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~~i1:':~~~.~irH~~h~~m~;:~~ ~:~;- fecavUzka.A. r V8 Çl.rkı•n ha.A. dı·seler Oldu 1. [Tafsilat son haberler 
':derece müteessir ediyor. Bu tesi- sÜtunumuzdadır) 
'Ilı derecesi· her memleketin beyne!- --------------------------------==------------·--------------------------------------------llıilcl mali 've iktısadi piyasalarile 
•lakası nisbetinde az veya çok olu
Yor. Bu it -!>arla Türkiye; buhran
dan en çok muztarip olan bedbaht 
~ınleketlerin arasında sayılmaz. 

Utün millP-tleri aarsan bu buhran 

Serbest Fırka, şimdi de muhtarları 
kandırmağa başladı ! 

intihabat kazanılırsa, muhtarların ilmühaber ücretlerini 
de iki misline çıkaracaklarmış ! 

Gazi Hz. --····· Ankara 14( lelefonla)
Gazl Hazretleri segalıatle
rinden sarfınazar bttyur
muş/ardır. 

Reşit Galip Bey 

nerede ve ne vakit bitecek?. Keha
n~, mevzu o1anuyan meselelerden 
hin de budur. Bununla beraber beşe
ltyct bu hailenin tesirlerini eli böğ
fiindc olarak beklemiyor. Bir taraf
tan beynelmilel konferans ve kong
:•lcrde mesele bir kUI halinde mUta
Ca ediliyor, diğer taraftan her mem· 
ltı,ct huausi ihtiyaçlarrru ve halkı- S b F k ( kd •• d " •• ' 
nın kabiliyeti cephesinden iti tetkik er est ır aya veri en reylerin mi an yuz e uçu geçmıyor 
•diyor. 

C. H. Fırkasına 
avdet etti 

Siyasetle ilim bir 
arada birleşemez 

Müderris lsmail Hakkı Bey Darülfü
nundan müstafi addedilecektir 

lsmail Hakkı Beyin devlet bütçesinden maaş 
alması dahi kendisinin siyasetle meşgul 

olmasına mani ~örülmektedir l11ınet P9. hük!lmetl; bllhaınıa iki 
~neden beri iktisadi buhran mevzuu 
terinde yüksek bir ihtimamla çalış

llıaltta, mevcut tazyiki azaltmak için 
~C\rcut vasıta ve imkanlardan istifa
• etmektedir. 
. Bizde garip bir zihniyet var: Bü

tun fena tesirlerini göstermiş, bir çok 
illa! ve canların yanmaaına sebep ol
~u9 bir felaketin Çnüne geçmek için 
hıtaz geç bile olsa alınan tedbirleri 
:.•_ ıııüte§ebbislerini takdir eder, alkıt 
""'U:. Fakat bu felaketin vukuuna 
llıtydan vermemek ve binaenaleyh 
~ feci t~ıiratın önüne geçmek için 
h' ha evvel alınan tedbirler ve o ted
•rlcri alanlar dikkat ve takdir na
Zarıarımızı bile celbetmez. 

İnsanf ile düşünenler ko
~Yhkla hükmederler ki, son ıe
~lrde Türkiyenin dahili, harici, ma-

Ye iktısadi bir çok belalardan kur
~lınası yalnız talihinin eseri del!il
ır. Bu neticenin husufünde, hükO

ltıetin takip ettiği sağlam politika
~ın da büyük tesiri olmuştur. 
. Şimdiye kadar mali vaziyetimizin 
1lllc:işafında ve milli paramızın istik~ 
tilrında amil olacak bir çok tedbirler 
~ındı. Bu meyanda milli ve müsta
b~I. b.ir Devlet Bankasının teşkili 
Irıncı derecede mühim bir tedbir 

S;ıyı!mak lazımdır. B. M. Meclisinin 
f•çen içtima devresinde kabul edi
en kanunununa nazaran .. Cümhuri~ 
~et Merkez Bankası,, namile kuru 
1acak olan bu müessesenin teşkilatı
na başlanma' üezeredir. Hükiimet, 
lu Unlerde bank - sermayesini 
cidarik ve tesbıt ıle iştigal ediyor. 

n be§ milyon Türk liraaındım iba
~~t olacak olan bankanın sermayesi, 
ır ::ok memleketlerde olduğu gibi 

llılUı olacaktır. Hükumetin ne mik
tıır ıle serorayeye iştirak edeceği he
~~z kat'i >!arak belli değilse de, bu 

1 
••bet sermayenin beşte ve battli al
•da birinden fazla olmıyaca~ı anla
~1Yor. Çünkü hükumetin gayesi, da-

. ziyade haJkın. memurların ve 
lııfl!i milesseselerin iştirakinin ve bu 
~Urot]e banka ile daha yakından a
kaJarının teminidir. Yoksa, banka-

nın . h' sennayesıne ıç olmazsa on 
:;:ııyo? .lira !le iştirak etmek, hükı'.t
. et ıçın daıma mümkündü . Bu va

b'Yette ise müesseseyi daha ziyade 
llı~lka malet~ıek gayesi elden kaç
\ 1, olur. Fılhakıka en kuvvetli ban· 
dl ar; sermayeleri muayyen eller
~ veya muayyen merkezlerde top
\· n mali müesseseler değil, bila
t ıs sermayeleri vatandaşlar arasına 
~ >iyade dağılan ve bipaenaleyh va
tu?daşların ekseriyeti tarafından tu
l ~n bankalardır. Tasavvur edikn 
~iti] Ye vaziyetine göre Cümhuriyet 
~ Crkez Bankası böyle bir istikbal 
~ talihe namzettir.. Bu noktai na
i !dan memurların iştirakini teshil 
;.ın hükumet tarafından teshilat 
t 
0•tcrilmi~ olmasını çok yerinde bir 
'db' lf. '; ve hareket saymak icap eder. 
lıı~kıımet, bu. sure~le zabit ve me
lf rJarımıza bır ncvı tasarruf zemi 
~ hazırlamış oluyor. Her zabit ve 
n •ıııurumuzun elinde bir buçuk se
) t sonra maaşı nisbetinde Cümhuri
n:~. Merkez Bankasının bir hisse se
ti .. ı b~!un~caktır. Bu hisse senetle
b llterındP zarar görmek mevzuu 
..,•lıa değildir. Çünkü banka, farzı
ıı:hal olarak. kar bile etmemis aka..., 
)ii •edarlar kanunen sermayelerinin 
t •de altısı nisbetinde bir faiz ala
•kıardır. 

Ilı. Mili~ sermaye ile teşekkül etmiş 
p lllıtakıl bir Devlet Bankasının milli 
~anın istikrcı ı• nda büyük bir an1il 
~ Cağı noktasında ısrar ve tevakkuf 
t;ı tcck değiliz. Yalnız her Türk va
içnılaşının; bu müesseseyi kurmak 
) ın hükümete maddeten ve manen 
d ardırn f't".'Tlf"Sİnin milli bir vazife ol- \ 
; U~unu bu miinasebetle hatırlatmak 
tıyoruz. 

Siirt meb'uıu 
MAHMUT ----·- -

Ankara - İstanbul 
Berlin telefonu 

I> Ankara 14 (Telfonla) -
}> 
0~ta telgraf ve telefon müdiri

h etı umumiyesi, Ankara, İstan
f uı ve Ber!in arasında bir tele
er.ın hattı tesisinedair Alman mü 
t sseselerinden bir tekfif almı~
.11.r. Bu teklif tetkik edilmekte
"lr. 

Ankara, 14 (Telefonla) - Isparta, Çankırı, 
Tokat, Sürmene, Gerze, Tirebolu, Tosya, Haran, 
ikmal edildi, Cümhuriyet Halk Fırkası kazandı. 

Trabzon, Fatsa, 
Bahçe intihabab 

Siyasi fırkalarda faal vazife 
deruhte eden müderrislerin isti
faya davet edileceği hakkındaki 
haberler Darlfünunda memnuni 

••--•- yetle karşılarunr§tır. Darülfünun 
İstanbul intihabatı dün de sükun ı rinin başmda da kimse yoktur. emaneti bu yegane ilim müesse--

içinde cereyan etmiştir. Halkın mü- p d 1 d 
him bir kısmı reyini istimal ettiği i- H il r r i y e t ropagan a masa arı a sesinin siyası cereyan ve faali-
çin reyini atmıya gelenler mahdut kaiktı yetlerden tamamen uzak kalına-
bir kalabalığı aşmamaktadır. diJ l v Masa!ıınnı dahi artık kaldırmıı- sı lazım geldiği kanaatindedir. 

Tahmin edildiğine göre intihaba- Şlll8R lgl !ardır. Sabahlan iki adam büyük Jı:a- Geçenlerde Serbest fırkaya 
tın neticesinde şehrimizde ancak 40 ğıtlara yazıl=! S. Fırka ilfo ve be- giren müderri& Mustafa Şekip 
bin rey atılmış olacaktır. Bu ~ak- Dün akşamları çıkan bir mu- yannamelerini omuzlarında getiriyor ' B. de siyasi bir vazife alamıya-
kam mecmu müntehiplerin adedıne !ar ve kaymakamlık dairelerinin ka-

k b. ,_,., tut 1rta hali/ gazetenin ilk sayfasında cagıru· ileri sürerek fırkadan çe-nazaran ço aıı ır yeaun ma - pısına bıraktıktan ıonra çekilip gidi-
dır. Beyk~z, Sarıyer, Bakırköy gibi bir karikatiJ.r gördük. iki san- yorlar. Serbes fırka erkanı sandıkla- kilmiştir. Fakülte reisleri diyor 
?ü~usu .~~.olan kazalarda, ~ilhassa, dık hırsızını cürmü meşhut rın bulunduğu yere hiç uğramamak- lar ki: 
ıntihap butün hızını kaybetmış bulun halinde yakalıyan bir polis me- tadırlar. Scrbesçiler her gün sabah- - Müderrislerin muvazenei 
makt~dır. B~ralarda öğleye kadar muru, silahım çekince, hırsız- tan akşama kadar fırka merkezlerin- umumiyeden maaş almak itiba-
tek bır rey bıle atılmamaktadır. Öğ- I d. l k' de toplanmakta ve vaziyete meyu- / leden sonra civar köylerden bazı köy ar ıyor ar 1 ·1 sane seyirci olmaktadırlar C. H. Fırkasına avdetin! rile memur addedilmeleri zaru-
lüler gelerek reylerini kullanmakta- - Polis elendi ne suçumuz · memnuniyetle öğrendiğimiz rldir. • 
dırlar. var?. Bu intihan sandıl!"ı del!"ii' Serbest Fırkaya mağlubi- Re.~ıt Galip Bey M ı · ı · 

vve ce san ı aş arın a u un- ki. . yet telgrafları geliyor . . Y 
E 1 d k b 1 d b 1 w ı v emur arın sıyaset e ı•tigal 

H.adıhiiyiilıde beledlyr: ö
nOnde propaganda 

faal/yeli 

makta olan muhafazaya memur zabı
ta kuvveti iki polis memuruna indiril 
miştir. Kaymakam Beyler artık snn 
dık başlarında durmamakta ve inti
hap dolayısile biriken sair daire işle
rile meşgul olmaktadırlar. Maamafih 
şikayet vaki olursa geı.a kaymakam
lara gönderilmektedir. 

Sabahları çıkan bir muhalif . ANKARA, 14 (Mıllıyet) - etmel~ri memnu olduğuna göre, 
t . d 2 . / d z· Kalmıste, fırka merkezine Anado S C F ından istifa ettikten son fırka ışlerile müderrislik kablli 

!laze em'! e 1!cı sav asın a ı ludan mütemadiyen acı neticeler ha- · · ' . .. · t J'f d "ld. 
ya Molla nm bır beyanatı var· _ı ber veren telgraf! _ kt ld _ ra kısa bır muddet Meclıste fır- e ı egı ır_ 
d Z . M il h l'f f 1 ar yagma a 0 u k l h · · d .. ak'! · B · ır. ıya o a mu a ı ırka-, ğundan Halk Fırkası taraftarı gaze- a ar ancın e must ı vazı- u gıbi siyasetle meşgul mü-

nın belted
1
iye k .1int~h~~ad~~ ... içbi!1 Devam: beşinci sahifede yRett.e kGaall~ BAy~ın mkeb'usCu DHr. derrisler hakkında karar vermek 

nal11f'.e o ara ı erı sur ugu ır ı eşıt ıp eyın te rar . . hükumete aittir. Henüz bu hu-
~at~ır. Buna rağmen zabıtanm ,. •-., fırkasına dahil olacağı haberi susta bir tebliğ yoktur." 
mtıhabat esnasmda vazifesini teeyyüt etmiştir.Bu hadise Halk On gündenberi Serbest fırka 
bitaral/Jk ile yaptığm~ ~~~lü- Bugün hangi mahal- fı.rkası mahafilinde çok memnu- İstanbul ocağı reisi olması dola 
y~r. ~abıtanın harekctı, duruşt- } J k? nıyetle karşıla~m.akta ~e Halk yısile Darülfünuna uğramıyan 
tu, dıyor. e er rev ercce . fırkası krymetlı bır U7VUn tekrar Terbiye müderrısi İsmail Hakkı 
· .. intihabat hepim~ziı_ı gözü ö- Beyazıt (Eminönü şubesi) - kazanıl_mış olmas:ııdan. dolayı B. in siyasetle mütemadıyen ve 

nunde cereyan etmıştır. Bu de- Şchsuavr, Bayramçavus. Çadırcı, hakir bır memnunıyet hıssetmek çok faal surette uğraşması na
laki belediye intihabatJ, tecrü- Muhsine Hatun, Kazani Sadi, Ni- tedir. 

s. C. F. İstanbul Merkez 
Ocagı Reisi 

Iımail Hakkı IJey 
zarı dikkati celbetmiş ve kendi
sinin, memuriyet mahiyetinde 
olan müderrislikten müstafi sa
yılacağı anlaşılmıştır. 

Esasen politika hayatına gı
ren bir müderrisin siyasetten ıı
zak olması icap eden ilim mues
sesesinden alakası kesilmesi ga 
yet tabıi ve zaruri görülmekte
dir. 

besizlik yüzündı.11, bazı müşkü- şancı, Tülbentçi mahalleleri. 
/atı mucip olmakla beraber, za- Fatihte - Kasap Timurhan, 

Haraççı Karamehmet, Fazlı. Ali, 
bıtanın vazifesini bitaraf/ıkla Haydar, Küçükmustafapaşa, Ab-
yapmadığını bu akşam gazete- dl Subaşı mahalleleri. 

Teessür .. malum Dalalet, diye buna derler! 
Kasımpaşa halkı ve bir 

sinden başka kimse iddia et- Beyoğlunda - Şişli, Feriköy, 
memiştir. Bilakis zabıtamızın Duvartepe, Cümhuriyet, Bozkurt 
gösterdiği itidal, bitaraflık İnönü, Pangaltı, Eskişehir, Me
bütün vatanını seven Türklerin cidiye, Meşrutiyet, Halaskar Ga-

zi, Teşvikiye, Harbiye, Kağıtha
koltuklarmı kabartmıştır. Za- ne mahalleleri. 
bıtamıza emniyetimiz vardır. Yenikö- Sanyerde - Uluköy, 
Biz on/ara valnız intihabat san- Rumelihisarı. Aayasağa. Uluköy
dıkları etrafındaki nizam ve a- de Muvakkıtane caddesi. 
sayişin temini vazifesini ver- Beykozda - Beylerbeyi, Ab
miş değiliı;. Malrmızm, canımı- ldullahağa, (Küplüce), Çengelköy 

kuleli. 1 
zın, ırzımızın muhafazası on- Oıküdarda _ Selmanağa, Ca-
/arın eline mevdudur. O halde mi derununda Selmanağa, Hacı 
nükte vaoacaifım dive zabıta- Hasan, Rumi Mehmetpaşa mahal 
mıza hakaret etmekten çekine- leleri. 

Yarın g:~~.~~taKasımpaşada Reşit Galip Bey, müderris lsmail 
Kütahya meb'usu Recep Beye inti· H kk B 
hap günü hakaret edildiği hakkında. a 1 eye soruyor: 
ki isnatta İsrar etmeıi ve bunu işmit 

gibi bir mazbata ile de sütunlarına h h f } d A d } 
geçirmesi Ka11mpa1anın temiz ve şu "San'at tari inin angi as ın a na o u 
urlu balkı Üzerinde çok fena bir te- b d d } 
ıir h8.11I etmiıtir. zaferi a i esine IDUa i eser yaratan 

Yann'da çıkan bet on imzalı maz- h k } } d ? 
batanın oradaki S. F. taraftarların· ey e traşa ras a lnlZ. ,, 
dan bir kaçı tarafından ve kahveci A d b' D R · t Ga tika işlerinizi yürütmek için ka. 
Murat Ef. ile Yarın muharrirlerin- . Y ~n me. us~ İr. ~şı -
den B. A- Beyin teıvik ve gayretile lıp Beyın Muderns smaıl Hak~ raladığınız satırlar altına baş. 
imzalandığı anlatılmııtır. kı Beye cevap veren kıymetlı maktan azap duymadlilnız mil 

Propagandacılar 
çekildiler 

/im. Matbuat hürriyetini sui Bakırköyde - Firuzköyü, Am 
ortadan istimal etmek, hürriyet düş- barlı. Petros, Amindos. KUçük-

çekınece, Kalitarya köyleri. 

Bu nevi mazbataların mahiyet ve makalesini aynen neşrediyoruz: derrialik unvanınızm aizi yük-
mani.11 malı'.im olduğu için muhterem Darülfünun müderrislerin-
Ka h lk f ı aelttiği kürsüye yazı çizai ve el· sonpaıa a ı~ın ~.aca teessürü- den İsmail Hakkı Beyefendiye. • 

Son üç günde Serbesçilerin pro
pagandaları tamamen durmuştur. 

İntihap yerlerinde dü? dahi hiç 
bir propagandacının vazıfedar oldu
ğu görülmemiştir. Haber aldıj!ımıza 
göre intihabın harar.;tli günlerinde 
b-;ığazlarını yırtar<asına bağıran S.C. 
fırkası gayretke;eri S. fırkaya mü
racaat ederek aııcakları bulunan son 
gündeliklerini ı.temişlerdir. 

Şayanı diktattir ki intihap yerle
rinde SerbestFırkaya rey vermeğe 
gelen kimse bulunmadığı gibi afişle-

Başı e hulagı rahat bir 
adanl)shiidarda reyini 

vuıeğe giderken 

manlığıdJT. Kadıköyde - Rasimpaşa, İb-
rahimağa,Osmaniye ve Mecidiye. -

L 
Karaya oturan Yunan vapuru hurt11/uşunu bekliyor 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu ! 

Vapur Kızkulesi önlerinde karaya 
oturdu, kurtarılmasına çalışılıyor .. 
Evvelki gece s 'baha karşı, !ima- memiştir. Bunun üzerine derhal ma

nımızda bir deniz kazası olmuş, bü- nevra yapmıştır Fakat. suların va
yük bir Yunan şilepi Kızkulesi ön- ziyetini bilmiyen kaptanın yanlış ma
lerinde karaya oturmuştur. nevrası, kendi gcn1isinin karaya o-

Yunan bandıralr Dimoforkya va.. turmasını intaç etmiştir. 
puru, kömür yüklü olduğu halde Marmaradan gelen ve Karadeni
Karadenizden gelmekte idi. Gemi ze geçen bu vapurun sonradan Ame
Haydarpaşa önlerine demirlemek Ü· rika bandıralı olduğu anlaşılmıştır. 
~ere Kızkulesi önünden geçerken bir- Dimoforkya vapuru 6500 tonluk 
denbire karşısında bir ışık peyda ol- büyük bir gemidir. 
?'u~~ur. "'.unanlı kaptan, ~ütü'.' hızı Vaziyeti tehlikeli değildir. Nor
ıl~ uze~lnıne _gelen bu ışıgın bır ~e-ı ve\ tahlisiye gemisi Yunan vapuru
mıye aıt oldugunu anlamakta gecık- nun tahlisine çalışmaktadır. 

ne mahal olmadıgı aşıki.rdır. 
12 

T . . l -hı· "Y işleri hocalığından gelmit bu-
eşrınıevve tarı 1 a- lunduğunuza göre ölçü niabet 

Adliye Vekili 
Ankaraya gitti 

Adliye vekili Yusuf Kemal 
Bey, dün öğle trenile Ankaraya 
avdet etmiştir. Vekil B_ istas
yonda Müddeiumumi Kenan 
beyle şehrimizde bulunan Adli
ye erkanı istasyona kadar teşyi 
eylemişlerdir . 

Beş hasta var ! 
Etem izzetin geni eseı· 

Peıc ya' ında Milliyet 
neşretmeğe ba,lıyacalctır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Etem lzzet'ın eseri, 

fakat Belhiys'/11 
ronıamdır. 

Bu romanda bir kadının 
bütün maceralı hayatı ile 

beraber eıki, yeni vo ileri 
bayatın bütUn tezabllrlerini 

bir sinema fılimi gibi göz

lerinizin önünde canlı bir 
halde bulacıksınız. 

rın,, gazetesinde bizim tapındı- ve mukayese esaslan üzerinde 
ğimiz Mustafa Kemal serlavha- bazı fikirleriniz olması lazım ge 
lı makalenizi bugün gördüm. leceği tahmin edilebilirdi. Ancak 
Serli.vha her Türkn tabii olarak Davidin şakirdi Montabanlı ln
alaaksını davet edicidir. Son po- gres ile Gazi Hz. arasında kur
litika faaliyetleriniz başladığın- mağa cabaladığınız mukayeseye 
danberi imzanız da doğrusu ar- bakılınca hakkınızda hiç olmaz. 
tik biraz merak uyandırınağa sa bu kadarcık bir tahminde bı.: 
başladi. Bu itibarla yazınızı dik- lunmak mes'uliyetini kabule da. 
katle okudum. Phidias den Mi- hi imkan kalmiyor. imanınızı 
ehe! Ange dan Delacroix dan desteklemek için ileri sürme e 
lngres den bahsediyorsunuz. Re lüzum gördüğünüz isimleri sa. 
simde heykeltraşlıkta yüksek yarken san'at tarihini çok fazla 
ve ebedi şöhretler kazanmış olan okumuş bir alim ve ilmin esra
bu san'atkar:arın yaşadi!darı ve rengiz derinliklerinden emsalsı:: 
yaşattıkları devirlere ait san'at hakikatler çıkaran bir ki.tif eda
telakkilerine ve yeni cereyan ve sı almısınız. Bunu türklük gu
temayüllere temas etmekle an- rurunu milli izzeti nefsi alaka. 

1 Jaşılıyor ki, ~azi H~zretl.erine dar eden bir mevzu üzerinde 
açık yürekle ıfadeyı tercıh bu- yapmamış olsaydınız edani v 
yurmadığınız ima:arda bulun- tavrınız elbette iştigale değme; 
mak İstiyorsunuz. Nihayet ya- di. Fakat bu mefhumun politi
zınızm siyah bir yıldızla birinci- kacilar için laübali tavurlarla 
sinden ayrılan ikinci kısmında istenildiği gibi çalım satı:aca 1
"bizim taptığımız Mustafa Ke- bir meydan okrak kullanılması-
mal Halk fırkasının umumi Rei- n bilmeniz li\zımgelir ki vefr 
si olan Mustafa Kemal değildir" ve kadirşinaslığinda unutkan ol 
Dahi İngres gibi mazinin mira- mi yan türk milli ruhu nıüsa ·t 
sınr yani türk milletinin kuvvei bulunamaz. Yunanlı heykeltrai 
namiyesini taşıyan ve türk kav- Phidias, İtalyan ressam ve hey. 
mının istikbalini yaratlln ve tür! keltra~ Michel Ange, Fraasız 
İstikbalinde türk milletine ebedi ı·cssamları Delacroix ve lnı!l'cs 
rehber olmak İstidadını VI' ku- ile Gaziyi mukayese b;.ıyur~yor
dretini muhafaza eden mutfak sunuz. Miidı:rris İsmail Hal·k 
Mustafa Kemal dir" diyorsu- Beyefendi çok okuduğunuzu. an 
nuz. İsmail Hakkı Beyefendi, ln1mağa ehemmİyE-t verdiğini~ 
zatı iliniz bugünkü kü ük poli- (Devamı 5 i ci sahifede· 
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No:65 

A.merlk•da 

isyan! 
Asiler şehirler ala

rak ilerliyorlar! 
SAOPAULO, 13 A.A. - A

silerin Santa Katarina, hükume 
t inin merkezi olan ve büyük bir ATİNA, 10 - Elimizde bulunanı r 

Suat, Sedat. Şirinyand~n ibaret. '.e· İ 
ticaret merkezi bulunan Floria- nis takmıile biz yalnız Suat ve Şırın ! 

1 

lonopolisi zaptetmiş oldukları Single ve (Sed7t ~irin) kombinezo?u l r-
bildirilmektedir. ile de Dahle gırecektık. Suat kura-/ 1 Salihlide jandarma kumandanını yaral 

dılar; Samsunda belediyeye hücum ettil 
' 

Muharremiye namile her sene mu
harreminde Vükelaya, ricale 

Rio de Janeiro, 13 A. A. - da Bulgar şampiyonu Suliciyef'e düş 
· - · düttü. Ve telgrafla bildirdiğim gibi 

Dahiliye nezaretinin bir teblıgı, onu kolaylıkla yendi. Şirin onun ka-
Antalyada nümayiş yaptılar; 

gerek Rio de Janeiro'da ve ge- dar talihli değildi. Karşısına Roman lzmirde hadise çıkardılar! 
rek eyaletlerde tam bir sükfin yanın en maruf bir oyuncusu ola? SALİHLİ 14 (Milliyet) -
hüküm sürmekte olduğunu bil- Pulyef çıktı ve Şirini kolayca yendı. Burada C. H. F. lehine devam 

dağtııırd} dirmektedir. Federal krtaat, asi- Bu oyunlar halk üzerinde büyük bir etmekte olan intihaba fesat ka-
l · p h d d d ğlO. tesir yapınıyor ve Türk takımının rıştırmak maksadile bir cemi ga . . . . en arana u u un a ma P kıymeti hakkında tabii bir fikir vere 

Her sene Muharremin ilk gü vatınmemunyetlen~d~n ıstıfa~ ederek hükfimete sadık kuvvet- miyordu. Arkadan Bulgara t.'.alonci- fir Belediye önüne gelerek nü-
nü tebrik için vükela ve ulema mele_r_i. Sultan Ha~L~ın ?0ş gor !erle birleşmişlerdir. yoti isminde bir Yunanlı çıktı ve yen i• mayiş ve tecavüzata başlamış-
vı:: ricali devletin saraya gelme medıgı ahvalden ıdı. Bır sad · LONDRA, 14 A.A. - Brezil- di.Böylelikle tele erjı:ekte dördüncü !ar. Zabıta kuvetile dağıtılınca 
!eri mutat idi. O gün bunl_aral ra~aı:ru:1, biı; ~azırın veya ehem ya ihtilali hakkında bu sabah bir yer almıştık. mahalle aralarına dağılarak gü-
(Muharremiye) denile.n. ;:arım• mıye!l! ~evkıde bu~~an her Londraya mütenakız bazı haber Çarşamba günü sıra çift ~rkek rültüye başlamışlardır. Bu adam 
ve çeyrek altınlar verilırdı. Bu han. gı Jlr mem_ urun_ ıstıfası .. ha- !er gelmiştir. Buenos Ayres'ten müsabakasına ge!ınişti ki, karşımıza lar jandarma kuvvetile dağıtıl-

- k k h 1 hhi t kur•a ile Yunanlılar ç_ıktı. Zaho ve ) d altınlar kırmızı atlas kiseler i- ~ aten a va ısı yey~ mus e ve Nevyorktan alman kaplolar- Nikolayidis ismindeki iki güzel oyun mış fakat jandarma kuman anı 
çinde dağıtılırdı. Sadrrazam ve m~ ol~~yıp ~~ ı:ıaslah~tt_an da, ihtilal hareketine iştirak e- cudan mürekkep olan bu çifte karşı hadise mahalinde avdet ederken 
Şeyhisliim ile vükelaya ait Mu munbaıs ıse H~nkar bu ıs~ıfa den askerlerin Rio de Janeiro bizim Sedat ve Şirin çıktılar. Ben Arnavut Hayroş tarafından sol 
harremiye1er ziyade mikdarda etrafında tevell.ut edecek mu?~ veSaopolo iizerine"yüriimekte ol maçta hazırdım. Dört sentten üçünü ;Sedat kolu bazusundan kurşunla yara 
idi. Ondan sonrakiler.in muhar- ka_ şa_t. ın .. ve dedıkodularm tesırı duklan bı'ldı'n"lı'yor. Halbuki, bizimkiler aldılar ve Yunanlıları um 

1 
tır 

D h d k b mahal bırak madıkları bir mağ!Ubiyete uğrattilar. 1:1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. 4- anmış · 
remiyeleri daha az idı. a a il- nı uşını:e~e . ı_ına • Rio de Janeirodan gelen kaplo- Bundan bahseden bir Atina gazetesi 4, 4-5 cereyan ederken onların _s~ti İZMİR, 14 (MiHiyet) - Bu fak memurlara çil kuruş verilir mamak ıçın ıstıfayı akını bırak 1 h''k" t k ti · · · · · . h"d' ld 

1 1 
b. t k 1 ak hızım 

_ . ar u ume uvve ennın ıyı "Dün şayanı hayret bır a ıse o u. a masına yanız ır op a ar . gece bir vak'a oldu. Serbestciler 
di tırmaga gayret ederdi. Bu mak b' · t b l d kl te Türk takımı Yunanlıları yendi., diye kiler 5-5 ile müsavatı temın ettıler. d Ali b kal k İ ·ı · . uh be .. ır vazıye te u un u arını - . b' h en sa ı 

1 
asap smaı Y. rld_ ız sara. Y. mın senelık me .. - s~~a ':11 . a re. v_e. munazara e- min ediyor. yazmıştı. Rivayete nazaran güzel ve Romenler 5-6 yapınca ış ıraz te · Ü .'. .. . . . 

b d h h d l istifa Sahibi lknaa Çalışı k b. cu olan Niko Jı'keye du"şer gibi göründü. Llkin ar- ve skuplu Eyıp ile kardeşı es-rasımınden ırı e uzuru u- ı ır, - B A 14 A A - pe genç ır oyun . . . 
mayun dersleri idi Her sene raı lırdı. Sultan Hamit istifada ıs- p ueAnolls ydres, b'ld' .

1
d·. _·. layidis kahrından aşlamış.. kadan müsavatı temin ederek 6-6 rarkeş Faık, muhasebeı hususı-

.. k · 'fa k b orto egre en ı ırı ıgıne Perşembe günü Yunan spor te .. ya .. ptı .. k. B. ıında.n sonra, Rom.enlerde ye sabık tahsildarı Niyazi, ber-mazan zarfında sekız defa mu- rar vu uunu ve ıstı nın a u- .. d" d" .. .. . al T • b k b lık b yet ve 
l" .. k d' k · gore or uncu suvarı ayı res kilil.tı bizim heyeti Atina tenis klü- - uyn. ~ .per~şan ve asa bı. . . ber Şabanın ve bilahare Memi-karrir efendiler huzuru şahane- unu en ı no taı nazarının t t r 1 t A · .. . 

0 
d b' bıliikıs bızımkılerde de tam ır ıtı- · . kah . d . 'k 

de ders takrl·r ederlerdi. Her mag-lfibiyeti diye telakki ettiğin clo~acoİes e es ım o mk~ş.ur: alsı bune davet ettı. ra a ıze geçen dı f d ld kaz za şın vesın e ıçtı ten sonra 
. . . . d . .. · d -ı· 1 enn taperuva mev uru ışg sene diğer Balkan milletlerine veril- ma ne;• J:Y a

7 
° 

6
u v~ pe d d~ Ali ayrılmış kamasını çekerek 

mukarrmn yanınua bır kaç l'I!U- en_ ve_ ış uzedr~:1. ed mabg hup O - ettikleri ve Rio de Janeiro hüku miş olan bayrak tevdü merasimi man zar ın - ar asın anç . H lk f k d K" ·1 B . hatap bull,ııurdu. Huzur d_ersle- magı ısteme ıgın en e eme- . . . 1 ktı a·tt.k b' ay irtik 8-6 yaparak bu seti de aldılar. o'· a ır asın an amı . ın 
t dalı li d b 1 C yapı aca .. ı ı , ırer ç , · ' b" .. h lk d · k M f · • .- k'' ı .. d k l hal ı'stı'fadan vaz ge"irirdi · ma- me 1 ı n e u unan ampos B' · d ki t kd' ettiler o cukların etraf mı utun a sar 1• eczanesme, c ·sper usta a B. rı l.ıt ·oşı<:un e ıraat o unur- " , . - . l k ızı ora a azaya a ım . .. "I b 'k ·1 .. ter<liler 

d , M k · h f _ anı fih ekseriya bu keyfiyet is- şehnne dogru ılerlemekte 0 u - meyanda Romanya sefiri ile haremi- ~!'tu :r, t~ rı.11 ettı er 
1
ve gos !sun iyi in evine ve Salih ustanın ftrllll-

u. ıı arrır ve mu atap e eın a l'l d · lan bildiriliyor ni de tanıdım. Oturduğumuz masa- ı, 
1 

angı mnlı etten °
1
ursaZoaten bı' na giderek tecavüzde bulunmuş <Eler kendilerine mahsus mev- tifa veren zatın az ı e e netı- . '. d 

1 
şey er yapa arı sever er. -

kiue ve minderler üzerinde o- celendiği vakitli. Bir de istifayı Rıo de Janeıro, 14 A. A. - da. R~ma~~ t~.ıa:mın ~aş:ı° ~ gea~ zim oyuncular sahaya çıkıp ta oyuna tur. 
•tunırlardı. istiğna suretinde göstermek is- S~op?lo al'.l<erle~ İta~el"1;1va,ya mışki~ .an .u~y~ .. u~r~ 0 ~ und başlayınca halkın kısmı azamını ken- Burad hadise ahali' 

1 l l d A l R be d teş Hatı reısı usyuB. eçdeabslıdvary ı. di tarafrna alıyor. Bu, bir sempati . li aS k Efm d' ınh'~ ye-Önlerinde kitap koymak için tiyen veya bu suret e eme ta- gı":11J er ~r .. sı er~ 1 
.. ıra .a a .. unuttum. . ız a e u- el .d. B d b k sebeplerda tışen po s ıt ı en ıye ucum 

rahleler bulu11urdu. Sultan Ha- kip eden kimseler de yok de- maglup edilmişlerdır. Muttahıt nanWara düştüğümüz gibi Romenler ;:ıes es~.'." h ~ı::: a~ .. aş :a anmamızı etmi§ hükumete fırkaya birçok 
"ld. hük3 etler kıtaatı Minageraes de Bulgarlara düşmü!lı: ve onları ko- . a var . 1 • a n ızım z , . ... .: ' .. 

mit ders devam ettiği müddet- gı ı. . .. "m . . . . . . 1 . 1 d' Ş • h ld 1 ıstemesıne sebep oluyordu: B: .. gar- sögdukten sonra poliııın yakası-

altın 
m, üstünü başını parçalamış 

Ali hakkında tevkif mü 
keresi çıkarılmıştır. 

Karşıyakada berber Hüse 
efendinin dükkanına Halk f 
sından derhal istifası için 
tehditname atılmıştır. 

Bu işi Serbest fırka teşki 
tına memur Şabanın yaptığı 
laşılınıştır. 

SAMSUN, 14 (Milliyet) 
Serbest fırka taraftarları bur 
halkın reyini istimaline m 
olmak kastile bir nümayiş y 
tılar. 

Bidayette mahalle aralamt 
nümayiş yaparken tecavüz! 
arttırarak Belediyeye hücum 
tiler. 

Halk re ini serbestce ist · 
edememektedir. 

ANTALYA, 14 (Milliyet 
Bugün S.C.F. taraftarları d 
kanlarım kapatarak bir nü 
yış yaptılarsada zabıta tara 
dan dağıtıldılar. 

AMASYA, 14 (Milliyet) 
Birinci B. M. M. inde hilaf 
ikinci grupa mensup Mirala 
de Hamdi efendi kendi kafas 
uygun adamlarla S. F. bura 
cağını açmak için hükfimete 
racaat etmiştir. zarfında yüksekçe bir mevkide Avrupaya firar meselesı de hukumetı dahılındeki asılen ku- ay~a :i'.~~t':r ır._b. ~· ~ ~-~v;1:; Jar Romenlere yenilmişti. Bizim inti 

ve diz cökme vaziyetinde otu- daha ziyade ehemmiyete alı- şatmağa çalışmaktadır. Neşre- 1 ceRe sQyle ıkgımlmgı 1 B'~.a-~ ahur . - kam almamızı istiyorlardı. Hatta he- ı t b ı ı· k•ı A 
dil e omen er a ıştı. urun t mm- ·· .. d t b' B 1 s an u ma ıye teş a nır, mabeyin müşiri, başmabe- ıı:an mesailden idi. Avrupa~a .~n res~i bir. tebliğde Minas !er _çok iyi ~yuncu .?lan Roı;ı~nle~in :~~cio~u.:::ı.:., ~i~~~~il:; g~Ja~~:~ 1 } 

yinci, başkatip, ikinci mabeyin- fırar edenler uzaktan ıbaşka tur musellesı demlen mıntakanın lehıne o)dugunu gostermek ıçın sıze d k al! h 
1 

di b b b -
el. ı'kincı· ka"tı'p, kı'tapçı başı, lu" go"rünmek ve bir taknn dedi- asilerin elinden kurtanldıg-ı be- bir hadiseyi anlatayım : 1 ça maş a · ye a

1
r .ar ag!rı

yor ve yanında oturan ngıllz sefıre
s;ryaver gibi mabeyin erkaru kodular yapmalı: yollarını takip yan edilmektedir. Müttahit hil- Bayrak merasiminden evvel, :RP- sini de ayni tarzda bağırtıyordu. Bu 
huzuru hümayunda ve diğer ma ettiklerinden Hünkar bunu hiç kfinıetler kıtaatı Mnasgeraesde manya sefirinin masası etrafında bu- sefire bizimkilerin o ümitsiz halden 
beyinci beylerle bendegan salo- hoş görmez, bundan bilhassa ve Saopolo ile Parana hududu lunanlar sözü tenise intikal ettirdiler bu galebeye varmalarmı bir türlü i
na muttasıl odada kezalik tnin- koçun.urdu. Esasen bu sebeple- üzerinde ilerlemektedir. ve herkes RomenJerin bizi yenece- hata edemiyor, muttasıl Terrible, 

Gelecek sene şehrjmiz maliyesind 
teşkilat ve tebeddülat yapılacak 

ğini söylediği a;ibi ben de tabii o- Terrible diye söyleniyordu. Yunanlı- , 
1 

.... 
derler üzerinde ahzı mevki eder idi ki firar tarikına tevessüle- fikirde bulundu,,,.. Valruz Romen ta- !ara gelince; Romenlerin teniste faz. ANKARA, 14 (tele~llla) -fzuu bahsolmuş ve gorülen 
lerdi. Bazan ulemadan, vükela- denler çoğalmıştı. Doğrusunu Jnglllerede kımının en iyi oyuncusu olan Pulyef la puvan almamaları ve kendi umu- Bir müddettenberi Maliye veka- zum üzerine yeni sene bi 
dan müşirandan ve damat paşa söylemek liiznn gelirse Avrupa k f dedi ki: ~i m.e~kilerine te~U: ~dı;memeleri i- Jetinde bazı tetkikat ile meşgul tine kadar İstanbul Maliye 
!ardan davet olunanlar r!a bu- ya firar edenlerin kısmı azamı imparatorluk on eransı - Böyle demeyiniz .. Bazı defa çın bızun galebemızı ıstıyorlar fakat bulunan İstanbul Deftan Şefik . A • 

lunurdu. memleketin ~d'.'-res~e ve yah~t LONDRA, 13 A.A. _ İmpa galebe neş'esi insanların kudretini u1emr:':!~.~~~i!,ek '::;;uly:C'.Yi:te ~:);Bey mesaisini _ikm. alle .İstanbu- kılatmm halıle muhafazası 
H d ı · ·k· k d Sultan H d a t e ar'~rırl. Gülüşüldü ve geçtik. • 1 h k Şef k B karrür etmiştir. uzur ers en ı ı saat a ar amı ın sıy se ın ı- rat rluk konferansındaki murah kariler bu suretle tenis Balkanlarda a are et etmıştır. ı . ve-

sürerdi. Derste iptida Mukar- lam isyan için ~eğil, ya fazla ha: heyetler reisleri sabahleyin O akşam bize bermutat bayrak bize ilk birincilik veren spor oldu. kaletle temaslarında İstanbul Yeni seneden sonra İstan 
rir efendi başlıyarak her han- bir menfaat celbı .. maks'.'-d~ı ta toplanmışlar ve imparatorluk ec verildi, Reis Balkan dostluğu ve Oyunun hemen akabinde bizim çifti idari teşkiUl.tile beraber Maliye maliyesinde mühim teşkilat 
gi bir a yeti tefsir eder,bunun ü- kip yahut teveccuh ve ıltıfatın dak' t' • mun" aseba Balkan oyunlarınrn ehemmiyeti ve Riviera şampiyonasına davet ettiler. teşkilatının alacağı vaziyet mev tebeddülat yapılacaktır. 

· .. h d "kl · · · zası arasın ı ıcarı İ<in daah ince tarafı var. MalO.m ya zerine muhatap efen. diler sua_ ı zıyaıru_ muşa e e ettı en ıçın tın 1,,1~._ 1 hakkındaki teklı'flere ' 
~ "'' tenis kibar oyunu, yüksek tabakanın M "f v k"J" • sorarlar, O cev:ıp verır, ?e_rs. b~r kaçmışlardı. dair müzakeratta bulunmuşlar- sporudur. Türkler için güreşte mu- aarJ e } inin 

muna.~ara _şeklı alırdı. Işıtt~ği.- Sultan Hamidin mabeyinci- dır. İngiliz murahhası M. Gra- vaffak olmayı, belki atletizmde ka-

me gore bır zamanlar haz~ru- !erinden Arif Bey. de ~ir ara- han, İmparatorluk ticaretinin zanmayı bir kuvvet ve mukavemet M "f . • . d A J 
tamimi 

nun bah_se karı~arak sual. ır.at lık, refakatinde _enışte.sı Ahmet ıslahına yarayacak usullere ait meselesi telakki ederek tabii görebi- aarı sıyaSP,İlmız ŞU ur: z masraf 
d lirlerdi. Lakin en medeni ve kibar 

etn .ı:_lerıne e _cevaz var. ımı~; Rıza ve onun bıraden Ahmet umumi muzakereyi acmışur. bir spor ol~ teniste bizim bütün çok netice alınan ameli bir tahsil 
l.a ~ta ~ayreddıdn J'.aşa ~~ebahabıc Şevket Paş~ar oldu~u. hald.e Mumaileyh, hali hazırrutlu gaye Balkanlılara, hele Po1ycf gibi bey- . . 
mut.arnr arasın a epıce mu Avrupaya fırar etmısu Arıf · k t'" kl'fl .. d t' nelmilel bir oyuncuya galebe ederek ANKARA, 14 (Mıllıyet) - !etlere yaraşır çalışma ve y . . . , · nın a ı te ı er vucu a ge ır- 'f k' · f 
seler cereyan etmış ımış. Mu- Bey Sultan Hamidin en gözde l lm d - 1 b"tün ihraz etmemize hayran oldular, oldu Maarı ve ıli bütün Maari teş- ma tarzlarında ahlak ve int' 
karrirler içind.:: Tikveşli Ah- mabeyincilerinden idi Hatta m~1\~ . ~ 1~' Y~ .. ~~~ ~hf !ar, oldular. O gün akşam üzeri bi- kiliitına bir tamim göndererek esaslarını bozacak olan her 
met Efendi ve ders vekili Asım bir zamanlar sarayın . yegane tealı er: ek~rıl ve ~ unk 

1 ı- ' zim ~efaretha~ed_e verilmiş ?lan. ça- hükumetin maarif programını lü zihniyet ve faaliyetler 
Ef d . 'b' 1 kl . d 'h . . . . m ve ım an an mıına aşa ve ya gıttık. Tenısçıler de geldı. Guya . ah . b h . f' . . .. . 

enh ı%b•. ı mes c e~dıı:ı e ı tt- nüfuzlu şahsıy~tı A.rıf Be_y ı1dı. tetkik etmekten ibaret bulundu , onların galebesi ~erefine tertip edil-· ız . _etr:ıı~ ve. ~ usustakı ıkır tep de~ıl_eı: ılım ve ahlak m 
·sas sa ı 1 

zevat var ı ı. O tarihlerde ıradeı senıye er - .. 1 · · mis gibi bir şekil alan çay ziyafetinde lerını bıldırmıştır. Esat Bey ta- seselerı ıçın birer menfi t 
Dersin hitamı üzerine Hüıı- münhasıran mabeyinciler va- gunu soy eınıştır. he;kes bundan bahsediyor. herkes miminde diyor ki: dir. Mekteplerimizde de g 

kar tarafından verilen işaretle sıtasile dairei kitabete tebliğ o- LONDRA, 14 A.A. -. - P_rens ç~~uklan okş~yor. t~brik. ediy~rdu: - Hükumet programinda hü bilvasıta gerek bilavasıta ol 
mukarrir efendinin bir duasını lunurdu. de Galles Fransa hava ışlen na- ~~tün bu badırede bıze düşen bır sü- kumetin takip edeceği siyaset bu gibi menfi tesirler a 

' M L E ' d' ru heyecan, galebeden sonra da baş- • . . . Y pan müteakip Sultan H~it _ayağa Başkatiplerin vazifesi bunları zın · ~uran ynac ı nez ıne kalarmın emeğinden iftihar hissesi umuım. ve ~na hatlanle seneler- nıyet ve faalıyetlere asla m 
'kalkar ve hazırun Hünkarı se- devaire yazmaktan ibaretti. k~bul e_tmış ve R-lOl balonu~~ almak oldu. Zahmete değer mi bil-_ denberı takip olunan hatlarına- dan ve imkiin verilmiyecek 
'lamlıyarak dışarı çıkardı. Hu- Devletin muazzamatı umuruna ugradıgı kazadan dolayı İngılız mem?. yn\ olacağı ve Maarif siyaseti- ahlak ve intizam her zaman 
zur dersleri haftada iki gün iti- ait bilfimum iradeler Arif Bey lerin duydukları teessür ve elem Bürhaneddin mizde mesleki tahsil ve ihtisas berimiz olacaktır. Maarif si 
barile bir ramazanda sekiz gün vasıtasile ya tahriren başkit<ı- hislerine Fransızların da iştira- az masrafla, \ok netice arayan tini ihtiva eden bu tamimin 
idi. bete yahut şifahen ait oldukla- kinden müte~ellit teşekkürlerini , a· l . l ameli bir mahiyet mekteplerimi huriyetimizi harzican ile T 

* * * rı makamat ve zevata bildirili- beyan etmiştır. Prens de Galles, 1 :'jlrlnyan iZ İ cemıyetçi erin zi her türlü men!1 tesirattan mü benliğinin ve Türk hars ve 
Büyük mevki i~gal eden ze- yordu. (Bitmedi) Fransız hava nazırına İngiliz bizim işti@kimiz~ tesirleri hakkında muhakemesi ne~z~h ~lak ve intizam cephe- ~~niyetinin lnkişM ve tek' 

M. V enizelos Türklerle 
mücadelemiz bitti diyor 

imparatorluğu nişanının birinci bir nutuk _söyl~>;lı. Buna kısaca mu- lerını bılhassa ehtmınıyetli. tu- lun defaydalı birer uzuv ol 
rütbesini de tevdi etmiştir. ~:ı:;;1;~~d~~-~a:?c:~Ş~;i::·s~~:~ ANKARA, 14 (Telefonla)- tar bir zihniyet ve ;>eni bir kuv- ğa hazırlanan ve yrm buna 

Bu halkın Anadoluya avdeti için 
tekrar harbi tecrübe 

Çlnde 
Komünistler ilerliyor! 
ŞANGHAY, 13 A.A. - İn

dopacifique Ajansı 10,000 ko
münisten mürekkep bir ordunun 
Hankeounun şimalinde Han 
nehri üzerinde sevkulceyş ve ti-

edecegı"' • mizİ zanneder misiniz? car:t merke~ olan Shentao~<?-
en'ı zaptetmış olduklarını bıldir 

ATİNA, 14 (A. A.) - Atina a- dasında tekrar mücadeleye ba~lamak mektedir Mahallt hükfimet kı-
jansı bildiriyor: millet için son budalalık olur. ll ·i · h k · · kif 

Yunan, istiklill mücadelesi kahra- M. Venizelos müteakıben 1923 te Zl aı:~ 1 erı • are etını tev et 
manı Jeneral Celocotrovis'in kemikle Lonzan konferansındaki mesaisini ha mek uzre acılen 2 fırka sevket
rinin nakli münasebetile M. Venize- tırlatarak İsmet Paşaya söylediği gu miştir. 
los Tripolis'te irat ettiği nutukta Yu sözleri bilhassa tekrar etmiştir: --------
nan milletinin sulh mesaisine vakfı "Türklerle aramızda yedi asır sil· 
nefsetmesi lüzumunu kaydetmiş ve ren mücadele veya muhakeme biti-
Yunanistan muhacirlerinin iskanı i- yor. Son karar Lozan ahitnamesi- Adliyeye ait tahkikat evra-
çin otuz hilyar drahmi sarfettiği- le verilmiş bulunuyor. Kendi hesabı- k dan tahkik un 'kmali · · 

Adliye tahkikat evrakı 

ni ve gelecrık senelerde de sarfede- ma istinaf arzusunda değilim. Size m •. . ~ 1 ıçın Z~ 
coğini söyliyerek demi§tir ki: "Geçici de öyle yapmanızı tavsiye ederim. bıtaya ıadesı ıcap edenler yenı 
bir fikir de olsa tasavvur ediniz ki bu M. "venizelos bundan sonra demiştir teşkilat mucibince kayrnakam
halkın Anadolu ya avdetinin tasavvu- ki: Bir milletin istiklalini elde ettik- !ıklar vasıtasile mahalli zabıta
ru mümkün olup olmadığını görmek ten sonra ilk ideali sulhtür. Şimdi sına havale ediliyordu İşlerin 
için yeni bir harbı tecrübe etmek isti Yunan istiklalinin ikinci asrı içinde . . · 
yelim?. Zannetmiyorum. Zira muha- ı bulunan sizler bedeni ve fikri faali- uza~a~ası ıçın ~undan ~onra 
cirlerin iskanı için bu kadar fevkalbe- yetini m~mlcketin dahili inlci~afma bu gıbı evrak dogrucıı polıs ko-
şer mes1i sarfından sonra bunun frr- tahsis ediniz... miserliklerine :?;i:inderileceh..,,~ir., 

uyku uy$yamadılar. Bin türlü p!An Gizli cemiyet teşkilile maznun ve_tle devam edilec~~ ~ikr:_d.il- kat kazanmış olmak için bu 
kuruyorlar, gah alllvule, gSh lop ya- Salahaddinin muhakemesine bu ~'.ş ve prog:am. m~clısı ~lı~e mekteplerimizde çalışan sev 
pacaklarrnı anlatıyorlardı. Ertesi gü- gün devam edilmiştir yuksek tasvıbe ıktınn etmı~tır. vatan yavrularnnı:zı yetiştire 
nü öğle yemeğin.s:le Atina elçimiz E- . T l' e ta il" 'le ıe b' ·ı ık r 
nis B.. başkil.tip ve kıymetli dostu- S~lahaddinin 9?6 tevellii.tlü a .ım v a um 1 ,r ~ye 1 e .IJ'.1Ilet ı ar~.adaşlari~iza ve 
muz Seda~ Zeki ve katip eski Gala- oldugu hakkındakı makamı td- vazıfedar olanları bu azıfeler-, rı ışlerle mukellef rufekaya 
tasaraylı ~emal Nejat, katip Zek~i dianın talebi okunmuş buna mu den alıkoyacak yahut bış~a y~I- ~e?liğini ve tebliğ olunduğu 
Beylerle Pıre başkonsolosumuz Mu- kabil maznun vekili itiraz ede- !ara sokacak veya medını mı!- ış armıda rica ederim. 
nür B. bizi şerefi refakatlerile taltif k .. kkT · 

912 
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ettiler. Bu kibar hareket bizim çocuk re ~uve 1 ının teve _ut. u Almanyada iş bumağa olmadığının ililruru muhterem A 
Jara büyük bir kuvvet verdi. Ben sa- oldugunu dermeyan etmıştır. lu Ajansının kıymetli tavassutu 
at dörttt Terıis klübe vardığım za- Mahkeme bazı vesa:\:in celbi i- giden gençleriniz rica ile kesbi şeref eyleriz efend 
man klübün eski mutena kortunda çin 21 teşrinievvele talik edil- Bir tekzı·p 
bizimkileri karşı karşıya buldum. Tri miştir ANKARA, 14 (A. A. )- Bedin 
bünler çok kibar bir halk ile dolmuş- · Türk klübünden şu mektuu aldık: ANKARA, 14 (A. A.) _ 14 
tu. Netiı:eleri gösteren tahtada da Hukuku idare kongresi Son zamanlarda bir ço' gençleri- rihli Akşam gazetesinde neşre 
her iki tarafın birer geyıni vardı.. miz iş bulmak gibi gafilaı> bir emel Sıhhat Vekaleti müsteşarı Hüsa 

Bu mühim müsabakanın bütün Madrit ıbeynelmilel Huku- ile Alınanyaya gelmekted'. Bunlaı tin _B. in mem':'riyetinin değişti 
safhalarını buraya nakletmek gliçtilr. ku idare kongresine kıymetli yalnız Almanyaya. azimeıiçin kil.fi ceğı bııkkı11dakı havadisin aslı v 
Yalnız size şu kadarını söyliyeyim. hukukşinaslarımızdan Muslı- gelecek parayı ceplerine ~yarak he- sası olmadığından tekzip olunur. 
Bizim oyuncular bidayette biraz bo- hiddin Adil B. inti:hap edilmiş- ı:İıen yola çıkıyorlar. Her ınıftan iş- Evkafta J h t 
zuk ve asabi oynadıkları için karşı- sizlerin yekilııü 3 milyongibi azim IS a a 
ımzdakiler üstüste iki set almışlar ve tir. Kongre 21 T. evvelde iç- bir adede .baliğ olan Almııyada ko- ANKARA, 14 - Geçen s 
Uçüncü sette de sıfıra karşı üç geym tima edecektir. Muslıhiddin A- !ayca iş bulmak zanrund bulunmak Heyeti vekilece tetkik edil.ırı 
yapmışlarken bizim çocuklar tabiye- dil Bey, perşembe günü Mad- gafleti neticesi olarak sel etten baş- üzere başvekfilete takdim e 
lerini değiştirdiler ve bu seti 6-4 al- ride h.:ıreket edecektir. Bu de- ka bir aki\>ete müncer oııası imkanı len yeni vk f Ş p 
dıkları gibi arkasından bir set daha faki kongre dördüncü kongre- olmıyan ııergüzeştlerden ;tinap edil-

1 
t k e ıa0ıı vt urayı .. 

6-1 ile alarak müsavatı temin ettiler. d" M 1 h'dd' Ad'l B .k. mesi hususunda gençliğ>izi tenvir . e . anun a an meclisın 
Oyun o kadar heyecanlı devam edi- ır. us 

1 1 ~n 1 
1 ey, 1 

•• ~ etıneyi Berlin :rürk klül bir vazife ;~tımalarmda müzakere edi 
yor ve o kadar intizar olunmıyan saf s~ne .. evvel Panste toı'.. an:ın ~- addeder, ve bundan soıa buna rağ uzere yakında heyeti vekilli 
halar arzediyord~ı ~i; halk yerinde çunc':1 kon!?'.re?e de Turki~eyı I men buraya gelecek r!ce;·al?ere~t tetkik ve meclise sevkediJec 
rluramıvordıı. eşmcı set srrasile 0-1, temsıl etmıştı. gençlere yardrmda bulutıaga ımkan tir .. . 
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• 
mın intihabı çok hararetli· olaca 

Telefon Beıedıyede J Cezası ne? Cümhuriyet' Bir tecavüz 
R eA 

atalcada MübeccelH. 1 

erleri çalınan 
· hap sandığının 
ılnıasına karar 

verildi .. 

Dün babasile Ame
. rikadan döndü 

İstanbul - Ankara 
mükaleme ücretleri 

eyıam Kaçak radyo maki- Bayramı pek parlak Urfa cenubuna teca 
nesi kullananlar tes'it edilecek vüz eden çete 

ai kararı Devlet Şu 
tası verecektir 

lca belediye intihabatın 
an esas kontrol defterin 

olayı tanzim edilen tahki
akmın tetkikatını dün 

'.111 Vilayet idare hey'eti 
Ştir. 

• . re hey'eti karannı da ver
. Bu karara göre sandık a
reyler tasnif olunacaktır. 
~ defterler, Serbest fır
adamlan tarafından çaldı 
• intihabata fesat karıştı
olduğu cihetle nihari ka-

!lcıilmek üzere evrak, rey
a3 tasnifinden sonra, Devlet 

a gönderilecektir. 
t· llYtnakamlar nerede 

ı. oturacaklar? 
;il "'adi ve inzıbati işlerin skte

maama mani olmak için 
. amlann kendi kazaları 

, . de ikamet etmeleri lazım 
a· li"i bildirilmiştir. 
ıı· <1tlediye azası için 
M ledfye azası ve meclisinin 

115 kuruştan 100 kuruşa 
indirilecek 

Brezilyada nişanlandtğı
nın aslı yok 

Ankara telefonuna karşı hal
Riyo dö Janevrodaki dünya kın ve milessesatın fazla rağbe

güzellik müsabakasına iştirak 
etmek. üzere Amerikaya gitmiş ti görülerek mükaleme ücreti 

bir miktar tenzil edilmiştir. 
olan Türkiye güzeli Mü- Ankara ile telefon muhabe-
beccel hanımla babası Namık 

resi başlıyalıdanberi mükaleme Bey dünkü ekspresle şehrimize 
gelmiştir. ücreti üç dakika için 115 kuruş

tu. Posta telgraf ve telefon ida-
Mübeccel hanımı istasyonda . b .. . 

100 
k t il 

akrabalarından bazı hanımlar resı. ~ ucretı uruşa enz 
k lam 1 k d' . b' etmıştır. 

barkşı ış ~ lved. en Mı5:'.1bee ılr Ankara telefonu günden gü-
u et vermış er ır. u ece b" "k b' -b t . 1 ne artan uyu ır rag e e maz 
hamın uzun hır yolcu uk yaptı- h lm k d E ı b' h t _ . . k ld • d 

1 

ar o a ta ır. vve ce ır a 
gı ıçın pe yorgun ° ugun an ihtiyaca fazlasile kifayet ettiği 
gazetecılerle konuşamamıştır. h ld · di 'k' h h lk -be 
Seyahat esnasında oldukça e-1 .a e şım ı 1

, .at a ın rag 
h · ı· b' h alik · d' tı karşısında kafı gelmemekte-
emmıyet ı ır ast geçır ı- d' 

ği icin biraz daha zayıflamış ve ır.A k 
1 

f d .. d .. -ıı··· d d b' k n arateeonun a gun e guze ıgın en e ır parça ay- 280 "k'l k d ı k 
b t · · mu a eme a ar yapı ma 

e mıştır. t d 
Babası Namık Bey: a ır. 

- Kızım ehemmiyetli bir 
hastalık geçirdi, onun için biraz 
daha zayıfladı. Çok yorgun ol
duğumuz için size istediğiniz 
tafsitatı veremiyeceğim. Ameri
kada bize çok itibar ettiler. İyi 
bir yolculuk yaptık demiştir. 

----~ ........... -----~ 

Tapular 
Kuyudu umumiye
nin Ankaraya nakli 

Beşiktaş Belediyesi
nin hududu için -·---

Yarın halkın reyine 

müracaata haşlanacak 
Beşiktaşın Beyoğlu belediye 

sinden tefriki için ayın 16 ncı 
perşembe günü halkın reyine 
müracaat edilecektir. Rey vara
kaları İstanbul belediyesi tara
fından bastınlmış ve belediye
lere gönderilmiştir. Varakalar 
kınnızı ve beyazdır. Beyaz rey
ler Beşiktaşın Beyoğlundan tef 
riki, kırmızı rey de bu tefrikin 
aleyhindedir. Bu sırf idari bir 
şekil olduğu için reyiamın fırka 
meselesi yapılmayacağı tahmin 
ediliyor. 

Reylerin sayılmasına Beledi
ye intihabı bitip reylerin tasni
finden ve mazbataların tanzi
minden sonra başlanacaktır. Hu 
dut reyleri ayri bir sandığa a
tılacaktır. 

Müşterilerinden fazla 

para alan şirketler 
Hidematı umumiye şirketlerinden 

bazılarının mukaveleleri haricinde 
müşterilerinden bazı paralar aldık

Asgari bir sene hapis 

cezası yiyecekler 

Telsiz telefon şirketinin te
şebbüsatı üzerine Dahiliye veka 
leti bütün vilayetlere kaçak ra
dyo makinesi bulunanların ka
çak telgraf makinesi kullanan
lar gibi tecziye edilmesini bildir 
miştir. 

Ankaraya hangi liseler 

izcileri gidecekler? 

Kuvvetlerimiz tarafındaıı 
tenkil edildi 

Cumhuriyet bayramının tesidi i- URFA 12 - Dün gece co-
çin İstanbulda muazzam bir proğ~ nuptan ge:en bir eşkıya kafilesi 
ram hazırlanacaktır. Programı Vah . . . 
muavini tanzim edecektir. Urfaya ıkı saatlık mesafede vo 
Bayram günü devair ve müesseseler Karaköprü kariyesi civarında 

kapalı olacak, gece bütün cemiyetle- on deve ile bir kaç merkep gas
rin iştirakile muazzam bir fener ala- betmiş, ve cenuba mütevecoi.- • 
yı tertip edilecek, merasime 10 tane hen hareket etmiştir 
bando muzika refakat edecektir. · 

Telgraf kanunu kacak maki- ı Bu seneki ıırogram her ~enekin· Vakadan haberdar olan hü-
ne kullananların 100 lira cezayi ~en daha. buyuk ve daha guzel ter- kfunet süvan milis efradını, ta-

nakti ve bir seneden az olma
mak üzere ağır hapise mahkum 
edilmelerini amirdir. Bundan 
sonra ruhsatsız radyo makinesi 
kullananlar zabıta tarafından 

şiddetle takip edilecektir. 

Diğer taraftan bu sene mec
listen radyo kanunu da çıkacak 
tır. 

Sahtekarlık 

tıp edılmış olacaktır. k'be .. d · · MT f d 
Cümhuriyet bayramında Ankara- ı gon ermış:ır. ı ıs e ~a ı 

da yapılacak büyük resmi geçide iş- hududa yakın bır yerde şakıle
tirak etmek üzere Ankaraya gidecek re yetişmiş ve derhal müsade
izci ~afilesi sırf_ lise izcilerinden te- meye başlamıştır. Şakilerden 
rekkup edecektır. . K~bataş, Gal~t~- yalnız üçü yakalanmış ve gas
saray, İstanbul, İstıklal, Feyzıatı lı- b dil d · d · f d t 
seteri izcileri bu kafile1e iştirak ede- e. e.n . eve .~e 5aıre. e ı~ ır a 
cektir. İz<il~r şehrimizden 27 teşri- edılmıştır. Dıger şakıler fırar et 
nievvelde hareket edecekler ve gidip mişlerdir . 
gelme seyahat bir hafta devam ede-
cektir. Bu zaman cenuptan gelip Ur-

Hava müsait olduğu takdirde izci- fa vilayeti dahilinde cinayet ve 
!er Ankarada Cebecide kamp kura- . . 
caklar, hava fena olursa Ankara mek şakavet ıka edenlenn bu hare
teplerine tevzi edileceklerdir. ketlerine nihayet vermek için 

h~il~r Ankaraya gidilmed_en evv~~ hükumet lazım gelen tedbirleri 
Darulfunun '"· meydanında ıkı tccru 
be resmi geçiti yaptırılacaktır. almıştır. 

imzaları taklit eden Sigorta k~;isyoncuları- Kay_m_a_k_a .... m .... l,..ık ..... d ..... a-ir-e-sinde 

S . ki ? 
~lışacağı hakkındaki ta

cı~e dün Vilayete tebliğ 
ııj .u,tur. 
ııs Reımi balo 

Namık Bey Mübeccel hanı
mın Brezilyada bir zengine ni
şanlandığı haberini tekzip et
miştir. ___ ...., _____ _ Dün bir vağon defter 

gönderildi 

aıt m · nın kazanç vergisi yatmak istiyen sarhoş 
ları v•ki olan şikayetlerden anlaşıl- Sigorta kumpanyalan, komis 
mıst.'r. b~ şirketl~re •it mukaveleler Polis müdiriyeti tahkikat yoncularından kazanç vergısı 
tetkik edılmektedır. Mukavele hari-
cinde müşterilerden para alan şirket- yapıyor kesilmemesi kanaatında buluna-

Tünel amclesinden 102 numa
ralı Mehmet evvelki gece kör
kutuk serhoş bir halde Beyoğlu 
kaymakamlik binasında beledi
ye doktorunun' odasına giderek 
orada yatmak istemiş, fakat mü
manaat edilince kızıp cama bir 
yumruk vurmuş, cam kırılmış, 
serhoşun t eli kesilmiştir . Ser
hoş eczahaneye oradanda kara
kola götürülmüştür. 

huriyet bayramında, her 
ı Olduğu gibi Vilayette ka

mi yapılacak ve gece de 
balo verilecektir. 

Zeplin Şimdiye kadar İstanbulda eski !erin bu hareketi menedilecek ve şir- P r 'k' . b . ..h. rak şimdiye kadar tevkifat yap-
defterbane mahzenlerinde muhafaza ketlere müessir tebligac yapılacak- . O ıs. 1 ıncı şu esı ~u . ım mamışlardır. 
edile gelen tapu kuyudu umumiye tır. Şikayetler tetkik edildikten son- hır tahkıkata vazıyet etmıştır. 
sinin Ankaraya nakli için tertibat a- ra mukavelename harici para alın- Bu tahkikat Devlet Şurası Bundan dolayı Maliye Veka 
hnmakta idi. dığı varsa bu paralar istirdat edile- reisinin ve bazı polis erkanının letince verginin cezası ile birlik-

. \rergiıi talimatnameıi 
'la.Yet muhasebei hususiyesi 
. dan yol vergisi mükelle-

Balon İstan bula şim
dilik gelmiyecek Haber aldığımıza göre merkez ta rek sahiplerine iade edilecektir. imzasını taklit ederek sahtekar- te tahsili bildirilmiştir. Ancak 

pu müdür muavini Liltfi B. mahzen- 1. f . 1 . b' d h kk d b' "dd tt b · b h 
ıerdeki kuyut ve evrakın sureti sevk t aıyeye yo vermıyenler !ık yapan ıra anı a ın a ya ır mu e en en u ususta 

Graf Zeplin balonunun İstan ve n•killeri hakkında izahat vermek I d l k pılmaktaır. vaki olan müracaatlar üzerine 
in sureti ifasına ve tahsi

' bedenen ifasına dair bir ta
e hazırlanmaktadır. 

bula geleceği sureti katiıyede a- ve bu bapta emir ve talimat almak ceza an ırı aca Elde mevcut delil.ile göre Sa- ahiren kazanç vergisinin ceza-
sılsızdir. Balonun geçen ay için üzer~ geçen hafta. Ankara ya g!dip İtfaiye geçerken otomobil, it ismini taşıyan bu adam Dev- sız olarak tahsili karargir olmuş Güzel san'atler 

kütüphanesi 
tertip edilen seyahat programın geldıkt~n sonr~ mhayet ılk na~lıyat tramvay ve arabaların yol ver- let şurası reisi Niısret Beyle po- tur. 
d İ t b l _ k .. olmak uzere dunku posta ıle bır va- l · ld d' B ı· k' · l ki' 

a s an u a ugraması ta arrur gon defter ve muavinlik kadrosundan ~~ erı usu. en ır.. un~ _ . son.. ıser anının ımza annı ta ıt e- Edirne maarif eminliği .. t etmiş ise de şehrimizde bu ba- simdilik bir mümeyyiz ile sekiz me- gunlerde rıayet edılmedıgı go- derek öteyebeeiye tavsiyelerle 
u· ansıznazır !onun girebilt-ceği şekilde han- i'nur Ankaraya gönderilmştir. Bun-. rülüyor. İtfaiye müdürlüğü bun adam göndermiştir. Trabzon maarif emini Hilmi 

Güzel san'atler birliği mü
kemmel bir kütüphane hazırla

maktadır. Kütüphanede, eski 
yeni bütün e~ rler cemo'unacak 
tır. 

l• gar ve bağlanabileceği şekilde dan sonra muayyen zamanlarda bu dan şikayet etmiştir. Bundan başka poliste her B. Edirne maarif eminliğine ta-
('l. Flandı·n salı direk olmadığı için şehrimize smeevkkisyua:~tfıeey~~srap~r d~~~~et z::~,~'.- İstanbul belediyesi bunu ala- hangi bir muamelesi olan bir yin olunmuştur. Yarın mahalli 

lm · d rf d 'l · k k' · b d k ı memuriyetine hareket edecek-ti ge esın en sa ınazar e ı mış da tnakliyat ikmal olunarak muavin- kadarlara tamim etmiştir. evra san. 1 ıc~ _e en m~ am ar 
giİnÜ geliyor tir. lik teşkilatı d" tamamen Ankaraya İtf . . . k 

1 
dan geçmış gıbı sahte ımza ve tir. Birliğe kayıtlı edebiyatçılar• 

. kendi eserlerini kütphaneye he
diye etmişlerdir. 

ı Zeplinin İstanbuldaki acenta gitmiş bulunacaktır. . aıye vesaıt geç:r en yo mühürlerle doldurularak bir ta-
ul ,caret vekilimizle gö- sı bu hususta demiştir ki: Mahzenlerden çıkarılan bu def- vennıyen ve bu undugu yerde lkım muameleler cereyan ettiril- Daktilo imtihanları 
Şınek için Ankaraya _ Balon buraya gelseydi bi- terler numara altında sondıklara di- durmayan vatmanlar, şoförler miştir 

d k 
le tevakkuf etmı'yecek, sellrı'n zilerek tamamen memurların nezare- ve arabacılar ceza görecekler- Poİis müdürlüg- ü ikinci be 

Sirkecide halk daktilo dersa
nesinde, kurs müddetini ikmal 
eden talebinin imtahanları ma
arif mümeyyizleri huzurunda 
yapılmıştır. 

Abdulhak Hamit, Hüseyin 
Rahmi B. !er ilk eserlerinden 
son eserlerine kadar, bütün eser 
!erini imzalı olarak kütüphane· 
ye hediye etmişlerdir. Cevdet 
paşanın kerimesi hanım da kıy
metli eserlerden mürekkep bir 
kolleksi yon vermiştir. 

· ti alımda gönderilmektedir ki bun- - dir. .. .. .. ŞU 
r _gı ece üzerinde bir cevelan yapıp yolu- dan sonra Ankarada tapu umum mü Ş h' . . uçuncu kısmı bu mesele hakkın-
ilttsa tıcaret nazırı M. Flan- na devam edecekti. Fakat bilaha dürlüğündeki muntazam mahzenler- e ır byatrosu Taksımde da tahkikatını tamik etmekte 
~ın .21. inci günü ~östence re bundan sarfınazar edilmiş o- de demir ve son sistem dolaplar için- yapılmıyacak ve bu iş etrafında bazı zevatın 
~hrımıze gelecektır. M. lıacak ki hiç gelmedi. Bu sene de muhafaza olunacaklardır. Mah- . . malfunatına müracaat eylemek-
n aynı 22 inci günü An- zarfında Zeplin İstanbula ug-ra zenlerdeki kuyudu u.mumiye~in o.~ •• T~ksııı: meydanını alan Em- tedir. Paris Darülfünunu 

Emini gitti 
'~ 'd . beş vagımla n'kh kabı! olabılecegı ·lak şırketı Abide yapıldıktan 

a gı erek tıcaret vekilimiz mıyacaktır. t h · d'l kt d' N ki d'l cek ' ,_ a ının e ı me e ır. a e 1 e so·•;a arsa fı'atl 'n· "k ld' '«fa Ş f B l .. ·· k d f 'k 30 b' d' ~· • erı ın yu se ı ~ ere ey e goruşece , e ter mı tarı ın ır. - · · ·ı . .. k Ş h' . 
: evvelde İstabula dönecek, B na b 1 ? gını 1 erı surere -. e ır tıyatro-
. gnü Sofyaya hareket ede- u ne uyru ur. Daru··1fu··nuna 635 su için alınması lazım gelen ar-
r. saya, 40 bin lira istemişken şim 

l.ı Hem çalıştırmışlar hem talebe yazıldı di 100,000 lira istemektedir. · F'!andin Sofyadan Atina- T' 
ıyatro su haznesinin yerine 

&~adan Parise gidecektir. parasını vermemişler Darülfünunda bugünden iti- yapılacaktır. Bu yer kafi gelme 
Utütı. vasati Avrupayı do- Dün matbaamıza, Sirkecide, Ho- oaren tedrisata başlanacaktır. diğinden, biraz daha yer satin 
~ 11/f.. Flandinin bu ziyareti- capaıada, Nöbethane caddesinde A- Yalnız Edebiyat fakültesin- alınmak istendi. Fakat Emanet 

ınmiyet verilmektedir. nadolu ptelinde iskeleci Ali gelerek de tedrisat cumartesiye bırakıl- şirketin fiati 100 bin liraya cı·-
ıöyle dert yandı: '/ SQ 000 fi k f - Eminönünde, Hocapaşada ya. mıştır. .. .. .. kardığını görünce tiyatron~n 

~ ' şe • pılan intihahatta,, Serbeıt Fırkacılar Darulfununda dun kayıt ve Taksimde yapılmasından vaz-
~ beni yevmiye bet lira ücretle tuttulaı· kabul müddeti bitmiş ve (P. S. geçmiştir. 
ili azilli de silahçı olduğunu ve rey pusulalarını dağıttırdılar.Tam N.) ihzari sınıfı da dahil oldu-
bfen Hafız Ali Efendi ismin yedi gün çalııtım. Bu yedi gün zar- ğu halde yeniden alınan talebe Şehir stadyomu 

tisi İzmirde silah ticareti- fmda istihkakun olan otuz beş lirayı (635) e baliğ olmuştur. Bu sene içinde bir şehir Stad-
rl tigaı eden (Recep Aslan) 1 vermediler. B~~ fakir bir a~~m~. Geçpn senelere nispetle darül yomu inşasına karar verilmiş ve e- e · d il' b' f' k Hakkımı almak ıçın bana akıl ogretı- b . . 
. sesın en e ı ın ışe , nı'z fünuna rag- bet fazladır. unun ıçın 4 bin lira tahsisat il it . .. .. 

lıq Utu barut, bır kutu duman Dedi. Buna ne buyurulur?. Bıı yeni talebeden (275) i konmuştur. Stadyom projesi ya 
1 

rut, on bir kutu kapsol sa- Hukuk Fakültesine, (60) 1 Ede- kında ikmal edilecektir. 
'f ~1tnıştır. Bunlann kaçak ol- Edebiyat şubesi biyat FakEJtesine, (200) i (P. Belediye aleyhinde 
~ barut inhisar idaresinden S. N.) sınıfına, (65) i dişçi ve 

Jı ti!ıniş ve bütün bu eşya za- Senelik kongresini eczacı şubelerine girmişlerdir. sindiklerin davası 
~ . ınusadere edilmiştir. aktediyor Kız talebe en ziıyade Hukuk Belediye ile sabık Yıldız müs 

llı bin fişeği bu adam ne ya- Cüzel san'atlar birliği edebiyat Fakülte sindedir. Bu Fakülteye teciri Maryosera arasında yapı-
lttı, niçin alıyordu, kime sa- ıuhesinden: Şubemizin senelik he- yeniden alınan kız talebe (27) !an itilaf neticesinde belediye ta 

ık, nereye depo edecekti aca- yeti umumiye içtimaı 2 Teşrinisani kadardır. rafından Maryoseray' a etuz kü-
t<ıl k'k Pazar günü saat on üç buçukta Gü-
~. 1 1 a: 1:'._~~lma_ktadır. zel san'atlar birliğinin Gülhaneparkı Edebiyat fakültesi coğrafya sur bin lira verilmişti. Halbu-
ıvıııhtelıt rtıübadelede methalindeki merk•zinde akdedile-. zümresi intihan1arına yarın baş ki bu para mumaileyhin iflası-
~ cektir. Azanın teşrifleri rica olunur. !anacaktır. Bu imtihanlara 15 na hükmolunduktan sonra veril 

ı,:Uhtelit mübadele komisyo- Ruzname: J) idare heyetı'nı'n bı'r 1 b · k d·-· 'h ı 
:"il ta e e gırece tir. (7) i hanmı- ıgı cı ete sindik hey'eti bele-
't il dün ehemmiyetli bir faa- senelik icraat raporu, idare heyetinin !ardır. diye aleyhine bir dava açmıştır. 
h.olmamış, yalnız dördüncü tebriesi;2) Nizamnamenin tadili; 3) A k • 
Qı · y · 'd h · · ih b A s en lisıelere muallim ta- Bu davaya ayın 26 sında ikinci ı,.· tınci bürolar mutat içtima enı ı are e yetı ınt a ı; 4) zata 

."'Ilı rafından vukubulacak teklifler". yin edileceklerin imtihanlan ya ticaret mahkemesinde bakılacak 
lıeyy~p'?1ışlardı~. B~günlerde _ . ._...__ pılmıştır. tır. 

[>,_ etı umumıye ıçtımai ya Tapu teftı'şatı K d k h 1 f 
''<lsı ihtimali vardır. Başmuavin Kemal Bey a ı öy a i it aiyeye 

'd - Tapu ve kadastro müfettişlerin- ·ı k " .. dd' B u . . Mu"ddeı'umumı'lı'k Başmua- d 1 b' ven ece " n ğ tt en o up ır müddetnberi Urfa, Ma-
" 

1 
• ŞŞa a gı 1 vı'nı· Kemal B. bir kaç gun" den- G . A t ·1- U b' "dd b . ., . ras , azı n cp vı aveterinde tef- zıın ır mu etten erı met 

~l!~~~yi ve Maadin Bankası beri rahatsız olduğundan vazi- tişatta bulunan Saf}•eddin B. dün şeh ruk bir halde bulunan Kadıköy 
lııı~t~ Sadeddin Bey Uşşağa fesi basına gelememektedir. Ke- rimFizekf!'elmiştilr . b . . . halinin Kadıköy itfaiye garajı-
S ıstır. deriz. a ır ta e enın ıaşesı na tahsisine karar verilmiştir. 
fıtı~dedd!n Bey Uşşakta şeker B ~ l k _Hil:i.li~hmcr cemiyeti her sene ol Halin etrafında bulunan kulübe 
ı ası !".da tetkik:ıtta buluna- ogaz ar omisyonu ılugu gıbı bu sene de ilk mektepler- ler de yıkılarak meydan dah 
ır. B' k d b de mevcu~ fakir talebeyi iaşe edece- · d . a 

%eyt· . ı . ır aç ay an eri yaz tatili ğinden lıahs ile mekteplerden hı'rer zıya e _tevs ı. olı .. •na._ca __ ktır. Beledi 
· ın "a"ı tacır en ve ~mil- vapmakta ola B - ı k · f ı d z ı:!" , ,, ~ . - n ogaz ar omıs- cedvel istemiş ve mektepler henüz ye en ış erı mu unı ıya B. bu 

ll'l Ti-:a;et od:ı 0ı-ıd:ı 1".·r ı'c \o b .. d · 'b .. K d l " . ' P..U uguP.. en ıtı aren tekrar bu cedv,lleri t>!lzim ederek gönder- gım a ı <Öyiinr: giderek malıal-
Y~rım.•rl.ar. d•.r. , • ı· b [ . • . ete :ıs ı rnernıslerdir. linde tetkikcıt • a ılacaktır. 

Üsküdar tramvayı çift 

hatta çevirilecek 
Üsküdar tramvaylarının Ka

dıköyüne temdit edilecek olan 
kısmı için gruplarla yapılan te
masa devam edilmektedir. Di
ğer taraftan tek olarak is.liyen 
mevcut hatların da çift hatta 
kalbine karar verilmiştir. Bu
nun için bir proje hazırlanmak
tadır. 

Yalnız bunun temini bir çok 
yerlerde istimlak yapılmasına 
ve fazla miktarda masraf ihtiya
rına mütevakkıf bulunduğun
dan birden yapılması mümkün 
değildir. 

Binaenaleyh tedricen istim
lak yapılacak ve tek hatlar kı
sım kısım çifte tahvil edilecek
tir. Şimdiki halde istimlake ih
tiyaç bulunmıyan geniş nokta
lardan işe başlanacaktır. Bu su
retle bir zaman için bazı nokta
larda tek, bazı noktalarda çift 
hat üzerinde sefer temin edile
cektir. Bilahara da tedricen bü
tün hattın çifte ~ahviline çalışı
lacaktır. 

Paris Darülfünunu resisi Profesör 
Şarletti dün Atinaya gitmiştir. Mu
maileyh Türk Darülfünunlularının 
Fransaya davet etmiştir. Profesör 
Şarletti demiştir ki: 

- Avrupadaki Dariilfünunların 
arasındaki münasebatın arttırılmaaıw 
na taraftarım. Türk Darülfünununu 
gezdim, çok mükemmel buldum. Ba
na gösterilen hüsnü kabule müteşek
kirim.,,. 

Esnaf cemiyetleri 

intihabatı 
Ccemiyetler mürakabe bürosu hO 

tün Cemiyetlerin yeniden heyeti i
dare intihabım bu ayın nilıayetine ka 
dar yapmağa karar vermiştir. 

Ayın 18 inde kahveciler, 21-2 ain· 
de arabacılar, 19 unda otelciler, 25· 
26 sında kasaplar.. 28 inde yorgan
cıların idare heyeti intihabatı yapıla 
caktır. 

Darülfünun Emini intiha· 
hı çok hararetli olacak 

Fakülteler arasında gösterilecek 
namzetler arasında ihtilaf vardır 

Yeni Emin cuma günü öğleden sonra 

Darülfünunda intihap edilecek 
Darülfünun eminliği intihabatı i- zade Fuat B. de bazı arkada:ıl,arı ta 

çin Maarif Vekaletine vaki olan mü- rafından eminlik için vaki olan mll
racaate dün sabah müsbet cevap gel- racaati reddetmiştir. 
mittir. Bu vaziyet dolayısile Edebiyat Fi, 

Vekalet, emin vekili Mustafa kültesi perşembe günü, fen fakiiltes 
Hakkı B. in bu vazifeyi ifa etmesini de cuma sabahı saat onda intihap
de tasvip eylemiştir. tan evvel toplanarak teşettütu ara

Cuma günü saat on dörtte Darül- nın önüne geçmek için namzetlerini. 
Avni Bey fazla mal fünun konferans saıonunda yeni e- tesbit edeceklerdir. 

1 min intihamnı yapmak üzere fakül-. Tıp fakültesinden de Ziya Nuı 
a mamış telerin müderris ve muallimlerine Pş. ve Server Kamil B. !erin namze 

Bir müddet evvel muhalif dün davet mektuplan gönderilmştir. gösterileceğinden babaedilmektediı 
gaze•derden birinde Samsun Hukuk fakültesince eminliğe nam Fakülteler arasında bir anlaşın• 

zet gösterilen Yusuf Ziya ve Muam- imkanı pek zayıf olduğu için intiha 
meb'usu ve fırka mfettişi Avni mer Reşit Beylerin intihabına taraf- batın çok hararetli olacajlı söylen. 
Beyin istimali nüfuz ile istihk:a- tar olmıyan Edebiyat ve Fen fakül- mektedir. 
kından fazla tefevvüz sutetile tclerioin mühim bir kısmı dün Da- Darülfünunda daha simdiden b 
büyük bir ev aldığı yapılmakta .rülfünun emin vekili ve Fen fakült~si intihap propagandası çok hararet 
'd' reisi Mustafa Hakkı Beyi ziyaret c- bir hale gelmiştir. 1 ı.Y derek eminliğe namzetliğini vazet- Darülfünun Divanı yarın toplan. 

aptıg-ımız tahkikata naza- k .. k d' me uzere en ıainin muvafakatini rak intihap mestlesini görü ecektir. 
ran Avni Bey mubadildir. Sehl- almak istemişlerdir. Bu intihap i:,inde biribirine tam 
nikte iki çiftlik bırakmış ve bu- Fakat Mustafa Hakkı B. Fen fa. men zıt iki cereyan mevcut olduı:u 
na mukabil çok fazla hakkı ol- kültesinde çalışmayı tercih ettiğini anlaşılmıştır. 
duğu halde ancak bir ev almış- söyliyerek bu teklifi kabul etmemis- Propagandaeılarm faaliyetle in 

tir. ~ ragmen bu ikı•· ".'!' ônti.nc 1 mc 
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Asrın u111deııl "Milliyet" tir. 

14TEŞRİNİEVEL1930 
iDAREHANE - Ankara caddeti 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı. 

lanbul. 
Telefon numaralan: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

3 aylıjı 

6 " 
12 ,. 

Türkiye için Hariç için 
400 lruruı 800 kurut 

750 " 1400 .. 
1400 " 2700 .. 

1 Senelerce sonra gene karşılaşınca · 
- Franıızcadan -

.ill '~iS.'lliiit:.r/ it 
Kırk beş yaşlarında vardı. Fa- kendisini görür görmez nasıl 

kat yaşının ilerilemiş olmasına müstehzi, müstehzi bakacaktı?. 
rağmı:n halindeki mahçupluk Vakit geçti. Nihayet bir kaç 
bir türlü geçmiyordu. Bir çok kadının gülerek kendisine yak
şeylerde acemi, beceriksiz gözü- !aştığını gördü. Bunların ara-

Gelen evrak geri verilmez kürdü. Birçok yerlere gider,da- sında senelerce evvel ayrıldığı 
Müddeti seçen nüıbalar 10 kurut vetlerde eğlentilerde kendisine kadını tanıdı. Fakat ne büyük 

tur. Gazete ve matbaaya ait i,ler rast gelinirdi. Kadınlar onun bu tezat? .. Bu kadın vaktinden ev 
için mücliriyete müracaat edilir. mahçupluğunu bildileri için ken ve! ihtiyarlamıştı. Sevmiş, se-

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini disini şa~ırtmaktan, bakıp gül- vilmiş, cabuk ihtiyarlamıştı. 
kabul etmez. mekten zevk alırlardı.Gene böy- Kadın giilerek yanına yaklaştı: 
.--------------. le bir yerde zarif bir kadın güle - Nasılsınız, dedi, seneler-

Bugünkü hava rek kendisine: denberi biribirimizi kaybettik? 
))tin en ~ok harnret 21ı en az 

16 d<rece id~ Bugün ruzgar poırız 

.. ecek havı bulutlu olacaktır. 

- Bu akşam, dedi, size hay- Hatırınızda değil mi? .. 
ret edeceğiniz bir sey hazırla- Kadın buruşmuş dudaklarına 
dım. Evelce tanıdığınız bir ka- pek müstehzi bir mana vermek -------------= dmla tekrar görüşeceksiniz. istemişti. 

Mektepliler müsabakası Sonra kadnın ismini söyledi. Halbuki o kadını baştan aşa-
Hatırlattı~ . ğı tetkik ettikten sonra ve ken 

Candan intihap Bunu ogrenınce: 1 dinin kırk beş yaşında olması-
74 üncü haftanın dördüncülüğünü - ~en bu.na pek memnun ı na rağmen gençliğini muhafaza 

ı Notrdam dö Siyon Fransız mekte· olacagım dedı. _ etti~ine emin olarak pek sakin 
binden 72 ııumaralı Nezahet H. ka- Fa)<at sıkılgan adaıncagız bir vaziyetle: 
zannııttır- Yazm şudur: nedense kıp kırmızı oldu. .. . . 

Bu haftanın en mühim ha- Mümkün olsa herkesi bırakıp - Teş~kkur_ ederım,, ~ı~e. c~-
vadisi belediye azalıklarına her oradan kaçacaktı .. Gidip bir ta v~p ._ver?ı, ~akıkaten bırı~ırımı
tarafta Halk fırkası namzetıe- rafa oturdu. Kendisine bahse- z'. gormıyelı seneler geıtı. Hep
rinin intihap edilmekte olına- dilen kadın kimdi?.. Geçmiş s, hatırımda. · -
sıdır. günler birer birer gözünün Ö· Kendisi artık kani idi, emin-

Bu fırkaya mensup hükumet nüne geldi: di: Onunla istihza etmek isti- ı 
vatanı düşman istilasından ;mil Kendisi henüz pek genç bir yen bu kocamış kadının bundan i 

Hiç beklenllmadlll bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIIIlBE PlllNG~SU 
BiLETiNi ALINlZ. 

4 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRiNi 
SANİ 1930 DAl)IR. 

Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 

••• Bu ak~aın OPERA Sine nasın a 
il<i kalp birleş·n e 

( ZWEİ HERZEN iN 3/4 TAKT) 
Al. !~ AvusturJ•. Maca.riıtan ve Romın\"a'dı hıftd.larca ~o, r ı.:rı 
slnemılarda btnlercı balkın takair, ılkıflarını kaz ;nan vt Al 
san'atl edebiyesinl yükselten yeg!nc fıhescr 1818 \"iyan•da "ui 
• ilk V A L S 1 1930 da Robert Stolz'un cıtzlp • lt<I KA 
BiRLEŞiNCE • val<ini ~imdiye kedar ~iirülmemiş bir c.rıd ı 

letecek olan ve fcvkalAde zengin tabloları musan r hakiki 
Viyana opereti 

Mümessilleri: , 

W AL TER JANSSEN - GRETL THEİM 
ı •••• İlaveten: sesli canlı resimle:,r.:. . ..:'!--~ 

~••••HACI MURAT ....... 
ı lliltün ı,ıanbul bu filmi bekliyor. <;ünkli bu film şimdıye 

kadar görülen filmlerin en hüı UP.üdür. 

ıstanbuı sıhhı ~üessese~eıer . J M ajik sinemasını 
mubayaa küffilSYOnU ftyasetınderr • IL\~-1 ML R.\ l la açıltna•ı. \\esıem ~.lektrık ıes1>atınuan dı!layı 

1 • ~· 19 ltşrınıc\\<I pazar gunu ak>arr. '8at <ı,.lO ı ı ' hır "lılmı;tı 
Mayı• 1931 nihayetine kadar Sıhhi müessiseler için lüzu- ............... ~H~•MMıı+n 

mu olan Gaz, Ben:rin, Mazot, Vakomyağı vesairenin tanzim M A X J M K } k B h • 
edilen şartnamesi veçbile ve 21 tefrinievvel 1930 salı aünO iŞ l a ÇeSI 
ıaat 16 da kapalı z.lrf uauliyle ihale edilmek üzere mUna· Müdürü: J. LEHMENN 
kasaya vazedilmittir. Bu baptaki ıartııameyi glSrmek ve fazla Pek yakında dünyanın büyük ctlenc<>i 

izahat almak iıteyenlerin meskiir komisyona müracaatları 4 ALMAN KARO EŞLER 
jlin olunur. 

Adapazan Bez Fabrikası 
lstanbul Satış Şubeleri 

Takaim Sebat Yerli mensucat fabrikasının merkezi il• 

Sultenhamamındekl mağazaaıdır 

Her akşam TRİO ESPANYOL 
PILAR RODRİGUEZ, AISCA DE SOL 

A~t 

ve OTILIO LOPEZ 
tarafından farkılar ve daıftlar. 

ıı;ünlerde saat 17,JO dın 20 ye k ıd r 

Danslı Matineler 
Bu akfam 

MELEK va ELHAMRA 

itti esaretten kurtardı. lstikla- delikanlı idi ki onu görmüş, seneler~e evvel k
1
endisini: i B ı k • • ı A. t• 

limizi temin eyledi. Her tarafta sevmiş, fakat aşkını itiraftan - Gıt, budala··· a 1 es) r VI av e ) en-
mektepler açtı. Avrupada yüz- korkmuştu. Bu kadın izdivaç-· Diyerek koğan güzel kadınla 6 LOM ŞANEY in 
!erce talebe yetiştirdi. Oradan tan mesut olmamış, güzel bir hiç bir aliikası kalmamıştı. E- n • d • A • d 
memleketimize mütehassıslar kadındı. Düşünülürse herkesin ğer o kadın, o genç ve güzel ka c m enı aı mısın en 
celbetti. Okumıyan kimse kal- gençliğinde böyle bir hatıra dm mümkün olup ta tekrar ge-
madı. Milli Bankalar ve fahri- yokmudur?. Kendisi o zaman ) lebilseydi, ona: 
kalar açtırf,ı. Sanayiimizi inki- onsckiz yaşındaydı. Zaif, sıkıl- - Hatırınızda mı? .. Biribiri 
şaf ettirdi. Aşar beliyesini kal- gan, sinirli bir çocuktu. Sevdi- n•izden nasıl ayrılmıştık değil 
dırdı. Ziraatimizi il.erletti. Her ği kadına bir türlü aşkını itiraf mi?._ 
tarafta demir yoiları ve şoseler edememişti. Genç kadın kendi Diye sorsaydı hiç şüphesiz 
yaptırmak suretile ~ehir ve ka- sinden olsa olsa üç dört yaş bü bu mahçup adam verecek cevap 
sabalan biribirine yakınlaştır- yüktü. Bir türlü: bulamıyac<ık, kıp kırmızı ola-
dı. İntihabatın İstanbul un kur- - Sizi seviyorum; diyemr.- · rak kalacaktı.,. 
tuluş bayramına tesadüfü İstan mişti. Halbuki genç kadın da- Fakat şimdi? .. Şimdi yıpran 
bul halkının o~duya ve Halk fır ha cesurdu. Ona: mış bir kadının karşısında ken-
kasma ~lan Illl'lP. .ttarlığı hatı- - Bana aşktan bahsedini~ dini gene buluyordu!. _ 
casını bır kat daha canlandırdı. Şimdiye kadar kimleri ve nasıl ··- \iW ;uı 

Milletin kendisini saadete u- sevdiniz?.. Si rıenıa ı•e 'igatrolar: 
!aştıran Halk fırkaıı namzetle- Diye soruyordu. Bununla o- · -
rine rey vermesinden tabii bir nu itirafa mecbur etmek isti- Is. B. Darülbedayi 
!ey olamaz. yordu. Fakat o kıp kırmızı olu temslllarl 

Rey oğlu beşinci Noıerllgtne yor, bir şey söyliyemiyordu. Bu akıam sı•I 
Efendim, Fakat genç kadın bu can sı- xı,.ıo da ISTAftBI IELUIUSJ 
~Ureklsındın bulundu~um Gıla· kıcı vaziyete bir nihayet ver- ~ ~~ ~ 

ııda Ümerıbiı hınınJa 'l~ numarada mek istiyordu. Bir gün genç ka C J N 
kravl l111iyeı ıdın ( Hacı Aıtıı dm bu mahçup çocuğu cesaret

il 11 

:\akleden: 
A .. \lulıtar .11111111 

lchmeı Rlfaı ve ferikı unvanlı lendirmek istedi. 
k · ı dd komcdı .ı perde 

ı>r ·eıım zi, muayyea mü etin bi· Heyhat!.. Güzel kadın ona 1 Tablo 
ıımını binaen 30 eylül 9JO tarihin· cesaret verirken 0 sanki yıldı· 
de fe<hcyledljtimlZ' ve ~irketiıı tasfl· rımla vurulmuşa dönmüştü. Se Y ozan 
ye muamelhının ıfasına füreUdan vinçten değil fakat korkudan... P . . \rm>tronıı: 
1 facı \dil beyi intihap eylediği· Ah, genç kadın pek acele etmiş 
mizi arz ve keyfivetin makamı :ili- ti. Genç kadın o zaman asabi
niz tarafındın ilinını ve l:bu be· leşti. Ettiği fedakarlıktan isti
y11nıınenln muuddak bir nusha>ının • fade etmeği bilmiyen bu çocu-
tarıfımıza ita!lnı rica ve bilvc!'ilc 
hürmetler ederim efendim. ga bakarak: 

Sahir opreti 
l'er,embc ak~anıı Ferah 

' 
tcırn,u sanatk<\r Fahri ~ey 

ti va· 
: ... ti-

14 ı inci teşrin 19.lU - Git, dedi, budala L. 
f :afatıdı Clmarabit hanında ı2 Bu söz ikisini ayırmıştı. O rak ile nıLçhııl ~l·r~l ri opt:rl'ti 

numarada Hacı Adli Mehmet Rlfaı zamandanberi bunu hiç unut- J pcrd<. 
ve şeriki: ınamıştı. Gene böyle bir şey işi --------------

fOrtkAdın şurekı\dan deceginden korkarak artık hiç O HQRHQRQN• 
ilacı Adli :\lehmet Rifaı bir kadınla maceraya girmemi~ r. 1 

ş~r.kadın ti. Şimdi gene o kadınla mı kar 
l(uoı-elı Zade lahmııt şılaşacaktı?. - Kim bilir kadın 

B ıu~lı· :'ılektep !Obk '<o. 35 
oauaYcn~ sJ:>a ıc ın ak1am.ı kajır. 

Azami mıkdarı 
Kilm;u 
101250 

10906 
ln 
Sı~ıı· eti 

Bal) a c,;anakkale yolunda m'ı<tahdem amele lıölüğii -efradının 
senei malj\c nihayetine kadar 'erilecek laşesimlcn balada mıkdarı 

muharrer un ve sığır eti 3 teşrinisani 930 tarihine miisadif pazar· 
tesi ıı;iınü saat on he~te ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle 
ye kapa! ;ıarf usulile münakasaya nz edilmiştir. Talip olanların 

dipozitoların yüzde yedi buçuk nisbetindc dipozitosunun '.ezneye 
teslim ile ye' mi mczkOrda şeraiti miinakıısayı öjtrenmek isteyen
lerin daha eHcl encümene gelmeleri ilan olunur. 

ı.stanbul Vilayetinden= 
\lalzc·nk~i \'ekıllctt' n tabı teclidi 'e mahallerine gönde

rilme -,c Postaneye l:adar sevk Ye anbala.iı müteahhide ait P)mak 
iızcre Dahiliye Vekaletince 11,500 defterin tabı, kapalı zar!la 
münakasaya konulmu~tur. Taliplerin 7,5 nisbetindc teminat akçesi 
veya l ltikömctcc muıebcr bir banka teminat mektuhile teklifna· 
melcriııi mtizaycde ve Miinakasa ve ihalAt kanununun 1 o uncu 
1Badde,ine gi\rc ihzar ederek Dah;ıiye \. ck<ileti Mübayaat komis
yonu~a ıı;öndernıclcri ve yahut bizıat 20·10-9;30 Çarşanba glinü 
saat tiçte mezkur konıi,yona ve şartname numuneleri görmek 
arzu edenler hcr;;Lın Ankarada l)ahlliye Vekaleti VilAyctler idaresi 
3 iıııcü ~ube müdur!up;ııııc ı,rnnbulda \ilhcte muracaat C)lcmeleri 
ilıln olunur. ------
İstanbul Liseleri mubayaat komisyonundan: 

<; •mlıca hız Urta mektebinde yapılacak inşaat 2· 1 1·19.fü tarihine 
müsadıf pa«r ~una sut lb da ihalt'i icra kılınmak üzere kapılı zarf 
usulile mün1ka;nya kor.ulmuıtur. Kefilnımeyi gfümek ve talıil:lt almak 
istcyt'n taliplerin kom.isyoıı kitahetine müracaıtlan. 

ıinemılannda 

gal• mü!lamrrcıi olarak 

va 
DONALD 
tarafındın 

ı;ı B~~Mi ~~~im 
liheten: FOX JURNAL SESLi 
lngiliz il. 101 balonunun filndiı

ıana giderken voldı CBeauYais)de 
düşüp yand:jtı KnrUlecekıir. 

ihtar \ltisamerelerı MELEK' 
te saat 9 .. 10 da ve ELHAMRA" 
da 9.4~ d• başlanacaktır. 

Fiaılardı zammiyıt rnktur. 
Bu mıl,.esn1 lılm pek yakında 

Ankarida l\Ll ·p ) ve lımir'de 

( :\111.l.I l\l'TCPI iANE ELHA
Ml{A sinemalarında gösıerlle

cektir. 
-- Par.moıınt filmidir 

Hürrem Hakkı;Eminenindi- tiyordu. yal halinde.-:-. Hayaller -haki-:.----=.- Asıl de-dikodu merkezle-
- -
"Milligte,, in taebi ıoınanı: 94 

linin altrıida daha başka hava- Eminc:ye kahye söyledi, hal- kat oldular mı derhal renkleri- ri. .. 
disler, hatta civcivli dedikodu- siz halsiz oturdu. Hürrem Hak- ni, §ekillerini değiştirirler, kıy- Nevres Vacit, o sabah neşe-
lar olduğunu da hissediyordu. kı, gayri ihtiyari gazeteleri u- met, kuvvet ve ehemmiyetleri- siz, düşünceli idi: 
Fakat daha fazla soramadı; ;;;atacak oldu, fakat uzanan eli- ni ya b!isbütün kaybeder, yahut - Gazeteleri okudun mu? 
Nevres Vacidin yukardan sesı ni geriye çekti:. arttırırlar. Fazilet Hanımın, Ki - Şöyle bir baktım. 
duyuldu: - I:<asih'i niçi~ arıyorsun? mil Beyin, şunun, bunun dimağ - Neler var? 

- Rasih, Nerde? - İstanbula, kıtapçıya gön- 1 !arına nakşolan hayal, müp- - Senden bahsediyorlar! 
Emine, hemen sesin geJditi dereceğim. Kimseye kitap vere hem, gayri vazıhtir. Bu müphe - Hepsi takdirkar bir lisan 

tarafa seğirtti: medim ki.-. • 1 mi yetin açılması, onların ıinir- kullanıyor. Tabii aralarında u-
.Wlllımul )'eıarl - Odasında efendim. Hürrem Hakkı, kardeşinin o-' !erini elektrikliyecektir. fak tefek farklar var. Yalnız 

_Hele, hele •.. Sen de b~şka t f s , - Daha kalkmadı mı? muzuna vurdu: Nevres Vacit, elini alnına ya bir nokta da birleşiyorlar: Se-
J ara ı.. onra. .. B f D 1 - b kli 

Vefatını sebep olan has 
tutulduku en soıı >C•li ~ 

muzikılı 

YltDIRIM 
Filmi pek yakındll 

-~ P E 8 t~a 
• Tohum husule getiren ıe 

yı(Jllan ameliyeye dair i•I 
bıklundıki icat için Sinıl Mü 
ti umumiyeılnd•n i<tlb•al e 

olan 26 S.frinsani 19:.!8 ı~ 
7011 nuaerolu ihtira heraıı hık 

bu kere bıfkasına !ırat ve 
!cıra verilecetlnden meıkOr ih 

satın almılt , .• vahut lııicır el 

arzuıunda bulu~aıı ze\atı:. l;ı 
Yeni postahane .rko>ında .\şır 
di kiıtUphanesi cadde~inde ·ru 
hanının 18-22 numerolarında 
.-ekili Hınri Vılter htok efe 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

ARANIYO 
Anası! Fıllbeli olup llarhi umu 
c•el Jstanbul"dı ve Kınard.ı otur 
bilinen bir zahit fımilya5-ı 't 

Borzi zade l lüieyin ~:rendının 

mesi Muzev..,·cn llanın1 n,ırnıll 
kadına l'ili-be'de amca-ı 'Jı 
lsınıil Efendiden küll" et i 
kalmışıır. Mumaileyh• \ Juı• 
Hanım c~er havana i<o l"ılı~c 
tülüj:tOne müracaat cılem«L 

llıla zadt.,f: \hrııel 

ti!\ 
- Mevsimi olsaydı, fid,ıı 

çek açsaydı, bu taze g iille 
likte romanı verseydim .. · 
iyi olurdu! Değil mi H .. 
ne iyi olurdu? 

Hürrem Hakkı, tereddiİ' 
çiriyordu: 
- Belmaya, kitabı sen, k 

mi götürüp vereceksin? 
- Bu akşam, çaya gel 

!er!. . Romanım, acaba oıııl. 
zerinde ne tesir bırakacak? l~;ı.adisler de var galiba .. Kim- _Bu kadar efendim. - Uyandırayım mı eye en- - ost arın çogu e eyeme pıştırmıştı: ni, genç ve canlı buluyorlar .•• 

lenlen neler duyuyorsun?.. Hürrem Hakkı, dudaklarında di? .. . mişler, kendileri almışlar! - Sen, bunları kimden duyu Muvaffak oldun, Nevres! halde bunu okur. 

U··rku""tmı"yen, alıştıran bır" tebes- Hu_rre_m Hakkı, merdıven başı - Hangi dostlar? yorsun, Allah aşkına? Nevres Vacit, içini çekti: - Samimi söylüyorurn, 
- Fazilet HanımefonJi de H K ben d k - 1 

Su··mıe bakmakta ı"dı· ,· ayag"a na gıttı: _ - Fazilet anım. • • imil Hün"em Hakkı, Emineyi ele - Sonunda da muvaffak ola . rea, ~ o uyacagım 
!>ek merakla okuyorlarmış .. Ka ç k k ç B v - k k k d N · · · M ı - kalktı, Emı"nenı·n elı"ne bı"r ıı·raı - o er en.~. . ocugu u- ey... e saıre. .. verme ten or uyor u. ev- bılecek mıyım? - ersı • * • 
m;ı Be)•elı::ndi, ev .. ela ok:ını.ak d A - K N v · --ıd·· v - · · · H ı sıkıştırdı: yan ınna... şagı ın... onu evres acıt, gu u: res acıt, mütecessıs ınııanlar- Hürrem akkı, an amıştı. 
istemişler, bu yüzden araların- . şalım. .ı, ij. -Bu acelede, kim bilir, ne dan hiç hoşlanmaz, kızar, ayıp Kardeşinin gözlerinin seçme- Hürrem, bu gece, Fazilet 
da kavga çıkmış, kitap yırtıl - - Demek Fazılet Hanım, me - Bonjur Hürrem... Şimdi fikri fasit vardır? 1 lardı. Hürrem Hakkı, bunu sö;,;. meıine rağmen başını çevirdi, nım, bize vedaa gelecekld~ 
mış, yeniden alacaklarmış!.. rakla okuyormuş_! . geliyorurp. - Ona, hiç şüphen olmasın.

1 
lediği dakikada Emineye yol sahte bir neşe ile: Hürrem Hakkı, Nevres 

- Bak, bak, bak .. Ne vak'a - - Evet, Beyefendı. Nevres Vacit, ellerini uzun - Ne icat edebilirler? verilecekti: - Elbet, dedi. Bu, senin hak din yüzüne ıbön bön baktı: 
!ar olmus da, benim haberim - Başkaları da vardır. Sen, rop dö şambrının ceplerine sok - Bilinmez akıl, sır ermezi - Köyde, bu, mühim bir~- kın; muvaffak olacaksın! - .ı':rtık gidiyorlar rnı? 
yok. Peki, kızım, sonra?. duyar, işitirsin. m119tu. Ağır ağır aşağıya indi. ki.,. <lise oldu. Herkesin ağzında... Nevretı Vacit, durduğu yerde - Yarın apartımana t 

- Rahşan Hanım, büyük Emine, hala nazlı nazlı kıcı- Gözleri biraz olsun görürken -. Belmayı dillerine dolıya- 1 - Sen, lstanbula tatımna- sabırsızlanıyordu: yorlarmış. 
beyefendiden bir dane imzalı tıyordu: <bastonuna dayanıyor, tırabızan caklardır. , dan köyde olup bitenleri, dedi- - Rasih, kalksa artık ... İs- - Geç kaldılardı ! 
istiyecek . - Belma Hanım, bütün arka !ara tutunuyordu. Lakin gözle- Hürrem Hakkı, sinirli sinir- kotluları nasıl duyuyorllUll1 tanbula gidecek, dönecek... Nevres Vacit, eli çene 

Hürrem Hakkı, elile mani ol- daşlarına, akrabalarına; benim rinde bütün ışıklar sönünce, bii ti kaşlarını oynatıyordu: - Vapurda, trende... Belmaya, bu akşam kitabı ver-' küskün gibi duruyordu: 
du: romanım! Bu kitap, benim için tün desteği, kılavuzları attı. Ac - Sanki bilmiyorlar mı? Nevreı Vacit, başını eğdi; meliyim! 1 - Sen, bugün Rasihin 

- Onu bırak.. O, en maliım yazıldı! Diyor. zini. bir ay:ıp gibi saklamak is- - Biliyorlar amma, bir ha- - Oraamr unutmuıtwn. Elile bahçe tarafını işaret et- den ne anladın? 
' (8itme4i> 
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'ı 

Mahlut ve pis kokulu 
yağlardan sakınınız. 

Enfesi nefais Hasan Zeytin Yağı Kiloluk şişe 80, okkalık 
şişe 100 tenekelerde 

90 kuruştur. 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, piUvda, havyarda ve bilhassa 

yaglardan tevekki. etmek lazımdır. Bilhassa içmek suretile l lasan zeytin 
Toptancılara tenzilat 

mayonezde Hasan zeytin yaıtı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Haınıziyeti yoktur. Bakkallar dan. aldığınız .fl~tıcn dah ı ucuzdtor. llalıl 11 

yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum., taş, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra sarılık hastalıklarında bol bol Hasan zeytın yajtı ıc;ınız. Hasan l~cza depos.dt , 

-

Muhtarlar ve S. C. Fırkası Dalalet, diye buna derler! 

(Bas. 1 inci sahifede) ı makta ise de neticede gerıe halk C.H. Başı birinci sahifede ıca ayni çiçek tarhlarını sulamak 
. fır kasma reyini vermektedir. , 'h. . h . f 1 d tan usanarak intihar eden bah-

tecileri fırka binasına bıle almamak- Sarıyerde san at tarı ının angı a! ın a h.k. . .. h . hl 
tadırlar. . . •• .. • Anadolu zaferi abidesine mua· çeva~. ~ a!esı şup esız ma -

ınhı·ıa~ 1 b•s.ladı Sarıyer ıntihabatt gene sukunetle d'I h k l te. mu ahnızdır. Darülfi.inunda ya-
..,. devam etmi• herkes kazaya gelerek 1 eaer yaratan ey e tra§a il · d ··k 1 k 

· S be · . ' . . . . . d··f t • · rm vatanı e erm e yu se tece Aldığımız malumata gore er 8 bırer bırer reylennı ıstımal etmışler- sa u e tınız . 
1
.•. , . . 

Fırkanın son zamanlarda oal!antt ile dir. Burada da C. H. Fırkası kazan- Gaziyi bir heykeltrat olarak azız genç ıgı yel.ştırmek mesaı-
duran nahiye ocak merkezleri intiha maktadır. tasvir etmek istiyorsunuz. Onun si size her gün ayni çiçek tarhla 
batın kenıli aleyhlerine fena bir ecre- Serbeaçiler Balıkesirde yonttug"u bu abideye ec olacak rını sulamaktan daha .. b .. ezd .. i.,rici 
yan aldığım gördükten sonra birer T d h d d 
birer inhilfil etmektedirler. Bu kabil de sabıkalıları saldırıyorlar eseri bulmadan onu başka hey- a a usan ırıcı mı gorun u • 
bir çok Serbes fırka ocağı idare he: Balikesir 14, (Hususi) - Belediye in- keltraşlarla mukayeseye nasıl Dr. Retit Galip 
yetleri çekildiği için ıayri faal hır tihabatına bugün saat dokuzda başlan· imkan tasavvur edebildiniz? (A
vaziyette bulunmaktadır. mı,tır. Serbestçiler Bergama ve civar tın· a) lılara tapındıkları Allahla 

yerlerden sureti mahsusadil. cclbettikJeri 
Muhtarları elde etmek bir sürü sabıkalı ile beraber Belediye rm heykellerini yapan Phidias 

. • l meydanına ı1clmişlcr ve nümayişte bulun p J I 
ıstiyor ar mu,lardır. Bu esnada sabıkalılardan ha- ve apa 11 İnci U ese mermer· 

Haber aldığmın:a göre Serbea fır- zılan tabanca ve ltıçak teşhir ederek hal- den bir mezar yapmak için se
kacılar mahalle muhtarlanm elde e- kı .. tehdi?e ~yam etmişlerdir. Zabı~~ bu kiz yıl uğraşan Michel Ange ile 
d. k d. 1 hl . h ke.te geçir- mutecavıxlerı derhal yakahyarak mudde· k 
ıp . ~n ı. c. e~n~ are , .. iumumiliğe tevdi etmiştir. Serbestçiler Türk milletine şereflle yaşama 

mck ıçın türlü tudli yollara ~lişmu~- Vali Salim. Fırka müfettişi Cemal ve d b .. 
'erdir. Serbeııçilor demektedırler kı: meb'us Hayrettin Beylere sui kast terti- hakkı ve kudreti enilen en u-

- Her mahallede l:!alb muhtar- batı aldıklannı ~aa etmiş olmalarına rağ- yük, en mukaddes nimeti veren 
lar istedikleri reyleri hatır için attı- men b.u zevat. ~ece ııü.ndü• halk arasında adamı hangi mantık hangi in-

. . kemahserbesti ıle gezıp dolaşmakta, halk 1 f h . J 'h. ı' k 
rabılirlor'. . S reylerini i•timal etmekte ve intihabat sa , angı sa a ıyet e mu ayese 

Bu gulilnı; ka~ate sahip olan · Cümhnriı:-et Halk Fırkası lehine devam edebiliyorsunuz. Türk milleti 
lırka~n bazı glrgın adamlar muhtar etmektcdır. , , .. . 
!arı elde etmek için tavzif edilmiı- Neler uyduruyorlar? kartısmda bukadar ıaubah bu 
tir. Bu adamlar Scrbes frrka nam- mertebe pervasız mukayeselere 
zetleri kazanırlarsa, muhtarların al Hilmi Ef. nin tekzip mek- cevaz olabileceği hükmünü ban-
makta olduğu ilmühaber ve saire üc- tubu gi ilim membalarınızdan çıkar-
r~_ti ikikmids~inl e çıkartılacakalannı Dünkü Son Posta gazetesinde Hilmi dınız? 
soyleme te ır er. · ·ı b" kt · - · · · s· · İ . . ...... "dd" ımzasl c ır me up ıntışaı ctmıştır. ır- Ressam Dela ""'roıx ressam n-

Bır taraftan halkın czildıgını ı ı- kccide Bursa otelinde oturan Hilmi Ef. ... - · ' • 
d eden karşı fırka, bu ücret arttır- den biz de dün şu mektubu aldık: gres bazı tabloları yapmışlar ve 
ma propagandası ile muhtar1an elde "Dü~ Son Post~ g.azetesi~~~ _im.zaı;ı resim san'atında teki.mül vücu .. 
et e- e al şı ,0 r altında bır mektup ınhşar cttıgını, ıntı- d . . J B . . bed .• 

m g ç ı.} : . b" hap esnasında Halk fırkası namına ıo e getırmış er. eşerıyetın il 
Fakat bıç bır mahallede hiç ır lira yevmiye ile çahştmldığtnl halde bi- inkişafı noktasından himmet:er.i 

muhtar buno kulak asmau\ktadır. lilıare üç lira uzattıklarından şikayet et- kı J'd. A k b h. 1 
Be 0 ... lunda tiğimi kemali hayretle gördüm ve iftira- ymet ı ır. nca u ımmet e 

.. ~ g .h b k nın bu derecesine doğrusu parmak ısır· ri takdir ile yadederken iki res-
Dun Beyog u ıntı a atr gene ay dım. Ben vatanımı seven bir fert sıfa- ku 1 b. bl 

.-nakamlık dairesinde devam etmi~- tile Halit fırkası namına çalışmış olabi- samı rtu muş ır vatan ta o 
tir. İntihabat tam bir sükunet için- lirim. Fakat ne bunun için para bekle- su yaratan Gazi ile bir safta bir 
de inkisaf etmektedir. Dün atılan mek hat~r~mdan geçer ·~ ne de fırka hizada ve yanyana göı·mek ban-

. ~ .. .. boylc kuçukluklcre tcnezz.ul eder. Bu 
reylenn "".ecmuu 200 ~ ~ecavuz et - mektubu bana atfen kim göndermişse tak gİ trükün aklından geçer 8 inci 
memektedır. Bunların çınde ancak bih ederim. Sirkecide Bursa L · • • !" h l 
5 rey kadar Serbes fırkaya verilmiş- otelinde Hilmi ouısı~ın a~ a~r~ı yapa°; ng· 
tir. Dün de Beyoğlunda rey veren- ı· f h resle turk mılletının kurtu.uş ve 
ler arasında kadınlar nazarı dikkati t aıye ortumlarının yükselme emellerinin timsali o-
celbetmekte idi. kesenlerin tevkifi lan Büyük Reis arasında bir nis 

Dün 50 kadar hanım reylerini C. Kasrmpaşa intihabJ esnasında itfaiye bet ve münasebet tasavvur et-
H. Fırkasına vermişlerdir. BiJhassa arabalarına hücum ederek 13.stikleri par- k b b ·ıı · ·· .. 
öğleden sorira müntehipler sandık çalamağa teşebbüs edenler hakkında za- me ve uııu 1;': ~ı et_ın yuzune 
basında mahdut bir kalabalık arzet- - bıtaca tahkikata devam edilmaktedir. Hl- karşı uluorta soyııyebılmek ru
me.ktedir. Serbesçiler dün Beyoğlu- dise.ile alakadar olduğu :esbit ed.ilen ~a- hunu ve fikrini politika hirsları-

h . • 1 dı H •• b zı kimsclcrın tevkıfine liizum gorulmuş-
na ıç ugramaınt§ ar r ... at... ura- tür. Tahkikat bugün, yarın ikmal edile- nın kasırgalarrna büsbütün kap-
da artık reklamları da gorillmemek- cok ve maznunlar haklarında takibat ya- tırmış 1 1 d b k d d" D.. B ğl · ihab G • o an ar an aş asm an te ır. un eyo u ınt atı a- pılmak üzere adliyeye verileceklerdir. beki · ·? S ik 1 k ı· •k 
lata ve civan mahalleler halkma mün S l"hlid t kifl enırm~ • a o ara po ıtı a 
hasır olduğu i~in rey vermeğe gelen 

1 
ta 1 e . ev . er hırslarını ışaret hududunda ka-

1 . . . ZM R, ı4 - Salıhh de d!in gece ka- 1 z· b h k · h ~rın çoğunu ışçı ve amele takımı te§- ııuna muhalif şekilde propaganda yapan ıyoruz. ıra, u are etın da a 
kil ediyordu.. 61 kl'i tevkif edildi. hafif mazereti yoktur. Bir resim 

Eminönünde Çorluda H. Fırkası kazandı yapmakla bir vatan yapmak ara 
Dün Eminönü intihabatı gene kay ÇORLU, ı4, (Milliyet) - Çorluda be- amda fark olmadığı noktai na-

makamlık da!reıinde devam etmi§- ıcdiye intihabım ekseriyeti kahire ile zarın ·h 'Ik d f D .. lfü• 
t. Dlln tıJan 1 rin d di 250 Halk fırkası kazanmıştır. 1 cı an 1 e a aru nu-
ır. a reye a e b k E · · b ·· h' • 
k~dardır. Burada da intihabat tam lzmirde de kazanıyoruz nun s~. •.. mı~ı ve ugun ala 
bır sükOnet içinde cereyan etmiş ve İZMİR 14 (Milliyet) _ 1 . d profesoru fsmaıl Hakkı Bf. zatı 
d~ H~ .Fırkaııı: le~ine olarak in- ki intibab~t Halk fırkası lehi:;'~~-~ B.linizdan dinlemiş oluyor. İki 
~ı§af etmış~r. Serbcsçller her t:ı:r~f- mamen tecelli etmektedir. Fırkamı- _ Muatafa Kemal tasavvur buyu-
.a olduğu gıbl burada da artık gorun zın muvaffakıyeti muhakkaktır ruyo s B 1 d b• • t memektedlrl.... · r_ unuz. un ar an ırıne a 

Konyda da kaazndık!. pmdıgınızı söylyor halk fırkası 

Gardiyanların 
muhakemesi 

Hapisanede bir mabkUmun firarı
na sebebiyet verdikleri iddia edilen 
gardiyanların muhakemesine dün Bi
rinci cezada devaıp edilecekti. Maz
nunlara yapılan tebligatın tekidi için 
kaldı. 

Şirketi hayriye müdürü 
Bir müddettenberi Avrupa tez

giihlarmda bir tetkik seyahati yapan 
Şirketihayriye müdürü Yusuf Ziya 
B . dün şehrimize avdet etmiştir. 

V apurcular birliği 
müdürlüğü 

Bir müddet evvel İktısat Vekale
ti mü~avirliğine tayin edilen Şevket 
B. in yerine Vapurcular Birliği mü
dürlüğüt1e Muzaffer B. tayin edil
miştir. 

Gümrüklerde ıslahat 
Gümrük idaresi tarafından güm

rüklerde yeniden bazı ıslahat yapıla
caktır. Bu meyanda ithaliit ve tica
reti hariciye gümrüğü ambar ve an
trepoları yeniden tamir edilerek inti
zama konulacaktır. 

Kadastro mektepleri 
mezunları 

Kadastro tatbikat mektebinde ri
yaziye şubesinin imthanlarma 18 T. 
evvelde ve hukuk şubesinin imtihan
larına da ıg T. sanide nihayet veri
lecektir. Bu sene her iki şubeden 100 
efendi mezun olacaktrr. Mezunlar me 
yanında bir de hanım vardır. 

Bakkallar cemiyeti 
umumi katipliği 

Bir müdd~ttenberi münhal bulu
nan Bakkallar cemiyeti katibi umumi 
liğine Ekrem Reşat B. tayin edilmiş
tir. 

Kambiyo fiatleri 
Dün Borsada tngi!iz lirası 1030, 

kuruşta açılmış ve bir aralık ıo30 on 
paraya kadar yükseldikten sonra ge
ne ı030 kuruşta kapanmıştır 

Liret 9,01 altın 914 kurııştan mu 
amele görmüştür . 

Gıdaların evsafını tesbit 
eden komisyon 

COMPAGNİA GENOVESE Dl ı 
NAVIGAZTONI~ A VAPORE 

Cenovo., Napoli, Katan ve Mes· 
sina'dan beklenmekte olın "CAPO 

FARO. vapuru 16 teşrinievvel 
perşembe gUn!i saat 17 dı Köstence 
Galız ve lbraile mütev"ccihtn ha
rek',t edecektir. 

Malumat, hamule vı yolr.u hak
kında Galata"da Çinili rıhtım hanında 
• Agenoe lnıercontlnental. Anonim 
şirketine müracaat Tel. B. O. 1~94-
a9S. 

COMPAGNIA GENOVESE Ol 
NAVIGAZIONE A VAPORE 

17 teşrlnevvel cuma günü lbratl, 
Galaç ve Köstence'deıı beklenen 
( KAPO VADO ) vapuru bu ayın 

18 inde öğleden sonra saat 1 de 
Mesılnı, Napoli, Mar•ll ya ve Ge
n ovayı lıııreket edecektir. 1 ci ve 
2 ci sınıf yolcu tarifesinde flaılar 
tenzil edilmiştir. 

Mahlrnat, hamule ve yolculuk 
için Galata'da ~'tnili Rıhtım l lanında 
• Agence lntercontinenıale. Anonim 
Şirketin~ müracaat edılmclidlr. 

~~~~·~~~~~~~-..:~ 
Telefon: Beyoğlu 1294 - 1295 

Muhtelit Mübadele komisyonu Türk 

Heyeti Murahhasasından 
Girit- Hanyadaki (250) nufus Türkün mü

badeleten ve Türk vapuru ile Küllük iskele
sine nakilleri tekarrür etmiş olduğundan talip 
olan vapur şirketlerinin bu bapta vaki olacak · 
tekliflerini tahriren ve bir haftaya kadar heyeti 
murahhasaya bildirmeleri ilan olunur. 

Ticaret İşleri Umum müdürlüğünden: 
Sigorta şirkellerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki kanun 

hUkUmlerlne tevfikan TUrkiyede Yangın ve nakliyat sigorta i~le
rile iştığal etmek lizre tescil edilmiş olan ecnebi sigorta şirket· 
!erinden ( Magdeburger ) sigorta ffrketi bu kere müracaatla 1 
temmuz 930 tarihinden itibaren nakliyat kısmını tatil ettiğini 

bildirmiş olmakla mezkur kısımla alakası bulunanların şirkete 
ve icabında lstanbul ınıotakası Ticaret MüdllrlUğUne müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

YOLCULARIN NAZARI DİKKATİNE 
BANDIRMA - İZMİH - AFYON DEMİRYOLU 

Bilet ücretlerinde tenzilat 

lzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu idaresi lst:ınbul'da Topane'deld 
Seyristfain idaresi yolcu salonunda tesis ettiği bir bilet gişesinde ve Sir· 
keci rıhtımında Feyyaz ve güzel llandırma vapurları dıhillndo 0{, 10 ten· 
zllAtla demiryolu yolcu bileti saıtırmağa başlamıştır. Bandırma tarikıle 

Susırlık, Balıkesir, Soma, Akhi;ar, Manisa, lzmir"e ve mezkur hatbn diğer 
herhangi bir istasyonuna gidecek yolcular biletlerini bur"dan tedarik ettik 
!eri ıakdlrde '/, 10 istifade temin etmiş olacaklardır. 

Deniz levazım sahnaluıa koınisJonun~an: 
29,000 kilo Pirinç: 6- ı l-9JO 

edilecek 
14,500 kilo Sabun: 6· 11-930 

edilecek 

p~rşembe günü saat 1 O da ihale 

.. " " 14 de iba!c 

Deniz levazım ambarı ihtiyacı İçin lüzumu olan iki kalem er
zak hizalarında gösterilen 6 teşrinisani 930 tarihine tasa<lüf eden 
perşembe günü mat ı O ve 14 de kııpah zarf usul ile teklif edile· 
cek Hatlar muval'ık görüldüğii takdirde ihale edileceklerinden şart

namesini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bulunanla· 
rın da yevmi ihale gün ve snatında Kasımpaşada deniz Levazım 
satınalma komisyonll!ıa miiracaatları. Dilenci kıyafetli adam 

Dün, yalnız dilenci kıyafeill bir a 
dam mütemadiyen rey dağıtan masa 
!arın aarsında dolsgtıjtı görülmüş
tür. Bu adamm niyeti masalardan 
Halk Fırkası rey varakalarını aşır· 
mak oldu~ anlqtlmıştır. Ve derhal 
"radarı uzaklaşttnlınıştır. 

ANKARA, 14 (Telefonla) nece Umumi Reisi dediğiniz diğeri 
saat 24 - Konyada Belediye intiha- hakkında da hıslerinizi gizliyor. 
batı bugiin ikmaledilmiıtir .Burayage sun uz. 
len malumata göre intihabatta Cüm- M .. d · 
huriyet Halk ı:'ırka&ı namzetleri ka- u errıs Bf. Mustafa Kemal 
hir bir ekseriyetle kazanmışlardır. kendisine tapımlmasmı isteme
Reyler!n taonifi geç vakte kadar de- ğe tenezzül etmiş İnsanlardan 
vam.etmiıtir. Netice yann ilan edile. değildir. O sadece açtıjtı Cümhu 
cİektirb. • • riyet ve inkılap yolunda dürüst 

Ticaret ve zahire borsasında bir 
müddet evvel te§kil edilen mevaddı 
gıdaiye komisyonunun faaliyeti iler-ı !!111•••••••ım•m:ıı•mm1Em••mmml!l;:ııtma••mı1 

le~!:!,'isyon bütün gıda maddeleri- IST AN BUL BELEDiYESI 
nin ayrı, ;ıyrı evsafını tesbit etmek- , ı•LANLARI 
le me§guldür. Gıda maddelerinin va 
sıfları ve ne gibi ıeraiti haiz iiıımı~~ı••mıııı:ı•m~•il!llllllll~-------------' 

Fatihte 
olması lazım ıı;eldiği layıkile teıbit c • ti" B l d • t l 
edilmediğinden esnafla belediye ara- emıye e e ıye op anıyor 

Dün de Fatih intihabatı gene kay 
makamlık binasında cereysn etini~-
1 lr. Diğer intihap yerlerine nisbetle 
burada daha f;izlaca bir kalabalık g8-
ze çarpmaktadır. Maamaflh bunların 
ekserisini seyirciler teıkll etmekte
dir. Reylerini atmağa gelenler çok 
mahduttur. 

ne olu ıntıhabatı neticesi ve samimi yürünmesini ister ve 
. İ~E':!OLU, ı4 (A. A.) - Bele- bunda milletin müttehit ve mı.it 

&ında daimi ihtilaflar çıkmatadır. 1 b J B J d d C 
Komisyonun hazırlamakta olduğu Stan U e e İyesin en: emiyeti 
talimatname projesi bu ihtilafatı esa 

dıye ıntihabatında C. H. F. sı nam- t fk ld , .. ki .. 
zetleri büyük bir ekseriyetle kazan- e 1• 0 ugunu gorme e mut
mışlardır. maın ve müftehirdir. Türkiye 

11ndan halledebilecektir. U 0 0 b } d" t • 0 ı· 
Maamafih bütün gıda maddelerinin mumıyeı e e ıye eşrınıeyve ın 

Cümhuriyetinde mezhep ve vic
Ha yvan sergisi salı dan serbestisi hükümran oldu-

~=ktr~ın tesbiti bir sene kadar süre- 16 ncı perşembe gün Ü saat 14 te iç-

Zeytin yağların muamele d h Bu"ada da atılan reylerin ekserisi 
C. H. İ'ırkaoınıı verilmektedir. Dlin 
verilen 30() reyden ancak U 1 Serbe• 
Fırkaya verllmlıt!r. Burada do!a§&ll 
bir ~kım ayak takımmdan adamlar 
~özde su oatmakta ve 

.. •• l ğuna istinat ederek mutlaka ona 
gunu açı ıyor.. tapınmak istiyorsanız bu niha

Ialah ve yarış encümeni namına yet size ait bir iştir. Kimse karış 
İltanbul vlliyeti baytar müdüriyeti- maz. Yalnız müderris olarak 
nce bu sene de Dolmabahçede has a- bilmeniz faydalıdır ki Gazi Hz 

vergisi tima edeceğin en mu terem azanın 
Bu içtimada zeytin yağı ima teşrifleri rica olunur. 

1§.thanelerinden peşin olarak a-

- Haydi, Serbcsçilere 
au .. diye bal(rrmalrtadırlar. 

bedava hırlarda salı güı~ü saat 15,30 da kü- !eri kendilerin k l ' 
şat edilecektir. h bb e ~rşı o an .~u-

lınan muamele vergisinin ilga
sı için hükumete verilmek üze
re bir rapar hazırlanmasrna 
başlanmıştır. Osldidarda 

Dün l.tsküdar i~tlhabatı da gene 
kaymakamlık dairesinde devam et
miştir. Burada da sükunet hA!dm idi. 
Propagandacılar ortada görünmüyor 
du. Dün l.tsküdarda atılan reylerin 
ekserisi C. H. fırkasına verilmiştir. 
Serbes fırkaya rey verenler pek az-
dır. 

Afyon kongresi kaldı 

Ahırlarda ibzarat bitmiştir. Kayt ~ et ve merbutıyet hıslerının 
muamelesine 16 T. evvel perşembe ~yle .tapınma ve ibadet şekille
gilnü ba~l~acak ve ı.s T. . evvel r~nde ızharından ve bilhassa gü
cum~rte•ı nıhayet verılecektır. B~ zıde türk gençliğine politika te
sergıye aygrr, . kısrak, tay, b?~"· ı- zahürleri içinde tel: k .. d Kanunuevvelde Cenevrede 
nek, manda, ınekler, koç, dışı ana la h mın en as- toplanacak olan afyon mürekke 
koyunlar, merkep, katır, ve katır oşnut kalmazlar. Aglib Bey batı istihsalatının tahdidi kon-
yavrulu kısraklar kaydedilecektir. tarafından toplanan vecizeler ki gresi 1931 M k 1ın 

. • . t~bının 49 cu sayıfasındaki şu ayısına a ıştır. 
Nüfus ışlerı kolaylaşacak c~mleyi lutfen okursanız Gazi- Dünkü cerhler 

Kadıköyde ., Nüfus müdüriyeti umumiyesi n.~ bu husustaki fikri hakkında ı _ Seyyar gazcı Hasan, kay 
Kadıköy intihabatı da sükfinetle nüfus ve iskan muamelatının daha sızı tenvir edebilmek i İn • b . 

cereyan etmektedir. Burada da mah- süratle yapılabilmesi için bir talimat delille d. b ç ayrı bolan hır tulum a meselesınden 
r ser ıne acet kaim • ık k ·· · K •Os bir kalabalık reyini vermektedir. name hazırlamağa başlamıştır. B . . . . az. ç an avga uzerıne gazcı oço 

lfalk Fırkası her tarafta olduğu gibi Nilfus müdürlüğü isk.ln işleri hak .. e~.ı"! ıçm dünyada en bü- yu çakı ile yaralamıştır. 
Kadıköyde de kazanmaktadır. Serbes kında emla_!cl ınilliye müdürlüğü ile Y~ mu~afat ?1i.lletimin en ufak 2 _ Uııkapanmda işçi Rama-
çilerin gürültüleri nihayet bulmuş ol- temas etmege başlaınıftır. hır takdır ve ıltıfatıdır." zanla Şaban kavga etmişler Şa-
duğundan halk, reyini serbesçe isti- Yapılmakta olan talimatnamede İsmail Hakkı Be f ı T • b R b k1 b ' 
ınal etmektedir. Türkiyeye ~elecek mülteci ve mu- h be . d ye • • roıı an amazaru ıça a aşından 

B mu are sın en dö d .. ğü R da · eykozda. • hacirlerln ehine pek çok kayıtlar d . • n u sıra- vurmuştur. aınazan eline ge 
Beykoz intihabatı da devam et- _ vardır. ~ ı.~~!11 parçalanan Ajax İn çirdiği bir taşla Şabanı başından 

mektedir. Burada reyini vermiyenler Süleyman Nazif merhu- dn'ı~gü ka~a.parçaaı üstünde vurmuştur. 
~öylerden gelerek kaza merkezinde a a ara te dıt savururken dal- 3 - Nişancalı Elif ve Sebile 
-.ylerini atmaktadrrlar. Halk Fırkasr mun mezarı g~!ar~ .kapılara~. ~ğulcluğuııu hanımlar kmşulan Ayşe hannnı 
burad'.' ~a kazanmaktadır. Köylüler Süleyman Nazif merhum için b~lır~ınız. Zatı alınızin Gazi Hz. bir çocuk meselesinden dövmü" 
'ıeery.lerını Serbes Fırkaya vermektedir belediye tarafından bı·r kabı·r ya- b t ft Ali hl " 

n.ı ır ~ra an. a ar zümre- !er ve yaralamışlardır. 
Bakırk •• d pılmasma karar verilmiş ve bu- smde goren, dığer taraftan da 4 _ Fatihte arabacı Arif· sar 

oy e · in b' 1. •-'--· k · 1 ' Bakırköy intihaabtt da sükfinetle nun ıç ın . ıra ""'."'~sat on- gız enmesine ça~ışılmış tecavüz- hoşluk yüzünden kavga ettiği 
'Oreyan etmekte ve C. H. fırkası le- muştu. Kahrın pro1esı hazırlan ~ere hedef kılan yazınız Ajax arkadaşı Muharremi bıçakla ya
hine inkişaf etmektedir. Burada Ser- makta olup bu sene zarfında in- m macerasını çok hatırlatıyor. ralamış ve zabıta tarafından ya-

* * * 
lstanbul Beledlytsinden: Vala yangın yerinde 8 inci adada Vefa 

caddesinde 461, 460, 47:!, 478, 477, 479 harita numaralı arsalar 
aıasında S! 1,60 metre murabbaı arsanın metro murııbbaına 350 
kuruş kıymet takdir olunarak satılmak içhaçık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün miizayedeya 
girmek için ihale günli olan 6 teşrinisani 930 per~embe günü le
vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

* * * 
lstan bul Beledlyeıinden: Fatlb yangın yerinde 130 uncu adada 

lskenderpaşa mahallesinde 1513 ve ! 505· I Harita numaralı arsa
lar arasında 8. 71! metro murabbaı yilzsilz arsanın metro murab· 
baına 150 kurut kıymet takdir olunarak satılmak için alAkadarları 
arasında açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün müzayedeye girmek için ihııle günil olan 6 teş
rinisani 980 per~embc günü Leyazım müdürlüğllne gelmeleri. 

Lira 
257 

IOi 

Kuruş 
Si 

06 

,.. .. 
paşabahçesinde lncirköy caddesinde Muhtar 
Kemal Bey zevceıi hanıma ait bir katlı ma
ğazanın cephesinin kat ve inşası. 

Paşa bahçesinde lnclrköy caddesinde Muhtar 
Kemal Bey zevcesi hanıma alt hane bahçe 
duvannın kat ve inşası 

BalAde bedeli keşfi ve semtleri muharrer in~aatın pazarlık su· 
retile 20-10·930 Pazartesi gül'ü saat 15 de ihalesi mukarrer ol

d~ğundan talip ıılanların yüzde yedi buçuk nisbetiııdc pey akçeJe. 
-- -. - - . . .. .. . 

SEYRİSEF AIN 
Merkez A- ntı; Galata kför ı 

' Başında; Beyoglu 236'.l Şuh' 
acentesi; Sirkc•;i'de 'fühür.IJ: 
zade hanı altmdo. Tel fon f,t. 
2740 

il-~~~~~--~ 

Trabzon ikinct 
postası 

[Karadeniz] vapuru 1 fıteşrin ie\'C ı 
Perfembe akşamı Ga!at ı rıhtı
~~ııından kalkarak !nebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize l lopa' 
ya gldıcık ve dönüşte Pazar 
iskeles!!e Rize, Of, Trabzon , 

Polatbane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Stmsun, lnelıolu·ya 
ufrayarak gelecektir, ------ ----------
lSKENDERİYE .. ' sur at postası 

(f ZMİR) ~::,~:i".!:ı 
cuma !Oda Galata rıiıtımınd:ın 
kalkarak cum:ırte;i sabahı lzmi· 
re varır ve lzmirden s:ıat 12 

<le kalkarak paz1rtesi sc•at ı O 
da lskcnderiye·ye 'aracak ve 
çarşamba lskenderiye'tkn ka!
karak lzmir"e uğraprak lsı:an 
bu!'a saat l'l de ı;clecektir. 
l~KEOERlYF.DEN :ıktarma 

1 PORTSAİT için de Eşya ka
bul olunur . 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık postası 

Selamet 
\ apuru her Per· 
~embe akşamı saat 

1 ?de Sirkeciden hareketle Gelibol 
Çanakkale , KüçükkuyLı , Al
tınoluk , Edremit, Burhaniye 
ve Ayvalığa alimct ve ıın!ct 

edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da vcrilı 
Adres: Yemişte Tavilıade 

biraderler telefon İstanbul 221 O 

NAİM VAPURLAR! 

iz mir-Mersin 
Liiks ve sür'at po,tası 

ADANA vapuru 
tt!Şrinle\·velin 1 

20 p ....ı- • ı;t.ııü 
inci azaı•lesı at~ıımı 

Sirkeci rıhtııınııdan h1rekc le 
(Çanakkale, İzmir, Küllük, Boı J. 1 

rum, Rodos. Fcthıye. Aııtal) ' 
Alıli ye ve \ krsin e a1.i rı t " 
avdet edecektir. 

TafsilAt için C:ahta, ı;ı 'lır ık ı 

karşısında, Site Fraıı,cz hanında ' 
12 numarada umumt acantRlı

ğınıı müracaat Telefon Beyol!;lu 
104.1 

Trabzon lüks postası 

S ıh vapuru p b u 16teırinievvel erşem 1 

günü saat 20 de Sirkeci rıhtı-

mından hareketle ( Zongultbk, 
İnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, 

Giresun, Görele, Trabzon, il .. e, 
Mapavri, Atina, Hope ) ye azi· 
met ve ayni iskelelerle Sürme
ne, Vakfıkebir ve Fatsaya a~· 

cayarak avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için mahalli 

müracaat: Sirkeci salonu karıı 

sında Mizan Oğlu l lan :'llo. 2 

Tdefon İstanbul 354 -Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

VATAN vapuru 15 
teşrinievvel 

ÇARŞAMBA 
gtınU ıkşaını 18 de Sirkeci nlılı
mındın har<ketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize iske· 
'elerine azimet ve avdeı ede· 
cektir. 

TafsilAt için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin acentesine müra

caat Tel. lstanbu\ 1513 . . 
ZA YI: Nulii> kAğıdımı zayi ettim 

Yenisini çıkaracag-ımdrn cskisiniı 

hükmil yoktur. Mühendi< 
M. Stihevl 
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Büyük 
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Fabrikası 
En mükemmel kuma~lardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütencvvi 

çeşlrlerde müntıhap elbiseleri muhterem miişterilerin enzarı istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE "MAHSUS 

91/ Liradan 
ll llibarea İngiliz muşambaları 

Kabilitebdil muşambalar 141 /'l., 

Muşambalar blvcrtln 1111rb 19 1 /ıı,, 

Muşambalar lngllh blçia l 
kuma~! ardın 

Gabardin M~}t~~e~. 
Meşhur Mande!berg marka empermubillze 291/ 
Gabardin pardesüler 2 

" 

Mandelbersr pardesüler 371
/ 2 ,, 

MUFLON ile 

İngiliz biçimi kumaşlar- 22'/2 ,, 
DAN PARDESÜLER 

ERKEKLERE MAHSUS 
Trençkotlar 171/2 ~:~:~:~ 

İyi cins yünlü paltolar 131 
/ 2 ,, 

lapliz biçimi K t•• l 141/ 
ıpor ve saire os um er 2 " 

Uctvert ıiyıb ve Kostu·· mler 
u ir renklerde 

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

50~e ~~~ ~~~de Muşambalar 141 
/ 2 ,, 

Muhtelif renklerde 
gabardin Trençkotlar 

OÇCUKLARA MAHSUS 
Kauçuk muşambalar 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile 

Yünlü paltolar 

41/ Liradan 
2 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 istiladeyi mezcediniz 
Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG m lrka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı ) en mükemmel 

EMPERMEABiliZE PARDESULER 
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 rnusambal~ge,miştir. 

tan Fiatine Pera ende - 'Tediyat a Büyük t 
- -------

__ ev et emiryolları 
idaresi ilanatı r 

Kars naf'a ~a~ ınuben~isli~in~en 
Ardahan \ ılmıyç~ım yulunn ı 3 <HJO 23 ~00 ci kilomct-

ıHa yvana tı ehl"ye sergis 
1 •ı 21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacakhr 

........ ACllK:oz:IEl:l1':~31.--• .... ...: .. ı:::ıım:ım:ıı .... ıı 
150 adet var;on örtüstintin kapa.ızarfla munak,ı ası 17-11-930 

pazarte i gi;nu saat 15,30 da An karada Devlet <lemiryalları ida
resinde yapılacaktır. 

• 

htirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu\ aakkat teminatla

rını aynı g•ndc saat 15 e kadar münakasa katip! ine vermeleri 
lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde .\nkara
ia ve ~laydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * * 
Memurin \ c musta'ıdcmm resmi elbı e pnlto \ c ,aırcsı karalı. 

zarfla mün•ka-ay:ı konmu~tur. 
:\ltinaka':ı ;ı Teşrinbani PaZ"Jrte i gıinti s.ıat 17 de .\nkarada 

De' Jet Demıryol arı idaresinde • apllacaktır 
1\lün:ıkasa)·a iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m11vak

kat temınatlarını avni ı;ıınılc <aat 1 tı,30 kadar nıunakasa komis
vonu k~tipligin c nrmdcri lılı:ımdır. 

Talipler ml1naka,a -artnamelcrini 5 lira mukabilinde A .ka-
rada \C lfaydarpaşadaki veı:nc!erden tedariic edebilirler. 

H. Paşa mağaza,ında mevcut olup 4-X-30 tarihinde mlizaye
deye konulan, \erilen fiatlar haddi itidalde olmadııtından ıhalesi 

yapılamı) an takriben 20000 boş çimento çuvalı 1 8- l O 30 cumar
tesi gunü saıc on dörtte tekrar müzayede,i icra kılınacaktır. Ta
liplerin mezkör !(Ün ve .aatte H P. ;\laj\azasına muracaatları ilıln 
olunur. 

•• ot: 

Irmak - Filyos hııttının Irmak cihetinden 65 ile ı 20 inci kilo· 
metreleri arasında idarece ikmaline lıizum gösterilecek nevakısın 

inşa'ı l 8-10- 9:JO Cumarte~i giinii pazarlıkla ihale edilecektir. Bu 
husu takı mukavele ve şartnamelerle v:ıhidi fiat cedveli 15 lira 
mukabilinde l"muml idare muha,t·bat dairesince satılmaktaclır. 

Taliplerin ycvmü mezkılrda şeraiti umumiye vesikalarilc bir
likte <aat on he,dc Ankıırada, \1alzemc Dalre,ine müracaatlan 
ilı\n olunur, ' . . ~ 

7:i0 ccın yeril çımcnto kapalı ı:arfla münakasaya konmi'ı~tur. 

,\J ınakasa 27-10-930 paıaıtesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
Dcmiryollan idaresinde yapılacaktır. 

\lıinakasaya iştırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar mcinakasa komis
vonu kı\tipliğine vermeleri llzımdır. 

Talıplcr münakasa şartvamelerini beş lira mnk:ılıilindc Ankarada 
'c 1 !ai <l:ırpa~ada İdare veznelerinden t~darik edcbillrier. 

lstan~ul ~ünırukleri ~a~ ınu~ıırlu~11n~en 
Gumr IC\.IZlm anbarı··ın aleni ı H naka<a ile ttlm r ve tadili 

rr: karrerdir, 'I aliplcr kc~if ve ~art a neleri p;orup mu~akasanın 

\.ıpılm:agı 2:i 10 930 cı ı:ırresı ,ınu >aar I.+ de tcmınat cHakını 
mu t.ı hıb~n ba 1 m·ıdıri\.._•ıcki komi ~una mur:;caat!Jrt 

roları arasında ayakları klırğir dö~cmcsi ahşap yirmi sckiı: adet 
birer ve iki adet iki ve bir adet dört ve bir adet de altı m<'tre 
açıklıgrnda 32<ı50 lira 42 kuruş bedeli ke~ifli 3~ adet nı~·nfcz ,.e 

göprülcr 3 eylül 930 tarihinden itilıarrn yirmi ı;[ın miiddctlc ve 

kapalı znrF usulile nıünaka-aya vaz'ına karar vcri'mi~tir. miinaka

saya iktidarı Fenni ve mali-ine itimat ediknkr kıılıul oltınaca)tın 

dan talip olanların lıcdeli keşfin yı.zdc ) cdi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkatc akçasını miist:ı>hilıen 16 tc~rini evvel 930 
perşembe günü saat 14 de kadar l'ars cııcdmeııi daimiye \·e şe

raiti nıunaka,ayı anlamak ve daha zi\ t•c taFsıl ıt ve malumat 

almak hususunda nafiz ba~ mühendisliJıinc müracaaıfarı il<\n olunur 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esas NO. Mevkii ve '.'lc\·i 

20 :'i<işantaşı Teşvikiye mahallcsı KAtane caddesi 100 :\o. konak 

23 Zincirli kuyuda 79 donüm araı:i ve muhtelif mcbani. 
26 Beşiktaş Farmahatun mahallesi Beyoğlu cadtlt•"i 5 ve 5, ı 

numaralı hane Ye ahır. 

Balada yazılı emlak pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 5- ı 1-930 
tarihine miısadil çarşamba ıtiinü sasat ur.altıya kadar şubemi7.c 

muracaat eylemeleri. 
~~~~~~~~~~~~~-

Bahri yuna ilan 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
\lukaddcma tamir için ha\ıza alınan Karadcııiı: bogazı haricinde 

o "" :: o ... :: 

41, 24, 30 arzı ~imali ve 29, 09, 30 tuli ~arkldc kAin fener 
işaret gemisinin tamiri bitmiş olduğundan 10 te ·rinievvcl 1930 

tarihinden itibaren mezkur geminin eski }erine konulmuş olduğıı 

lıahriyuna ilıln olunur. 

ls~arta YilaJetin~en: 
Karaaj\aç - Örkenez lızcrlnde yirmi bir tane dokuz bin kırk üç 

lira seksen iki kuruş bedeli keşifli menfez köprü imalAtı sınaiyesl 

22 teşrinievvel 1 CJ;JO çarşamba glinli saat on altı-da kapalı zarf 

usulü ile ihale edilmek iizre münakasaya konulmu~nır. Talip olan
lar munaı..asa ~artları ve keşifleri Isparta baş mUhendlsliğinden 

alabikccklcr ı c talipl~rin muhcndislikierce mu. addak kn memur
larilc birlıktc olmak ve müıavede ve münakasa ve ihale kanunu

nun kapalı zarf hakkındakı ahkam ve usulune riayet etmeleri ve 

m>ıktazi ticaret odası 'tsı ,alan teminat akçeleri ve evrak ve 
vcsaiklerile Isparta daimi encum~nine müracaatları i!An olunur. 

Kayıt ve kabul 16-10-30 per;.embeden 18-10-30 cumartesi akşamına 
• ~·~·· kadar sergi mahallinde. ••••• • • • 

Jstan~ul il~alat ~üınrü~ü ınü~irli~in~en: 
Adedi cinsi markası No Cimi eşya Kilo 

1 Sandık Bf<' 40R7 Demir çatal kaşık 128 

Bal; A~aç kontile pi!Ak tahta 76 
S:ıntl k OZF 2.+2 \eli scdd düğme 41 

2 _, c; N ·ı .'i97 Gılisc den 1 il 

59.J. 

ııo Adet Tehi yağ fıçıları 2600 
7 Sandık S K 1 7 Kurumcu potası kısmen kırık 517 

1 llalya ıc 898 \ un manzarasına 'ımj ipek 98 

9 (,'u\al il g Kfüele parı;:ıları 235 

24 Adet Çanı ağacı direk 617 
l 'ıçı l' A il Kestaae hü!Asası 205 

Dok nıe Hurda demir nıakina 410 
aksamından 

2 Patlak p :\1 s Sutkostik 427 
4 Sandık BS Pamuk mensucat !069 

10 Sandık Zl" 110 Felemenk peyniri transit 370 
2 ., llurma ,, 123 

Balıtda muharrer '5 kalem e~ya 15- 10-930 tarihinde lstanbul 
ithalat giimrıiğü satış komisyonunda bilıııiizayede öatılacağı ilan 

olunur. 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mü-J sine karar verdiğini ve yalnız yangın 

rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 sigortasile iştigal edeceğini bildirrnis 
tarihli kanun hükümlerine göre yan- 1 ki k' · k ti h t k • 
gın, ve hayat sigorta itlerile çalıtmak ~ ma a mez ur şır e _n aya ı~mı 
üzre tescil edilmiş olan yerli sigorta ile aliikadar olanların şırkete ve tca
şirketlerinden "Güneş sigorta Türk bında İstanbul mıntakası Ticaret mü
Anonim Şirketi" bu kere müracaatla dürlüğüne müracaat eylemeleri ilin 
hayat sigorta muamelatının tasfiye- olunur. 

lstan~ul ~Onır~kleri ınu~afaza ın~ir li ~in~ ın: 
1- Muhafaza merakibi için 20 derecesi hararette 720-725 

derece ıikleti izaflyede 80 ton benzin muhayaası 20 gün zarfındc 
kapliı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Şartname Istanbul'da Gumrük muhafaza müdLirlıığunden 

isıenilecektir. 

3- Taliplerin %7,ll teminatı kat'iye akçesi veya Bankn mck
tubile ihale günü olan 27 teşrinievvel 930 pazartesi gut'ü saat 
14 te muhafaza müdiriyctinde ha.zır bulunmaları . 

KARON Alman 
Be 

Devredilecek ihtira beratı 
"Sigara makinelerinde yahut b 

!ıra alı ıadillt, hakkındaki icat i 
Sinıl Müdüriyeti umumlyeılnd 
istlhial edilmiş olan 1 ttfrlnlsı 
ı 926 tarih ve 545 nomorol u lbt 
beratı hakkında bu kere batlı:ası 

ferağ vevahuı icarı verlleceıınd 
mezkQr ihtlrayı satın ılmık veya 
isticar etmek arıuıunda bulun 
zevaan lstanbul Yeni poıtıhıne 
kasında Aşir Efendi kütüphan 
caddesinde Türkiye Hanında 18-
numerolarda kain vekili HA!' 
VALTER !STOK Efendiye mürıca 
eylemeleri. 

Oevtedlletek ihtıra boratı 
"Sigara imalinde kullanılan tütll 

!erin tarıklanma'1 vo lmlAsına ma 
sos alAıta tadilat. hakkındaki k 
için Sinai müdüriyeti umıımlyesi 

den lsrlbsal edilmiş olın 1 teşrinisa 
1926 tarih ve 563 numerolu ibti 
beratı hakkıada bu kere başkası 

!erat veyahut icara verileceıınd 
mezkOr ibtirayı uıın almak vtyah 
isticar etmek arzuıonda bulunan ı 
vaun lstanbul Yeni poııabıne ark 
sında Aşir ~;f, kütüphıneıi cadJ 
sinde Türkiye Hanında 18-22 n < 

mero!arda klln nkill HANRI VA 
TER ISTOK Efendiye müraca 
eylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Mensucat iplikleri ve milstah; 

!Atı nın ihzarına mUtealllk usul. ha 
tındaki icat için Sınai mUdüri ., 
umurnıyesinden iıtibsal edilmiş ol 
1 t eşrinisan i 1924 tarih ve 222 ~ 

nıımerolu ihtira beratı hak~ında l 
kere lıaıkasına ferağ veyahut ic. 
verilece~ınden mez~dr ihtlrayı urı 
almak veya isticar etmek arzu~un ~ 
bulunan zevatın lstanbul Yeni po 
ıahane Aşir Elendi kütüphanesi ca 1 
dcsinrle Türkiye ilanında 18-2l ıı 

merolarda kain nklli lJA:\RI IST< ı 
Ucndive müracaat eylemeleri. 

Dr. A. KUTiELJ 


