğini siyasete sokmak. 1 şey çıktı. Öyle anlıyorum ki bazı 

Dün kendisile temas ettiğimiz 

1 

cümlelerimi maksatlarına elverişli 
bir müderris diyor ki: bulmıyanlar asabi bir hareketle on-

- Gazete, matbaasını ziyaret e-j lan başka kaliplara dökmüşler 1 Bu
den. bir Darülfünun grupundan bah n~n çin liltfen zahmet ederek onları 
sedıyor, fakat verilen protestoda ne 1 bır defa daha sükfınetle tekrar etme 
tek br talebe ismi ne bir imza var, ' lerini rica ederim. Bütün bir mille-
. Darülfünun gençliği ma.~b~sını. tin evladına acıların, sızıların nasıl 

An<i kız .. 
Franıanın en ıüzide muharrirlerin 

den biri olan Victor Margritte tara
fmdan ahiren neıredilen yeni bir ro
man mükemmel bir surette tercüme 
edilmi§tir. "Politika,, refikimizde 
pek yakında bunu karilerine bilhassa 
karielerine arzedecektir. Bu güzel 
tefrikanın ismi "Ana kız,, dır- Bilhaı 
sa kadınları alikadar edecek olan bu 
roman çok mühim içtimai dertlere ıe 
maı ebnektedir. Güzel bir surette 
yazılmı§, aslındaki nefaseti muhafa. 
za ederek tercüme edilmit olan böyle 
bir romanı tefrika etmekle "POLl
'ry~ .. arkadaıımız büyük bir ede-

, 
Beş hasta var ! 

Etem izzetin yeni eser· 

Pek yakında Milliyet 
neşrelmeğe batlıyacaktır 

1BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Elt!m Izzet'ın etJerı, 

fakat Belklys'ln 
romanıdır. 

'Bu romanda bir kad,nın 
blltlln maceralı bayatı ile 
beral er eski, yeni ve Heri 
hayatın bütün tezahürlerini 
bir ıinema fılimi gibi göz
lerinizin önünde canlı bir 
halde bulacakaınız. 

G - 38 Yt'şllkiJy lıtaıyonunda ge:ılllrken 

G- 38 bugün gidiyor 
Tayyare dün 

• • 
Istanhul üzerindeki 

yapamadı? uçuşu nıçın 

Şehrimize gelen G- 38 Yun
' kers Alman tayyaresi kaptanı 
M. Braver dün sabah Türk mat-

ı 
buat mümessillerile Alman sefa
ret erkanının İstanbul afakında 
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tayyare ile bircevelana davet 
etmişti. Fakat uçuş için lazım 

I gelen müsaade yarım saat geç 
geldiğinden tayyare kumandanı 
bu sabah hareket edeceğini söy 
liyerek uçmaktan vazgeçmiştir. 
Davetliler bu muazzam tayya
reyi gezmişlerdir. 

Alman mektebi talebesi de 
tayyareyi ziyaret etmiş ve ken-

Alman tayyaresi bu sabah 
saat onda Atinaya hareket ede
cektir. 

Graf Zepelin gelecek mi?. 

Gelen bir malfimata nazaran 
Graf Zeplin yakında her halcl'e 
şehrimize gelecektir. 

Dr. Egner böyle bir seyaha
ti Zeplinin cihanşümul şöhreti
ni takviye için lüzumlu görmek 
tedir. 

Hatta Zeplinin burada Las
tre ve şürekası tarafından bir a
centası da tesis edilmiştir. 

dilerine izahat verilmiştir_ Graf Zeplin İstanbul seyaha-
Alman tayyarecileri namına tinden sonra Hamburg _ Nev-

dün Taksim abidesine büyük york arasında muntazam posta 
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lta'1t'amit! _ 
Tahsin PaşHnın liatıratı .. M. 

No: 63 (TercUm• ve lkllb•• 
hakkı mehfu:ıı:d Jr.) 

I-f erkes meraka düşmüş 
soruyor: Bu ne cesaret ? 
Sultan Haınidin bbbiye mektebi önünde 

arabasını durduruşu 
ve elektrikli bomba hülyası .. 

PAZART~:sl IJ Tfo:ŞRl\'"!EVVEI. 1930 

Muahede 
Mutlaka değiştir

mek lazım! 

Brezilya 
ihtilal hala de-

vam ediyor! 
Atinada toplanan Balkan konfe- . . 

ransı mesaisine nihayet vereceği sı- Rio de Janeıro, 11 A. A. -
rada yeni bir vaziyetle karşılaştı. Bu Dahiliye nezareti tarafından neş 
~~zi~etin evv~lden tahmini zor ~e- redilen bir tebliğde- vatanperver 
ı::ıldır. Bulg~rıstan bu konfer~nsa ış- !erden mürekkep taburlar teşkil 
tırak etmıştır. Fakat Bulgarıstanın dild'"' ·· h · hük' A l 
konferanstaki diğer devletler karşı- e ıgı ve mutta ı~ um~~ e: 
sında başka bir vaziyeti vardır. Bu re mensup askerlerın Para huku 
memleket umumi harpteki mağ!Ubi- meti dahilindeki asileri mağlup 
yetin kendine kabul ettirdiği ağır bir ettikleri Minasjeraes Santa Ka 
ı:ıuahedenin J'.ü~ altınd~d~r. ~~- tarina v~ Rio Grande 'dö Su! hü-
la Adalar denınnde kendısme bır ıs- , . .. 
kele:. verileceğini bu ağır muahede bi- kumetlerınde mucadeley~ . ~e
le kabul etmişken bu rnahraç on se- vam etmekte oldukları bıldınl
nedenberi verilmemiştir. Hulasa Bııl mektedir. Ayni tebliğde, hüku
garistan şikayetçidir, halinden hiç metin Brezilyada sulhü sükunü 
memnun değildir .. 1 · d - · · k 1 B ikan d 1 ti. . d ulh'" surat e tesıs e ecegını uvvet e 

a eve erı arasına s u.. . la·-· b dil k 

Cümhuriyet Merkez bankasına 
memurlar hissedar olacaklar 

Memurlar nihayet bir maaş nisbetinde hisse senedi 
alacak ve bu hisse 100 liradan aşağı olmıyacaktır 

Hisse senedinin menafiindeıı istifade için senedin tamamen hazineye 
ödemesi şart değildir, Senetlerin parası memur maaşlarından 

18 ve 12 taksittt: kesilecektir Sultan Hamit bu merasime! 
:!ini noktadan ehemmiyet ver
diği gibi kendisini Yıldızdan 
deniz aşırı bir mahalle gitmeğe 
mecbur etmesi itibarile de pek 
ziyade dikkat olunan hadiseler 
rlen sayılırdı. Her sene ramaza 
ııın on beşi yaklaşınca bir ta
kım işküzarlar bu vesileden bi
listifade türlü türlü sui kast ef
saneleri uydurarak hem Hünka 
rın vehmini ve tedabiri tazyiki 
yeyi arttırırlar, hem de göze gi 
rip teveccüh ve ihsandan mü
tena'im olmak yolunu ararlar

kuvvetlendirmek, ciddi bir teşriki umıt ey e ıgı . ~yan e me te, 
mesai vücude getirmek için toplanan memleket dahılınde ortaya çrka ANKARA, 12 A.A. - Tür- (tur. Bu muave'net ve sühulet,nisbetinden fazla mübayaa oltt 
bu konferansta Bulgaristanı temsil nlan şa; ,'lara ve ecnebi memle kiye Cümhuriyet merkez Ban- 1 şartları melfuf talimatta göste nacak hisse senetleri bedelleri· 
edenlerin ergeç bu nazik noktaya te- ketlerden gelen yanlış ve mana- kasma devlet memurlarının his rilmiştir. Şimdi bütün teşkilatı nin tesviyesine hususi eşhas 
mas etmekten kendilerini alaıniyacak h b 1 · h Ik lannı tahmin etm~k müşkül değil- sız . a er ere ınanmaması a a sedar olmaları ve hisse bedelle- devletten iştirak etmek arzu e- gibi muamele görecekler ve 
di. Dün gelen ve aşağrya dercedi- _ tavsıye olunmaktadır. rinin ödenmesinde hükumetçe denlerin sür'atle kayit ve mali- kendilerine bir maas nisbetinde 
len telgraf konferanstaki Bulgar mu B A 11 A A kendilerine kolaylrklar gösteril yeye müstacelen iş'ar buyuru!- gösterilen sühuletlC'r gösteril· 

hh ·· ı d"kl · · 1 • uenos - yres, . . -ra asmın soy e ı erını an atmaga p Ali d N . mesi hakkındaki hey'eti vekile masmı rica ederim efendim. miyecektir. 
kafidir. orto egre en acıon gaze- kararma tevfikan başvekalet-

Muahedenin tadili mcselrsini tet- tesine gönderilen bir habere gö- Talimatname şudur: 4 - Yukarıki maddeler daİ· 
k"k ten yapılan tamim sureti ıle · d d ı ctmeğe bu konferansın resmi sa- re, Santa - Cruz'de bulunan mu- 1 Mem 1 C" h · resın e hazine tarafından Ö e· 
lahiyeti o_lmadığı bellidir. Fakat kon- hafız kuvvetler federal hu""ku"me- gösterilecek kolaylıklara dair - ur arın um urı- h' ti tu· 
feransa rıyaset eden Yunan murah-. k . . . talimatname aşağıda yazılmış- yet Merkez Bankasına iştirak- nen ısse sene er ~aşının. 
hası Bulgar arkadaşını dinledikten te arşı ısyan etmışlerdır. tır; Başvekil Paşa Hazretleri- !erini teshil ve menfaatlerini t~~ı ~mesken tazmınatı hanç)r 
so h ah d · b. k O tem· d b'l k · · kA yuz !ıradan noksan alan memu nra er mu e enın ır ta ım hak- L NDRA, 11 A.A. - Delhi nin emirnameleri şudur: ın e e ı me ıçın mez ur . ·· 

Zsız maddehil.eri olduğunu söylemek lü- kruvazörünün lüzumu halinde Cümhuriyet merkez Banka- Bankaya hissedar olmak isti- l~rdan 18 taksıtte ve maaşı yiiZ 
dı. 

Bir sene Ramaznın on beşi cu 
ma gününe tesadüf etmişti. 
Hünkar deniz tarikile yalı köş
künün rıhtımına çıkacak, ora
dan araba ile Topkapıya gide-

umunu ssetmıştır. İ . . .. . yenle . .. d - b 1 !ıradan fazla olan memurlardaO 
Görülüyor ki Atina konferansı 1 ngılı_z_ menafıını müdaf_a_ a et-. sının tesisini ve bunun için ar- rın o emege mec ur o - d 12 k . h 1 

dukla ks" b deli · h · a ta sıttet er ay maaş a· 
aiakadarlar arasında senelerdenbcri mek uzere Pernanbuka gondenl zu edenlerin hissedar olmağa rr a ıyon e en azı- d k'f d"lm k ·ıc 
h 

ne tarafrndan bankaca tale e- r.n an tev 1 e 1 e suretı 
o~nut~uzluğu devam ettiren mesele diği haber alrnmıştır. talip olmalarını yakında efkarı d' . . P mahsup olunacaktır 

• 
lerı bır kere daha ortaya çıkarmış- umumiyeye arzetmek mukarrer ılınce tesvıye olunacak ve me- . ·. . 
tı_r. Maamafih ileriye doğru atılmış MO~TEVİDE~, 12 A.A. - dir. Ordu mensubininin ve ale- murlar bu mebaliği hazineye 5 - Hısse senedının mena· 

cekti. Bundan bir iki gün evvel Yusuf izzettin efendi 
hır adım vardır. Her sene toplana- İmpargıal gazetesınde çıkan ve• J" d 1 t l karşı borçlanacaklar ve borçla- fiinden istifade için haziney~ 
cak olan Balka k f B 1 h .. .. . . umum eve memur arının 00. . d -u n on eransının a - enuz teeyyut etmıyen hır habe- b k d b"" ilk .. h. ·w rını aşağıdaki şartlar dahilinde t~mamrn_ın enmesı şart eg 

S~ltan H<ı:mide bir jurna~ ver- difti. Arabanın Reşat Efendi da 
dıler; bu ıurnalda mektebı tıb- iresi hizasında durması Hünka
biyeden elektrikle infilak eden rın vehmine dokunmuştu. 

kanlarda devamlı bir sulh ve teşriki .. S lod b 1 .. u a ar uy ve mu ım mı ı d H t f d b d Ue-
mesai temin_i i~in m_iı_"sbet bir yolda reh~ore!. ,:ı-opo a u unan mut bir m_ iı_'esse __ seye hisse .. dar. olma- ödeyeceklerdir: _Lr: azme. ara ın_ an. e e 
yuruyeceğı umıt edılıyor. ta ıt hukumetler kıtaatı 10 tay- ları ıçın sühulet gostenlmesı 2 - Her memur münferiden nnın ba~kaya tes~ıyesıle me· 

l)ir bomba atılacağı yazılı idi. . . 
Fakat Avrupa Birliği tesisi mev- y~re .ta:afından bombardrman e- heryerde benden talep olunmuş akalli yüz lira kıymetli ve aza- murd ak~t_Ybona sahıp of~~rdve ~·~ 

dtlmıştır. ~.o.~oo ~adar _ asının tur. Büyük ıbir milli müessese- mi bir maaş nisbetinde hisse ~ en ıtı aren ~e~a ıın en 
Saopolo_ hukumetıne do~ru . 5 ye memurinimizin iştirakine senedi alabilecektir. Birkaç me- grudan doğrııya ıstıfade eder. 
koldan ılerlemekte oldugu rıva- imkan vermek hükilmetçe ciddi mur tarafından müştereken bir . 6 - H~r momur yukarıd~b• 
yet olunmaktadır. olarak mütalea olunmuştur. hisse mübayaa edilemez. An- rı serdedılen maddeler ahkamı· 

Sultan Hamidin vehim ve ves- (Bıtmedı) 

Ne yapacaklar? 
vesesi icabınca bu jurnaldan son 
ra volun değiştirileceği ve '{<'.· 
ra tarikinin ihtiyar olunaca!1ı, 
yahut hiç değilse tıbbiy-e mek
tebinin güzergaha nazır olan Trikotajcılar dün karar-
cepiıesi sıkı bir taraı;sut altına lannı verdiler 

Fransız muharipleri 
Filvaki bu iştirakte hissedarlar cak bir maaş yüzer liralık hisse n_ı_ ~a.yıtsız ve şartsrz kabul et· 
için büyük emniyet ve menafi senetlerine temamen tekabul tıgın~ ~e~but bor~oda bulu~. 
mevcuttur. Diğer taraftan mü- etmezse maaştan o miktar da nan ısmı hızasına ımzalryaca 
essesenin münevver vatandaş- fazla alınabilir. tır. 

alınacağı hatıra gelirdi. Sultan Al l 
Hamit bunların hiç birini yap- . ~ri_k~taj !a~ri!"'~örleri dün sana- man ara cevap lar tarafından mürekabesi onun 3 - Memurların bundan faz- ANKARA, 12 A.A. - Aldı· 
madı. ;Ramazanın on beşi hulfil yı h~rlı_ğınde hır ıçtıına yapınışı:ır?ır. veriyorlar 

· V . · . Bu ı tımada gene mutahassıs ışciler 
ettı. a~fem. ıcabı olarak -~ertı- ve ustalar meselesi görüşülmüş ve PARİS, 11 A.A. - 700,000 
batı lAzı.tneyı yaptırmak uzere sanayiimizin menfaati namına çok/ 
hangi tarikin ihtiyar olunacağı mühim bir karar verilmiştir. Triko- azası olan sabık muharipler mil-
nı zatı şahaneden istizan ettim. tajcilar mutahassıs ustabaşı ve usta- li ~~-liğ_i mecljfi ittifakla kabul 
İ:;timbotla gideceğini söyleıli. !ar yetiştirmek için bir mektep açma ettıgı bir karar suretinde, her 
Ona O'Öre tertibat alındı ve vak ğa karar vermiş~erdir. Fabrikatörlori türlü fırka dü~ncelerinden aza-

• b bu kararı vermege sevkeden sebep de olan sulh ve sükiln fikrine sa-

için de büyükfaidedir.Hükumet la hisse senedi satın alması şa- ğımrz malilmata nazaran Cüın· 
çe memurine gösterilecek sühu yam arzu olmakla beraber bi- huriyet Merkez Bankasına me· 
Jet hisse bedelinin tedricen ve rinci madde mucibince gösteri- murların hissedar olabilmeleri 
taksitle tediyesine imkan ver- lecek kolaylık ancak memurıın için gösterilen kolaylıklar bii· 
meğe münhasırdır. Bunda da emsali hasılr ile birlikte (mes- yük bir alaka ve memnuniyetle 
azami ve asgari hadler tayini ken tazıminatı hariç) bir maaş karşılanmış daha şimdiden bir· 
zaruri olduğu umumiyetle tes- nisbetindeki hisse senedine' çok müracaat ve talepler olmus 
lirrt olunacağına şüphem yok- münhasır olacaktır. Bir maaş tur. 

tı mu":yye~de ~u~at ?la_n zevat fabrikaların hariçten getirdikleri mu 
ve maıyyctı erkanıle ıstımbota tahassıslar için her sene ecnebilere dakatle bağlı bulunan sabık mu-
binildi. O gün hava soğuktu; on binlerce lira vermeğe mecbur ol- v haripler cemiY.Cfinin sulhü kuv-
aralıkta kar da yağıyordu. malarıdır. .. . Konferans Reisi M. vetlendirmeğe' matuf mesaiyi 

Yalı köşkü denilen mahallin Mektepte Turk gençlenne asrın Papaanastasgo hararetle takip etmekte olduğu Kimlerle elele veriyorlar? 
, . . . en son san'at tarakkiyati ameli ve zuubahsolurken nas 1 r x. b d'lmi C bl sahılındekı ıskeleye çıktık. Sul- naazri olarak gösterilecektir 1 ga ıp ve ma.,- eyan e ı Ş O encete ce-

tan Hamit arabasına bindi. Ma · lüp _farkı üzerine kurulmuş muahe- lik miğferler"' teşkilatı ' • ----•-·..,0-t----. T' k delerın tadili lüzumu ileri türülüyor- . . . na men- k 
iyyeti erkanı yaya olarak araba- ıcaret amusu sa Balkan Birliği de mevzuubahso- sup l60,000 kışının yapmış ol- Kimi sabıkalı, kimi Çerkes Etemci, imi 
yı takip ediyorlardı. Yolda gi- İktisat vekiileti tarafından tabet- lu~ken Balkan yarımadası üzerindeki duklan nümayişi~ adeta bir me- ı 
derken gözlerim sevki merak i- tirilecek olan Ticaret odası Ticaret mılletle_r _arasında da tam bir müsa- ydan okuma mahıyetinde oldu- küfürbaz .. Adana ve zmird~ yakalananlar 
le tıbbiye mektebine müteveccih raportörü Hakk1 Nezıhi B. in Tica- vat lesi"' elır"" görünüyor. ğu, bu tezahürlerin sabık muha- ANKARA, 12 (Milliyet) - Mehmet, Hüseyinoğlu Hacı Ali 
idi Yolun tam mektep önüne ret kamusunun tab'ına yakında ba~-ı k T NA, ıı (A._A._) .- Balkan cipleri ve bütün Fransızları ş'd- Ö laruıcaktır onferansmın umumı ıçtımaında Ro .. . . . ı Serbest Fırkanın burada çığırt- mer oğlu Bekir, Servili mesçit 
tesarlüf eden kısmına gelince Ticare~ kamusu memleketimizde 1 manya mur_ahha_sr M. Pella, Balkan detle muteessır ettığt kaydolun- kanlarından sabıkalı Ömer oğlu te, halka: "Vergileri kaldıracak 
Sultan Hamit arabayı durdur- ilk defa tertip olunmaktadır. !ara ~ıt bır mısak akdi lilzumuna maktadır. Kopuk Hüseyin dün gece sar- - şekeri ucuzlatacak fırkaya söz 
du. Eğer jurnalda denilen şey dıkkatı celbetmiştir. Bulgar murah- ------~~~----sahih ise biz tam mühlik nokta . . . hası M. Sakassef, Bulgaristanı ma- . . . . .. .. hoş olarak Reisicümhur Hz. ne verin.Dikkat, pek az kaldı!. 

Bır muallımı öldürdüler dun ~evkiine düşüren Nemily mua- zarı k°.mıtesınm bu .'."uşkul mesele- ve hükumete tefevvühatta bu- Sonra pişman olursunuz!,. diye 
ya gelmi~ bulunuyorduk. Beni . . . . .. .. hedesı hakkında tenkidatta bulun- nın muzakere mevkııne konmasına d d k'f d"l k k t hd'd tt b 1 d " d K di ı k - evvelce karar vermiş olduğ h lun uğun an tev ı e ı ere ma re e ı a a u un ugun an 
çagırttı; arabanın yanma git- allima _rıAl"az0asıli~m fmehdırlı koyu muş bu muahedenin Balkan hükQ- unu atır- · a· Adi" rilm · f 
tim. Namaz vaktine daha ne ka mköu d ıH ı Ali": p e en. ı, _ mezkfır metleri arasında bir ittihat vücude !atmıştır. M. Papanastasiou, kongre hkemeye veni ı. ıyeye ve ış ır. 
da

r zaman oldug-unu sordu. Sa- y en acı ve Vch oglu Alı- getirilimesi fik . B 1 . azasının harpten mütevellit meselele- İ İ (M"ll" ) dull h ta f d ··ıd .. ··ı .. .. rıne u garıstanm rin halli lehinde müdafaatta bul • ZM R. 12 ı ıyet 
ate baktım'. on dakı'ka vakı't a ra ın an o uru muştur. akıl erdirememesine sebep oldug'u- un B d li Ah t Ef . mak üzere toplanmış oldukları zan-. ornova a po s me . yı 
vardı. Bu cevabını üzerine Sul- Ayçiçer.;nden ya" nu beyan et~ştir .. M. Sakas5ef, nmda bulunmadığını, muahedelerin vuran Anıavut Recep hakkın-

. 6 • 6 bu muahedenın yemden tetkiki im- h · 
tan Hamı.t hiç bır' şey so·· lem B' Alm t k" ih epsmde bir takım haksız hükü"mler dakı" tahkı"kat deva metmekte- -Y e- ır . ~- grup_ u. stanb_uı. civa- an v_e timallerini derpiş eden mad 
d 1 h ld d d d d 

. d mevcut olduğunu ilave etmiştir M d' 
en a ayı o a e ur ur u. ~n a ayçıçegı yet!Ştırmek ıçtn tet- elen de bu münasebetle hatırlat- - p . . ır 

T h 
· k' dak' kikat ktad B ~pana~tasiou, Bal~an konferansının · . 

a mınen se ız on ıka bu yapma ır. u grup ayçiçeği mı,tır. faıdelerı hakkmdakı düşünceleri kuv Bu tahkikat esnasında muha 
vaziyette beklenildi.Ondan son yetiştirmek için köylüye avans ve- M. Papanastasiou, hu arada •"- ti d" fk' lrtir A · Alma İ ka ~ ve en ıreceğine e an umuınienin lif fıraknın Bornova ocag-ına gi-

h k 
· d' A f rece · ynı n grupu zmir ze rı_şmış ve Balkan konferansı ih- k · b ı d ğ ra are et emn ver ı. yaso - havalisinde de ayçiçeği yetiştirmiş- anı u un u unu söylemiştir. renlerden bazılarının hüviyeti 

ya cami ine gidildi; orada na- tir. Bu çiçeğin içi.'lden çıkan çekir- B Ik meydana çrkmıştır. 
maz kılındıktan sonra Topkapı deklerden yağ istihsal edilmektedir. a an konferansı 
ya azimet olundu ve hırkai sa- A l k Bunun içinde Çerkes Etemle 
adeti ziyaret merasimi yapıldı. Y ı cüzdanları ~1asıl alakadar olanlardan eski milis 
Tıbbiye mektebinden elektrik- çalındı? zabiti ve mahkum Giritli Recep 
le infilak eden bir bomba atı- Harp kanu h · • t l"kk• d.1. katilden 15setıe hapisten Abidin 
lacağı hakkındaki ihbar üzerine . Zat maaşları -~uhasebeciliği n arıcı e a ı e ı ıyor çavuş, iki hırsız, dört kaçakçı, 
fazla takayyütle intizar olunur- nın bazı maaş cuzdanlarının ça . eka1liyetler işi göru" şu·· ldu·· iki sabıkalı vardır. 
ken Sultan Hamidin bilakis a- lınarak sahte ilmühaberlerle bir .Serbesçilerin" Konyada mezbu-
ıabasını mektebi tıbbiye önün- ta~ı:n. sarraflar tarafından bir Atına l l, - Balkan konfe- sulhiye ile halledilecektir. C _ hane gayreti 
de sekiz on dakika durdurmasr suı ıs~_ıma~ ya!-'.rldığını ve mülki- ransı hey'eti umumiyesi ekalli- Deruht~ edilecek taahhüdata te-

Ne istiyorlar? 
Şimendifer amelesi 

dün toplandı 
Şark Şimendiferleri amele te 

avün cemiyeti yeni heyeti idare 
si dün bir içtima yapmıştır. 

Bu içtimada yeni heyeti ida
re şirketle temasa memur mu
rahhaslarla görüşmüş ve yeni 
talimat venniştir. 

Adanada Halk Fırkası 
kazandı 

ANKARA, 12 A.A. - Ada 
nada belediye intihabı, azasın· 
dan çoğu karııı fırkadan olan 
bir heyetin nezaret ve idarec ' 
de cereyan etmiştir. Buna r: : 
men intihabat Cümhuriyct }-{. 
Fırkası manzetlerinin ekseri· 
yet kazanmasile neticelenmis 
ve kam\len halk fırkasına meli 
sup olan yeni belediye heyeti 
vazifeye bile başlamıştır. Buna 
muhalif neşriyatı sureti kat'i1.' 
yede tekzibe mezunuz. 

Karadeniz Rus filosu 
takviye edilmiyor 
MOSKOV A, 12 A.A. Tıı~ 

Ajansı Karadeniz filosunun ya 
kında Baltık filosunun bir krU· 

vazör dört torpito veya tahtel· 
bahirlerile takviye edileceğine 
dair Bükreşte çıkan haberleri 
tekzip e~!J.ektedir. 

Tahdidi teslihat 
LONDRA, 11 A.A. - Ame

rikanın Brüksel ve Bern sefirle-
ri Akva.m Cemiyeti tahdidi tef• 
lihat ihzari komisyonu azalığı· 

t 

u 

bazı jurnallardaki ihbarata ne ye mufettışlerınden Nazım Ra- yetler için deruhte edilen mec- cavüz vuku bulduğu takdirde KONYA, 12 (Milliyet) 
kadar ehemmiyet verdiğini is- gıp B. ıı:rafm?.an da tahkikata buriyetler ile Balkan memleket mütekabilen müzaherette bulu~ ~erbesçiler s~n _bir ümit ~ım:k 
bat eden bir keyfiyettir. Filha- b~şlaıı~ıgını d~n yazn;ıştı~. Ye- !erini ihtilafa düşüren diğer si- nulacaktır. · uzere talıhlennı denemege ug-
kika Sultan Hamit kendisine nı tahkikata gore tebdil edılmek yasi meseleler hakkında müte- . . raşıyorlar. Sabahtan gece yarıla 
verilen jurnalların pek çoğunu ü_z~re za; ~~-lari sabık muha- k~?il a~kamı havi bir projeyi . . 3 -.- Balk:ın mısakının ihzarı nna kadar propagandalarına 
böyle telakki eder hele bir ta- sıbı mes ullugu tarafından sa- muttetfıkan kabul etmiştir. ı~ın b~r kom~syonu mahsus teş- rağmen belediye intifıabı C. H. 

Murahhaslar imkfuı bulurlar 
sa bugün kumpanya ile temas e 
derek am~lenin metalibini bildi
receklerdir. Tespit edilen meta
lip listesine nazaran kumpanya 
dan sıhhıye sandrklarmın ilgası 
işinden çıkarılan üç amelenin bü 
tün h aklan baki kalmak üzere 
gene vazifelerine iadesi, ihtiyar 
amelenin daha hafif vazifelerle 
tavzif edilmesi istenecektir. 

na tayin edilmişlerdir. Bu koınl• 
yon, İkinci teşrinde Cenevred• a 
toplanacaktır. 

km~l:tnnın zarflan'nı bile açmaz ?iplerin~ te_vzi edilmek üzere Bu proje müahedatten müte kıl edılecektır. Fırasının tamamen lehindedir. 
dı. inkılaptan sonra zarfları a- ıhzar edılmiş bulunan mühürlü vellit bütün mecburiyetlerin ta- Ankara, 11 - Yunan Başve- Zafer zafer üstüne .• 
çılmamış yığınlarca jurnal bu- imzalı ve henüz yoklaması ya- mamen tatbikini amir bulun- kili M. Venizelos bu a?"ın 22 sin KOZAN 12 (Milli et) _ Himayei etfiil cemiyeti heyet 
lunmuştu. pılmıyan cüzdanlardan açıkta maktadır. de Ankaraya gelecektır. M. Ve- ' . . .Y merkeziyesi bu gün toplanacak-

B. d b t b t b bulunan mühim bir kısmı sar . - Buna nazaran: ı _ Balkan nizelos 21 teşrini evvelde Elli Kb. a~aınıC z HbelediF y-e ın1tıh:ı~atitı tır 
tt 

ır de. _ unbu_n h. ad. an aşahan_at raflar tarafından sı'rkat edı'lmı'"- hu'"kfunetlen· H . . N k .. ·ı 1 ıttı namzet en ın - H'IA 'alım . - - ,, ancıye azıdan ruvazon e stanbula muvasa- h · · d ·1 · ı fili er cemıyeti hey'eti 
zıl ma ıgeyr· ırb .. a,ısbey_ eh 1. tı'r. Muhası'bı· mes'ullu"'kte bu senede bı'r d f B Ik ı~t d k d' ap olunu ar k · · be 

. . . e a a an şehirle- d e ece ve ken ısine intizar · mer ezıyesı per§em günü top 
o muştum. ıne oy e ır ırkaı cüzdan! · ld ki d b 
saadet alayı günü idi. Sultan Ha katiple~~\ aıtdioed~li asakrı m

1 
asa n~. en Aınnde bulunacaklar, te- eden hususi trene binerek ertesi ÇAN~KKALE, 12 (Milli- !anacaktır. 

mit karadan Topkapıya gidiyor rılmarruş 0~: b ı ~k attı1- atıı efkar edeceklerdir. gün Ankaraya vasıl olacaktır. yet) - Belediye intihabatı bit - Veremle mücadele cemiyeti 
d A b D ı b h sı u sır ate yo 2 - B_alkan_ hükumetleri ara- Başvekil merasimle ıs· tı'kbal ti. C. H. F. namzetleri azandılar hey'eti merkeziyesi çarşamba 
. u. ra ası o ma a çe sarayı açmıştır. d a d on"ne gelince atlardan birinin s~ a. tı eki es~slar _üzerinde edilecek ve o gün ziyaretlerle İZMİR, 12 (Milliyet) _Ak günü toplanacaktır. 
ayağı tökezlendi ve araba bir .. Bu ~~~~le hakkında mülkiye hır mısak aktedılecektır: meşgul olacaktır. Birinci günü sekili Ahmet Hamdi Ef. bugün M. Hanses 
1 . . mufettışligı tarafından altı me- A -. Harp_ , kanun haricine Hariciye Vekili Tevfı'k Ru""ştu·· Hatuniye parkında hükfunete Elektn'k şı'rketı' mu"duru·· .. M. 
taç sanıye tavakkuf ettı. Bu ta- ı d'' ı..... f d ı k mur a ort u"Y sarra m malfuna vaze ı ece tır, B - Balkan B. tarafından erefine bir zı· _ söverken uakalanını Adli e 

vakkuf olunan mahal ta ·· · · · ;_ 

Toplanacak cemiyetler 
Mısırda bir komünist 
KAHİRE, 11 A.A. - Korrıii 

nist enternasyonalinin bir meı:ıııl 
ru olduğu ve kargaşalık çr1tar• 
mak için Moskovadan Mısır<' 

gönderildiği ic.".dia edilen ve gC" 
çen ay tevkif edilmiş olan .ı\1· 
man tebaasından Paul Diet· 
rich, memleket haricine çıkarılB 
caktır. 

Filistin komünistlerinin beJI 
başlı reislerinden olan wotl 

·s· 
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r esi Fırka tes 
az yolu gören 

AAI nda inh·ıaı a 
1 

:·--Vı-ll-a-ye_t_te----.1 

Çatalca'da 
Belediye intihaba
tında çalınan def-

intihap! 
Neş' et Ömer Bey 
Eminliğe namzet
liğini koymıyor 

1 L. __ B_e_ıe_d_ıu_e_d_e_J 

Hudutlar 
Belediye hudutları
nın tadili hazırlığı 

terler için bugün Eminlik intihabı bir kaç Ayın onaltısında arayı 
karar verilecektir gün içinde yapılacaktır umumiyeye müracaata 

b ddül 
Geçenlerde Maarif vekaletile başlanıyor 

Bazı polis te e . - temas için Ankaraya giden Da-

l · ld 'lf · · N ö B Beşiktaşta yeni bir belediye 
en yapı ı riı ünun emını eşet mer · tesisi ve diğer belediye hududa 

Çatalca'da belediye intihaba dün şe~~mize av~et etmiş~:· rının da kaza teşkilatına göre ta 
t"' k bett'kl · · g"ren Ser- Neşet Omer B. bır muharrın
~•r ay ı erını o . d . . k' dili için ayın on altısında arayı 

bcat fırkanın adamları tarafın- mıze yemıştır(b ı: .. ) D "lf' umumiyeye müracaat edilmek 
A_ k t l d fterlen· r"''.. - arın ugun aru u- d h ı ki b' ""n esas on ro e _,.,, . "dd . b' . üzere icap e en azrr ı ar ıt-bh- - ·-· - - nun emanetı mu etı ıtıyor. 
.... .ıştır. • ıt d'" ·· · l"k · miş, kaymakamlara tebligat ya-
Bu husullta g. e-r_;,·k-· k-aymakam u. ç ort gun sonra emın ı ın-

~ h b pılmıştır.Reylerin. atılmsı için 
bit Ve gerek miiJkiye müfettişli- tt ~ ı J.~pı~acabktı~. 'h b · yeni sandıklar hazırlanmıştır. 
ği tarafından yapılan tahkikat a ~ t~ ~rh u .. m~.1~. a ıı~t Reylerin toplanmasına ayın yir 
evrakı Vilayet makamına veril- nl amd_zetİert~hı e~~~- bı ı1rme~ış misine kadar devam edilecek ve 
"'' . A İda h • · er ır. n ı ap gunu un arı soy -
""Ş ve Vılayet te re ey etı- li ki di ,. · şayet bu müddet zarfında ekse-
ne tevdi etmi .. tir yece er r. · · · · d"l ·· ddet 

. s • • • . Ben tekrar namzetliğimi koy rıyet temın e ı mezse mu 
. Vilayet tdare hey etı bugün bir hafta temdit olunacaktır. 
içtima ederek bu mes'eleyi tet- mıyorum. Ş b 
k' Çünkü vaktimin büyük kısmı ehir andosu ık: edecektir. 

Fehis karan vermek Şurayı nr tedrisat~ ve .ilmi ~es.~iye has Şehir bandosunun Beşiktaşta 
~vlete ait olduğu için bugün- retmD.~k vazırafyetındey~1· di~· sabık Barbaros Hayreddin mek-
kü · t' d şu cihetler hakkın- ıger ta tan soy en r;ıne tebi binasına nakline karar veril 
da ~~r1::~e~lecektir: rey sandı- g_öre, ffakud'"lteler Hukuki fakktilt_~- miştir. Bando buraya nakledil
İh açıldıktan sonra mı veya a- 81 ~ara m an namzet 0 . ara gos dikten sonra tedrisat tevsi edile 
"Çtlnıadan mı evrakın Şurayı Dev tenle? Muaınme~. Raşıt _ve Yu- cek, halka sık sık konserler ve
lete gönderilmesi tesbit oluna- suf Zıya Blere mutemayıl bul_~n rilecektir. Ayrıca şehir orkestra 
Ca.k:t - . duklarından aynca namzet gos- sı teşkilatı vücuda getirilecek ve 

Şüphe! 
Bu kadını kim 

öldürdü! 

Yatağında ölü bulunan 

Macide Hm. 

'·~~-E~k_o_n_o_DJ~i~~J 
Hazırlık 

Beynelmilel ziraat 
sergisi hazırlıkları 

Dün gece Galatada şüpheli Ankarada açılacak sergi 
bir ölüm vak'ası kaydedilmiştir. için çalışılıyor 
Hadise Arkadi sokağında 16 nu Ankarada 5 kanunsanide top 
maralı evde cereyan etmiştir. 
B d . .. !anacak olan zıraat kongresi mü 

u ev _e oturan Macıde H. ote- nasebetile bir beynelmilel ziraat 
denberı akrabasından manav t kn'k · · ı kt Dil . .. . e ı sergısı açı aca ır. n 
Mustafa ıle munasebet halınde- b h t h · · 'kt' d' di u usus a şe nmız ı ısa ı ma 

r. hafiline tamimde bulunulmuş-
Dün gece Mustafa ile Maci-

de H., epeyi eğlenmiş, rakı iç
miş ve yatmışlardır. Fakat sa
bahleyin Mustafa uyandığı za
man Macide Hanımı yatağında 
ölü bulınuş,polise haber vermiş
tir. 

tur. 
Milll tasarruf ve iktisat cemi

yetinin bu sergiyi tertipten ga
yesi kongreye iştirak edecek mu 
rahhaslara asrımızın ziraat tek
niğinin son terakkilerini göste
rebilmektir. 

Sergiye ecnebi memleketler
den bir çok iştirakler vardır. 

inhilal! 1j Mahkemeıe;;/;l 

Muhalefet yer yer da- H. Tarık B. 
ğılıyor, istifa edenler .. a· b' 

ıresun me usunu 
T osyada ocak binası yaralı yan 
kapandı. Mersinde 

istif al ar Muallim Bedi Bey 1 sene 

Mersin 10: Bu gün Serbest 4 ay ağır hapse 
Cümhuriyet Fırkası Mersin oca mahkum oldu 
ğı Bele~iy~ intihabatınd~n ~e~a: Gireson meb'usu Hakkı Ta-
gat etmış~r Ocak heyetı katıb~ nk Beyi yaralıyan muallim Bedi 
Ata Çelebı bey şu beyannameyı Beyin temyizden nakzen gelen 
neşretmıştır;_ . . • muhakemesi dün Ağırcezada in 

Memleketin ve ınkilabın yük- dildi B d' B "l" ka t 
k f .. B 1 d' . 'h b aç e . e ı . o um s ı 

se mena ıı. e. e. ıye_ın~ı a atm olmaksızın Hakkı Tarık Beyi 
dan feragatımızı ~r~r. yaralamak cürmünden dolayı 1 

.. Frrk~ızın selam~tı ~e~ecek sene dört ay hapse mahkı'.im edil 
gunlerdeki muvaffakiyetılillZ na miş ve bu hüküm Temyiz tara- -
~~na bü~ü.n taraf~~rııruzm bu fından bozulmuştu. Hakkı Ta
gunden ıtıbaren ıntıhaı;ıla m~- rık Beyin çehresindeki yara izle 
gul olmamalarını tavsıye etli- rinin yüziln taravetine halel ge
yoruz. . . . . tirip getirmediği hususunu tıb 

Zabıta Mustafanm ifadesini 
şüpheli bulduğu gibi Macide H. 
ın ölümünde de tabiilik görme
miş, muayenesine lüzum g;;r
müştür. Ceset morga nakledil
miş, manav Mustafa zan altına 
alınmıştır. 

Mersın 10 (Mılliyet) Mersın bı adli salfilıiyeti harict görmüş 
de S. Fırka ocak heye'tine men- til Dünkü oelsede Bedi Bey: 

İktısatçılar birliği sup zev.at birer b~er istifa et- h~daki karar okundu. Maz 
Aldığımız malı'.imata nazaran mektedi~ler. Çekil~nler. meya- nun, bu cürmünden dolayı bir 

şehrimizde "İktısatçılar birliği" nında reıs Cevat Nızamı Bey de seneye, Hakı Tank Beyin B. 
namı altında bir birlik teşkil edil vardır. . . . M. Meclisi azasından bulunması 
mektedir. TOSYA, lO (Millıyet) - S. dolayısile 4 ay ilavesile ı sene Macide Hanımla Mustafa 

akraba iseler de bu akrabalrğın 
derecesi ve aralarındaki müna
sebetin şekli tesbit olunmak is
tenmektedir. 

Kemerburgazda yangın 

Bu birliğin başında müderris fırkanın Tosya kazası merkez 4 ay ağır hapse mahkum edil-. 
Zühtü bey bulunmaktadır. ocağı halkın Cümhariyet Halk miştir. 

Birliğe Ali Ticaret mekteple- fırkasına karşı olan teveccüh ve 
rinden mezun olan zevat girecek merbutiyetini görerek fırka oca- Karısını yaralayan hamal ır. M. T eftlt reiıl . . :~~lmemesi kuvvetle muhtemel- · operet kursları açılacaktır. 

Şehrimizde bulunan Dahıli- Asfalt yolların tamiri Kemerburgaz nahiyesinin 
Jle Vek!leti teftiş hey'eti reisi Derslere başlandı Yeni yapılan asfalt ve katranlı G~mü~dere köyiin~e muhtar 

tir. ğıru kapatmak mecburiyetini Karısı Binrıazı yaralıyan ha-
Diğer taraftan bir kısım ze- hissetmiştir. mal Durmuş oğlu Mustafanm 

vat da "İktısat alimleri cemi ye- Ehali fırkasınd8:°. iııtifa dün Ağırcezada muhakemesine 
Sabri Bey bugün Ankaraya gi- Yeni açılan Pertevniyal lisesinde şosalann hüsnü muhafazası için ta- Huseyın ağanın evınden yangın 
dccektir. yapılmakta olan bazı tesisat ikmal rniratı mütemadiye amele baııları çıkmıftır. 

ti" namile bir cemiyet teşkil et- ADANA, 11 (Mııilıyet) - devam edildi. Dinlenen şahitler 
mek üzeredirler. Avukat Abdulkadir Kemali Be- Mustafanm kansını yaraladığı-

edildiğinden dünden itibaren dersle- · d d · mal eme bulundurul Yangın halk · d 
Dayak atan Polı·.sler emrın e aıma z - ve 1an arma ta-

re başlanmıştır. ması ve bunların bozulan yerleri rafından bir ev yandığı halde 
Ticaret sarayı kaldı yin teşkil ettiği AE•h~li Cümhu~: nr söylediler. Heyeti hakime 

Mülkiye mUfettitleri tarafından U" ) b d nin lüzum gördükçe kırtasi muame- .. d.. .. j ' 
Galata polle merkezinde üç polis me çüncü ta e e yur U leye lüzum görmeden tamir etmeleri son uru muştur. 

. . .. yet fırkasının katıbı umum.ısı vak'ayı gözü ile gören Mustafa-
Tıcaret odası tarafından bır mud- Ceyhanda m kim k t z· E · ·d b 1 ki 

det evvel br Ticaret sarayı inşası i- u avu. a. 1Y,3 nrn rzu:ıcan a u unaı:ı se z 
llıuru hakkında bir dayak hidisesi 1.tçüncü talebe yurdu Türk Maa- tekarrür etmiş, allikadarlara emir Yaralananlar 
liıerine tahkikat icra edilmiştir. rif cemiyeti tarafından yakında An- verilmiştir. 

çin teşebb1isata giritilmiıti. ~Y. m~zAkur fı_rk?daı:1 ıst~fa. ett~- yaşındakı kızı Makbulenın ma
Aldığımız malumata nazaran ya- gını Vılayete ıstıda ıle bıldirmış hallinde ifadesinin alınması icia 

Tahkikat neticesinde üç polise karada açılacaktır. 

itten el çektirilmittir. Müfettişler bir Yenişehirde mükemmel bir bina 
kaç memur hakkında daha tahkikata içinde açılmak üzere bulunan Anka
başlamıtfardır. ra talebe yurdu şimdilik yalnız orta 

Poliste tebdiller 
Emniyeti umumiyece poliste şu 

tahavvüller yaprlınıttır. 
Samoun polis komiseri Yusuf Zl

Ya B. Aydına ve Aydın poli"' komi
seri HuUlsi B. Muğıaya becayit edil
lltitlerdir. 

Samsun polis komiser muavini 
liakkı, Gireaon komiser muavini 
?ıruatafa, ordu komiser muavini Meh 
llıe:t Mecit, Rize komiser muavıru 
~•git, Rln komiser muavini Mah
llıut Celil Beyler İstanbula tayin e. 
dilmigler'dir. 

derecede erkek mektepleri talebesine 
münhasır olacaktır. Levazımatırun 
ikmaline çalışılmakta olan bu yur
dun 10-15 gün z~fında açdacağııu 
haber aldık. 

Ankara vilayetinin de, Ankara 
mülhakatından Bursa orta mekteple
rinde tahsil ettireceği talebeden bir 
kısmını bu yurtta ikamet ettireceği 
haber alınmıştır. 

Yurda Ankara orta mektepleri ile 
ticaret mektebinin şimdilik erkek ta
lebesi kabul edilecektir. 

Darülfünunda ders 
Trabzon polis komiser muavini Darülfünuun bütün fakülteleri 

Osman Nuri B. Gümüşaneye, Trab- çarşamba günü derslere başlaya 
•on komlaer muavlnlırlnden Rıza B. caktır. 
l'ekirdağıruı, 8iirt 'irinci komiser • . 
ınuavini Mehmet Emin B. Mersine, Fakat alı mekteplerın pa-
l~ komiser muavini Abdullah B. zartesi günü açılmaları tekarrür 
lı.!yonkarahisara, Afyonkarahisar ko etmiştir. 
ıu••r ~?8-":ini H~sa~ B~y İzmire, Pazartesi günü açılacak olan 
•mir ıkincı komıeerı Azız B. Sam- mekteple M"lki T" 

auna Samsun ikinci komiseri Kemal .. . r u ye, ıcaret, 
ll. hmire tahvili memuriyet ettiril- Mühendis. v~ Maden Mühendis 
trı.itJerdir. mekteplerıdır. 

E~y_eti umumiyecc ~örülen. lü- . Ticareti b~riye mektepleri
•uın ~zer~ne İstanbul polıs kom;se_r nın açılması ıse inşaat dolayı-

Şehir bütçesi 
1-Vefada Gazanfer ağa medrese • 

sinde oturan Malatyalı Cemil; Ali pılan uzun tetkikat neticesinde tim- tir. muhakemeyi talik etti. 
isminde bir çocuk tarafından sustalı ~ilik ihti_Ya: ki~_i,:~ ~~ğa~e~ sa~ayı v·ıA ti d t h •kAt Mahkemede müddei yerini iıt 

İdarei huıuıiye ve Belediye büt- çakı ile cerh edilml•tir. Sebebi meç- ıntasına. ım n go e ı ın en un 1 aye er e a rt a al ed M taf k b 
• dan &arfı nazar edilmiştir. Buna se- g en US anın ansı u 

çetecinin birlctmesile her iki krsma huldür. bep te bilhassa mali bir yardımın te- Kasab"'da tevkı·f esnada ağlıyarak: 
ait bütçelerin KAnunusaniden Mayıs 2 - Bir sandal yarııı meselesi i- "" 
sonuna kadar 5 aylık olarak haıır- çin kavga eden kayıkçı Rasim; san- min edilmemiş olmasıdır. edilenler - Efendim, ben davamdan 
!anmasına başlanmıştır. Bu bütçe de dalcı Aliyi bıçakla vurmuı, kaçmış- .• vaz geçtim. Çocuklarımız var .. 
gerek belediye ve gerek hıfzıssıhha tır. fnhisarlarda İ~~İR, 12 - Kasabada filı demişse de reis, muhakemeye 
kanunlarının emrettiği ve yapılması S d T tahrıkat ve p ropaganda yapan hukuku umumiye namına de-
mecburi görülen vazifeler için tahsi- E I . . uriye e ürk ki . 'f dilm. . 
sat konacaktır. s aylık bütçe şim'diki ser erımız 18 şı tevki e ıştır. vam edileceğini söyledi ve mu-
cemiyeti belediye tarafından tastik sigaraları 1ZMİR, ı ı - Ödemiş'te in- hakeme talik edildi. 
edilecektir. T , tı'h d " b d k k 

U"rk m" l rı çok zen T.. .. 'nh' ş ap san ıgı aşın a ayma .. a- Adlı'yededu··nku" komı'syon Yeni intihabat neticesinde teşek- UZe e - utun ı ısannın am ve k k 1 kl 
11. • L b ma arşı taş ın ı ar ve encume . . . 

kül edecek ~lan yeni . şehir mec sı gin eserlerle doludur il nanda açacağı sigara fabri- nin işine müdahale yapılmıştır. A. dliy_ e Veki_ lı Y_usuf·K· emal 
gelecek Hazırandan ltıbaren tatbık katarının muamelesi bitmek Ü- B 
edilecek olan yeni bütçeyi tanzim e- Geçenlerde şehrimize gelmit olan di Müddeiumumi tahkikat yapmış, eY,111 nya~tındeki tadıli ka-
decektir . Berlin müze•.i müdürü Dr. Alfred zerid r. , .. . Serbest Fırka ocağının defterle- v~ komısyonlaru:ıdan Ceza 

Ç l d Salmony dün ak- - are Mısır da da boyle hır rini istemiştir. Defterler veril- usulu. muhakeme.len kan.u. nu.n. u 
eşme er e SU •am Sofyaya hare- fabrika açmak teşebbüsünde bu- tetkik d k d ğ • meyip kaçınlmrş ve müddeiumu e en omısyon, un ? -

ket etmigtir. lunmuştur. mi tarafından 11 kişi tevkif edil leden sonra top~a~arak tetkik~ Bir müddet evvel su azaldığın
dan çeşmelerde nöbet usulü tatbik 
ediliyordu. 

Son yağan yağmurlar neticesinde 
bentlerde kafi miktarda su toplan
mış olduğu için badema bu tedbirin 
tatbikına lüzum kalmamış ve dün
den itibaren çeşmelere her gün su 
isalesine başlanılmı~tır. 

Belediye İstanbulun muhtelif sem 
tlerinde yeniden beş çeşme yaptırmı
ya karar verıni§tir. 

M. Alfred Sal- Bu fabrika Kahire veyahut miştir. Aralarında ocak reisi, tına devam et:ınıştır. Ceza usulü_ 
::"~vv:t~~~e.:: İ~kkenderiyedke Y~P~nhiac~kt::ıı:. Fab iki idare hey'eti azası vardır. muhake~~len kanun~nd~- cezrl 
harririmize demi!- ~ ayı 2yap~a hıçhı~ ı . sar ıdare- Ödemiş ocağına girenler a- bazı ta~ılat yapılacagı soylen-
tir ki : sıne 1 mutea ıt müracaat et- rasında cemiyetler kanununa mektedı.-. 

B ki mittir. İdare vaki olan bu mü-
- u sene . . muhalif evsafta bulunanların da Muhiddin Bey, Adliye 

tetkik programıma racaatlan tetkık etmektedir. mevcut olduğu müddeiumumi-
dahil olmıyan İ•- likçe tesbit edilmiştir. Vekilini ziyaret etti 
tanbub Odesadan Mübadele Ocakta müddeiumuminin e- Vali Muhiddin Bey dün Ad-geldim. Bu sene 
Kafkasyada bir ay line yalnız makbuz dip koçanı liye dairesine gelerek Adliye 

i 

ıııııuavınlennden Mustafa ve Kamı) sile bir müdde tehir d' · · 
eylerin polia mesleğinden kayitleri e ımıştır. 

terkin olunmuıtur. h 
İstanbul polis komiser muavinle- Tuğla arınanları 

Ekmek ve francala 

fiatleri 

kalarak tarihi eser Komsiyon bugün geçmiştir. Vekili Yusuf Kemal Beyi ziya-

tlıemr .üzisrtinadnbeuçlalra ilk!- toplanacak TRABZON, 11 - İntihabat retle bir müddet görüşmüştür. ı 
H f Muhiddin B. müteakıben ! 

~-~den Ali Rıza B. vekiletçe görülen 
Uzum üzerine tasfiyeye tabi tutul
llıUf, gene İstanbul polis komiser 
~~avinlerinden Selim ve Mahir Bey
~rın tenzili sınıfla istihdamları te
arrür etmiştir. 

Harmanlar kaldırılırsa 
şehirdeki inşaat 

kalacak mı? Samatya polis merkezi serkomi-
'•~li~e A'rif Hikmet B. tayin edil- Tuğla harmanları sahipleri 
'lııttır . 

Ad.ala k · k N . aleyhıne açılan davada malıke-r mer ezı ser omser aım . 
ll. de Kmltoprak merkezi serkom- menın harmanların kaldırrlamsı 
,erliğine nakledilmiştir . na karar verdiğini yazmıştık. 

Gece de çalışılıyor Tuğla harmanları. sahiJ?leri 
K k mi . . . bu karan derhal temyız etmışLer 

'- ayma a ar aynı zamanda ıntı- d' H 1 h. l · d 
'"'P encümeni reisi olduklarında ır. arman arın sa ıp enn en 
'Ündüz bu işlerle meşgul olmakta~ ve ~emiyeti belediye azasından 
.~ırlar. Kaymakamlık iş_lerinin geri Emın B. bu mesele hakkında şu 
~alma_mas_ı için iJ.inci derecede ehem malumatı vermi, tir. 
'Yetı haız olanların baş klitipler tq- -B d "k" l S'!Ah 

d~fından i fasını muvafık görmüşler- ·ı uEn .an ı ı sene ev~ ı a 
ı. tar ı e yıp arasında gelıp Fab-

l Fal;;at bazı mühim evrak vardır ki rika kuran Saçma Fabrikası şir
~~nla~'.n __ bizz.at. kayma~am tarafın- keti harmanlardan çıkan duman 

n gorumesı lazım gelıyor. Kayma- !ardan sikayet etmektedir Şir-
'aınıar geceleri bu mühim işleri gör k h • f :. 
~eğe başlamışlardır. Bu suretle işle- et arin:an rrınlarınm yuksek 
ın geri kalmaması temin edilmiştir. fırın şeklınde yapılmasını ve du 

l<'idanlık yapılamıvor · manrn bacalar vas_ıtasile yük~k 
, J ten çıkarılmasını ıstemektedır. 
Sarayların bostanlarında ya- Bu tesisatın yaptlm · · 

hıı 1 .. f'd ası ıçın 
ı ac < numune ı anlığı yüzün- her harmamn 25-30000 l' · 
en b" 'ht"!Af k ıra yanı 

~-r ı ı a çı mıştrr. bütün harmanların yanın mil-
•h .. M_u~eıe; v~ Topkapı Sarayı yon liraya ihtiyacı vardır. Bu
,~~durıyetı alak~darana müraca günkü şerait içinde bu tesisatın 
<ıt2 burada haf_:ıyat ya~tırmak yapılmasına imkan yoktur. Neti 
'ttİ~ısunda o'.?ugunda~ fıdanlık ce; harmanlar çalışmaz, çalış
.. 1azına musaade edılmemesi- ma c ehir e · .. ·· · _ 

Teşrini evvelin ondördüncü 
Salı gününden itibaren Ekmek 
dokuz buçuk ve Francala on 
dört buçukkuruştur. 

Borçlar tecil edildi mi? 

İstanbul Vilayeti ciftçilerinin 
Ziraat bankasına ola; borçları
nın tecil edileceği doğru değil
dir. 

Bu hususta banka müdürü 
Cevdet B. demektedir ki! 

-"Tecil için umumi bir karar 
yoktur. Şimdiye kadar İstanbul 
çİfçHerinin borçları hakkında u
mı, -1 bir şikayet te olmamıştır. 
Bankamız çifçiler içinde bor

cu tecil edilecek kimselerin vazi 
yetini tetkik ediyor. Borçları te 
cil edilecek kimseler de vardır." 

Cevdet B. İstanbul civarında
ki çifçinin vaziyeti iyiolduğur>u 
söylemiş, Maltepe, Kartal kredi 
kooperatiflerinin muvaffaki· 
yetle işlerine devam ettiğini ila
ve etmiştir. --·---

Pireye sefer! 

_PU:~d-~ bulun~n. Seyrisefain işlet
me mudur muavını Zekeriya B. iki 
güne kadar şehrimize avdet edecek
tir. Seyrisefain vapurları bu hafta . 
dan sonra çarşamba günleri İskende-. . .. .. . 

Dr. A. Salmony defa olarak gelmiş Muhtelit mübadele komisyo- alk ırkası lehine devam edi-
b S b ·1 · ih Müddei umumi Kenan Beyı" zi-ulunuyorum. Burada ancak üç gün nuna ait müstacel işler hakkın- yor. er estçı er ınt abat etra- c 
kalabildiğim için esaslı tetkikat ya· d hükfiın f . 1 t ta b 1 fında propagandaya başlamışlar yaret etmiştir. Bu ziyaretin hu-
pamıyacağıını ve hususi bir seyahat a e ımız e emas u.u susi mahiyette olduğu temin e- °' 
l·cra ettı'ğimı' nazan dı"kkate alarak nan Başmurahhasımız Tevfık dır. Bu yüzden dün şehrimizde d'l . d 

b f ı mışse e günün meseleleri i-resmi makamatla temas etmeden bü- Kil.mil B. bugün .. ~ehrimize av- azı U ak tefek hadiseler olmus i 
k. k' · f • le alakadar olduğu da söylen- · tün müzeleri ziyaret ettim. Tekrar det edecektir. se ız ışı tevki edilmiştir. mektedir. l 

geleceğim ve esaslı tarzda meggul <>- Komisyon hey'eti umumiye- Bir müddet sonra tevkif edi-
Iacağım. 'İ'ürk müzelerinde san'at · · 1 h 1 1 hl" d"lm" · y · itibarile bilhassa nazarı dikkatimi sının yarın top anması mu te- en er ta ıye e ı ıştır. enı 
celbeden en kıymetli eserler şunlar- meldir. Evvelki büro içtimam- fırka teşkilatına henüz başlamış 
dır.: da ittihaz edilen kararların hey' tır. Halk yeni fırkaya girmekten 

Sekizi~c-~ ası~dan. kalma hiç tanın eti umumi-yece tetkik edileceği çekiniyor. 
mamış buyuk bır Çın aynası vardır. söylenmektedir. İtilafnamenin İZMİR, 11 - Bugün halkı 

Teolitik, maden hayatı başlangı- tatbikatına normal bir surette tehyiç ve itaatsizliğe teşvik e
c~da olan boyalı testi. serisi de ço_k devam edildiği k~misyonda te- den 57 propagandacı tevkif edil 
guzeldır. Bunlar Surıye. Palmır, . d' . 
Filistin ve Makedonyadan getiril- mm e ılmektedır. di. Seydiköy intihabatı bazı yol 
miş olsa gerek. Bu eserler, san'at suzluklara sahne olmuş ve inti-
kıymeti noktai nazarından dünyada Bir nazır şehrimizde habat tatil olunmuştur. 
yegane bir parça teşkil ettiği kanaa- M k "k . t 
tindeyim . e sı anın sabık Zıraat Na- zmirde intihap müddeti bu-

Türk müzeleri bende çok iyi bir zırı M. Mort Gomez şehrimize gün bitmiştir. Şimdiye kadar 
intiba bıraktı. Eserler gayet iyi ve gelmisti. yetmiş üç bin müntehipten an-
~! _bir surette t~nzim_ve tasnif e- M ·k "kal b k İ cak yirmi bin kişinin reyini kul-
dılmı_ştlr. Bu m':'z~erı~, düny~ mü e ~ı . ı _sa ı ~azrr stan- landrğı anla ıldı. 
zelerı arasında muhım bıt mevkıi var bul camılennı gezmış ve Bursa ş .. . 
dır. Bilhassa Türkiye hudutları da- ya gitmiştir. M. Gomez memle-. B~ su~et~e muddet bır hafta 
il.ilinde a~~rı atik.anın satı_'.masına mü ketimizde bir kaç gün kaldıktan temdıt edıldı. İlk günlerde veri
saade edı_lı_nemesı, ve muzelere her sonra Avrupaya hareket edecek- len. r~yler Serbes fırka lehin-
s~ne yenılıkl•r ılave olunması çok i- tir. de ~di. Fakat son bir kaç günden 
yıdır. berı vaziyet t ·ı H Ik f 

Topkapı sarayında gördüğüm çi- ----- k . ?,111a~ ~ a ır-
niler çok vasi ve belki de dünyanın görüyorum. Hatt& beynelmilel bir ası .. lehıne. ?onmuştür. Zabıta, 
en büyük ve cazip koleksiyonunu müzeler kongresi akdi tasavvuru da bugunden ıtıbaren sıkı bir ta-
teşkil etmektedi~.' . • . . tahakkuk ederse istifadeli olur. banca taharriyatına başlamıştır. 
, Her halde T~rkı?'e , asarı atika ı- Sofyaya gidiyorum. Orada bir İZMİR 12 (Milli et) _ A-

tıbarıle çok zcngındır. Arasıra yapı- gün kalarak yeni bulundu· u sö le- '. y 
lan taharnyJt ta bunu teyit ediyor. nen altın hazinesini tetk"k g d !'. vukat ~un Fettah bey Serbest 

Kundakta bir çocuk 

bırakıldı 

İcra dairesi koridorları önün
de kundaklı bir çocuk bulunmuş 
tur. Çocuk erkektir ve kundağı 
nın içine konulan kağ'tta müslü 
man çocuğu olduğu yazılıdır. 
Metruk çocuk Darülacezeye gön 
deri imiştir. · 

Ameleyi greve teşvik 
Tecemmuat kanunu hiliifına hare

ket ederek İzmirde Yemiş amelesini 
greve teşvik maddesinden maznun 
boksör Selami efendinin tahkikat ev. 
rakı esas ]TIÜtaleadan sonra Su!h 
mahkemesine tevdi edilmiştir. 

Maznun borsacılar 
Borsada spekülasyon yapmakla 

maznun M. Miç ve arkadaşlartnrn 
evrakı müddeiumumiliğe verilmistir. 

Müstantiklikçe yapılan tahkikat 
ikmal edilmiş ve evrakı istintakiyc 
ceza mahkemesine verilmek üz ı.:re 
müddei umumiliğe tevdi edilmiştır. 
Borsacıların muhakemesine yakmd1 
başlanacaktır. 

• Alma:~yada tes.is ed~~n Şa~k mü- Sonra Belgrat ve Buda ~ ;eş~~~f': ~ı:ka ıd~re he_Y'~ti azalığından 
.elen Turkıye ınuz•l•n ıle d~ımi te- zi ar~t ederek A _ ıstıfa ettı. Bu ıstıfa serbestciler nin s 
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Aralarındaki itimat nasıl bozuldu? 
-Fransızçadan -

Kan koca yemek yiyorlardı., lerini anlatarak türlü türlti ta -
Her gün böyle karşı karşıya 1 savvurlarmdan bahsettiler. Ya
yemek yerken ikisi de saadetle- tıncaya kad<\f bir çok şey konu 
rini düşünürlerdi. Evet .. Mesut şuldu. 
tular. Beş senedenberi- evleneli Yattılar. Kadın uyumuş, fa -
beş sene olmuştu- Müşterek sa- kat kocası bir türlü gözletini 
adetlerini ihlal edecek hiç birlkapıyamıyordu. Çünkü içinde 

Gelen evrak geri verilmez ş~y .olmamıştı. Koc.ası yemek git gi?e onu. üzen .?i~ ş.~Y vardı. 
bıttıkten sonra saatıne baktı: Kendı kendıne duşunu yordu : 

Müddeti geçen nüıhalar 1~ k~ruı - İki buçuk olmuş, dedi, da- - Bana hiç elektriklerin sön 
ur. Gazete ve matbaaya ~~ •ıler ha fazla kalamam. İşim çok.. düğünden, bu kaza neticesi ola 
çin müdiri!et.e müraoeat ~lı~. . . Öğle yemeğini karısile birlik rak her tarafın karanlıkta kaldı 

Gazetemiz ılUıJ.m m .. uhyebnı te yemek için her gün işinden ğından hiç bahsetmedi. Kendi 
ıabul etmez. çıkar, eve gelirdi. si evde değildi. Ziyaret edece-

Bugünkü hava 
DiiJı •n çok hırareı 26 e ız 

I& derece idi. Bugtln ru•gar poynz 
e11cek havı bulutlu olacaktır. 

Mektepliler müsabakası 

Belediye intihabatı 

Zevcesi: ğini bana söylediği yerlerde de 
- Senin işlerin arttıkça artı hiç şüphesiz elektrikler sön -

y9r, dedi, artık seninle görüşe- müştür. Günün en mühim dene 
mez oldum dersem mübalağa et cek bir hadisesi olan bu şeyden 
miş olmam!.. diye söylendi. niçin bana bahsetmedi?... O 

- ·sevgilim, işlerim iyi gidi halde kendisi başka bic yere 
yor. İş iyi gidince bundan şika- gitmişti. Işıkları sönmiyen bir 
yet edecek değiliz değil mi? .. yere gitmiş olacak .. Fakat nere 
Akşam üzeri gel, beni yazrha - si? .. Benden gizli nereye gitti? 
nemden al, olmaz mı?.. Niçin bana hiç bir şeyden bah· 

74 ünoii hafta birinciliğini Ar Kadın tereddüt etti. Yapıla - setmiyor? .. 
ıavutköy k11t kolejinden Zehra cak ziY_are~lerin~ söyledi. Vakit Bu şüphe ile bütün gece k.ıv
i. kaunmııtır. Yazısı şudur: kalacagı şuphelıydı. Karı koca randı. Sabaha karşı uyuyabıl -

.. . . . . ayrıldılar. Ko<;asr kendini bekli miş. bir iki saat sonra uyanın -
. İatanbul tehır meclısı azalı yen otomobiline binerek rahat ca baiırun ağırdığını hissetti .. 

ıı ınti_hebının ha_raretl~ d~vam rahat giderken kendi kendine Uykusuzluktan hastalanmıştı. 
~Hı ve reylenn kahır ~ır e~ saadetini düşünüyordu . Her Baktı, zevcesi yatağın ucunda 
ehıyetle C. H .. 1'.· na verı_ln:ıesı gün mes'uttu. Fakat bugün kal ayakta duruyor, kendisine bakı
ıaftanm eın muhım habendır · bini daha ferah hissediyordu. yordu. Kadın dedi ki: 
. Bu belediye intihab~ ~irayet- Güzel bir kadına malikti. İşle- _ Dün elektiklt:r söndüğü za 
ı ve şuurlu halkımız. ıç~. d~ - ri de çok iyi gidiyordu. Bil has- man sen neredeydin?. Lamb~ _ 
~o~rası ve ~mlek~tımızın ıda sa bu güzel kadın tarafından lan, sönmiyen bir yere gittin 
esı telAkkiıı n?kt~ı ~z.arı~ - o kadar çok sevildikten sonra değil mi? .. 
an ehemmiyeti haız bır ımtı - mesut olmamak icin hir sebep Elb h · d ı k 

d M ı k t. h t • et yazı anenın e e e -
ıan ır. eme e ın er ara - var mıydı' ·kl · ·· ·· ·· G .. ·· 

d ld ı. ibi İ b ı · ı · ·· trı erı sonmuştu. unun en 
m a o u.,u g ıtan u mil Yazıhanesine geldi Çalrşnıa- ··h· b. h'd. · ı b 

k d da d ı 1 · mu ım ır a ısesı o an u şey 
ıain.atnCı Ha F vatan aş ~rlredy' e ğa ba~ladı. Fakat birdenbire den nicin hic bahsetmedin? .. 

ı . . . na vermış er ır. elektrıkler sönüverdi. Bir kaza • · -
fasilet sahibi vatandaşlar hür ı b··tu fl 1• b Kadın anlatmaga devam et -, , o muş, u notara arın ama D .. · ·-· hb ı 
nüstakil bir vatan yaratan ve !arı sönmüştü. Bu kendisini tı: un zıyaı:;t ettıgı a a.p a -
ıugun- topraklarında geniş bir k · · 1 d. d. İh . b rından bahsederken elektrıkler ço sınır en ır ı. tıyaten u- .. l... .. k d. . . 
erbesti ile teneffüs edebildiği- lundurduğu mumları yoktu. Ça sone ugu zam~n e~. ısın~n ne-
niz uiz memleketimizde bü ı · 1 tt. F k . . rede bulundugunu soyledı. . . - ışmaga c evam e ı. a at ışı .. . . 
-ük Türk ınkılibını yapan C. gecikiyordu. o kadar ki, yazıha Masanın uzennde o sabahkı 
I. F. smm aydınlattığı yoldan nesinden çıktığı zaman saat se gazeteler duruyordu. Kocası -
·ürümeyi tercih ediyorlar. Bu kiz olmuştu: mn aklına hemen gazetelere 
layet tabltdlr. ÇünkU •. hal~ı~ız _ Kim bil~, diyordu, beni ba__karak bı:ınların açılıp a~ılma
,, H. Fj. ıı;nın kara günlerıınız- ne kadar beklıyor. Geç kaldım!. dıgını. t~tkı~ etmek geldı. ~.a~ 
len şimdiye kad«r bütün yap - Karısının kendini beklediği. dm h~d~seyı gazetlerden mı og 
ıklannı, memleketimiııc getir - ni düşünerek üzülüyordu. renmışıtı? .. 
lifi foyig ve nimetleri inkar Evine geldiği zaman her va- Yoksa hakikaten bunu bili -
ıdecelı: bir kalp ve ıteciyeye ma- krtki, gibi sofraya oturunca ka- yordu da kocasının bahsetmesi 
lk defillerdlr. İntihabın neti - rı koca samimi surette yemek- nimi beklemişti?. 
esi bize gösterecektir ki, pa • !erini yediler. Almak istedikle Artık bundan sonra araların -
a mukabilinde tutulan çığirt - ri bir ev vardr. Bu evi nasıl dü- daki eski ve karşılıklr itimat ve 
tanların yaptıkJarı adi propa - şeyeceldeırini, nasıl süsliyecek- samimiyet kalmadı!.. 
:andalar nezih halkımızın aklı
ıı çelememlştir v~ çelemiyecek 
ir de .. ,, -------------

Nitanlanma 

Şetvan Beyefendinin kerlmel 
ri Seniye Hanımefendi ile Tem 

iz mahkemesi ReisiAli Fehmi 
leyin matumu Anadolu Ajansı 
1uharrlrlerinden Süreyya beyin 

amzetlikleri icra edilmiş oldu
unu memnuniyetle habeer al
ık. 

Gençleri tebrik eder kendile
ine saadetler dileriz. 

Si n11ma ve !lyalrolar: 

İs. B. Darülbedayi 
temelllerl 
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Fati~ sul~ O~üncü ~uknk nıa~~enıesin~eu: 
Aşağıda isimleri ve mahalli ve tarihi vefatları yazılı ölüle

rin terekesi mahkememizce tasfiye edilmekte olduğundan ala
cak ve borçluların tarihi ilandan itibaren bir ay ve iddiayı ve
raset edenlerin üç ay zarfında hizalarında yazılı dosya numara
larile İstanbul Adliye dairesi Eytam müdüriyetinde tasfiye 
memuru Ömer Faruk Heye müracaatları ilan olunur. 
927-10 

921·12 

927·14 

927-157 

928-10 

928-10 

928·10 

928-15 

928-53 

928-75 
928-76 
928·77 
928-78 

" 
" 927-79 

928-84 

928-92 
.. 
" 

Fatma Bezmidil H. 5 Kanunisani 927 Aksaray 
Hubyar mahallesi S .. bzeci sokakak 14 No. hane 
veresesi yoktur. 

Fatma Zhra H. 17 Kanunusan· Sinan ağa mahalle 
ve sokağında 19 numaralı hane vesesi yoktur 
Halime H. 18 Kiııunıııni 927 Cerrah paşııKevher 
han medresesinde versesi yoktur 
Arabacı Halil ağa Mevlevihane kapı Hacı evlia 
mahallesi vereacsi yoktur. 
Ali Kapfan oğlu Mehmet 12 kinunevvel 927 
Gureba bastaneıinde vereseıi yoktur 
Sabri oğlu Selim 19 klnunevel 927 Guraba ha1-
tanes;nde Yenişehirli 
Aziz oğlu Rifat 8 kUnunevel 927 Guraba bastane-
ıinde lıtanbullu -
Eıma H. 11 kinunuaani 927 Çırçırda Haca Haaan 
mahallesine imaret atik sokak 4 hana veneai yok. 
Ali oğlu Ali Rıza 26 mart 927 Guraba haataneal 
Boyabat!. 

Mellhat ,, Mümin 30 ,, 
Süleyman oğlu mehmet ,, 

Banduma 

Ahmet oğlu Ha11n ,, 
Ömer oğlu Şükrll 30 lcinununi 927 Cerrabpafa 
Muıtaf otlu Salih 13 tubat 927 ,, 
Yuıuf otlu Naıip 24 ,, ,, ,, 
H.kmet Bey 
Emin oğlu lhaan Ef. 

,, ,, Mehmet 
Halil oğlu Oımnn 
Muıhfa oğlu Tevfik 
lbrabim ,, Hliıeyin 
Yusuf ,, HOıeyin 
Mehmet S:t' ı Ef. 

" 

" 

Oıman oif.u Oıman 
!~mail oilu bahı Numan Guraba İşlcodra yokdur 
Aziz " Hliıyln çavuf ,, Eskişehir ,, 
Mehmet oğlu Ismail Tınşanlı Gureba ,, 

ı.ı TEŞRf.'l!EV \'f<'.L 1930 

HASA 
Ecza deposu müstahzaratı 

Paris, Lo•dra, Roma ve Avrupanın bllyllk tehlrlerinde 
ea bllyllk mUkAfah ve athn madalya ve nişanları 

dlplomıllarla musaddak birinciliği ihraz etmiftlr. 

Hasan kuvvet şurubu 
Zaah umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, lıemilı 

sinir, verem, ademi iktidar, tasallDbü şerayin, bel
revfekliği hastalıkların• nafidir, ,ı,esi 60 kuru,. 

Hasan kolonyası 
Halis limon çiçeğinden mllıtabzar bir harilıai ann'at 
olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve mcmleketlmlıin en 
bllyOk ı:evatı Hasan kolonyası istimal etmektedir. 
35·&0· l IO ve 200 kurutluk tifelerde. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciıt;er hastalıkların· 

da istimlll edilir. Dünyanın en nefis yağıdır. (lkkalık 

,ı,eıerde yllz kuruştur. Bllyllk tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Diflere ebedi hayat verir. inci gibi parlatır. Çlirll· 
mekten vikaye eder. Ve diş ağrılannı,nezlelerlni keser. 

Hasan 
.. . 

surmesı 
G!lzlere mukavemetsul bir cazibe ve IU~un ika eder. 
l(adınların hayat arkadafıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
Şeker Hastalıklarına ve diyabetik olanlara istihzar 
edilmiş nefis ve bilhassa tazeliği hasebile bllyUk bir 
rajtbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuruştur. 

Has balık yağı 
Norve~yl'nın halis M.orinr. balığının baş mahsullldllr. 
içmesi hafif olup rııi<leyi bozmaz kiloluk gayet temiz 
ve muakkam şişelerde 100 kuruştur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, gllve ve sair 
haşarah yııaıurtalarlle imha eder. 75 kuruştur. 

1 

· lstan~ul it~alat ~ünırüğü nıö~irliğin~en: 
Adedi 

1 

l 
2 

()0 

7 
1 

9 
24 

cinsi 
Sandık 

Bap; 
Sandık 

•• 

Adet 
Sandık 

Balya 
Çuval 
Adet 

BF 

oz F 
G N 1' 

SK 
1 c s 
BB 

Fıçı PAR 
Dökme 

i Patlak P ~1 S 

No 
4087 

242 

597 
594 

1 }7 
898 

Cinsi e~ya 

Demir çatal kaşık 

Ağaç kontile pillk 
Adi sedef dtııı;me 

Gılisc deri 

Tehi yağ fıçıları 

tAhta 

Kuyumcu potası kısmen kırık 
Yün manzarasına ~un'i ipek 
Kösele parçaları 

Çam ap;acı direk 
Kc!tane hüllsa<ı 

Hurda demir makina 
aksamından 

Sutkostik 

Kilo 
128 

76 
41 

1 1 1 

2600 
517 

98 
235 
617 

205 
410 

42~ 

4 Sandık B S Pamuk mensucat 1069 
ı O Sandık Z F 1 / l O Felemenk peyniri trnn~it 370 
2 ., llurmıı ,. 123 

Bal!da muharrer 1 S kalem eşya 15-10-930 tarihinde lstanbul 
İthıılAt glimrüj(ü <atı~ komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilAn 

olunur. 

l•tanbul Sıhhi MU•••e•eler mUbayaat ko
mlayonu rlya•etlnden: 

8akırköyünde k~in akliye \'t asabiye hasıanısinln i ve 5 numaralı 

pavyonlanndı yıpılıcalı: ıımlrat 'e tadillt tanzim edilen f&rtnımesl ve 
olbıptıkl ktfifnımesi 'eçhlle ve il tefrinievvel 980 salı ıtilnU saat 15 ıe 
kapalı zarf usulile lhaledilmek ilzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki 
keılfnıme ve tırınımeleri görmek isıeyenlerin mezkOr komisyona n fazlı 

izahat almak lıteyenltrin mezkur mUeuueye mUracıatlan llAn olunur. 

Kars nana ~a, nıuben~isli~in~en 
Ardahan - Yalmıyçım yulunn 18 t 900 23 X )IOO cıl kiJomet-

roları arasında ayRkları kArğlr döşomeıi ahşap yirınJ ıekiz adet 
birer ve iki adet iki ve bir adet dört ve bir adet de ala m~tre 

açıklığında 32950 lira 42 kuru' bedeli keşifli 32 adet menfez ve 
göprüler 3 eyl!ll 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 

kapalı ııarf uıulile münıka~ayı vız'ını karar verllmlttlr. münaka
saya iktidarı fenni ve mıli!ine itimat edilenler lıabııl olunacaıtn 

dan talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkatc akçasını müıtashiben 16 te~rini evvel 930 
per,embe ııünü uıt 14 de kadar Kars encümeni daimiye ve şe

raiti nıünakasayı anlamak ve dıbı ziyade tafsilat ve maltlnııt 

almak hususunda nılia baş milhındilllğlne müracaatları i!An olunu 

Bahriyuna ilan 
r ahlisiye umum müdürlüğünden: 

Mukaddema tamir için bavıza alınan Karadeniz boğaı.ı haricinde 
• ,; : o ,. : 

41, i4, 30 arzı şimali ve 29, 04, 30 nıli şarkide klin fener 
işaret gemisinin tamiri bit~ olduğundan 1 O teşrinievvel 1930 

tarihinden itibaren mezktir geminin eski yerine konulmuş olduğu 

bahriyuna ilAn olunur. 

T ecdid ve tezyin 
ve so sistem 

VESTEREN 
ELEKTRİK 
l\i1A İr I 

ile teçhiz önümüzdeki 
perşembe akşamı 

JV AN MOSJOUKINE 
LiL DAGOVER 
BETIYAMANN 

ULVİ DAKİKA 

Ma!Ql gazilere tevziat komisyonu 
şimdiye kadar SOQ kişiye haklarını 

bir al!ka ile takip 

vermiştir. Henüz tevziat yapılmıyan :'>!erkez A:enıa; Galata köprü 
şüheda yetimlerine ve malullere de Başında; Beyoğlu 2.162 Şube 
şu günlerde para dağıtılacaktır. acenıeşi; Sirkeci'de Mühürdar 

11-10-930 cumartesi Kocamustafa zade hını ılıındL Teltfon lsr. 
pafa, 14/10./930 Salı Fatih, 18/10,' 

2740 
930 cumartesi Süleymaniye, 22/10/ •---------- -930 çarşamba Sultanalımet, 26/ 10/ 
930 Pazar Eyip, 30 10 930 Perşem
be Aksaray şubeleri. 

J Jstanbul .. ~İedi·~~i] 
!..... ilan~~..1"..'._ __ 

İstanbul Belediy~sinden: Yeni 
köy ( Sarıyer ) Belediye ~ubesl 
dahilinde lstiııye mıntakası hal
kından reyini henüz istimal et
meyenlerin de 13 teşrinievvel 

980 pazartesi günü Belediye 
dairesine giderek sandığa reyini 
atmaları diger ilanlar meyanın.

da dünkü gazetelere gönderildiği 
halde sehven ne~redilmediği 
anla~ıldığından taı zihan keyfi
yet i!An olunur. 

*** 463 ve 200 numaralı mavu-
naların r.ahibi Eytip çarnşun 

merakibi bahriye resminden tera -
küın eden borcunun temini tah
~lli zımnında tahtı hacze alınan 

150 yllz elli kilo µ;emi zinciri
nin satılm:ısı için 4- ro ll:lO ta
rihinde yapılan mlizayedesinde 
hııddi !;\yıkı bulamadığınd:ın 20· 
ı O· 930 tarihiııde l'nkapanında 

polis merkebi önündeki mcyd,.n
lıkta saat r r de tekrar mfü~ayc· 

deye çıkarıldığı ilan olunua. 

ZAYİ 
1927 sen°'! 23 ilk mektepten 

aldıp;ım ıasıiknameyi ıayl ettim. Yı· 
ni<inl çıkRrac•jl;ımdıu t1klsinln hük

Enver 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda· 
vihaneal. l\aralıöy Topçular cad· 
desi 34. 

:\lUblm bir 'lgorıa kumpany111 
ıaralından 

Sigorta DellaHarı 
arınıyor. ( Kurtiye ) rumuzu ile 
lmnbul Yeni postahane 176 No lu 
posıa kuıusllna yazılmaaı rica olunur. -Yelkenci vapurları 

Karadeniz p03ta:.ı 

VATAN vapuru 15 
tt;rlnlevvel 

ÇARŞAMBA 
~tinU ıktımı 18 de Sirkeci rıhıı 

mındın harekeıl• Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun. 
Trobzon, Sürmene ve Rize iske
ltlerine azi met ve avdet ede· 
cekıir. 

Tıfalllt için Sirkecide Yelkınol 
hanında kdin acentesine miirı· 

caaı. Tel. lstınbul t 515 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID ~e:~i::v~:ı Pazartesi 
Slrkecl'den hareketle Ereğli, Zon· 
guldak, Bartın. Kurucaşile ve Cl
dcye azimet ve avdet edecektir. 

Tafslllt için Sirkeci salonu 
kar,ııında Mizan oğlu han No: 2 

Telefon lstanbul 354 

Mersin postası 
( KO~YA ) vapuru 15 

Teşrinievvel çarşamba 11 de 

Galatı rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, Izmir, Küllük, Bod· 
rum, Rado>, Fethiye, Finike, 
Antalya, A!Alye'ye uj(rayarak 
Mersln'e gidecek ve dönüşte 

aynı iskelelerle beraber Ta~u
cu Anamora uğrayacaktır. Dal
yan ve Marmari! yulcu Ye 
yükü gidi~ ve ı;elişte Fethi· 
ye'de aktarma suretile alınup 

verilır. 

Çanakkale için yıik alınmaz. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru 14 teşrinievvel 
!alı 17 de Sirkeci rıhtımından 

kalkarak Gelibolu Çanakkale 
Küçllkkuyu, Edremit, Burhani
ye, Ayvalığ'a gidece'c ve dö· 

nlişıe mezkılr lıkelelerlı blrlllı:te 

Altunoluğ'ı uğrayarak gele· 
cek:tlr. 

Aziınettc Gelibolu için yiilı: 

alınmaz. 

Trabzon birinci 
postası 

(CUMHURİYET) vapuru 

14 teş Q 1 b Galata 

ri~!~v oa 1 3ıf 31DI ::ı~~.~ 
kalkarak Zonguldak, lnebolu , 
Sinop , Samıun , G"r sun , 
Trabzon, Rlzeye gidecek ve 
dönüşte Sürmene, Trabzon , 
Görele, Glrnun, Ordu, Ünye. 
Samsun, Sinop, lnebolu, Zon
guldağa utrayarık gelecektir. 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(ızMıR) vopuru 17 
teırlnl ovel 

cuma IOda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzml· 
re varır ve lzmirden saat 12 
de kalkarak pazartesi s&at 1 O 
da lskendcrlyc'ye \&racalı: ve 
çarşamba lskenderlye·den kal· 
karak lzmir'e uğrayarak lstan 
bul'a saat 12 de gelecektir. 

1SKF,DF:RIYEDE. "ktarma 
PORTSAtr için de E~ya ka 
bul olunur. 

Galata'da . "yriscfain acen· 
tchane rıhtımı palamar mül
tczimlijti bir ~ene müddetle 
ve 300 lir~da talibi uhtcsin 
dedir. Fazla~ına kirnlamak 
isteyenlerin 1 b birinci teşrin 

930 tarihinde açık artarrna 
ile kat'l ihalesi vapılacağın· 
dan o gün levazım :niidürlü
güne gelmeleri. 

lok knnıorn ve mazot nınnakasası 
Kilo 

20,000 kok kömürü 
6,500 mazot 

Pendik bakteriyoloji bınei bıytarlsine !!!zum olup mlinakasaya 
konulan yukarıda mlkdarları yazılı kok kömürü ve mazot 5 teş· 

rinisani 9110 tarihine müsadif çar~ımba günü saat 14 de alent mü

nakua surttlle ihaleleri icra kılınacağından itaya talip olanların 

yevmi meıkdrdı Te şartnamelerini görmek isteyenlerin de her 
gün Defterdarlık bina~ındı müeıısesatı tlı:madlye mübayaat koıni
ıyon una müracaat eylemeleri 

Dahiliye Vekaletinden 
Bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı ilan edilen 

Ankara şehrine ıu ihalesi işinin ihalesi teşriııievvclin is inci çar
şamba günü saat 15 de Dahiliye Yekılleti mListe~arlık makamında 

icra kılınacaktı~. Taliplerin müracaatları. 

HACI MURAT filmi 
ile l<ii at ed" 



MiLLiYET 

tayyare piyangosu çeki İdi 
ün kazanan ve-sevinen talililer 

kimler oldu ? 
lV. L. 

'M 400 
li)(J 50 

+ı 50 
(ı() 80 
~08 :m 
298 4000 
J;;.ı 50 
510 70 
51tı 50 
b7o rıo 

729 70 
7hH 50 
957 50 
9()6 50 
ıooı 10 
2f(J 1000 
254 400 
257 70 
J-t6 70 
#ı8 1000 
.ı~.J 125 
(ı0.j. 125 
7..J.I 70 
79-! 50 

990 50 
2031 50 
{J,l 50 
,il'.! 70 
539 50 
5~.1 50 
()53 70 
tı82 70 
754 125 
7tı8 50 
919 125 

3139 70 
l-t5 50 
115 50 
ı 7b 125 
192 50 
574 sooo 
,i80 70 
h8.J. 125 
940 su 

4002 125 
20.l 125 
322 50 
4.37 70 
508 50 
571 1000 
615 50 
691 50 
837 so 
840 so 
89.J, 70 
916 70 
%0 70 

51 ıo 125 
ı [J 70 
125 50 
129 50 
153 70 
223 50 
2h8 70 
470 70 
476 125 
..J.8 l 70 
-183 70 
574 125 
7 19 50 
74-0 50 
s.ı•ı 10 
87~ 70 
91 l 125 
990 125 

6024 125 
95 70 

49:.! 70 
61tı 125 
tiıl:.! 50 
7.18 125 
770 50 

700.1 50 
,'iJ 70 

255 70 
.ıı5 125 
325 70 
-töl 50 
495 50 
ö9ti 50 
598 125 
922 70 
94-t 70 

8!05 70 
IJ.1 125 
117 70 

152 70 
:.!7ti 125 
..J.t5 125 
.i52 70 
555 50 
.'illtı 50 
hOlı .'iO 
7;8 4-00 
788 125 
916 50 
'>2'.! I 2!i 
(j'].j, 400 

rıo;;ıı ~o 

ı:9 400 
2,:;7 12.5 

27'0 50 
• 1ıs 125 
3(JJ 70 
400 50 

N. 
(J .lO 
711 
7..J.4 
8tı2 

935 
10029 

56 
169 
180 
189 
192 
270 
782 
900 

11040 
(ı() 

211 
349 
419 
544 
698 
720 
7:.!8 
818 
873 
876 

12038 
77 

l '!8 
148 
230 
472 
533 
535 
562 
592 
619 
(J.1(ı 

738 
750 
784 
887 
928 
959 
978 

18025 
56 
81 

136 
211 

3.J.4 
428 
470 
567 
571 
679 
744 
746 
789 
928 
954 

140-l:l 

192 
370 
516 
622 
680 
682 
759 
857 
897 

15076 
104 
108 
157 
2b0 
312 
538 
792 

16009 
103 
149 
166 
181 
SJ4 
383 
406 
4.17 
509 
616 
626 
745 
756 
770 
803 
9..J.2 
965 

17016 
ı ıo 

171 
450 
478 
402 
403 
512 
519 
563 
204 
182 

18207 
21..J. 
237 
28b 
3.W 
4'.!0 

L. 
125 

70 
50 
50 

125 
70 
50 

125 
70 
70 
70 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
80 
50 
70 
~o 

70 
70 
50 
70 
,;o 
50 
50 
50 
50 
50 

'1-00 
50 

125 
1000 

70 
70 

125 
50 
70 
50 

125 
50 
50 
50 

125 
50 

3000 
50 
50 
70 
70 
50 

125 
50 
55 

125 
50 
70 
50 
55 
50 

125 
125 
70 
70 
50 
70 

125 
50 
50 
70 
50 

125 
57 
50 
70 
70 

1000 
70 

120 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 

450 
50 

1000 
.'iO 
50 
50 
50 

125 
50 
50 

125 
70 
50 

125 
50 

125 
50 

125 
1000 

70 
50 
50 
70 
50 
50 
70 

N. 
531 
5.18 
720 
722 
794 
86:i 
896 
898 
914 
999 

19096 
179 
219 
482 
559 
569 
762 

2000J 
.;8 

121 
181 
391 
501 
798 
94.J. 

21214 
22-t 
,ıoı 

.107 
463 
506 
64~ 

718 
8.J.(j 
854 
873 
9.J.I 

22223 
230 
277 

284 
;}43 
425 
606 
625 
780 
841 
845 

23310 
316 
441 

5Jl 
632 
661 
7!ı8 

919 
24060 

128 
765 
215 
346 
910 
971 
994 
997 

251 1-t 
121 
12-t 
376 

395 
441 
453 
466 
502 
528 
741 
655 
739 
825 
827 

889 
899 
903 
940 
978 

26063 
:!42 
258 
405 
..J.16 
450 
-t52 
tı83 

812 
889 
9<J3 

27271 
409 
530 
756 
911 

28177 
239 
258 
261 
325 
512 
532 
539 
780 
829 
985 

29040 
205 
408 

L. 
70 
50 

125 
125 
50 
70 
50 
50 
50 

400 
125 
50 
50 
50 
70 
50 
50 
70 

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

400 
70 
50 

125 
70 
50 
50 
50 

12.ı 

50 
125 
50 
70 
70 
50 

124 
125 
50 

125 
50 
50 
50 
55 

!25 
50 
70 

125 
50 
70 

400 
50 

125 
1000 

50 
125 
125 
50 
70 

125 
50 

125 
50 

125 
145 
70 
70 

125 
50 

12.'i 
400 
125 
50 
70 

400 
70 
50 
50 
70 
50 
50 
50 

125 
50 
50 
50 

125 
125 
50 
50 

125 
50 

11!5 
125 
50 

11!5 
50 

125 
70 
70 
50 
70 
50 
70 
50 
50 

N. L. 
598 50 
689 70 
itı 1 50 
768 125 
9lfı 50 

fJOOO-t 50 
l'!.l 50 
201 70 
JO(ı !25 
527 400 
570 50 
7 ..J.8 70 
75h 12,i 
8~8 70 
9(H 70 
952 70 

31080 50 
l..J.2 50 
2fı0 50 
4tııJ 50 
()'!() 50 
fı70 125 
7,l.l 70 
7 ,1;; 12.1 
7!\7 70 
8fı'i 70 
92,l 12:; 
97;; 70 

$2051 125 
90 ı 2;; 

1;5 70 

30-' 125 
,'i,1.J. 50 
5:-7 50 
6.=i~ 70 
825 50 
9.l! 10000 
969 50 

330;1 50 
115 125 
187 12~ 

18'1 .10 

217 50 

531 50 
5lı7 ı 5000 
8,ll 12;) 
89.1 50 
917 50 

J4-0fı2 70 
~8 12.ı 

2:1.J. 70 
349 1000 
:l77 50 
5.17 50 
598 125 
b7 I 70 
741 50 
777 70 

35021 40 
3:; 70 
-t5 70 
7.l iO 

100 70 
40-1 125 
419 125 
489 400 
fı30 125 
6.17 50 
77q 400 
881 12,, 

36().J..l 70 
212 50 
321 125 
375 70 
4-011 50 
401 70 
4.11 50 
520 12.i 
Silo 70 
fı8.l 400 
794 50 
87 [ !l:i 

37012 50 
55 70 
ı:o 7o 

ısı so 
2.l7 70 
37"5 12.=i 
4.ll 400 
.J.~ .l 70 
580 50 
581 125 
626 50 
673 50 
72.J, ı 25 
7.;3 50 
77J 50 
784 125 
813 125 

38093 70 
249 50 
330 50 
417 70 
462 70 
633 125 
650 50 
705 50 
752 50 
Bil 70 
956 125 
979 125 

99032 70 
41 50 

129 50 

N. 
5tı8 

574 
859 
()56 
971 

40108 
366 
381 
419 
473 
607 
622 
688 
781 
829 
8(ı9 

41089 
l [() 

l f 4 
121 
326 
;15(1 

394 
:; 1 ..J. 

• :l64 

720 
42068 

86 
214 
215 
351 
472 

7q~ 

801ı 

8.l.J. 
84-0 
880 
88:i 

430-t.ı 

92 
ıo.ı 

132 
13<ı 

Hıl 

2+0 
2~C) 

:ısıı 

410 
4.19 
608 
651 
955 
972 

440Cı0 

89 
141 
3öQ 
446 
520 
5(ıJ 

57~ 

7-tl 
45180 

:ı 1.3 
.160 
412 
551 
5;;7 

592 
tı28 

70~ 

790 
9-ı,9 

9.17 
46529 

10-t 
l (>9 

3~.3 

S~I:! 

tı·Uı 

708 
7.18 
7tı 1 
769 
871 

960 
970 
CJ8·l 

47012 
<ı,; 

187 

38.ı 

486 
673 
741 
742 
791 
915 

48012 
52 

324 
33i 
415 
565 
592 
603 
619 
625 

636 
710 

719 
750 

L. 
70 
50 
50 

ıooo 

70 
50 
50 

125 
:;o 

125 
125 
70 
50 

125 
50 

1000 
50 

125 
70 

125 
70 

12.'i 
50 
so 
70 
~o 

.'ili 
12:; 
12.'i 
70 

125 
125 
125 
70 

12;; 
f 2'i 
50 

125 
125 

.'iO 
51) 

125 
50 
70 
;;o 
50 

1000 
1000 

125 
ı 2:i 
50 
70 
~!) 

.10 
~o 

50 
,;o 

so 
50 
70 

12~ 

125 
70 
;;o 

12;; 
.'il) 

;-o 
125 
70 
70 
50 

125 
ı {)()() 

41.l<J 
,'iO 

50 
:;o 

1 :!:i 
50 

1 2:i 
125 
70 
50 

1 ~ ;i 

400 

70 
70 
50 
70 

ı 2:; 
50 
iO 
.'iO 
50 
50 
50 
70 

125 
so 
50 
50 
50 
50 

125 
125 
125 
125 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

125 

N. L. 
980 70 

4924.3 so 
338 50 
3()..J. 50 
48.J 50 
.i8,) 50 
614 50 
70.J. 125 
816 50 
837 50 
976 50 

50179 70 
29.J. 50 
296 125 
520 50 
530 1000 
571 125 
589 70 
688 00 
79..J. 50 
824 :;o 
875 125 

51038 12:; 
85 50 

l2'l 125 
48! 70 
..J.89 50 
511 125 
60:J 70 
70.3 125 
77 -ı. fiO 
8:7 10 
910 125 

52+H 70 
4~9 50 
..f.C)-t • 50 
52tı 50 
;itl:' 70 

7fı~ 70 
910 50 
<ı2,l 50 
q:;:; 50 

975 70 
5311:18 70 

4-0.J. 70 
869 50 

5415.1 70 
21.i 400 
45.l 50 
4.'itı 125 
7:.!.l 50 
758 50 
766 70 
903 12.ı 

931 50 
997 50 

55038 50 
·M 70 
-t8 50 
tı8 50 
87 50 

419 125 
4~! 4-0 
4J.3 1000 
486 125 
599 51) 
h78 50 
7 4tı 50 
8,l f 50 
8-16 1000 
IH7 70 
88.l 70 
891 50 
897 50 
lJO:.! -o 

561 4 1 125 
~.J..l 400 

29J 70 
J: : 50 
420 125 
591 50 
tı6.l 50 
681 50 
i"65 70 
81 tı 70 

57trıCJ 50 
,!-ti 50 
-t50 70 
48.J. 50 
75-t 120 
79J 50 
82~ 70 
88J 1000 

581Q6 3000 
198 125 
.J.29 70 
4~1 50 
481 50 
556 50 
58tı 120 
821 50 
938 125 
958 50 

59291 50 
430 ~o 

443 50 
763 'i'O 
88:.! 70 
914 /O 
934 125 

PAZART~:st 1 ,1 Tfi:ŞRINll•:\·\'l·:I. 1()30 

Istanbul intihaoatı 
Başı birinci sahifede ı İntihabat gayet sukünetle devam 

müstesna kamilen C.H. Fırkasına ver e~mckte , civar . köylüler rey lerini is
mişlerdir. Dün bundan başka iki tımal ctmektedır_ler. Burada C. 
tane de genç yahudi kızı gelmiş ve H. Fırkası ekserıyetle kazanmakta-
onlar da reylerini C. H. Fırkasına dır 
vermişlerdir. Y eşilköyde gülünç 

Beyoğlu kazası dahilinde 97 bin , • 
müntehip olduğu haıde şimdiye ka- intihap sahnelen 
dar reylerini ancak 8 bin kişi vermis· Cuma günü intihap Yeşilköyde i-
tir. Bütün İstanbul ahalisinden şim- di. Köy halkı sükfın ve vakarla rey 
diye kadar reylerini istimal edenlerin !erini sandığa atıyorlar ve gidiyor- -
adedi 35 bini tecavüz etmemekk- !ardı. Ancak intihap mahallinin ö- -
dir. Dün eyoğlu kazasında reylerini nünde toplanan Serbcıt fırkaya men 
atan mahalleler şunlardır: sup bir kaç yaygaracı belirmişti .. 

Ha1köy, Sütlüce, Piri Mehmet Bunlar bilhaasa Bakırköyden getiril-
Pş .• Keçecipiri, . mişlerdir. O günkü mahalli intihap 

Bug-iin sandık gene kaymakam-· la alakaları da yoktu. İşte bu zümre 
!ık dairesinde duracak ve diğer ma - Yeşilköy halkının nezaket ve nezahe
hallelcr halkı reylerini atacaklardır. tini rencide etmiştir. 

Eminönünde Maamafih Yeşilköy intihabatının 
Dün Eminönü intihap sandığı Be- neticesi de. yaygara tle halktan rey •

yazıtta kaymakamlık dairesinin alt lınamıyacağını göstermiştir. 
kısmında durmuştur. Beyoğlunda ol Yeşilköy intihabı devam ederken 
duğu gibi, burada da mahsus bir bu yaygaracı yabancıların ortasında 
tenhalık vardı. Demirparmaklığa da· mevki almış olan Serbest fırkanın 
yalı S. Fırk"nın afişi önünde 50-60- ; Bakırköy namzedi ve Bakırköy ida
kişilik bir seyirci kafilesinden başka j re heyeti reisi, süferayi sabıkai sal
kimse yoktu. Şayanı dikkattir ki ak· ı tanatı seniyyeden ! Galip Kemali Be
şama kadar ancak 25 e yakın rey yefendinin vaziyeti çok garipti!. Re
atılmıştır. Ve bunların 20 si C. H., fikai muhteremelerini kafi görmiye
Fırkasına verilmiştir. Kapının iki ta- rek, Tahran büyük elçimiz, Hüsrev 
rafındaki S. C. Fırk,sı masaları ak- Beyefendinin refikaları olan kerime
şama kadar boş durmuşlardır. Propa !erini de beraber getirmişlerdi .. O 
gandacdarın son iki yevmiyeleri ve- da, muhterem zevcinin C. H. F. hü ~ 
rilmediği için bağıran kimse yoktu. kumetinin elçisi olduğunu hiç düşün 
Arasıra, Olasa başında oturan za- meaen s. c. fırkası lehinde hararetli 
yıf, kasketli •.;r genç: propaganda yapıyordu! . ! . 

- S. Fırka burası. . diye yavaş Ehliyetsizliğinden dolayı tekaüde 
yJvaş tekrarlıyordu.. sevkedilmiş olan bir muallime ha- -

Emini)nü kazası müntchipleri nım ile kocasını da propagandacı o-
40 bin olduğu halde şimdiye kadar !arak almışlardı .. Bu muallime ha
ancak 4 bin kişi reyini vermiştir. nım arasıra "Sizden bu kadar ağır 
Bunun da yüzde 85 i C. H. Fırkasma vergiler alan hükumete mi rey vere
verilmiştir. İntihabat daima C. H. ceksiniz. Beni bilt tekaüt ettiler. Ar
Fırkası aleyhine olarak inkişaf etmek tık anlayın!,. diye bar bar bağmyor
tedir. Bugün d~ reylerini vermi-. du. Bu surrtle halkı adeta hükumet 
yen diğer mahalleler reylerini isti-. aleyhine tahrik ediyordu .. . Tabii 
mal edeceklerd;r, bunlara aldıran da yoktu. 

Fatihte.. İşte Serbestçilerin çalışışı 1 ..• 

Fatih intihabatı sandığı Fatih kay 
makamlığı d::ıir<'sinin alt katına kon 
muştur. 

Fatih intihabatı dün nisbeten ka
labalık bir halk huzurunda devam 
etmiştir. Serbestçiler burada gene 
ilan vr süslü afişlerle kapının ö
nünü kapamrşlardır. Yalnız rey da
ğıtmak üz •re 5 S. fırka masası vardı. 
Fakat intihabat çok cansız ve dur- -
gun bir hav;:t içinde devam ediyordu. 
Dün Fatihte reylerini verenlerin a- -
dedi 80 i tecavüz etmiyordu. Bun
ların da 50 d•n fazlası C. H. Fırka
sınadır. Fatibte S. F. işleri çoluk ço
cuk elindedir. Masanın birinde bir 
çocuk oturmuş işin alay tarafını ter 
cih ederek: 

- Haydi efendim, burası S. F. 
Hepsi içerde .. Hayda içerde .. 

İntihap yerinde göze çarpan sey
yar satıcılar da mütemadiyen: 

- Serbest simit.. Serbes su .. 

Trabzonda .. 
TRABZON, 11 - Vilayetimizin 

kazalarında intihabat bitmek üzere
dir. C. H. Fırkası her kazada kazan 
mıştır. 

Z. Besim B. 
İZMİR, 11 - Zeynel Besim Bty 

İstanbuldan gönderdiği bir mektupla 
burada parasız bir iUve neşrederek 
para aldığı, ve Serbes Fırkaya gir
diği haberlerini tekzip etmiştir. 

Adana İntihabı da 
kazanıldı .. 

ADANA, 11 (Milliyet) - Bele
diye intihap encümeni dün geç vak
te kadar tasnif ile meşgul olmuştur. 
Elde edilen neticede tahmin ettiğimiz 
gibi çıkmış ve Halk Fırkası namzet
leri 22 rey farkla ekseriyeti kazanmış 
tır. 

Aydında intihap sandığını 
kırdılar •. Serbest fıstık ... Her şey serbest .. Di-

ye bağırıyorlardı. AYDIN, 12 - Aydının Germecik 
Artık alaya dökülen bu s. Fırka- nahiyesinde b~zı kimseler tarafından 

ya herkes gülüyor.. Binanın önün- intihap sandığı kırılmıştır. 
de toplanan 250 kişilik kadar bir ka Adalar intihabı 
labalığın yarısından fazlasının seyir . . 
için geldikleri anlaşılıyordu • Ara sı- Adalar ıntıhabatmda reyler 
ra bir rey atılıyor, o da C. H. fır- tasnif edilmiş ve Halk fırkasının 
kasına veriliyordu. Artık yese dü- namzeti Emin Ali bey ı 906 yi-
şen Serbesçiler mecalsiz bi! halde ne Halk fırkasının d k 
bomboş oturuyorlardı. Gırtlagıru yır . . Y~ e aza 
tarcasına bağıranlara artık tesadüfe- namzedı Hamıt Nacı bey 1833 
dilmemekt -lir rey almışlardır. Serbest fırka 

Kadıköy. . namzedi avukat Ali Rıza bey an 
Kadıköy intihabı da diğer giınlere cak 1 O rey almıştır. 

nisbetle ••kin v~ durgun geçmiştir. Serbest fırkanın yedek azası 
Sandık gem· kavmakamlık dairesin- muallim Avni bey de 6 re k _ 
de bulnnuyordu. Serbesçilere hiç t y a 
rey atan yoktu. Halk Fır1<ası her zanmış ır. 

-~~~ ...... ~~~ 
yerde oldu,u gibi burada da kazanı
yordu. 

Serbesçilerin fazla taşkınlıkları 
ve yolsuz propagandaları sükunet 
but.m.uş SP~~iz sadasız gelenler rcy
lerını atıp gitmi:jlcrdir. 

Üsküdarda 
• Üsküdar iı.tihabatı dün gayet sü

kunetle devam etmiştir .. Sair günle
re nisbetle intihap yerine gelen halk 
mahsus bir kalabalık teşkil ediyordu. 
Kaymakamlık d"iresinin sadece alt 
ka~ı müm;hiplerle dolu idi. Serbesçi
lerın reklamlarına rağmen propagan 
da yapmak, için bağır.ın, gürültü 
edenler görülmüyordu. 

Dün Üsküdarda Halk Fırkası da
ima galip olarak Serbes fırkaya te
fevvuk etmistir. 

Bey kozda 
Dün Beykoz sandığı kaza merke

zinde durmuş ve halk reylerini birer 
birer gelerek atmışlardır. Burada ci
var köyler reyini evvelce vermiş bu
lunduğundan rey atmağa gelenler ev 
velki günlere nisbetlc azdır. 

Beykozda H•lk reyini seve seve 
C. H. Fırkasına vermektedir . 

İntihabat sükfinetle devam ebnek
tedir. Buralarda S. C. Fırkası hiç bir 
suretle çalışacak saha bulamamakta
dır. 

Bakır köyde 
Bakırköyde evelce reylerini isti

mal edemiyen köy ve mahalle halkı 
reylerini atmağa devam etmektedir
ler. İtihabat gayet sükunetle cereyan 
etmekte ve C. H. Fırkası lehine ola
rak inkişaf etmektedir. Bakırköyün
de Serbesçiler bir çok beyannameler 
dağı~~k suretile propaganda yap-. 
mak ıstıyorlarsa da bu netice üzerin
de müessir olmamaktadır. 

Sarıyerde 
Sarıyer intihabatı da devam et

mektedir. B~rada müntehip adedi e 

Suriye hududu 
Fransızlarla itilaf 

edildi 
Kahirede çıkan Elahram gazetesi

nin Berut muhabiri tarafından telg
rafla verilen malumata göre Türk ve 
F ran11z murahhaıları Kiliıte toplana 
rak huduttan uzaklaıtırmaları İ· 
cap eden e§haı hakkıpda hazırlanan 
layiha ile mütekabilen teılim oluna
cak mücrimler hakkındaki layiha ve 
hudutta ve mukim olup silahtan tec
rit edilmeleri icap eden kabilelere mü 
teallik layiha üzerinde itilaf etmiş-. 
lerdir. 

Boğaziçinin ihyası 
Boğaziçi halkı elektriksizlikten 

vesaiti nakliye ücretlerinin pahalı ol
ması yüzünden Boğaz içine rağbetin 
günden güne azaldığından şikayet 
etmektedir . 

Mazbata da, bu yüzden ev kirala
rının çok düştüğü, geceleri sokağa 
çıkmak kabil plmadığı beyan edilmek 
tedir. 

Aldığımız ma!Umata göre Boğazi 
çinin ihyası için bir cemiyet teşkili
ne uğraşılmaktadır. 

Balıkçılık işleri 
Hük«mete balıkçılık mutahassısı 

M. Veberman tarafından bir rapor 
verilmistir. 

Hükumet M. Vebermanm idaresi 
altında çalışmak üzere daha iki mu
tehassıs getirtecektir. Bunlar balık 
ihracatı, balık cinsinin ıslahı ve ba
lıkçı yetiştirmekle mC§ğul olacaklar
dır . 

Boğaziçinde damat Feridin yalı
sında balıkçılık enstitüsü açılması 
için yakında faaliyete başlanacaktır. 

!anılmak üze 

Gençlik Fevzi Pş. Hz. 
- • URFA, 11 - Fevzi paşa H2 

Başı birinci sahi_fc:de . Urfadan Harana harekr. t ctmis 
tedavi edileceğinden , gen,lı ı:ın vazı- lerd. r y 11 d . . r "<l 
fesinden, gizli yaralarımızdan, fırka- 1 

· 0 ar a aşnet -~ r ı ta· 
lardan, fır: :acılık ve propagandacı- rafından coskun tezahu rat a 1'-aı 
lıktan, memleket ve millet aşkile ya şılanmıştır. 
nan kalplerin nasıl bir yol takip etme Fevzi paşa Hz. aşiret efradı· 
le~i liizım geldiğinden •• memleket ve le yakından temas ederek vazi-
ırullet ıçın yapılması lazım gelen ış- tl · · t tk "k t · · p 
!erden, bunlar meyanında da siya;i ye erını e ı e mıştır. asa 
kanaatlerden, Halk fırkasının eserle- Hz. bugün Diyarbekire hareket 
rinden, hizmetlerinden bahsedilecek etmişlerdir. 
yer neresidir? Sözlerim sokak orta
larında bir takım şuursuzlarm sarhoş 
ıslıklarına hedef olacak, ne de kulak Şoförlerin teşebbüsü 
tan kulağa fıslanacak mahiyette şey- İstanbul Şoförler cemiyeti tara. 
ler değildi. Halk fırkasının hars oca- fından intihap edilen heyet bazı tc
ğında bulunuyordum. Adi bir dedi- şebbüsatta bulunmak üzre per5embt 
kodu yapmadım, derin bir feryatta günü Vali Beyi ziyaret edecektir. 
bulundum. Konferansın mevzuu inti- ıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeı•ı 
haptı; mevzuumdan şaşmadım. Halk 
fırkası Türk milletini ölümden kur
tardı, dememişsem bu, fırkacılık ren 
ginden sıyrılmış görünmekte biraz 
da hakikati ifeda edecekdereceye var 
dığımı gösterir. Türk milletini mu
hakkak bir ölümden kurtaran kim
dir? Elbette ki Gazimiz .... Halk fır
kasının reisi olduğunu her fırsatta 
tekrar eden Büyük Gazi Türk mille
tini kurt::\rdı ! hükmü Gazi ve onun 
fırkası Türk milletinden olduğu, 
Türk milletini temsil ı;ttiği için doğ 
ridi... Sürü ne kadar yangınlı olur
sa olsun işaretçisi olmadıkça hedefi 
kaybeder. Türk gençliği bunu inkar 
edecek kadar nankör değildir. Ben 
bu yazı altında imzalar görmek ister 
dim. 

MELiHA AVNi 

Recep beyin beyanatı 
Başı birinci sahifede 

onları ikna ederek tekrar hakikatin 
karşrsına getirmektir. Yarın gazete
sinin yaşattığı şahsiyetler bu bahset
tiğim milli esaletin nadir istisnaların 
dandır. Bunlar caniyane bir cinnetle 
maliildi..rler. Milletin henüz şuuru 
tasallüp ebnemq olan saf tabakaaı
nın ruhuna her gün sar'alı ifrazat 
saçarlar. Fakat temiz bir mide fena 
bir maddeyi nasıl hazmedemez ifraz 
ederse asil milletimizde bunları baz. 
medemiyecek elbet bir gün bünye
sinden ı\rah edecektir. 

Bu beyanatı "Yarm" gazetesinin 

Bilmecemiz 
ı 2 s 4 s 6 7 s 9 ıo ı ı 

bllmecemizln lıalledllmiş 
şekil 

1 2 3 .J. s 6 7 8 9 10 il 

neıriyabna itibar ettiğim ve ondan llı.....ı.....:.....:.....:.-" 
intibah umduğum için yapmıyorum. 
Bu millet daha uzun müddet, devir 
devir iıimleri değiıen ve dalına ayni 
habis ruhu temsil eden böyle bir çok 
belalarla uğraıacaktır. 

Asıl maksatlarım şudur: Bana te
mas eden bir macera üzerinde halkc
mızın milli terbiyesine tecavüz teşkil 
eden bir isnadı reddetmek ;... Fırka
mın katibi umumiliğine tayin edil
miş olmak şerefini ihraz eylemedi
gim ve bunu bir kaç gün evvel gaze
teler yazdığı halde benden bu sıfatla 
bahsolunarak uzaktan dahi olsa fırka 
ma tevcih edilmek istenen fena mua
meleye siper olmak,. ... ve nihayet bu 
fırsattan istifade ile yazıları milli şe
ref için leke ve Cümhuriyetin şevket 
ve emniyeti için büyük bir tehlike 
olan bu gazete hakkında bütiln mef
kureci Türklerin nazarı dikkatini 
celbetmek . 

Postada sürat 
Posta ve telgraf idaresi ~ehir da

hilindeki posta tevziatının süratle 
yapılması ve mektupların ertesi gü
n e kalmamalarını temin için posta 
ve telgraf müdürlerine bir tamim 
yapmıştır. 

Bugünkil bilmecemiz 

Soldan sağa ve yukardan aıağı: 

ı - Fındığın ağabeysi (5). Ge· 
milerde yanan bir cins gaz ( 5) 

2 - Kulağının uzunluğu ile meş· 

burdur (4). İkinci (4). 

3 - Delinin aksi (4). Asyada 
meşhur bir dağ (4). 

4 - Adet (3). parlaklık (3). Bır 

çalğı (3) 
5 - Süpürgenin arkadaşı (5). 
6 - Yeni dünya ehalısi (9). 
7 - Bir spor aleti (5). 
8 - Birli (3). İrakta bir nehir(3) 

Güzele de derler, bir hayvana da 

(3). 
9 - Amerikada kazaya uğrıyan 

ihtiyar ( 4). Tuttuğunu koparır 

(4). 
10 - Ne beşer, ne de yirmı er 

(4), O olmazsa yasayamayız{4) 
11 - Eninde sonunda. Kürkçü • 
dükkanına düşen ( 5) Din kitap· ' 
larında ismi geçen efsanevi hay· • 

van (5). 

Hiç beklenllmadlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo bllatl 
almakla kabildir-. Onun 
için: 

TlllllE PlllNG ~~ . 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNİ 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyOk 

45.000 
ikramiye 

Liradır 
12 Teşrinievvel akşamına kadar tespit 

edilen isabetlet: 
Lira Şişlide Bomontl caddesinde 38 numarada l\ladam 

Roz Levi. 

• • Bostancı 'da Şevki kaptanın ze\'cesl Madam Katina 
• • Bayezlt'tt Okçular başında çorapçı Dimltri Efendi 

I0,000 Lira Kaatsrcılar'da :\fostafa Efendi. 

Tayyare piyangosunun 3 üncü keşide sinde: 
40,000 Bin Liıa isabet eden "8,411. Numaralı biletln dört 

parçası lstanbuld., bir parçası Gazlayıntapta satılmış 
birer parçası Bursa, Gebze ve lzmlrde satılamıyarak iade 

edilmiş. iki parçası dı satılmamışar. 
15,-000 Bin lira isabet eden MJ3,567. Numaralı b!lctin iki par

çası lstsnbulda, birer parçası lzmlr ve Sarıkamışta ta· 

nlınış, iki pnrçuı lltanbulda va birer parçrn Ad.ana ve 
Bergama da sanlamıyarak iade edilmiş, iki parçuıda 
11nlmamıştır. 

10,000 Bin Lira lubtt eden "32,932. Numaralı b!letln üç par· 
çası l•tanbulda, Uç parçası lzmlrde, birer p.rçaııı Kuş· 

adası ve lsklllpte satılmış. iki parça•ı da •atılmamıştır. 
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Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu münasebetle Galacada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde buyuk mahallebicinin üstunde 

• Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mukcmmel kuma~lardan en son moda a muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal cdilmi~ zcnı,>in ve mlicen.:vvi 

çe,iclerde müntahap elbh;clcri muhterem mt•sccrilerin enzarı iscifndeleriııe arzecmektcdir. 

ERKEKLERE MAHSUS 
91/ Lim!an 

\! itibaren lngiliz muşambaları 

Kabilitebdil muşambalar 14
1
/2,, 

Muşambalar 

Muşambalar 

biycrtin astarlı 

lnglllzbiç!ıal 
kumışlardaa 

Gabardin Pardestiler 
MUFLON ile 

191
/2" 

17'/2,, 

25
1/9." 

Mefhur Mandelberg markı empcrm .. bilize 29'/ 
Gabardin pardes üler 2 

" 

Mandelberg pardesüler 371
/ 2 ,, 

\RJFLON ile 

ıngiliz biçimi kumaşlar- 22 1 /cı ,, 
DAN PARDESÜ!.ER 

ERKEKLERE MAHSUS 
T rençkotJar 171

/ 2 ~;!~~;:~ 

İyi cins yünlü paltolar 13'/2,, 
lngiliz bıçimi K tü"" 1 14'/ •ror ve saire os m er 2 " 

Lach ert ai,·ah ve 
ııir ren-kl1:rde Kostümler 

HANIMLARA MAHSUS 
Deri taklidi muh- M b 1 
telif renklerde uşam a ar 

Son moda biçimde 
ve kabili ttbdil 

Muhtel!! renklerde 
~abardın 

Muşambalar 141/2,, 

Trençkotlar 171/2,, 

OÇCUKLARA MAHSUS 
Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile 

Yünlü paltolar 

41/ Liradan 
'i! itibaren 

Ayni zamanda erkeklere mahsus 
gayet şık pardesüler, paltolar, kos
tümler, ve muşambaların müntehap 
çeşitleri ve hanımlara mahsus man
tolar ve ipekli muşambaların mü
tenevvi çeşitleri mevcuttur. 

Zarafet ve isti a eyi mezced·niz 
Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı) en mükemmel 

EMPERM Bil.ZE DE 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri 

ve Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po dö peş TRENÇKOTLAR ve 
MUŞAMBALARIN en müntehap çeşitleri dahi vardır. 

Hanımlara mahsus her renkte ipekli muşambalar gelmiştir. 

~ahlık Kelepir 
7100 volt ve .500 ki!owat kudretinde alıernatôrlu, 600 beygir buhar! 

müteharrik mıkinaya merbut, takriben 75 ton sikkıinde, gay:t eyi bir hıld 

v~ bir milddet Sofya şehrinin ten viratında istimal edilmiş bulunan bir a 
metreleri ara1ında idarece ikmaline lüzum göscerılece~ nev.almın ..... • ••••• kadar sergı mahallınde. • ••• ••••ôôô• m11 teftrruat elektnk mu,eliidl satılıktır. 

~~=ta~~-~~k:!~e Cuv:3~~~~a~~l~rl~az:~~~~ !~a~e ~~~:~~k:~· l!~ ftuQnoEN'EDE 1 KATRAN HAKKI EKREM MOracaat: '1. ))lmitrof "Sredna gora. "lo. ;JO Solla 

mukabllınde Umumt idare muhasc·bat daıresınce . anlmaktadır. Ul\OUll IJ il 1 
Taliplerin yevmıi mezkOrda ,craiti umumiye vesikalarile bir

likte uat on be~e Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatları Mu~telil erzat; ~az, ~enzin ve ar~a 
saman ınünakasası 

11An olunur, • • • 
7SO ton yerli çlm~nto kapalı zarfla münakasaya konmu~cur. 

Münakaaa 27-10·930 pazaıcesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Derniryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakuaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat ceminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar munakasa komis

yonu kAtipll~e vermeleri IAzımdır. 
Talipler münakasa şartvamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 

ve Ha) darpatııda idare veznclerındcn tedarik edebilirler. 

• • • 
H. Paşa mağazasında· mevcut olup 4-X-:ıo tarihinde muzaye

deye konulan, '<erilen Hatlar haddi itidalde olmadı~ından ihalesi 

yapılamıyan takriben 20000 boş çimcnco çuv?lı 18· 10 30 cu~~r
teıl günü saat on dörcce tekrar muzayede't ıcra kılınacaktır. la
liplerin mezkOr gün ve saatte H. P. :\1.ağaza,ına müracaatları ilAn 
olunur. 

• • * 
Hıydarpqa-Ankara-lzrnir-Ankara· Haydarpaşa ara~ında muhtelit 

katarlarla haftada bir defa i41eyeı. doğru yaraklı vag<>n <ervisi 

6. ı n. 930 dan Jş'an ahire kadar haftada iki defa) a çıkanlmış olup 

bcrveçhl atl hareket edecektir. 
Haydarpqadan, Ankıuaya: Pazartesi, Cuma 
Ankaradan lzmlre : Çarşamba, Pazar 

lzmirden Ankarayı : Cuma, Salı 
Ankaradan,Haydarpaflya : Pazar, Perşembe 

• * • 
1 oo con ~ürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa t O- 1 1-930 pazartesi giınlİ saat 15 de An karada dev

let demlryOlları idaresinde yapılacaktır. 

i\lünaka. aya i, cirak ed ccklerir. teklif mektuplarını ve muvak

kat teminaclarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar münakasa kAtip

liğine Yermeleri liızımdır. 
Talipler münakasa <arcr.amelerlni on lira mukabilinde Ankarada 

e 1 laydarpa\ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

lstan~ul Cüınrüri Ba~ ıııu~irli~in~en: 
I tanbu ıch 1 t gumruğ \C J.e,a;.ı anlıarı ve ticareti dahiliye 

umrlıg 1 damlarının acele ,.c pazarlıkla tamirı mukarrerdir. Talip-

, anu;haac başında 1 lorhor caddc>inde Münir Paşa konağında 

ne hart Hayriye Liseleri erkek 
Ana, ilk • orta ve liıc kı.ımları vardır. Kız ve erkek talebe ayn ayn lusımlardadır. Bütün sınıflan 

mevcuttur. T•liın heyeti en marul milderri< ve mua!limlcrden mllrekkeptlr. Fransızca tedrisata ilk sınıflardan 

ba tanır, l.eıll ,JJebenin bilhassa gıda ve ıhbaıine azami dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Talebe mektebin 
ı.usu>i ntomobiller!le mektebe gelır ve akşam evlerine ayni Y< saiıle gönderilir. 

Kant muamelesi devam ccınekccdir. Tı:drisara ba~lannuştır. Tel. ise. 530 

Ma~rukat ıııünakasası 
Istanbul Ziraat mektebi müdürlü

ğünden: 

Istanbul Ziraat mektebi müdürlü 
ğünden: 

931 senesi mayıs, gayc<ine kadar mektebe mukwzi (22) kak 
erzak ve mekôlAcı Hayvaniye µ;az, benzin ve sıirc S tc~rinbaı 
930 tarihine mlisadlf çarş tmba gunü saat 14 te ihaleleri icra k 

lınmak üzre kapalı zarf ı;sıılilc münakasaya vaz cdilmi~tır. Talip 
lerın şeraiti munakasayı anlamak için her gıin Defterdarlık l in 

sında mliesscsatt iknsadiye muhaıaat komisyonuna ve nıunaka 
ya tşcirak ermek için de yevmi ihalede mezkôr komis)ona mur 
caatlaro. 

ln~:liı Ma'llulacı 

UNJ~l~NAL" M~TÖR~ 

l\lekccbe mukcazl 300 çeki odun (2000) kilo meşe kömurü 5 
teşrini,ani 930 tarihınc mlisadil çıır:ııımba gtiniı saat 14 re ihale-

leri icra edilmek üzre k.:palı zarf usuJile ayrı, ayrı münakasaya .... Y • H Ik k•t l 
vazcdilr:i~tir. Taliplerin ;craiti munakasayı anlamak için her gün enı a } ap arı 

\iazoc ve mang;ıf kömürü ile 
müteharrik gayet 'adc, ikci. ad! 
ve liaıı her turlu rekahecccn 
amlir. Tediyacca ccslıildc. l lcr 
zaman ıe~lime amadedir. Tafsilat 

Defterdarlık binu;ında müe~ csau iktısadlye mıibayaac komisyonuna KURUŞ KL:RUŞ 
ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi ihalede mezkur ko

için Galamda Per~embe pazarında 
Arslan l lanında 1 5 numaralarda 

misyona mliracaacları. 

Bu~ si~e ve damacana ıııonaaksası 
Adet 

IZAKINO AHDITTI 10,000 boş şişe birer kiloluk Pen-
~~~;e1 ml~~f~~; dik serom darülistihzarı için 

Ve bel gevteklljiine 
karşı en müessir deva Servoin 
baplarıdır. Deposu: lstanbul' da 
Sirkecide Ali Riza Merkez 
eczanesi dir. 

Ta,raya 150 kurut posta ile 
gönderilir. lzınirde lr&atpazanndak~ 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin-
de balunur. 

Dr.HORHORONi 

100 damacana 
16,800 muhtelif boş şişe Pendik 

bakteriyolojihanesi için 
1haleleri 8-10-93() tarihinde icra olunmak üzre mevkii müna

kasaya konıllan balAda clnı ve mikdarları gösterilen şişe ve da

macıınalara yevmi mezkOrda talipler tarafından verilen fiyatlar 
haddi layıkında görülmediğindee bir hafca müddetle mUnakan 
cemdic cdilerrk ı 5-10·930 tarihine müsadif Ç&rf&mba günü saat 
14 de ])cfccrdarlık binasında mıiessesatı iktısadiye komisyonunda 

dan · 1 rin mezkı)r komis ona mli-

50 Kerem ile Aılı 20 Köroglu 
50 Numtin Hoca 20 Melek Şah ile Gü!IU H. 
4-0 LeylA Ue Mecnun 20 Asüman ile Zeycan 
4-0 Bill~r kötk hlklyesl W Ehi ile Mahmut 
30 Sey!Ulmülk h!kAyt1I 20 Derdi yok ile Znlltis!yah 
30 Yuıuf ile Zilleyhı 15 Rızinlhan Ilı Malııllıuz 

tl! Tahir ile Zühre 15 Gül Ilı s!temklr 
215 Aşıkı Garip 15 Hurtit ile Mabımihrl 
!IS Şah lsmall 15 Yeni Ttirk kahramanları 
fil! Apk Ömer divanı 25 Ahretle nHıl konuşulur 
20 Ferhat Ue Şırtıı ııs Türk isimleri 
'lO Arzu ile Kamber 20 Ali Babı 
ıo T"kllAn <1aaiye bnuaıı 2S Letalf cüzduı 

25 Tarihi kadim ve doksan beşe doğru • 

Baladaki kitapların sabş yeri lstanbul' da 
Ankara caddesinde 

iKBAL KITAPHANESINDE ....... 

lat. Tütün İnhisarı Başmüdüriyetiııden: 
Ba,mDdüriyet dalreılle HhŞ dıpolanndı bulunan sobalınn vuıyeı 

.,. yeniden mUbıyaa olunacak levuımı mOnıkasaya vız edllm~ olduğund 
talip olanların ve daha ziyade mal6mıt almak lsdyenlerin tarihi lllmın 

itibaren bir hafta müddetle BatmUdüriyet levuımını müracaaılan ilAn olun .. 


