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2 dCİ sahifede : BLJG~~ r irfan müessesemlıln 
-Sultan Jiamlt tarihi tefrika klişaı re sftıl 
-Harici ve son haberler 4- il!>: n1ektı:plere bu sene 

3 Ü •· h.f d 0000 talebe yn7ıldı 
5 inci sene, No 1682 ncu sa ı e e: 5 ·Türklüğü tuhk fr lJe maz· 

1- Bugün lstanbul'da reyi nun musevllerin beraetl 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 
• ..., n n nwn n • ._,.... •• ,, ......,.., n n ._......_..,,.. zn ._... n ,., 

ame milracaat ediliyor 
2 - Halı ila11arı müteınadiyen 4 Uncil sahifede: 

nlç:n düşüy :Jr? 1- HikAve 2- ı\'\eıcteo 'iler 

~alkı:ın konferan- 1 

sında Bulgarlar Antalyada da · vatandas kanı döküldü ! 
lll:uhtelif uzviyetler arasında bir 

U<Jaıma, bir birleşme temin edebil
•k için birleştirici k:ııvvetlerin 
herneahal ayırıcı kuvvetlere galebe 
tnası iktiza eder. Bugünlerde 

.. ikan konferansı münasebetile bü
un Balkan memleketlerinde tekrar 
ttlilrnekte olan Balkan ittihadı me-

Serbestçilerin tahrikatile Antalyada M.Venizelos 
A 

resmı dairelere taarruz edildi ! 28 T. Evvelde An
karada bulunacak lesinde de ilk evvel nazarı dikkate k d •• k •• ı 

lınacak cihet bu noktadır. Balkan- Taş ve sopa ile 10 vatandaşın anı o u müştür . 
. 1da ötedenberi bir kar•ııklık, zıd- Yunan ve Macar başve-
~~·to~~:ttf s;i~~~~~rr;,:~~~:s~~~- S. F. erkanı ve mütecavizler tevkif edildiler killerinin ziyareti ayni 
cı kuvvetlerin tefevvukunda ara-

d k lazım gelir. Yakın bir İstikbal- l t b l HaA dı· se nasıl oldu? tarihe tesadüf ediyor 
e Saikan ittihadının bir realite olup S an U ATİNA, 15 (Apo.) - Tür-

ı.lınıYacağını anlamak için de ayni , ı.. b k. f · E · B h · •· 
'"""etlerin bugün nasıl bir mahiyet İnf İ.ıı8 l ıye ~e ırı .. Anıs • dün an~ye 
~t•ettiğini tetkik etmek zarureti var- S b f k . "h b d d k nazınle mulakatmda M. Venıze 
ır. Hakikatler ancak geçici bir za- v k er eSİ lf a InİI a ı Ur Urffia Ve !osun Ankaraya seyahati Macar :an için saklanabilir. VUıaları ol- S. F. dün Çlglrf an- ' k . . .. k ld Başvekili Kont Bedenin de An-
u~ğ~rt~~~~.görmek muvaffakryetin /arının birikmiş kargaşalık çıkarma ıçın Onaya 0 U ~~'.'-YI zi?'.,areti~e ~esadüf edece-

liiç •üphe yoktur iri Balkan mil- giinde/ihf erin/ Verdi ANKARA, 15, (Telefonla) - Antalyada belediye intihaba- gıruy teblıghe~ıştır. b b 
leu ' . . . d k · h kk d h .. k" • unan ancıye nazın u te -
~ •ri..'lin Balkan ittihadı hakkındaki d , 1 d ğ t l tı münasebetıle tahaddüs e en ve ayı a ın a u umet l"' d d 1 T .. k fi . be-
0nsepsiyonları tamamile biriblrlnin Para agıtı ır 11 1 1 ma:ı merkezine her taraftan mufassal malumat gelmektedir. Bugün ıg en °:01 

ur. seb nnh·· .. 
~l'ni değildir. Balkanlarda da tıpkı intihap yerlerinde gine aldığım tafsil§ta göre Antalyada herkesi müteeasir edecek ha- ytanıd~.efşe drletmışok, u usnu 
d ~rupanın diğer mıntakalarmda ol- gürüftllfer balJladı diseler cereyan etmiştir. · esa u ten o ayı Ç • memnun 
ıııuğu gibi bugünkti siyasi nizamdan İstanbul intihabati dün bütün ka- Belediye intihabatının Cümhuriyet Halk Fırkası lehine bir old~ğunu ve Yunanıstan~ M~-
~ernnun olanlar ve olmı- zalarda devam etmiştir. Dün evvel- cereyan aldı>ıınr gören Serbest Fırka erkanı ve taraftarları bir canstanla bir ~ostl1!1' mıs~ıle 
lU~la~ . vardır.. Halbuki 

1 
bu- ki günlere nisbetle daha çok mün- 6 bağlı bulundugunu ıll tmı 

bııı angı .şekilde olursa ~. s~n tehip gelerek reylerini istimal etmit taraftan intihabatı durdurmak, diler taraftan {jehirde tahrikat . M V ni 1 y ve e . §~ 
iJit una~ak. hır uzlaş~a f_?rm~~nun !erdir. Dün hiç bir tarafta hldise yapmak suretile ve kargaşalık çıkarmak maksadile tUrlü türlü tir. · e ze os unan hancı
~. net;ıcesı mevcut sıyası statukoyu zuhur etmemiştir. Yalnıı dün intihap tedbirlere tevessül etmişlerdir. 
1 
~atalıze etmek olacaktır. Fena şe-c~t altında bu vaziyeti tahkim ede- Bu tahrikat neticesinde dükkanını kap_ayan bir çok esnaf nü-

M. Hol1Jtad M. And•rson M. Rtv•s 

Anneler ·aile reisi 
addolunacak mı? 

Bu ·mes' ele de 
hakemliğine 

bitaraf azanın 
havale edildi -------Giritteki Türkler İtalya tarafından liste 

verildikten sonra İzmire nakledilecekler ~~ mesaiye ittirak eden milletlerin mayi§e i§tirak etmiştir. Bu nümayişler resmI dairelere taarrus 

1 
ıııl büyük bir ANTUZYAZM gös- · zabıtaya karşı taş ve sopa istimali gibi çirkin hadiseler ihda-

etıncsinc imklin yoktur. Onla.r bu sına müncer olmuştur. . 
llıe&aiye iştirak etmekle beraber, ay- Bu hareketler şuurlu bir halk kütlesi tarafından tel'in edil-
01ca kendilerini taJ<yık eden §U veya • k 1 k u .,azlyetin ıslahına da çalıgmak- mi§ ve failleri zabıta tarafından ya a anaca nezaret altına a-

Muhtelit mübadele komisyo 
nunda cumartesi günü bir hey' 
eti umumiye içtimaı yapılacak

ı tır. 

vale edilen üçuncü iştir. 

Girit Hanyadan gelecek ıso 
ailenin listesi de henüz İtalya 
hükfuneti tarafından verilmiş 

~ geri kalmıyorlar. İşte Bulgarla- lınmıştır . .. 
~ konferansta tutmuş oldukları Bir habere göre bu karışıklıkta ona yakın vatandaş meoruh 
d ttı hareket kendilerinin bu zUmre- düşmüştür. Antalyadaki Serbest Fırka heyeti idaresinin nü-
1;~~lduğunu vlızuhla ispat etmek- mayişçileri tahrik ettiği ve bizzat nümayişlerin riyasetinde bu-

Kadınlar C. H. fi, katiplerine lunduğu anlaşılmıştır. 
1 Muahedeler ahkamını samimiyet- miltemadlgen rey varaka- Memleketin muhtelif mahallerinde ayaktakımından ibaret M. Betıen M. Venlz . {Oj 
~ tatbik ettiğini söyllyen Bulgaris- l bir çok kimselerin Serbest Fırka namına tahrikat yaptıtı ma- . . . 

n, akalllyetler meselesini ileri sil- /arını yazdırıyor ar /umdu. Fakat Antalyada bu son hareketin baçmda bilfiil mu- ye nazınl.e berabe·r· .2. 5 teşrı.nıev 
1
' 1 .. •k bazı kom•ularından dolayısile ~ ld Eli k ak llııışteki bir v:.Ziyet almıgtır. Yugo- yerlerinde Serbestçilerin propaganda halif fırka heyeti idaresinin bulunması umumu müteessir et- ve e ı ruvazorune r ıp o-

ıı ciları gene faal vaziyete geçmişler-
avya bu vaziyeti anlamaktan geri d. miştir. (Devamı 2 inci sahifede) 
~ ~ rnamı§tır. Zahiren mevcut mu~e- Propagandacılara para!. jl,fütemmim malumata nazaran Antalya Serbest Fırka erka-
deıerin tatbikine taallfik eden bu me- lt 1 1 d d H"k" · · ıeı B 

1 1 1 
d.,. Dün akşam üstü bilhassa Beyo" nı nezaret a ma a ınan ar meyanın a ır. u umet, asayışın 

1 e u gar ara ı 6er bazı Balkan 11 f · · · db' 1 • 1 '''" u· ahh al !unda propagandacılara Serbest fır· muha azası ıçın ıcap eden te ır erı a mıştrr. b-' e mur as arı arasında adeta 
1'. ~zeti nefis meselesi haline gir- ka tarafından para tevziatı yaprlmış
~ştır. Konferans havasını biraz bu- tır. Son Uç dört gUndür ücretlerini 
b~nd~ran ve karşılıklı konuşmalara alamıyanlar dahi dün alacaklarını al
tıayJı siyaset çeşnisi veren bu mesele mıılaröır. Para dağıtılırken hayli ga
ij;nnında daha ağır noktai nazar lh- rip ve gülünç sahnele rcereyan et-

',.3flarmın gizlenmekte olduğuna 
•Phe yoktur. 

~ Akaniyetler meselesi, başta Ma
t edonya. meselesi olmak üzere siyasi 
): ~oğr~ft .bazı mühim meselelerin 
den~ .hır ıfadesinden başka bir şey 
~ ~ıldir. Baulgarların fikrine giSre 
il<> tı:ılrnt bir uzlaşmanın ilk azimet 
) ~ası milli mevcudiyetin tamami-
1,•tıne taallfik ede!' şikayetlerin lza
dl •dilmesidlr. Fakat ayni meseleyi 
b lerleri nasıl görüyor? . Balkan itti
~ ~d~a ~it Yugoslavya konsepsiyonu 
):dır?: Vazl~tin ha~ilô bir tahlilini 
,~•bilmek ıçln bu cıhetl de mütalea 

Darülfünun eminliğine 
kim seçilecek? 

Hukuk müderrislerinden Yusuf Ziya 
ve Muammer Raşit B. lerin namzet

liği ekseriyet kazandı 
Yarın saat on dörtte yapıla

cak olan Darülfünun eminliği 
intihabatı için faki.iltelerin mü
derrisleri arasında yaprlan te
mas ve milzakereler neticesinde 
vaziyet tavazzuh etmiştir. Baş-ek zarureti vardır. 

ZEKi MESUT 
ı ta Hukuk ve fen fakülteleri ol

Romen murahhaslan 

LHakkıBey 

Mllderrislikten mi, 
fırkadan mı 
çekilecek? 

Reşit Gafip beyin makalesi 
ve Jsmall Halılıı beyin 

bir mektubu 
Edebiyat Fakültesi terbiye müder-. 

riıi lımall Hakkı Bin~ Fırka 
latanbul oc;ağı reioi olarak faal politi
ka hayatına atılması dolay11ile möder 
riılikten müotah sayrlacajı hakkın
da Darlllfünuna tebliaat yap,~amtı 
beklenmektedir. Bir müderriıin ye
gane ilim müeoseıemiz olan Darül
fünunun siyaaetten uzak kalmaıı za· 
ruri olduğunu nazan dil?:ate almıya 
rak ocak reisliği yapması bir çok de
dikoduları mucip olmaktadır. Darül-

gitti 
ı.. Şehrimizde bulunan ve Bal-/ 
"<ili. konferansına iştirakten av
'~ eden M. Pella riyasetindeki 
,k11en heyeti murahhasası dün 
ııı·Şanı memleketlerine avdet et 

duğu halde müderrislerin ekse
risinin Hukuk fakültesi namzet 
leri Yusuf Zıya vf! Muammer 
Raşlt Beylere rey vermek husu 
sunda mutabık kaldıkları anla-

1 

fünunemin vekili ile Edebiyat fakül• 
teıi reisi bu meselede aralannda ih
tilaf olduğuna dalr vaki olan neşri

M.RalJ/t ve Yusuf Zı11a IJ.f•r yatı tekzip ederek siyasetle meşgul 
bir müderris hakkında ancak hilkü
met tarafından karar ittihaz edilebi
leceğini söylemi,lerdir. 

1§lerdir. 

" Politika " nın 
yeni tefrikası 
.ANA, KIZ 
muharriri: 

Viktor Margrit 
mütercimi: 

İsmail Müştak 
ı-·· Politika refikimiz yakında bü
~lr. F~~~sız romancısı Viktor 
d argnt ın bu romanını tefrika e-
~cektir. 

d Cemiyeti beşeriye ve kanunlar
~ a lilyı~ old'.'ğ.u ad~leti b<l!aınıyan 
"-dınlıgın dını akıde ve içtimai 

aıı• ı . 1 ane ere esır yaşıyan kadınlık-
., mücadelesini tasvir eden bu ro .. 
~n bugün bütün hürriyetini is
.;.; ~ e~~~. ve .. Cün_ıhuriyet reji. 
't··rıın butun hurmetine nail olan 
d "~k kadını tarafından layık 0 J. 
R~~ dik~at. ve alaka ile okunaoa
. f°Phesızdır. Romanın tercüme-

;• •mail Müştak Bey tarafından 
tlapdınış olması aslındaki kıyın.,. 

I / muhafaza olunduğunu göste-

1 1ı;· «~illiyet» bu nefis romanı e-
1 tı:lınıyetle tavsiye eder. ...____ 

§ılmıştır. !ebenin Hukuk naıruıetlerinde 

Bugünkü vaziyete nazaran, k"!.acağ~ı anl~yarak i~tihap~a 
miktarı 109 olan müderris ve muııtenkif vazıyet almagr tercıh 

En çolı r~g atanlar muallimlerden lllakal 69 zat bu. edeceklerini söylemektedir. 
hanımlarımı:ıdır bloka dahil olmuşlardır. . Ekalliyeti ~eş~~ e~:nı~r .. Ede 

migtir. Bet liradan yarım lir~ya ka İntihap günü bir kısnn mü-. bıyat fakUltesı reısı .. K~prulu z~
dar yevmiye alanlar vardrr. Elıne ya- derrlalerin daha bu kuvvetli ce- de Fuat, sabık Darulfunun emı
nm lira sıkıştırılan bir çocuk boy- reyana iltihak etmesi muhtemel ni Neşet Ömer ve sabık fen fa-
nu11u bükerken arkadaglan: . görillmektedl kültesi reisi. Htisnü Hamit Bey-

- Yahu bu çok çalışıyor .. Hıg r. 1 1 T Ed b. •1Ah· 
olmazsa !ki papel verin, diye dağıtan Ekalliyette kalan diğer mü- ere ıp, e ıyat, 1 a ıyat ve 
adamın merhametini davet ediyorlar derrieler ise daha şimdiden ga- Devamı betinci sahifede 

dı,. Yaygaracılar paralan aldıktan "'==-""'-======================== 
sonra canlanır gibi oldular ve : ---

- Serbes, Serbes, haydi burası .. 
diye bağırmağa batladıla,r. Fakat bu 
b~rmalar içten gelmmiyordu. Bir 
kaç gUndenberl ortada görünmiyen 
Serbes fırka er kanı dün intihap yer· 
!erini dolaşmışlardır. Fakat karşı fır
kanın yeniden başlıyan propaganda 
!arına rağmen halk gene reyini Halk 
Fırkasına ekseriyetle vermiştir. Dün 
Scrbes Fırkaya veril~n reyler ancak 
yüzde 3 Ubulmuştur 

Sedat B. in beyanatı 
Dün Beyoğlu kaymakamı Sedat 

B. bir muharrlrimize demiştir ki: 
- Yarın gazetesinin yalan hava~ 

dieleri meyanında bir tanesi şayanı 
tavzihtir. Sözde asılan cetvellerde 

1 
Serbest Fırkaya mensup olanların fıi . 
zalarında yok işareti varmış ve bina-ı 
enaleyh reylerini atamıyorlarmış. 
Halbuki mesele şudur: Listelerde 
meslekleri gösteren bir hane vardır. 
İşi olmıyanların karşısına bittabi yok 
diye yazılmaktadır. Yarın gazetesi 
hentiz liste tetkikini bile bilmiyor. 

D vamı 5 inci sahifede 

Diln Vali ve belediye reisi Muhiddin Bey Yeşilköyde inşa edilen ilk 
mektebin kilşat resmini yaptı. Resim Vali Beyi korılelayı keserken 

gösteriyor. Yazısını iç sahife/erimizde butacoksınız 

Emin vekili Must,.Ua Hakkı B. 
Maarif Vekiiletile münaıebatı hakkın 
daki suallere cevaben demittir ki: 

- Maarif Vekaleti Darülfünunun 
tabii reiıidir. Lüzum gördüğü tak
dirde bir müderris için nazarı dikkati 
celbedebilir. Bu hususta Darülfü-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Beş hasta var! 
Etem izzetin yeni estJr 

Pek yakında Mffllgel 
neşretmeğe baılıyacaktır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Etem Izzet'ın eseri, 

fakat BtJlkigs'ln 
romanıdır • 

Bu romanda bir kadının 
bütün maceralı bayatı ile 

bııraber eski, yeni ve ileri 

hayatın bütün tezahürlerini 
bir ıinema fılimi gibi göz

lerinizin önünde canlı bir 
halde bulac lksınız. 

Dün toplanan birinci büro değildir. 
komisyonun bütçesini tesbit et- İtalya hükumeti Glritlilen 
miştir. Hey'eti murahhasalar · üç kısma ayırmıştır. Bir kısnu
beyninde yeni bir noktai nazar nı doğrudan doğruya mübadil 
ihtila.fi ç~kmıştır. Bu ihtilaf an- addetmiş, bir kısmını kendi te
n~lenn -~ıle reisi addedilip edile baası olarak kabul etmiş, bir kıs 
mıyecegı noktasındadır. Yıuna- mı mübadillerin de emlaklerine 
nistanda bulunan ve reşit olnu- tasarruf etmesini kabul etmiş
yan çocuklar babalan İstanbul- tir. İtalya hariciye vekaleti mü
da olduğu takdirde avdet edebi- badi! addettiği ailelerin listesini 
leceklerdir. Fakat babası ölmüş hariciye vekaletimiz vasıtasile 
bulun~p ta İstanbulda yalnız Muhtelit mübadele komisyonu. 
annesı bulunan çocuklar avdet na bildirecek, komisyon da bu 
edebilece.kl.er mi~~r,. edemi~: ailelerin mübadil olduğuna ka
cekler mıdır. Bu sualin cevabını rar verecektir. Bu karardan son 
bitaraflann vermesi, yani işin ra buradan vapur ve memur gi
hakeme havale edilmesi tekar- derek mübadilleri İzmire nakle 
rür etmiştir. Bu iş, hakeme ha- decektir. 

• 

\ 

• 

Atletlerlmi:ı Ahteon ot~U medhalinde ••flrlmlz ve 
erlıiJnı sefareti~ beNJber 

Atletlerimiz döndüler 
Seyahat, sporculuğumuzun Hası ve inki, 
şafı noktasından da çok iyi olmuştur .. 
Kafile reisinin izahab ve bir Yunan gazetesinin 

takdirkar ve samimi neşriyatı 
Balkan oyunlarına ittirak etmek 

üzere Atinaya giden atlet ve tenisçi 
!erimiz dün sabah Umberya vapuru 
ile şehrimize dönmüşlerdir. Sporcu
larımız rıhtımda, sporcu arkadaşları 
tarafından istikbal edilmişlerdir. 

T e11ekkür telgrafı 
Sporcularımız Umberya vapuru 

ile Pire limanından hareket ettikleri 
sırada Yunan Başvekili M. Venizelos 
ile Yunan spor teşkilatına karşı va- ' 
puru telsiıi ile telgraf çekerek gör
dükleri hüsnü kabulden dolayı teşek
kür etmişlerdir. 

Dün bir muharririmiz 
Atletizm federasyonu reisi 
neddin B. ile görüşmüştür. 
neddin B. de.!"iştir ki: 

kafile ve 
Bürha
Bürha-

- Seyahatimiz bildiğiniz gibi 
başlangıcında biraz gürültülü oldu. 
Buradaki bir takım arkadaslar hic U· 

mulmıyan zamanda bizi a;kamızdan 
vurmak istediler. Biı bu hareket do-ı 
layısile hayli meyus olarak Yunanis-

5 inci sahifede 

Sedat -Ş.jrinya:ı Ball<aa 
şampiyo11luğu1111 
oldılıllln so11ra 
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MIUJYl<..'T PER$F.~mr. 16 T RIN!EVVEL 1930 

Sulta amit~l -
''"''r"''·· .• 

HARİCi HABERLER •• 
Talısltı Paşanın Balkan konferansından sonra Devlet Bankası tesis heyeti 

faaliyete geçiyor (TercUme ve lktlbe• 
hakkı mahfuzdur.) 

Hünkarın gazabı 1 
Aktedilecek Türk .. Yunan misakı bütiln Balkan 
memleketlerinde ehemmiyet ve alaka ile karşılanıyor 

ANKARA, ıs (telefonla) -ıbeş güne kadar faalryete g 
Devlet Bankası tesis heyeti on cektir. 

Mabeyinci Arif Beyle ikinci hazinedar 
nasıl gözden düşmüşlerdi? 

yeni devir il Ecnebi matbuab il lngiliz-Rus 
Alman yadaki 
"Çelik miğfer,, 

intihabat nerelerde bitti ? 
ANKARA, lS A.A. - Kon-,belediye intihabı bugün hi 

ya, Şarki Karaağaç, Ordu, Çor- bulmuştur. Cümhuriyet . 

Balkanlarda sükun 
Arif Beyin eniştesi Ahmet veya teşriki mesai etmesi Hün Ve emnjyet 

Rıza Paşa il~ A~?1et Şevket ~a kin kuşku~andınyordu. Atinada toplanan birinci Bal-
:ıanın haremı humayunda bır Arif Beyı İstanbula avdete kan konferansı işini bitirdi da
hemşU:el.eri vardı. .İkinci h~- ikna i~~ bir .. ha!,~i .. uğ.raştldı; "ıtdı. Balk.an konferansı y:Unız 
nedar ıdı. ~erek Arıf Beye mu: kendisının gor~.ugu ~ıınet ve talkan memleketlerinde değil, 

f nasebetle~ı ve l?erek.~aremd~ki iltifatlar, teveccuh ~e ı~s~nlaı; Balkanların haricindeki Avrupa 
1 bu hemşırelerı munasebetıle hatırlatılarak ve hır şı~ayetı merkezlerinde de ehemmiyetle 
Ahmet Rıza ve Ahmet Şevket varsa bunu doğrudan dogruya k 

1 
d 

Paşahr bir aralık çok yüz bul- zatı şahaneye arzedebilec~ği i- arBşı. ıı:n ~·Balk k f ransı 
lard C .. l · p d' h . · · - · h 1 ırıncı an on e muş ı. um esı a ışa ın zah olunarak gırıştıgı ata ı B lkan ınl k ti · · .. s-

. 'f 'h .. ğ k .. . · "h 1 a me e e erının mu ıltı at ve ı sanma musta ra · yoldan rucuu ıçın nası at er ve kbel .. beti · kt · a 
· · · f' ta munase en no aı n -olarak yaşarlardı. rildi. Arif Bey kendısını ırara da "h' b' d t 

· · · · · · b' zarın naz mu ım ıra ım a -Günün bırınde Arıf Beyın ık sevkeden sebeplen başka ır va- U Konferansın ruzna-
bali hüsufa yüz tuttu. Bu es- sıta ile Hünkara yazmış oldu- man_ubş '.t'.b 

1 
h ı· m"u'hı'm me s 1 H · ·ki · h · b 1 ht · t mesı u ı ı ara ayı 

nada u tanK amıt ı bı:ıcı a~ı- ğundanl.. unk imarın muE evıya ı saili ihtiva ediyordu. Bir taraf
nedarı da onyaya te ıt etmış- meçhu um a ıştır. sasen a- Balk d 

1 1 
· · · • 

· A 'f B · "h d" .. d 'h 'l'f fk' t tan an ev et erımn sıyası tı, rı eyı teveccu ten uşu- rarnız a ı tı a ı e ar mevcu .. b k 
1 

ki · t 
· · · h · d K - d p · d k munase atını arşı ı ı emnıye ren ve ıkıncı azme an onya oldugun an ve arısten yaz ı d 

1 
b' d 

1 
k .. · 

.. b 1 · b'l · d be d 'k' · ı ve evam ı ır ost u uzerıne ya gonderten se ep en ı mı- tarın a n en şı ayet etmış o - . . . k . t k b · 
· 'k · · d - ıstınat ettırme ıs er en u sı-yorum; tahkik ve tamı e\me- ması da varıdı haur bulun ugun , h . b d 'ktı 

dim. Yalnız şu vak'ayı biliyo- dan kendisi bu mektuplarım be- ya~~ sa 7 yan~ . ~ın a 1 

1
-

rum: Bir gün Sadtrazam Cevat nim vasıtamla göndermediği gi- sa ~ teş~ ı mes~d~~~ ~e yap\
Paşadan bir tezkere geldi. Sad: bi Hünkar da bana bunlardan ma azın;.:~ ~1 d 0~~~~ -
razam Paşa bu tezkeresinde, bahsetmemişti. muş: .so~a ı n . a a goru -
mutasavver olan bir istikraza Hulasa bir müddet sonra A- mesı ıktıza eden ışler konuşul
ait istizanına henüz cevap veril . d ld ld' muştur. konferansta bulunan al-nf Bey av ete razı o u ve ge ı. t ınl k · T" k' y 
mediği halde Kırkkilise telgraf . d b" · ı k .. .. ü ı me e etın - ur ıye, ugos 
hanesinden Avrupaya çekilen Halın eA ıdr P.•şdmanh ı g~rulknk - lavya, Bulgaristan, Arnavutluk 

. . . . yordu. v etın e uzura ı a y . R ıl-
bır telgrafta bu ıstıkrazm aktı- bul olunduğu gün ben de nezdi unanıstan ve omanya - m . 
ne tarafı şahaneden müsaade ha d b 1 d m Sal rahhaslan Balkan memleketlen 
lıuuruldug"u muharrer oldug"unu şa ~e e . u unufyortr ute.essu"r~- arasınd;ı. devamlı bir sul-

, na gırer gırmez a ı h" "ku d · ak · · k 
bildiriyordu. Filhakika Sada- den yere düştü, baygınlık ala- u ~uf~- 1evnbea~~'kl ıç~n. pe 
retten o i1ıtikraz için .evvelce metleri gösterdi, o kadar ki za- lsamıml Hıs le; bs' ~ ı . enBnalı kan
bir istizan tezkeresi gelıp arzo- h d .. t · oldu ve attı ar. u asa ırıncı an 
!unmuş fakat henüz iradesi çık tı ş~ ~eh e m!1 ;e.ssır girerek konferansı ileriye doğru atılan 
mamış~ O tarihlerde istizan by~n a k 1 ususı at~edyı·e bir adım olmuştur. Her sene top 

. ızzat o onya ge ır · 1 k k f d kağıtlarını mabeyınciler okur, . . anaca olan on erans bun an 
iradei seniyeleri yine onlar ge- ~rıf '!3ey bu ta~hten son~a sonraki mesaisi ile başlanan bu 
tir;irlerdi. Dairei kitabete hiçbir v~ıfes.ıne ke~afıssabık gelır yolda ilerilenmiş olacaktır. 
iradei seniye tebliğ olunmadığı gıderd~~ fakat ışe karıştırılmaz Balkanlarda emniyet esasına 
halde Kırkkilise telgrafhanesin dı ve nüfuzu yoktu. istinat eden devamlı bir dostluk 
den "istikraza müsaade olun- Sultan Hamjpin hoşlanmadı- tesisi için filiyat sahasında ne 
muştur,, yolunda bir telgraf çe- ğı şeylerden biri tle Avrupaya var? suali hatıra gelebilir. Fa
kilmesi filhakika şayanı dikkat azimet için mezuniyet is.temek kat bu sualin cevabı pek de men 
idi. Cevat Paşanın bu ikinci tez idi. Bu kabil talepler birer su- fi değildir. Mesela yakında M. 
keresini de huzuru hümayuna retle geçiştirilirdi. hatta bazı ea- Venizelosun Ankarayı ziyareti
takdim ettim. Hünkar beni hu- zrmı devlet bir arzu ve istidaları le imzalanacak Türk - Yunan 
zura çağırdı ve istikraza ait ira- nın is'afında müşkülata düştük- misaki her hatde Balkanlar sul
dei seniyeyi sabahleyin Arif !eri zaman mahtum beylerinin hü icin kıymetli olacaktır. 
Bey vasıtasile dairei kitabete hastalık sebebile Avrupaya azi- S~fyada çıkan nim resmi "La 
.gönderdiğini söyledi. Ben bit- metlerine müsaade olunmasını Bulgarie" refikimiz Türk - Y 4 

-.ahi ademi malfunat beyan et- istirhamederler ve nev'ama ıvaz nan misakından bahsederken ez 
tim. Arif Beyin bu iradei seni- mahiyetinde de arzularını elde cümle diyor ki: 
•eyi nezdinde alıkoyması ve ederek mezuniyet talebinden "Ankarada aktedilecek mi

e Jabıiliye tebliğ olunmadan ev vazgeçerlerdi. Bu, gülünç ve şa sak alakadar hükumetler arasın 
vel hususi kanallarla Avrupa vam esef bir yoldu; fakat ne ça ua gayretli müzakereleri icap et 
.ıehafili maliyesine malfunat ~e ki ekseriya muvaffakıyete tirecektir. Bunun 0 kadar ehem-
·erilmesi bir borsa <spekütasyo iysal ederdi. miyeti yoktur." 
ııu için olduğuna şüphe yoktu. (Bitmedi) Sofyalt refikimiz Atinada 
.'.ultan Hamit bundan pek sinir toplanmış ı>lan Balkan konferan 
ıendi; esasen ben huzura girer Etabli vesikaları smdan bahsederken diyor ki: 
ken Arif Bey dairei hümayun- "Konferansın bize gösterdi
'dan çıkıyordu. Siması korkunç rumlara veriliyor ği yollar şimdiye kadar tatbik 
bir halde idi. Kuvvetli bir tek- • .. d h · d 
dir ve tevbih işittig"i aşikar idi. İstanbul, ıs A.A. -Tal~~mu edilen usuller en da a zıya e 

d hl - teminat arzetmektedir. Çünkü Bu tarihten sonra iradei seni- badele komisyonun an te ıg o-
hu yollar her şeyden evvel iti-

yelerin mabeyinciler vasıtasi- lunmuştur: matsızhğı ve emniyetsizliği ida 
le gönderilmesi usulü lağvedil- ı _ İstanbulda müteşekkil 

me eden mesailin müspet hat ça mişti. muhtelit mübadele tali komisyo 1 · · - .. 't lmak 
· · 'd t re ennı aramaga musaı o 

Arif Beyın mebdeı ı ban bu nu elyevm stanbul mıntakasın f "d · · 'ht' t kt d' " 
' b'l d' • · b .. . d b 1 aı esını ı ıva e me e ır. olabilir; yahut' ı me ıgım aş- da ve Türk tabııyetın e u unan 
k~ ~:bepler te.veccühten düşme ve ~osye~eri tali komisyonda Filistin ve ıngiltere 
sını ıntaç etmış olmak muhte- tetkik edılmekte olan Rum orto .. 
meldir. Her halde Arif Bey ik- dokslara etabli vesikası vermek KU?ü~'. 15 A. A. - ~us-
bal sandalyesinden sukut etmiş le meşgul olmaktadır. Tali ko- tFe.m

1
. le~adt musteşan Dr.d ~hıels, 

ti. Sarayda teveccüh ve iltifat- misyon, bu faaliyetinde devam .1 ıstın ~ yapma~ta ol b~g.u de
tan mahrum kalmak bir an için etmekle beraber vaziyetlerinin ~~r ve te tış seya atı.m ıtırece~ 
de insana yüzlerce düşman ya- t tk'k" · · vakt'le muhtelit ko- gı sırada Nahalallakı Yahudi e ı ı ıcın ı . . · · · D 
ratır, herkes onun aleyhine dö misyona- istida vermiş olan ve ce~aatını zıyaret etmı~tır. r. 
nerdi. Arif Beyin ikbalden su- bu istidaları henüz bir karara Shıels.' beyanı hoş~edı.ye ge
kutu Ahmet Riza ve Ahmet raptedilmemiş bulunan kimseler lenlenn b~~~ temennılerın~ m?
Şevket Paşaları da fena halde le ellerinde tali komisyon tara- kabele ettıgı sırada musevılerın 
sarsmıştı. O tarihlerde parla- fmdan verilen ve birden 2000 Filistine para kazanmağa değil, 
mağa başhyan Çerk~s Mehmet, numaraya kadar yeşil bir fiş bu- fakat ıı:im bir.~efkureyi ta?ak
Tatar Şakır ve Fehım Paşalar lunanları mezkur vesikaları al- kuk ettırmek ıçın avdet ettıkle
harekete geldiler. Artık Rıza ve ak üzere Babıalideki mülga rini pek ala takdir ettiğini söy
Şevket Paşalar için ne dahilde, ~ariciye nezareti binasındaki !emiş, İngiltere hükfunetinin 
ne de hariçte bir istinatgah kal daireye ı 930 Teşrinievvelinin milli bir Yahudi yurdunun vü
mamrştr. ~ehe.ur oldu~l~n t~- ı 6 ncı gününden itibaren müra cude gelmesine yardım hususun 
veccüh ve ıkbalın av?etını hanç caat etmeğe davet eyler. daki taahhüdünü müdrik bulun 
ten daha kolay temın edeceklc , . . . duğunu ve her hangi bir İngiliz 
ri zehabına düştükleri için mi, 2 - ~alı komısyon daırelen hükfunetinin bu taahüdünü mev 
yoksa her taraftan saran düş- ~.':bahleyın saat 9 dan ı 2 ye ve cut güçlüklere rağmen yerine 
mınlara .karşı muh~fazai ne~i~ ogleden sonra 2 den 6 ya ka~ar getireceğinden Thhudilerin e
ve haysıyı;t edemıyeceklennı açı~ bul~~aktadır. 3 - lstıda min olabileceklerini sözlerine 
~"ıad,klan icin mi her nedense sahıplennın pasaport kıt; asında 'l' tını' t' 
~· , 6 f f ·ı h" · 1 · · T"-k ı ave e ş ır. bir gün bu üç zat İstanbulu ter- otogra ı e uvıyet erını, uı • 

d k P · k tıl tabiiyetinde bulunduklarını ve Avusturya sefareti '>e ere anse ac ar. . 
Sultan Hamit iİk önce bun- Rum Ortod?ks mezhebine salik müsteşarı 

elan cok telaş etti. olduklarını ıspata medar olacak Avusturyanın Ankara sefa-
Arif Bey gibi senelerce müd v~sika:an hamil bulunmaları reti müsteşarı M.V. Hornbostel 

det sarayında ve en mahrem rıca 0 unur. Avusturya hariciye nezaretinde 
mua"Ileliitında bulunmuş bir za 4 - Kayıt ve vesika itasına yeni bir vazifeye nakletmiştir. 
tın Avrupada kalması ve kentli ait muameleler meccanen ifa o- Halefi M.V. Biseh 

Borçlar mes'elesi lu, Sındırgı, Kar~ürsel Yaya: \Fırkası namzetleri eksen 
köy, Burnova, Erzıncan beledı- kazanmışlardır. 

müzakere ediliyor ye intihabatı bitmiş c. H. F. sı Muğlada intihap tem 
Alman yada ~on günlerde ya- t .1 d 1 f k "k namzetleri kahir bir ekseriyetle olundu 

Pılan . niimayi•'1or Avrupamn ngı tere e ame e ır ası ı - . "h dil . 1 di 
-r • kii' ld'k ıntı ap e mış er r. B her tarafın.da nazarı dikıkati cel tıdar mev ne ge 1 ten sonra MUGLA, ı4 A. A. -

betti. "Çelik miğferler,, denilen ilk işi Sovyet Rusya hükumetilc Burnovada da kazandık diye intihabatı temdit edi 
"Stahlhelm,, teşkilatı ·geçit res siyasi münasebatı iade etmek İZMİR, ıs A.A. - Bumova tir. 
mi yapıyor, intihabatta büyük oldu. 
bir ekseriyet kazanan milli sos Fakat Rusya ile tngilterenin İzmirde incir, üzüm ihracatımız 
yali6t Hitle.\ .fırkası ile bu teş- arasındaki en mühim bir mesele 
kilat elele yiiriimektedir. muallakta bırakılmıştır: Borçlar İZMİR, 1 S A. A. - Bugün 1 lif memleketlere 1566 kilod 

"Times,, gazetesi Almanya- meselesi... Muallakta kalan bu 18 kuruştan 42 kuruşa kadar Geçen sene ayni tarihte 
da ıbu vazi,yet devam ettiıkçe ha meselenin halli münasebatın ia- 2772 çuval üzüm ve ıo kuruştan memleketlere ihracatımız 
rid ve dahili siyasetin miitees- desinden sonraya bırakılmıtır. 40 kuruşa kadar ıS46 çuval in- 434,259 kilo idi. 
sir olacağım kaydederek Al- Bir müddet evvel teşkil edi- cir satılmıştır. Bu sene mevsim iptida 
manyayı bağhyan muahedeyi len bir komisyon iki tarafın iş-1 ~e~iri~iz _ti.caret ?d~ı ~z~ dan ı 4 teşrinievvel tarihine 
yırtıp atmaıktan bahsedenlerin tirakile bu meseleyi halle çalış- ve ıncırlerımızın vazıyetı tıcan- dar İzmir borsasında ı3901 
hariçte sebebiyet veroikleri en- maktadır. Bu mesele uzun sür- y~leı_i hakkında bir r~po~ n~şret kilo incir satılmıştır. Geçen 
di~eyi kaydederek ezcümle di- metli değildir. Hala da ne vaktt mıştır. Bu sen~ .mevsım ıptıda- ne ayni tarihlerde ıS223968 
yor ki: hfalledikceği kat'i surette kesti sından 1 S ~eşrınıevvel akşamına evvvelki sene ise ı 7 703 791 

Şimdiki halde, Brüning kabi- rilemiyor. Yalnız bugün mevcut kadar İzmır borsasndal9541348 idi. 
nesinin milli ıslahat için müşkü- olan bir vaziyet varsa 0 da mü- kilo üz~m ~atılmıştır. Geçen se- Son hafta zarfında satış fi 
latla çare bulduğu bir sırada ef- zakeratın devam ettiğidir. ne aynı tanhte 3022_ı 718 ve ev- ti şudur: Süzme: 27-45 ve el 
kan umnmiyenin dikkıatini mu LONDRA, 14 A.A. _ İngi- velki sene. ayni tarıhlerde 23, me: ı 6_30 ve pacal: 8-24 ve 
ahedenin tadili serabına çevir- !iz _ Sovyet borçlar ve metali- 11'1,200 kılo .sa~lı;ı:ıı~t!. Son h,:ıf- turel 7_11 ve hurda s ve mu 
mek pek felaket olur. bat muhtelit komisyonu tarafın ta satış fiya~ :ıtıyulala 4S ve al.a lif 23,S tan 24 kuruşa kadar 

Muhtaç olduğu sermayeyi el- dan neşredilmiş olan tebliğ, Rus 3~-4~,S ve bırın~ ~3-37,S ve ı- Mevsim iptidasından 14 t 
de etmek icin daha U2l\lll müd- lar tarafından millileştirilmiş kincı27-32,S ve uçunctı 22-26,?S rinievvel tarihine kadar ihrs 
det Almanya'nm tabi olduğu olan İngiliz emval ve eml!kinin ve karaiı_oce. 1~-21,S kmuştur. tımız: 
harici alem son Reiohstag'ın tavizi hakkındaki muhtelif meta Mevsım ıptıdasından ıs teş-
bütçe meselesini kavramaktaki libat ve İngilterenin elinde bu- rinlevvel tarihine kadar muht~ Almanyıwya ve şimali Avr 
acemiliği dolayıısile sarsnlmış- lunmakta olan Rus esham ve bo- lif memleketlere vaki üzüm ibra ya 3ıoıS8l ve İngiltereye: 
tı. Muahedeyi tanımamak gitbi nol~ı ile diğer huııusi borçlar catrmız şudur: . • 471,428 ve Amerikaya 3003 
sözlerle bu vaziyet daha ciddi- hakkındaki taleplerle iştigal ey- Almanya v_e şımalı Avrupaya ve Fransaya: ı8279S ve İtal 
leşir . ., lemek u'"zere dört talt komisyon 82S7S60, İngıltereye 3306408. ya ı4S6Sll ve A.vusturalya 
"Times,,maıkalesine nihayet F 19 52 Anı 49018S ht 1 f 1 ke 

t · d'lmi ld .ı<.. b"ldi ve ransaya 10 ve en- ve mu e ı mem e verirken yeni Alman meclisi ayın e 1 ş 0 Uı;unu 1 r- 1 ki d G 
millisinde ilkinci olarak en bil- mektedir. İngilterenln, Rusya- kaya 400974 ve taly1'fa 3,011, re S6120 lo ur. .eçe?' ~ene 
yük bir ekseriyete ma1ik oluve- daki dahili harplere mUdahale 973 ve Mısıra 19,260 ve muhte- ınlktar 13660070 kılo ıdı. 

ren gayri rı:ıes'ul bir ekalliyetin etmesi yüzünden mütevellit za- p . b t r 1 B ·1 ~ht ·1 Ali 
berekatınden bereket versin bey yiatın tavizi hakkında Ruslar arıs orsası v~ zves ı- rezı ya l ı a 
nelmilel mali{'e aleminin milte- tarafından sededilen metaliba- yanın neşnyab NEVYORK, 14 A.A. - B 
essir olmadıgını kabul etmekle tı tetkik ve bunlarla iştigal ey- MOSKOVA, ı4 A.A. - İz- zilyadan gelen haberler., iki 
beraber bu harekatın la.kayda- lemek üzere bir beşinci tali ko- vestiya gazetesi Paris borsa ve srm tarafın bilhassa Par~na
ne karşılandığını Z!atınetmenin isyonun teşkili de ileri sürül- piyasasının vaziyeti hakkında opa~lo hududunda :-'~ Mın'.'5 
hata olacağını ilave edivor. mektedir. intişar eden tebliğleri mevzuu raesın cenubu garbısınde şıde 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!I-- bahsederek diyor ki: muharebelere tutuşmuş oldu 

M Ven• l İ ·1 H kk B y · · rını bildirmektedir. . ıze OS Smaı a 1 e "Sovyet dumpıngı hakkında M h lif h b I 
. u te a er ere nazar 

(Başı 1 inci ~ahffede) (Başı 1 lncl sahifede) mahiortara ~tbılan .. ha~erjlenn ral:: asiler Minasgeraesten tarded 
. . . yeti ugun ur ova 5 ya ınlşler ve Paranada muvaffa !arak hareket edecek ve 28 teş- nun emanetinın yapacalı bır !"Y yok adamları ve matbuat tarafından . . 

1 
d J.J 

rinievvelde Ankarada buluna- tur. Bu gibi huausatla meıırul olabi- da teyı"t olunmaktadır. Diğer ta- yetsızlıklere uğramış ar .ır. 
caktır. lecek teıekkül divandır,,. f T' t . d l ti kumet tarafından neşredılen 

ra tan ımes gaze esın e 1:1: - teblil<de asilerin Bellog Ho 
Balkan konferansı 1. Hakkı B.in bir mektubu şar eden mektup Fransanın ote- tı;' . te ketmı's oldukla 

delegelerimiz Selanikte · b - d · d zon e yı r 
İ lımail Hakkı B. dün gazeı.,,mize denben u.g ~y pıyasasın a yap bildirmektedir. Asiler de Sa AT NA, lS (Apo.) - Bal- •· • d h t !atmaktadır 

intiıar eden Re•it Galip B. in maka- tıaı umpıngı a tr · I p · · d k k f d T .. k h""" · ' " . d 'h pau o ve anına arazısın e an on eransm a ur ~:1 etı ·~~i üzer!n~ gazetemiz~ bir m~ktup Fransa hükfuneti_ Fransa ant - takım muvaffakiyetler kaz 
murahhasası Selaniğe vasıl ol- gondemıııtir. Bu nevı ne§rıyatta raç olunacak bugdayın her to- ld kla S 

1 
pO 

muş ve pek parlak surette kabul daima en kolay cevap vennek tarzını nuna tahsis ettiği dört beş mil- mış o u . . rmı, .aopau o 
edilmiştir. Türk misafirlerinin teıkil eden bu mektubu yeni bir nü- . r . . d . kuvvetlennı Quatıgua yakını 

mune ve misal olmak üzere aynen yo~ ıs~er ıng. pn~.n. k u~pıng da mağ!Up etmiş olduklarını 
emrine mihmansarlar tayin edil dercediyoruz: telakkı edemıyecegını at ıyyen h"kfun t kıtaatının mühimırı 
Tmiştir. Muhterem Meb'us Retit iddia eyliyemez. Fransız huğda- m~traly~zler ve ağır toplar 

ürk-Yunan ticaret mu- Galip Beyefendi yımn İngılterede Fransa~~ d~- rakrnak ve büyük zayıata gir 
ahedesi hazırlandı ha uc~z satıtn:asının klasık bır tar olmak suretile ric'ate rne 

Ankaradan gelen malumata Muhterem efndim ?u~pıng oldu! gunFu Fran~ızlar bur edilmiş oldukları bildirrn 
göre Yunanlılarla ticaret müza Milliyetin aünkü nushasnda ınkar edemez er. ransız pıyasa tedirler 
keratı esas itibarile bitmiş ad- "Y(arm"da intişar eden bir maka lannda Sovyet buğdayı 120-12S Birç .k İtalyanlar asilerin 
dedilmektedir. Tarefeyn güm- lem münasebetile yazdığuıız ya şilinge sa~?ığı h:tde Tuna rafmd: bulunmakta' ve bir G 
rük tarifeleri tesbit olunmuş, i- ztlan okudum. Hükümlerim- memleketlennın bugdayı 112 baldi kıtası teşkil etmektedirl 
ki memleket arasındaki ihracat le hiç bir alakası olmayan bu şi.~inge ~tılmaktad~r .. Polonya LONDRA, ı 4 A.A. _ H 
ve ithalat nisbetlerinde itilaf yazınıza ve suallerinize cevap hukftmet11!1n dum~ıngı d~ her- ciye nezareti Brezilya hiikut11 
hasıl olmuştur. Yalnız Yunanlı vermeğe lüzum görmediğimi k~~~e mal~-~d~r; Bızz.at pılsu~- tinin asilerin elinde butuıı, 
!ar Türk sahillerinde Yunanlı- arz ve hürmetlerimi teyit ede- kının dedıgı gıbı Lehıstan ~azı- bütün limanların Pernanbuk 
larm balık avlamalarına müsa- rim efendim. · ?:Si bir ~ene ~arfı~da k ~~gd~f dahil olduğu halde münakal3 
ade edilmesini istemişlerdir. Hü Müderris 1 raca~ın. a pr~m ~ aı;a" mı - kapalı olduğunu ilan etmiş b~ 
kumetimiz hiç bir devlete bu lsmail Hakkı yon ze otı sar tmıştır. lundug"unu ve hiç bir gemiıı1 
hususta müsaade verilmediği i- i ' ".tiya gazetesi Sovyet oralara uğramasını arzu etrn 
çin bu talebi reddetmiştir. Bu- Jtalya sefiri dumı, ~i masallarının mu~ha- ğini bildirmektedir. 
nun üzerine Yunanlılar Atina- sıran Fransa maksatlarını gızle- Asiler püskürtülmüş 
dan talimat istemişlerdir. İtalya sefiri Baron Aloizi dün mek için uydurulduğunu ilave R' d J 'ro AA _ (F 

A k d d. ıo e aneı , . . İkamet ve konsolosluk mu- n ara an şehrimize gelmiştir. etmekte ır. • A mi) Müttehit hükfunetler kı 
ahedeleri de hazırlanmıştır. İtalya sefareti müsteşarı M. Manakoda ıflas atı Minageraes cebhesinde il~ 

Atina sefirimiz Enis Bey M. Kuk dün ekspresle şehrimize PARİS, ıs A. A. - Matin nareketlerine devam etmekted' 
Venizelosla beraber gelecek ve gelmiştir. gazetesinin Nice'ten aldığı bir Bu kıtaalar Saopolo - Para' 
Atinada hazırlanmış olan ha- Bulgar kıralının izdivacı habere göre Monako emlak ban- hududu üzerinde asiler tara.~(! 
l·~m v~ bit~aflik muahedesini . kast tediyatını tatil etmiştir. Bu dan yapılan hücumları püsktl 
de getırecektır. k ~o:~· . l1- Bulgarıstan ifl!s neticesi olarak 20 milyon müşlerdir. 

M. Venizelos Ankara harici- ıra ons ile talyan preIISC6 kadar bir paranın mahvolduğu Hindistanda tevkifat 
ye konagm· da bu dört muahede- Jeanne 25 t.eşrinievvelde izdivaç ... ı 

d kl rd söyleniyor. BO BAY A A B IJ"' yi imzalayacaktır. M. Venizelos e ece e ır. M , . . - orn 
için Ankara palasta mükellef Tahvilat hamilleri Banka a- kongresi komitesinin idare nıe 
bir daire hazırlanmaktadır. , tı11ıı. leyhine dolandırıcılık davası aç- kezinde ve gayri kanuni cc111i)e 

' mışlardır. terle alakadar teşkilata ait ~ 
Belçika asabiyecisinin 
T okatliyanda ziyafeti 
Şehrimizde bulunan Belçika-

li asabiye mutahassısı M. Tide
ka dün şehrimiz asabiye hasta
nesi mutahassıslanna Tokatli
yanda bir ziyafet vermiştir. Zi
yafet çok samimi olmuş, Maz
har Osman Bey profesöre müta
hassıslar:mzı tanıttırmıştır. 

Mek fepli/er İn<Yiliz hava nazın çok binalarda kuvvetli bir po ·~ 
6 müfrezesi tarafından bu ~ab3 

miJsabakası LONDRA, ı4 A.A. - R-ıoı saat S te yapılan taharriyat ııe-
felaketinde telef olmuş olan ticesinde 12S kişi tevkif edilrl'r 
Lort Thomson'un yerine hava ve bu merkezler kapattlrnı~ttıe 
işleri nezaretine Lort Amulree Askeri kuvvetler her ihrirtıjs 

7 5 inci hafta başlamışb 
75 inci balta baflamıştır. 

Gazetemizde çıkan haberler 
den en mllhimmlnl seçip cu
martesi akşmına kadar mlJ. 
sabaka memurlutuna ıı;önde· 
rlnlz. Neticeler pazar lln 

tayin edilmiştir. karşı hazır bulunmaktadır. 
Eski ismi Sir William Mac- tiklal taraftarlarının lideri ',, 

kenzie olan Lort Amulree, ma- Bomhay gençleri bir'iginiıı 1.e· 
ruf bir hakemdır. l9ı9 senesin- si M. Nariman, tevkif edilrr11• 

de 1926 en · 
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• ugün lstanbulda reyiime muracaat ed· yor_ 
ihtilaf yok · 1 Maarifte -ı Beraet 1 Poıısıe 1 Gene rıhtımil 
Müskirat Müdürü ilk mektep Eliza Niyegonun Sebebi ne? Komisyoncular dün --H-a-lı-la_r_ 

~Vilayette J 
uiistimal 

Ekonomi 1 

işlerinde tahki- 1Asım B.in beyan~tı Bu sene 9000 c;:ı:;::::n:.~~ Fahri Ef.n!n intihan de toplandılar Fiatler mütemadi-
t devam ediyor dare depolarına konu an talebe yazıldı nun 4 musevi beraet etti tahkikatı Maliye Vekaletine müra- yen niçin düşüyor? 
aflar sahte senetlerin şaraplardan ücret Vaktile Osman Ratip ismin Mektep idaresinin mesuli-1 caate karar verdiler -

alınmıyor Mektep sıkıntısı gelecek de bir genç, Eliza Niyego is- 1. t t k . . k 1 Komisyoncular birliğinde Fransız ve Yunan halı 
U olduğu iddiasında Müskirat lnhi•r idarcsile Kaba- sene izale edilecek minde bir Yahudi" kızını öldür- ıye ve a sın yo \dün komisyoncular bir ıctıma sanayiinin rekabeti 

baliyc müfcttiıi Nazım Ra- tatta yapılmakta olan depolarda? do İlk k 
1 

h.1• talebe müı; ve ?1aktul Eliza Niyegon~~ Galatasaray talebesinden Fah yapmışlar ve gene rıhtnn kum-
"'Y, zat ~şleri muhaşebeci- layı ihtlllf çdrtıf;ı, depo ücreti ola .. ~e t~,P ere a a . cenazesınde bazı musevıler nu- ri ef. nin sebebi intiharı etrafın- panyasmm hak.sız yere aldığıüc- Son zamanlarda hariç piyasa 
c çalman cüzdan meselesi rak müJıimce para istendif;i. cihetle kaydi ıçın muracaatlar tevali et mayiş karane hareketlerde bu- da umumi müfetti§ Selim Sırrı retler meselesini görüşmüşler- !arda şark halılarının mevkii 
nd k" hk"k d müskirat imilerinin Maliye Vekile- mektedir. l n muşlardı Evveli zabıtayı B. tarafından yapılan tahkikat dir. düşmektedir. Bu düşüş öyle bit 
t d

a ı ta ı atma evam tine müracaatla te~ebbüsatta buluna- Bu sene ilk mekteplerden uhkir dd · . d ' hk · şekildeoluyor ki alakadarlar ara 
c ir ki • ta ma esın en ma emeye şu neticeyi vermiştir: İçtimada bu hiı- bir katde ve 

· ' ca arı yazılmıttır. 3200 talebe mezun oldugu halde . . b" Falı · f h d d ~ sında endişe uyandırmağa baır 
ttaflar, sahte olduğu mey- Bu hususta Müskirat inhisarı u- "d 

1 1 9000 
b r· venlen maznu~lar, bundan ır rı e endi en ese en sı- nizamnameye tabi olmayan üc~ 1 Çıkarılan, ilmühaberlerin mum. i müdiı."rü Asım B J:ıir_. muharri- yem en a ın~ ar Ake a ıg müddet .evve_ltcr_a olunan muha fır almıştır. Sınıf geçmesi için ret ve resimler hakkında şimdi- amıştır. Bunun bir kaç sebebi 

h -•· olmu .. tur Bılhassa saray k d" · vardır. Alakadarlar en mühim olduğunu ve bunları cüz- rimıze şu ız~ atı veruuytır: . ~ · • . : kemelen netıcesınde beraet et- en ısıne verilmesi lazım gelen ye kadar muhtelif makamata 
Sah· 1 · · d kl - Bu yenı yapılan ambarların bır Unkapanı ve Molla Guranı cı- mişlerdi Ayni şahıslar aleyhi- numara bir değildir ikidir ve bu müracaat edildigı"" fakat bir neti sebepler meyanında şunları sa-

. ıp er~nın yaptı~ 1 ~rı.S:U kısmı hariçten gelen meşrubatı kil- hetlerinde müracaatlar çok faz .. · r·. .. h . d 1 ymaktadırlar: Marsilyada zen-
şlerdır. Halbuki, muhur uliyenin imlasına diğer bir kısmı da 

1 
ld _ d .. ebe usulü ne, Turk ugu ta kırden o ayı numaayı verdirmek de mektep ce almadığı mevzuu bahsolmuş- . F 

'illhtedir. . hariÇten gelecek ~raplarm hıfzına ' a ~-k ug;~ ~ ~';ll'av da dava açılmış ve muhakeme- müdürünün salahiyeti dahilinde tur. gın ransız sermayedar grupla 
Müh" b" t ff tahsis edilmiştir. tat ı e ı me ~e ır. . nin icrası için B. M. Meclisin- değildir. Bundan sonra bilhassa rıh- rmm himayesinde memleketi-

~.. ım ır e ış Birinci kısım tedbiri almaktan Bu semtlerın mekteplerınde den müsaade istihsal edilmişti. Fahri efendi dönünce, mecca- tımsız yerlerde rıhtım ücreti a- mizden giden Ermeniler büyük 
. lllkiye ~üfettişliği, hab~~ n_ıak~t: müste~l~klerin, ya~i _müşte- t~ebenin bir .~!smı öğleye kadar Birinci cezada görülen dava nilik hakkım zayi etmiştir. Fa- lınmasımn önüne geçilmesi için bir halı sanayii tesis etmişler-
gıtrııza gore yakında mu- rılerın menfeatını ve sıhhatını muha- dıger kısmı ogleden sonra ders . . d L t D "t B kat kimsesı"z ve fakı"r olan Fah- M 1. • . dir. Söylendiğine göre Marsi-b' ' . faza etmektir. Çünkü bir kısım ec- .• . netıcesın e, ay es, avı , e- a ıye vekaletıne müracaate 1 Ahi 
ır mesele hakkında teftışa nebi müskirat tüccarlarının, her han- gormektedı~. nuva, Avram isimlerindeki bu ri efendinin biıınetice yersiz ve karar verilmiştir. ya tezga an günden, güne bü-

ilşlıyacaklardır. gi bir iktısadi. düşünce ile, yüksek Maamafih ge.Iec.ek sen.e me~ dört Yahudi, birer sene hapse yurtsuz kalacağını bilen mektep yümekte, inkişaf etmektedir. eft kın b la Maliye vekaletine bu resmin o· - t ft y · d erd ar ve yeni teş- derecede olarak fıçılar derununda ge tep Si tısı yem ına r ınşası- mahkum eilmişlerdi Temyiz bu idaresi, bir şekli hal bulmuş ve h k ıger ara an unanıstan a 

kil
• a1· t~rterek _b"':,ada _dere~elerini ~üş~p le izale edileceğinden vaziyet ta hükmü bozmuştur.. ' F_ah_ ri efendinin ü~reti tahsiliye a~sdıızg_ıvneı fsapyant"ekdaneceuknievroalakravke da şark halılarının taklidile ha-

1 ah m ıye şışelere ımla ettıklerı bu kabı! müs- bit olacaktır. . .. . 1 be _ 1ı sanayii teessüs etmiştir. 
i llef . .. kiratı idare memurlarının mürakabe- 1 . 1 · d Ahıren ruyet edılen muhake- sı~ ~a e . sand~gından veril: . vesaik te beraber gönderilecek- Y•unan hükumeti bu hahla· 

~
aq terdar Şefık .B~y, dun ~n si altında ve temiz bir surette imlfi.sı stanbul ılkm.ektep enn ~ mede maznunların beraetlerine mesını temın etmış, fakat Falın tir . 

. an avdet etmıştır. Şefık temin olunarak müşterilerin aleyhine mevcut 1600 muallimden 900 u k r r verilmiştir. efendi bu teklifi kabul etmiye- rın ihracatım dehşetli himaye 
>ttgün daireye gelerek meş ve bayiin lehine noksan derecede o- hannndır. Bu mekteplerin tale- Aa k m lt d · rek mektepten firar etmiştir. Açıkta kalan köprll etmektedir. 

~0l~caktır. !arak satılması~. me}'.~ ve mabat be mevcudü 50 bine baliğ olmuş vram la •. 
1
yon a ın a Fahri efendiyi müdür Fethi Bey Halı tacirleri bu müthiş re-

~_:fık Bey, Ankarada Maliye bırak~aı:nağa mubt~rtıdır.. . tur. nası O müş? kovmamıştır. memurları kabet karşısında alınabilecek ye-
leti ile temaslarında istan- d İkıncı kısma. gelıncahe: Şll~mddıyel ka- Millet mektepleri hazırlıkla- Galata' da Şehsuvar cadde- F h · f · Açıkta kalan köprü memurları ni tedbirleri düşünmektedirler. 

Qrı • •• • • • •• ar şarap resmı ya m a ın e a mır . . . . . . il d ğ .. a n e endınin tagayyüp et- G 
ııı ~enı mulkı teşkılatına gır veyahut İstnabulda şarap amilleri rı bıtınlmıştır. sınde, ku an ı ı ara~.o~~e yo- tiği, Fethi Beye, maarif emini bir imtihaııa tabi tutularak derecele- ümrük tarifesinin şark halıla-
.. 1alı teşkilatın yeni şekli gö- mutlaka bir depo tutmağa mecbur Bu derslerin muallimleri açı k

1 
uştAan yu~a~~a1dn.~rak, onf~neFghe- Muzaffer Beyin nezdinde bulun ;i ~esblt edilmiştir. Şehir meclisinin rını fazla himayesi dolayısiledir 

ıı tnüştür. tutulur, orada bunlar idarenin mü- lacağı mekteplerdeki muallim- en . vram ı. o uren şo or ~ - duğu bir sırada telefonla bildi- ~~:a'~!~~b~:cn;a br:.ni§~ı:~:;Y;e~ll ki bu _rek~bete kısmen karşı dur 
r~kabesi ~tında bulundurularak in- !erden tefrik edilecek ve kendi- rettın _Ef. mn muhakemesıne rilmiş, Fethi Bey derhal ha.dise- edilecek ve bu şubelere tercihan, de- mak ımkanı bulunmaktadır. ersiam maaşları hısar resmı alınırdı. 1 . b *' k ah ·ı "dd . dfi A- d d 1 d F dk • Tatbikatta bu usulün dii olduğu . e~e u. 4 ay ' 1 t s~ mu • ett .~ gırceza a evam 0 un u. ıyi polis müdiriyetine ihbar et- recelerine göre, açıkta kalmış bele- lil 1 pıyasası ki • •b• 'l k müşkülat nazarı itibara alınarak esa ıçın 50 !ıra ücret venlecektır. Dunk~ celse.de, c~lp. ol_unan ~a- miş ve bizzat Galatasaray mer- diye memurları tayin olunacaktır. S .. . 

Sl gt l verı ece h ti d nlen lıni Ş h t Yeni şubelerin bütçeleri hazırlan- on gunlerde fındık fiatlen y sen şarapçılığın terakkisine çok ehem Hukuk fakültesi zı şa ı ~r. ı ı ~tır .. a ı - kez memurile görüşmü ocu- b" d 
eni tekaüt kanununun tat- miyet vermiş olan idare bu müşkülatı !erden hın, Terkos ştrkett pos- • Un f f' . . .. § . ~ maktadır. ıraz üşmüştür. Maamafih bu 

llıcvkiine girmesi üzerine be~taraf etmek emelile İstanbul ha- Darülfünunda dün sabahtan' tacısı Ahmet Haşim Ef. gördük g · ~to~ra ısını, ~unye_sını ~e~ Atinadan dönen murah- fiatler sağlam ve ihracat çok eyi 
siaırılann a tekaüde sevkleri rl~ınden gelecek şarapların sahipleri- itibaren tedrisata başlanmıştır. le . . öyle anlattı. n:'1§, er. ~ taharn edılmesını h 1 bir dereoededir. 
Cf nı depo tutmak ve buna teferrli e- . - .. r::ıı ş .. . . . nca etmıştır. as arımız İr fındık 65·68, kabuklu 3~ 
. ıııe gidilmiş ve maaşları don bazı müşkü!Attan kurtarmak için Bu sene en zı?'ade ragbet go - Şofor Cemil Ef. nın kul- Fakat taharri yata ra • me . .. k ~ 
ltnişti. idare kendi deposunun bir kısmını ren Hukuk fakültesinde kayıt !andığı arazöz, o civardaki bir Falı · f d' 1 . . g _n, Atmada t~lanan Balkan hu uruştan toptan muamele gör-!!: _ . . . A n e en ı e e geçırıememış k. 1 · k · · k mektedi . sasen maaşları kaydı hayat şarapçılıga ~sıs etmıştır muamelatına akşama kadar de- mağazaya çarptıktan sonra .. .. K"I umet en o eransma ıştıra r. 
tle muhasses olan derslamla. Şunu da ilive edeyim ki, idare ne vam edilmiştir. yerinden indi. Makine i mua e v~ uç gun sonra ı yosta cese- eden hey'eti murahhasamız aza İhracat miktarı günde 80 kl-
ltıiktarı az olmakla beraber zaman satılacağı malllm olmıyan şa- Yeni talebe arasında muhte · y · y · di bulunmuştur. smdan Yakup Kadri ve Nemli- loluk 500 çuvalı bulmaktadır. 
d raplar için şarapçılara bir kolaylrk . . , . . - ne ettı. Fakat, ben bu makıneyı Bu hadisede mekte müdü- · . . 
.ilerini de ihtiyar kimseler olmak üzere, peşin inhisar resmi ye lıf meslek sahiplen hır çok dış kulanamam diyerek oradan çe- ııt"n·· k t" t k . ~ k zade Mı.tat Beyler şehnmıze av- Ticareti hariciye ofisi 
ti t kt d' B 1 b · · · - · · t b' 1 · b" 1 d b 1 · · · · · · · un a ıyyen a sın yo tur. det etmışlerdir He ' ti ah e me e ır. un ar, u rıne şımdı satıldıgı zaman ınhısar res a ıp en ve za ıt er e u un- - kildı. Bunun üzenne muavını Sü t k.. Ü Ü k · Ye mur - Teşkiline karar verilen ticareti h• 
Siyetlerinden bahisle hükft- minin alınması esasını koymuştur. maktadır. şoför Fahrettin Ef. direksiyona nne . .?Pr. ~ azası ~asamız reisi Hasan Bey ile dl- riciye ofia[ henü:t faaliyete geçeme-

d nezdinde ricada bulunmuş- Bu depolara ~onu.lan bu şaraplar- Edebiyat fakültesinde tedri- geçti İleri geri bir kaç tecrübe .. Evvelki gun kagıt hanede ger murahhaslarımız Balkanlar mektedir. 
t. Bu müracaat kabul edil- dan ·dı olayıll sahıple~ınden bir hama~ sa ta cumartesi. günü başlana- - yaptı. Frenlerde bozukluk olup Sunnet köprüsünde feci bir kaza da bir tetkik seyahati yaptıktan İhracat ofisinin kadrosu tamam o 

l d parası e ma arının sıgorta bedelim · olm b" 1 ··1m·· b" b ünl" d h · · muştur. Bir müdUrl.I, dılrt rapor- . 
. ersiamlar maaşlarının eski ~ennekt_en maada bedel namile kat'- caktır. olma?ığını denedi. . iıe uş, ır ame e 0 uş, ır ame sonra u~ er e ~ rımıze dö- tör, katipler hatta odacılar tayin e 

tbi itası muvafık görüldüğü ıyyen bır şey alınmamaktadır. Darülfünundan 400 Bır müddet sonra, otomobı- yaralanmıştır.. . neceklerdır. dilmiştir . 
. r alınmıştır. Bugünlerde Yazıldığı şekilde ne müracaat ve 't J b t tt• tin manevrası yüzünden yolda Beton olarak ınşa edılmekte Cemiyeti belediyenin Dördüncü Vakıf handa da bir da 

· l'in gelmesi beklenmektedir. ne de şikayet vaki değildir. Bilakis a e e neşe e 1 b. "k .. nakli l olan Sünnet köprüsüne bir mav- ire kiralanmı,tır. 
, l idareye beyanı memnuniyet edilmek Darülfünunun bütün fakültelerin- d~rıGeen. ve_staıt;i . ?'ekye Yb~ ver na ile çakıl nakledilirken motör son İçtimaı Ofis umuınt müdürü Cemal B 

İt b" · k d" k tedir .. . . ı. n vı esını venr en ır arı . . şimdilik R ih ı k · ü .. ecne ı şır et ıre - . ., de bu gundcn ıtıbaren derslere bat- Id S 8 t 1 k k mavnayı bırden bıre ve süratini C · b d" b usyaya racat 1 r etı m · 
r k k A lanmıştır. bu sene şehrimizde bulu- za o• u. oııı:~ .... 01!'. u. oca tenkıs etmeden bırakmı f - emıyeti ele ıye ugün son dürlüğü ile meşgul bulunmaktadır. 

, Q ti açma mı istiyor? Ali iktısat encümeni • nan bütün ali mekteplerden (4oo) e arazliz baş dondurucu hır hızla 1 d d'· ş! tay .a içtimanı aktederek encümenler- z yt' ln t • J •• 
~latada merkezi ve Ankarada Ali iktısat meclisinin mutat yakın genç meaun olmuştur. Şehsuvar caddesinden aşağı in- ar ~ m~~anın umenın. hır- ce muamelesi intaç olunan elde e ınyao' acır ennın 

· •ı olan bir Fransız ihracat şirke . . kl Bu gençlerin bir kısmı muhtelif meğe baqladı, d~nbıre ıyı ıdare edememışler- mevcut evrakı tetkik ve müza- raporu 
n. ya ı t hkik t . . d ıctıma zamanı ya aşmıştır. Bu kfil ti d bl k da b t " dır k P' an a a netıtecın e · · · · h 1 ki ve e er e r ısmı aer es ça- Şoför Fahrettin Ef,, hep "ka- · .. ere edecektir. Son içtima ol- Evvelki gün Ticaret Odasında biı 

· •· ete 45,000 lira vergi borcu ıçtıma ıçın azır 1 ar yapılmak lrşmayı ve Avrupada tahslllerlne de- l k ıl 1., d" b • Bu yuzden mavna olanca şid- mak münasebetile belediye reisi içtima yapan zeytlnyaıi'.ı tacirleri ha 
·, gu anlaşılmış ve bu paranın talı tadır. vam etmeği tercih etmişlerdir Bu çı m, aç ın · ıye agırıyor- d t ·· t' ·ı · · "' 
"t t M · du e ve sura ı ı e gıtmış, sahilde- Muhiddı"n B bı·r nutuk •o'"ylı"ye zırladıkları raporu Odaya vermi,ıer 

' lıb eşebb_üs _edi~miştir, 0 • ensucatın eni tesbit suretle hareket eden gençler mezun • ki h tt' h Ad' w• > • ~ -

~ ~ vergı cıhetı bu şırketın ser- d'J k olanlarm nısfına yakındır. Nihayet kaza vukua geldi." . Ma .. 1 davaı :re~ıne ç_arpmış- rek azaya veda edecektir. dlr.Muamele veraisinin yağ imala• 
:•ıı işe başladığı ve sırf kredi e 1 ece Müteveffa Avram'm verese- tır. u.sa emenın şıddetınden di Maarif müsteşarının hanelerinden pefln alınmamasını is 

>ıı~4e iş yaparak bir hayli para top Mensucatçılar cumartesi günü ti- Y eşilköy ilk mektebi sinin avukatı, arozözün vaktile r~k. kı.~~ş ve.~meleden Hüse- tiyen bu rapor Oda Meclisinde tet-
ıı .. rı sabit olmuştur. caret odasında bir içtima yapacaklar- dün açıldı bozuklug"u yüzünden itfaiyeden yının uzenne duşe_re~ ağır suret pederi irtihal etti kik edilecek ve sonra Vek'11e1ıe gön-
~un .. Maliye müfettişliğine vaki dır. k d h . . dild"ğ" . b k te yaralamıştır. Dırege merbut derilecektlr. 
~ llıuracaatta bu şirket direktö- Bu içtimada kumaşların eninin ne Şehir dahilinde yae_(lmakta olan a ro ancı e ı mı ve u a- I 1. d 1 ANKARA, 15 (telefon!") -

.'t;n 45.000 lirayı vermemek için kadar olması lazım geldiği tesbit yirmi üç ilk mektepten ikincisi dün dro harici, frenleri bozuk arozö- 0 an cereyan te 1 
. e copmuş ve Maarif müsteşarıMehmet Emiıı Kambiyo fiatleri 

~I P_aya kaçmak üzere olduğu bil- edilecektir. Yeşilköyde küşat edilmiştir. Mekte- zün Şehremaneti tarafından cad tayfalardan Mahır_e çarparak Beyin pederi Dilaver Bey irti- Dün borsada İngiliz lirası 1030 dı 
ı,'tııştir. Müfettişler müteyakkız Bundan maada küçük mensucat bin_ küşa~ı. münase~etile vali v~ be- deleri sulamakta kullanılarak, derhal vefa.~ını ?1ucıp ?!.muştur. hal etmiştir. açılmıı ve bir aralrk 1030 kurut oı 
;:uırnası için zabıtayı keyfiyet- fabrikaları arasındaki birleşme ta- ledıye reısı Muhıddın B. kısa bır nu- h Ik h .1 d • .. 1 Kaza muddeıumumılık tara- Cenazesi, bugun·· Maarif Ve- paraya kadar yükseldikten aonra &e 
aberdar etmişlerdir. savvurlıırı etrafında görüşülecektir. tuk irat etmiştir. ~ m ayati e oıyna ıgınr soy e fmdan tetkik ve tahkik edilmek ne 1030 kuruşta kapanmı§tır. 

stanhul Belediyesinin 
udutları değişsin mi? 
Değişikliğe taraftarsanız beyaz rey 
veriniz. Sandıklar bugün açılıyor 
~eyiam 4 gün devam edecektir, reyler bu 

ı:ı ~abahtan itibaren atılmağa başlanacak 
, .eşıktaşta yeni bir belediye 1 

tııı:81 ve diğer belediye hududa 
~·i· ~a kaza teşkilatına göre 
,/ 

1 •cin bugünden itibaren a
tı~1 Umumiyeye müracaat edile 
~lıt "e ayın 20 sine kadar bu 
~~sta rey verilecektir. Bunun 
~ l-'eni ve ayrı sandıklar hazır
ı, ~ıştır. Bu sandıklar beledi
~Utihabmda olduğu gibi semt 
tq~ t do!aştırılmıyacak reyler 
~Y: ~:rkezlerinde atılacaktır. 
'l' ~Ştırak edecek olanlar belc-

e ını·h b . . ~ .. ı a ma ıştırake hakkı o-
~tf llıuntahiplerdir. Dört gün 
qlf tncta rey sahiplerinin laakal 
Qrtnctan bir fazlası rey vermiş 
~'i sa sandıklar açılacak 
~ft halde müddet bir 
~ temdit edilecektir,. 

l. U müddetin hitamm-
ıse nı 

atıl-

cak ve mevcut reylerin ekseri
yeti nazarı itibara alınacaktır. 
Atılacak reyler biri kırmızı di
ğeri beyaz olmak üzere ihl kı
sımdır. Tadile taraftar olanlar 
beyaz, olmayanlar kırmızı rey 

Mektep bayraklarla donatılmştı. dı. tedir kili ve maarif erkanının iştiraki Liret <),. altın 913 kuru§tan mua 
Küşadı müteakıp mektep gezil- Müddeiumumi, şehremaneti- · ile merasimle kaldırılmıştır. mele görmü•tür. - ..- . -:r=n, . 

miştir. nin dahili dava olmadığını hatır r -------
Mektepte altı dershane, iki mual- !attı. B 

!im odası, ve yemekhane salonlarile ugüıı 
Anasmıfına mahsus bir siruf ta var- Muhakeme, bazı raporların 
dır. Mektebin alt kısmında kışlık te- celbi için başka bir güne bırakıl
neffüshaneleri mevcuttur. Mektebin dı. 
eıekı"ik ve su tesisatı da ikmaı edil- Balıkçı Hikmetin 
miş ve yaln!z kalorifer tesisatl da 
birkaç güne k~dar il<mal edilecektir. muhakemesi 
Mektep bugünden itibaren tedrisata Karısını öldüren balıkçı Hik 
başlıyacaktır. 

----------- metin ınuhakemesine dün de-
Spor vam olunacaktı. Fakat müdafaa 

Y k 
şahitleri gelmediğinden muha-

arın i maçlar kemenin başka bir güne talikı-
Gelecek cuma günü "Aris" na karar verildi. J 

Yuı;ıa_n takımile yapılacak maç- Kaçmağa teşebbüs eden 
!ar ıçın hazır~~k olmak üzere ya- mahkumlar 
rm saat on dortte Galatasaray - 0 .. A" da H · Adil 
K rtuluş t 1 un gırceza , ayn, , 

u , saa on atı Fener- M f Ş b . ·m1 . d k" hah e _ Vefa t k 1 usta a, a an ısı erın e ı 
ç a nn arı arasında, bapisaneden kaçmağa teşebbüs 

maç yapılacaktır. • 
· eden mahkumların muhakeme-

Sporcular toplanıyor sine başlanacaktı. Fakat tebli
lstanbul mıntakasından: gat yaprlamadığından muhake

Müddetleri hitam bulan ve nizami me başka bir güne bırakıldı. 
teşekküllerini kaybeden federasyon- Müstantik Hikmet Beyin 
!ar karşısında Mıntakamız vaz'iyeti- k . 
nin tesbi_d v~ umumi kongrenin top- muha emesı 
!anması ıçın ıcap eden tedabirin itti- Bursada icra edilen muhake-
hazı hususatmı müzakere eylemek · d R · · ümh kt 
üzere Mmtakamız kongresinin fev- ~~sın e, eı.~ıc .. ura me up 
kalade olarak içtimaa davet edilmesi gondermek curmunden dolayı, 1 

takarrür etmiştir. Binaenaleyh Mm- sabık müstantık Hikmet B. in 
takamı.za mensup klüplerimizin ni- mahkum olduğu malumdur. 
zamname mucibince tayin ve intihap Temyiz Bursa mahkemesin-
edecekleri mürabhaslarıru 17 /10/930 de ver"len k' ar kz t · t" ·· ·· d B - ı an na e mış ır. cuma gunu saat on a eyoglunda B .. . . . 
Cümhuriyet Halk Fırkası merkezi- unun uzenne Hıkınet B. ın 

· · h m · e i yeniden muhakemesine başlanı-

Nerelerde reginizi 
vereceksiniz ? 

Bugün şu mahallelerde İntiha
bata devam edilecektir: 

Beyazıt - Çelebioğlu, Aliled
din, Sarıdemir, Demirtaş, Yavuz, 
Ersinan, Hacıkadm, Hoca Kıya
seddin, Süleymaniyeı Katip Ka-
sım. 

Fatihte - İslambey, Rami ye
nimahalle, Cezrikasım, Eyipsul
tan, Abdülvelilt, Fcthi~elebi, Gü
müşsuyu, Dökmeciler, Nişancı
Mustafapaşa, Üçşehitler, Cuma, 
Topçular, Alibeyköyü. 

Beyoğlu - Beşiktaş, Ortaköy 
Mecidiye, Abbasağa, Yıldız, Ci
hannüma, Sinanpaşa, Dikilitaş, 
Vişnezade, Muradiye, Türk Ali. 

Yeniköy - Bebek, Arnavut-
köy, Kuruçeşme. M 

Beykoz - Paşabahçe, İncir
köy, Çubuklu, Kanlıca, Hisar 
Göksu. ' 

O sküdar - Valdeiatik, 'Ara
kiyeci Hacımehmet, Arakıyeci 
Hacı Cafer, Tabaklar, Kadıasker 
efendi, Ahçıbaşı. 

Bakırköy - Zeytinköy, Ceviz
lik, Sakızağacı, Yenimahalle. 

Kadıkôy - Zühtüpaşa, Tuğ
lacı, Göztepe, Merdivenköy, Sah
rayicedit, Suadiye. 

~ 

Bir irfan müessesemizin 
küşat resmi .. 

Zonguldakta Yüksek Maadin ve 
Sanayi mühendisi mektebinin yeni 
ders senesinin resmi küşadı bu hafta 

duğu inkişaf izah edilmiş ft ~ 
cut olan ve Maden Mühendisliği şu 
besine ilaveten bu sene açılan Yük 

merasimi mahsusa ile açılmıştır. Me- sek Sanayi Mühendisliği ve Made 
rasime Vali ve erkanı vilayetle şirket Meslek şubeleri hakkında malumat 
direktörleri ve müdiri mes'ullcri ve verilmiştir. 1\rlütı".akıben vali Ar 
muteberan iştirak etmişlerdir. · Bey tarafından inşası yeni biten M 

adin ve m~kine Enstitüsünün resm 
Mektep müdürü, müderris Refik küşadı icra edilmis ve talebe Efend 

B. tarafından irat edilen bir nutukla !er tarafından tag~nni edilen Mader 
Cümhuriyet müessesesi olan bu mek ci marşı ile merasim nihJyet lıulmu~ 

· 1 tur. 
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Asrın umdesi "Mllligel" tir. 

16 TEŞRİNİEVEL 1930 
İDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Tela:raf adreıi: Milliyet, İs
tanbul. 

Telefon nwnaralan: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığı 
6 ,, 

12 JJ 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuru§ 

750 ,, 1400 .. 
1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüohalar 10 kuruı 
tur. Gazele ve matbaaya ait iıler 

için müdiriyete müracaat ediJjr. 
Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 

kabul etm6. 

Gece yarısı çağrılan hekim 
Biribirlerini seviyorlardı. İki Sabahleyin oraya gitmeden 

si de aşklarım dinliyordu. Genç evvel ilk işi telefonla hastanın 
kadm aşıkının kollan arasın- hatırını sormak oldu. Telefon
dan kurtularak onu yavaşça it- da kaba bir ses çıktı: 
ti: - Hasta nasıl ... Ben dün ge 

- Dinle, dedi, dinle .. Dışar- ce çağı:ılan doktorum!. 
da bir gürültü var ... Korkuyo- _Hasta mı? ... Hasta öldü!.. 

rum. Telefonu elinden attı. Sap 
Genç aşık sevdiği kadının sarı bir halde yere düştü. 

•11111111111111111111111111111111111Hırı1rr.. .oıııııııı 1111111111111111111111111111111111. 
111111111111111111111111111111111111"'" "'11(111111111111111111111111111111111111 

i! ANADOLU 1! -- . :ı : 
i~ SiGORTA ŞiRKETi ~ 
= -55 TDrklye ı, Bankası tarafından te~kll edllmı,ıır E -- -==· .. = .. • .. • Yaagıa • Hayat - Nakliye - Kaza • Otomobil • mH'ı.ıllyetı ı=··=:: 

maliye Sigortalarını kabal eder. 

!i Adres: ' lnçO V akıl baa lstaobııl •• 
:i Telefon: lataobul - 5SI Telgraf: fmtıyu i5 
ii....................................... ....ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:llİ 

111111111 11111111111111111111111111,.. ...................................... .... 

Galata ithalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

90 kilo siyah ha,-yar 
Soğ"k hava deposunda bulunan bir fıçı siyah havyar müzayede suretiyle 

S<tı\acağınd&n taliplerin 12-10·930 tarihinden itibaren Slt!Ş komisyonun& 
Dün gece ıı.spirin diye verdi- müraca•tlırı. 

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

korkusu beyhude olduğunu an
latmak ister gibi: 

gk-i ildac~n aspirin dkutusu içi~e ,_ .... Hariir., hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
oy ugu sonra an unuttugu - . O ı -- Olamaz, dedi, değildir .. 

- Öyledir.. Çok korkuyo-
b

. h' ' ld - h l Galaıada Ünyon hanında kAın NYON S GORTASINA 
ır ze ır o ugunu atir amış- y t 

tı ... Kadın bu yanlışlığa kur- ap mmı. r--~~~---~~~~--....ı rum. 
Bugünkü hava 

Dün en çok hararet 21 en ız 

16 derece idi. Bugün ruzgilr poyraz 
esecek hl'ı bulutlu olacaktır. 

Mektepliler müsabakası 

İntihabat mücadelesi 
i 4 üncü haftanın 5 inciliğini 

ıgalatasaray lisesinden 140 Mah
mut Şerif B. kazanmıştır. 

Şehrimizde ve memleketin 
her tarafında hararetle devam 
eden belediye intihabatı hafta
nın en mühim haberini teşkil e 
diyor. 

Memleketimizde ilk defa ol
mak üzere ikinci bir fırkanın iş
tirakile büsbütün hararetlenen 
bu intihabat, ayni zamanda han 
gi tarafın halka itimat telkin 
ettiğini göstereceği sıfatla da 
şayanı dikkattir. Son zamanlar 
da çıkarılan patırdı, gürültüle
rin, fırka mücadelelerinin ilk 
neticesini rey sandıklarında gö 
receğiz. Yalnu: ;ılmdiden, bazı 
velveleci gazetelerin yaptığı gi 
bi bir kaç kişinin reyini bir ka
hir ekseriyet gibi göstermek 
hem gülünç hem abestir. 

Memlekette muhalefetin sui 
tefehhümlere sebep olduğunu 
görüyoruz. Bunu son zamanlar 
da intihabat esnasında vukua 
gelen bazr fena hadiselerden an 
lıyo~uz. 

Propaganda her fırkanın en 
sarih hakkıdır. Fakat nezaket 
ve kanun hudutlarını aşmamak 
§artile. • Propaganda yapıyo
rum diye halkı biribirine geçir
mek ve sonra kabahati başkala
rına yükletmek içtimai terbiye
nin noksanlığına delalet eder. 
F'ırkacılıkta propagandayı o fır 
kanın programı en kuvvetli şe
kilde yapar. 

Program haricinde bazı vait
lerle halktan rey toplamak 
-bilhassa bizim memleketimiz 
de-en tehlikeli ve sakim bir 
propaganda ,·oluclur. 

Onun için böyle vatani işler
de daima dürüst olmak, ve mil
liyet hissini her türlü menfaat 
hislerinden üstün tutmak mec
buriyetindeyiz.,, 
H11ııııtıuııııumııııuı111111111111111ıuını111-11Hıın11u11ıı1111111H 

Vefa klühünde ictima 
Vefa İdman Yurdu Umumi 

Katipliğinden: 
-~enelik >di kongremiz bu cuma gü 

nu 17 T. evvel 930 sabahleyin saat 
ta~ on da kadırgadaki kulüp mer
kezınde aktedileceğinden mezkiır 
gün ve saatta bilcüml~ aza-ım kulüp
te hazır bulupmalrr rica olunur. 

Sir:t1ma ve ııyalrolar: 

İs. B. Darülbedayi 
temslllarJ 

Bu ak~<ı m saat 
ii,30 da 

CİN 
'Comedi .1 p•rde 

1 Tablo 

Yazan: 
P. Armstrong 

Nakleden: 
A. Muhtar 

Ferah tiyatrosunda_ 
llu akşam Cemal Sahir ,.e san' 

aıkar Fahri heyin iıtirılrile ( '\ltç· 
n.ul serseri opt:rt:t .l perde varyete 

- Fakat bu gece başka yerde 
olacağını bana söylememiş miy 
din? •.• 

Bir iş için uzağa gideceğini 
söylememiş miydin? .. 

Genç adam bir müddet sus
tu. Sonra devamla: 

- Farzet ki, dedi, burada ya
kalanmış olalım. Ne olacak? .. 

Ben seni delicesine seviyo
rum. 

Bunu herkese karşı itiraftan 
çekinecek değilim. Kocandan 
boşanırsın. Benim zevcem olur
sun. 

- Sen budalasın!. . Sen zen
gin bir adam değilsin. . . Be
ni istediğim gibi yaşatamaz
sın!.. 

Biriv,irlerinin gözlerine bak
tılar. Kadının nazarlarında hid
det ve korku vardı. Aşıkı ise 
hem korkuyor, hem de aldığı 
cevaptan sıkılmış bir halde bu
lunuyordu. 

Kadın ne yapacağını bilemi
yordu. Odanın içinde oradan o
raya gidiyor, bir türlü karar ve
remiyordu. Sonra aklına bir ça
re gelmiş gibi birdenbire aşıkı
na bir mendil uzatarak: 

- Bunu al, dedi, oradaki su
ya batır, ıslatarak bana ver! •. 

Aşıkı aldığı emri çabucak ve 
sebebini sormadan yaptı. Islak 
mendili alnına sardıktan sonra 
geniş bir nefes alarak: 

- Artık her iş yolunda de
mektir. Kocam artık kapılı a
çıp içeri girebilir. Seni hiç gör
medi, l;ilmiyor değil mi? .. 

- Hayır, hiç görmedi, tanı
maz ... 
Zekasına güvenen genç ka

dın yatağına girerek örtündü: 
- Şimdi, dedi, ben birdenbi

re hastalanmış oluyorum. Sf/11 
de hekimsin!. . Beni tedaviye 
gelmiş oluyorsun!.. 

Haydi. . Beni sevdiğini gös
ter!. . Bu rolü muvaffakıyetle 
yapmanı bekliyorum. 

Kocam beni sever. Bana iti
madı çoktur. İşte geliyor .. 
Kocası içeri girdiği zaman 

karısının yatak odasında karşı
laştığı rrkeğin kıyafeti nazarı 
dikkatini celbetti. Çünkü sahte 
doktorun kıyafeti gecelik kı
yafetti. 

Böyle gecelik kıyafette olan 
bir adamın karısının yatak oda 
sında ne işi vardı? .. 

Genç ve zeki kadın bunu an
lamıştı: 

- İyi ettin de geldin, dedi, 
ben bu gece birdenbire hasta
landım. Kendi doktorumuz e
vinde değilmiş .• Bu efendiye te 
lefon edebildim. O da hiç vakit 
geçirmeden geldi. 

Koca.ııı buna inandı. Kansı
nın sihhatini mera ederek he
kime: 

- Nasıl buldunuz, dedi, endi 
şe edecek bir şey yok değil mi?. 

Sahte doktor ter dökmeğe 
başlagı~'tı. Kendini zorlıyarak: 
- Hafif bir rahatsızlık .. Haki
kendisi fazla korkmuş. . Haki· 
katte biraz istirahat lazım .. Ge 
çer .. 

Sahte doktor daima baş ağ
nsmdan şikayet ederdi. Onun 
için aspirin kutusunu cebinde 
taşırdı. Hemen bu kutuyu çı
kardı: 

- Bunun ilacı budur, dedi, 
endişe edilecek bir şey değil .•• 

Sonra bunun nasıl yutulaca
ğını tarif etti: 

- Y ann sabah ben tekrar ge 
lirim. 

ban olmuştu!.. Türklyede. bllll fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON AK 1 T 
Samsun rusumat HaımüdUrü N. 

Hilmi Beyin kerimesi ve .\le~tle 

şirketi muhasibi "· Sami Beyin 
hem~ireil Sıdıka :\lunll! Hanım ile 
eşrıfınn merhum Haırettin Balança 

El. mıhtumu ve Nrstle şirkoti mu-
habere memuru M. Muammer Beyin 

akiileri icrı edilmiştir. Tardeyno 

devamlı saadetler temenni ederiz. 

.vıw MUTFAK 

TAKIMLARINI TEMIZLBR 
lllff MYI .. DeeJ•. laıra •tı ..... 
t"IM Üfl "' llOlaJ tenut.lmit. 
Taı •ll Pe••r• Uzerioe btt u 
VtM Hrpe:rek .. miLleaetıeiıı lfJ•1'1 
•1u:ı.ıaJa eJie• o•&l•YIW& Wkeler 
,., ıaıu111dı llarbolqr •e tencere 
•• lıaanlanıua ltıNmU. •ular. 
flK lot:o.kl&n. oo...ı.o ,.,_ 
eiai du•u •il döıemtleri temıalemek 
lfm Ubı mtitıait '41 YlM'ıo ıt.. 
hndotıı ~•nle ııilW. •• lı~o uıt 
lalmu. 

H•rs•rt•'•IJ• INr d'1rlil '''"i•l~ 
1ç1,. y,.., it"'""' •ıli,.i•. 

"9"'• •tnc1ua.. l.laıted. t'cırı S6ulı1yt, lq:ııı.., 
-... 'f8·oa••., ı 

Devredilecek lhtirı beratı 

"Maylıt, siyı!At ve ziftin tahvili 
usu il erinde lıl&hat. hakkındaki icat 
için Sins.I müdüriyet! umumiyeılnden 
istihsıl edil mlş olan 17 teşrinisani 

1920 tarih ve 8141 numcrolu ihtira 
berotı hakkındı bu kere başkasına 

fera! veyahut icara verileceğinden 

mezkur ihtirayı satın almık veyahut 
isticar etmek arzusunda bulu~an ze-
varın l!tanbul Veni postahane arka· 
sındı Aşir Elendi kUtliphaaesi cad
de<inde Türkiye Hınınııı 18·22 nu· 
merohrında kain vekili r lANRI 
VALT~:R ISTOK Efendiye müracaat 
etmeler! il~n olunur. 

Münakasa 
Hıliçıe Kuaagıç'ıı Zümre Zade 

Şılcir ve şüreklsı fıbrlkasını 50-70 

ton lı:ıdar "fondrl Kok. dökilm 
lı:ömürtl ile İ!(). 100 ıon kadar hurda 
maden piki (Makine aksamı hurda• 
Jarı) ılınacığından ıaliplerin şeraiti 

mtlnıklsayı ınlamılı: üzre idare mli· 

düriyetine mil11cutları. 

ARANIYOR 

kumpanyasın1 bir kere uğramad•n sigorta yapttrmavınız. 

7 elefon: Beyoğlu - 2002 ~--

laınsnn ~ouırüğü ~a~ ınü~irliğin~en: 
Sam~an giimrüğiinde yapıl•cak sondurnıa 'e memur odaları 

kapalı zarfla münak~saya kunulmuştur. :.\ lunakasa ı tcşrinisanl930 

cumartesi günii aaat 15 te San»ıın'da gümrük baş miidüriyerindc 

yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat H-30 a kadar ha~ Miidüriyer 
muhasibi mes'ulHiıüne vermeleri lAzınıdır. Talipler münakasa, şart· 

name, p!An ve kctifnıımeyi lstanbul gümrük haş mlidiiriyetinden 

tedarik edebilirler. 

125 kurut 
yUzU ile Kuştüyü yastık 

Galıtuırıy sergisinde bir çok takdirlere mazhar olan IstJnbul'da Çak· 
makçılar'da Çofme sokağındaki kuş tüyü fabrikasında kılosu 125 kuruştan 

bıflar kuş tüylorinin kilosu hazır yasdık şlhe yorgan kuş tüylerine mahsus 
lruıoıtlllm envıı cllmlesi çok ucu' fiatla saulm•ktadır. 

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

Emvali metruke mü-
dürlüğünden: 

Satılık arsa 
Beyoğlunda ha' asının temizliği, manzarasının gıı1.elliği ile meş

hur Cibangj.r mevkiinde Firuıağa mahallesinde So~aJıcı oğlu so

kağında eski 2, 4, 6, 8, .'l kalp numarslarla murakkam halen sağ 

tarafı Mehmet Bey apartımanı, sol tarafı Cihangir parkı, cephesi 
25 metrelik cadde ve arka tarafı bahçeli :;atino ile Feridun Bey 

ve kısmen Ligor kalfa apartımanlarının bahçelerile mahdut bo~aza 
ve matmaraya tamamen hı\kiın ve nazır ve Şehremanetinin 32 
ada i81 harita numaralı çapı mucibince 329 metre 67 santim 

terbiinde ve cephesi 16 metre 80 san tim tul inde olup otel ve 

aparrıman gibi her cins mcbanii mühimme inşasına miisait bir 
kıt'a arsanın bedeli sekiı taksitte ödenmek üzre 6000 lira bedeli 
muhammen ile ve lrnpalı zarf usul ile 19-10-930 tarihine müsadif 

pazar günii saat 14 de icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 

% 7,50 teminatı haYi teklif mektuplarını yevm ve saati muay

yeninden evvel lsranbul milll emlAk müdiiriyeti satış komisyonu
na tevdi eylemeleri. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Çapa"da kız muallim mektebinde ber mudbi keşif yaptırılacalı: 

-in~aat ve tadilAt 2-1 1-930 pazar günU saat 16 da ihale edilmek 

üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi 
görmek ve tafsilat almak isteyen taliplerin komi.>yon kitabetine 

müracaatları. 

Hilaliahmer lstanbul Merkezinden: 

Eşya piyankosu tehiri 
llilMlahmer s•n'st evi piyankosu 15 te4rinisani 1930 cumuresl ~iintine 

tehir edilmiıtir. 

Istanbul Su şirke
tinden: 
500 Frank üzerinden olup l klnunuevvel 19JO tarihinden lrihıren yozde 

dört faiz tediye olunacak olıu şiıket tıhvilattnın •lelı'lsui keşide muamelesinin 
13 tcırinisanl 1930 perşembe günü sabah saat 10 dı •leni olarak şirketin 
Bcıo&hııı'dı lstikUJ caddesinde terkos çıkmazındaki 3 numerolu dalrei m•h
suS1sındı icra edileceği ııhvilftt hamillerine lltn olunur. 

Balı~esir f ilayeti ~aiıni encüınenin~en: 

l\;ıd•l iiı Slıren J Siııcma,ı 

AŞ'\ NAÖMELERI 
( J.:o ın grift J taralından sesli, 

şarkı!:, ~ll1.b l:lm. 

Sahte doktor bu kadarla kur
tulduğuna sevinerek gecelik kı

. yafetile sokağa çıkıp evine git
meğe katlandı Evi yakın değil
di. 

An111l Filibeli olup Harbi umumiden 
evci latanbul'da ve Kartal'da oturdugo 

bilinen bir zabit fa mil y1&1 ve Hacı 
Borzl zade Hfüeyin Efendinin keri
mc!İ Müzeyyen Hanım namındald 
kadını Filibe'de amcası Malıncı 

lımıil Efendiden külliyeıli miras 
lı:almıştır. l\ılumaileyhı Müzeyyen 
Hanım eğer bayııtı ile Filibe müf
töliij!;Une müracaat eylemesi. 

Halı ndcsi: Ahmet 

Ilıca . Burhaniye yohıı~da birinci kısım itibar edilen 00 X 90 

ile 94 X 100 üncü kilometreleri arasında ve bedeli keşli I 5222 

llrıt 93 kur°' ve yine aynı yolda ikinci knm itibar edilen 95 X 
91 O İle 99 X 37 5 inci kilometreleri arasında bedeli keşli 22 ı ı 6 

lira 90 kuruş olan yolun tamiratı esasiyeleri 30· 10-930 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzre kapalı 

zarf usulile yirmi gün mUddetle münakasaya vazadilmiştir. Talip 
olanların münakasa şeraiti umumiycsinde muharrer evsafı ve eh
liyeti haiz olmaları lizım geldiğind~n yevmi mczktıırda buna 

dair vesikaları ve dipozito makpuz nya mektupları ile Encüme

ni Vilayete ve bu hususta daha ziyade malömat almalı: iıteyen

lcrln daha evvel Encümeni Vilbete ve Nafia d•irasiu müraca
ı~·~rı ilin <>lu»ııı 

=SiNE R 
~Bu 

JANET GAYNO~ 

Ar.~AM ç;::)'"-,,.~ 

. ASRI SiNEMADA 

.. ŞAlU. 
Göıterilt:cek olan hali hazır ses~ 
::.inemı san'atinin en kuvvt:tli ese 
<'lan FOX FiLM mamu!Aıınd• 
ULVi DAKiK 

ÜLVI 
oAKIKA 

Şah c ıeriııi herkes gidip görme!ldi 
Heyeti ıemsiliycsi başında bulun• 

JANET GA YNOR ve 

CHARL F ARELL 
gibi iki müstcına ve dehakar ır. 
ı ·• ıı llolln od' da icra edilen bily 

Bilmecemiz 
2 3 4 ~ 6 7 8 9 1O·!1 

bllmecembln halledllmlı 
ştlıll 

1 2 3 4 ~ O T 8 9 10 11 

1 

Bugiinlıü bllmect1mlz 
Soldan aağa ve yukarcı... -tıı 

ı - Bir musiki makamı ( 4). Yi-
ne bir musiki makamı ( 4 ). 

2 - Bir çalgı (4). 
3 - Ses (4). Eşek musikisi (4). 
4 - Dans çalgısı (3). 
6 - Yaylı bir muolki aleti (5). 
Kemana benzer ut ( 5). 

8 - Çıngırak (3). 
9 - Sahne (42. Kalın seı (4). 
10 - Tel (3). 

.ıı - Mugannilerden murrekep 
bir lıey'et (4). Muolkl yazıaı (4) 

MUzayada ile aalıt 
Teşrinevvelln 17 inci cuma gtt

aü !abah saat 10 da Osmanbev'de 
Narglleciyan eczaneıi ittisıllnde ŞA 
FAK sokağında 46 aumcrolu Fos 
kolo apammanının 3 numerolu da
iresinde bulunan ve madam Koıtan• 

tinides'e ait gayet nadide etyalar 
müzayede suretile utılacıkıır, 

Gayet nadide yemek odı takımı 
ceviz ağacından bUfe. ot:ımatik kare 
masa, djvın ve altı adet sındaliyıe, 

aynalı bayü, 2 koltuk 4 sandaliyo, 
çay ve ~igara mı.taları kolon, mar
glz ve iki adet asma Jambıdan 

milrekkep ıı;ayeı zarif salon takımı 

9 pırç•dın ibaret ronkl! akaju asri 
diğer salon takı mı, 5 parçadan iba
ret kırmızı kadife paplı defa 11lon 
takımı, 1 lindiı mımulAtı 4 adet 
sandaliye, vınak od;ı takımı, aynalı 

dolap, lavabo, gece masası, aynılı 

bayü, Türk divanı ve mangalı, bronz 
heykel, demir vı ağ"aç kuyolal ar, 
~czlong, mlnlstr yızı hı ne ceviz kü· 
töphane, porımınıo, çini ve salı

mandr sob•lar. perdeler, kadrolar, 
biblolar, pldi:larilc Columbia mar· 
kalı gramofon veuir eşyai beyıiye. 

Gayet nadide Anadolu ve Acem ha· 
!ılın ve soccadelerl • Sori. mukllı 

gazel bir piano. Pey sürenlerden 
100 de ıs teminıt ılınır. 8 odalık 
apara manı banyosu ile beraber lcira· 
lıktır. 

Dr. haan Sami 

Öksürük şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı 

için pelr tesirli ııaçur. 
Divanyolu SultanMıhmut türbesi 189 .................... 

Mühim bir si11orıı kumpanyası 

tardın dan 

Sigorta Dellallan 
arınıyor. ( Kurıiye ) rumuzu ile 
IManbul Yeni postahane 176 No Iu 

. madıl 1 

ETUAL Sinema 

NIHIN ~EMi~ 
film!le elde edilen büyük ITI'" 
fakiyetc binıen ve b~ güztl f 
min herkes tarafındın göri!leb 
mesi için dahı bir kaç gün ~~ 
terilrnesine karar vermiştir. 

r- 14 milyon kişinin merakla 

1 
I beklediği bUyiik film 

HA~I M~RAf 
19 Tışıinievvol pıur ak~aflll 

•••I 0,50 de 

M A J 1 K 
- sinemasında batlıyor 

BERLITZ Mektebin 
30 

derslik bir kurs 
Ecnebi memlekette bir muJıi 

bulunıııaııa muadildir. Ve il•' 
dahi ehvendir. 

ANKARA: Tat Han 
lstanbul 3~6 hıiklAI caddesi 

356 Beyoı;lıı 

İstanbul Dördüncü İcra ırı 
luğundan: 

Açık arttırma ile paraya çe~ 
cek ı:ayri menkulün ne olduğu: 
rika sefarethanesi karşısında, ıt 
katında iki dilkkam ve fevkind• 
katlı kagir apartmanın beher ~· 
da üç daire olup ikisi caddeye <il 
minare sokağına nazır maa mU!t 
lit 80 kadar odalı 62,000 lira kı) 
ti muhammeneli Beyoğlunda A' 
1ı mescit mahallesi, Meırutiyct ' 
nare sokağında cedit 139. 14 L 
ve 18 numaralı. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, ı 
saat: İstanbul Dördüncü lcra d' 
sinde 17-11-1930 tarihinde 
13 ili 15,5 a kadar. 

1 - İşbu gayri menkulün arttı 
şartnamq;i 6--11-1930 tarih•~ 
itibaren 930 - 363 No. ile iota~ 
4 üncü icra dairesinin muayye~ 
marasında herkesin görebilmesı 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan. 
la maHlmat almak istiyenler. 1 

şartnameye ve 930 - 363 dosy• 
marasilc memuriyetimize müra.c 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 1~ 
da yazılı kıymetin yüzde üç teıt'ı 
gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillilc sabit 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğ<'1 kadarlarm ve irtifak hakkı sahtP 
nin bu haklarım ve husu•ile fai~1 
masrafa dair olan iddialarını işbll .~ 
tarihinden itibaren yirmi gün j(ı~ 
evrakı müsbitelerile birlikte meıt' 
yetimize bildirmeleri icap eder.• 
halde hakları tapu sicillile sabıt 
mıyanlar satış bedelinin payJaşt1l8 
da hariç ~alırlar. 

4 - Gösterilen günde arturrı1;1. 
iştirak edenler arttırma şartnarrle 
okumuş ve lüzumlu malüınatı a~ 
bunları tamamen kabul etmiş a 

1 itibar olunurlar. Üstünde bırak' 
gayri menkulün bedeli zamanırıd• 
rilmezse gayri menkul ikinci bir • 
tırma ile satılır ve bedel farl<I . ' mahrum kalınan yiizde beş faız. 
diğer zararlar ayrıca hükme h~', 
kalmaksızın memuriyetimizcc ı1;, 
dan tahsil olunur. Bes numaralı -. 
radaki şart tahakkuk ~tmek kaY01 

üç defa bağrıldıktmı sonra g•'~ 
menkul en cok arttıranın üstünde 

~ ttı 
rakıhr. Şart tahakkuk .etmezse a!. 
ma geri bırakdıp alıcı taahhü • 
den kurtulur ve teminatta kaJV· 

5 - Arttırmanın birinci veya :ı:: 
ci olmasına ve gayri menkule ta,:.!

1 
• 

eden kanunt hakka ve satısın t2r . .:r 
göre diğer ~a~·tiar. Müteraki111 ve"'~· 
Belediye, vakıF icaresi müsterivc ııt· 
tir. " · 

Y '·r azılan apartman yukarda gOs-~ 

len 17 - 11 - 1930 tarihinde 1•1 

bul Dördüncü icrc> ınemuriuğu od"" 
sında i~bu il~n ve gösterilen arttırfll· 

·ı -" ~artnam<:si dairesinde sat1laca · t 1 ~ 



Atletlerimiz döndüler 
( Baş• 1 inci sahifede ) 

tana gittik. Orada bize, yani Türk 
nıilletini temsil eden bir spor k:ıfile
ıine, yapılan hüsnükabulü tam kuv
ıetile ifade edecek bir kelime buluna 
maz. 

Rf'-.mi ve nirnresmi mahafilin her 
~· lıir direktif ne böyle hareket 
ettiklerini kabul etsek bile halkın bi
ze karşı gösterdiği alaka ve muhab
oe+ - bu kelimeyi bilhassa ) ullanı
}'orum - tahminin ve tasavvurun 
fevkindedir. O derece ki bu sözleri
mi okuyan1arın buna inanmamaları 
ve şu mevhum hezimet tevatürünü 
izale için bilhassa mübalağa ettiği
me kail olmaları tehlikesi vardır. 
Ben bu kafilenin başında gitmiş bir 
1.dam sıfatiJe milletimize karşı gös
terilen bu büyük hüsnükabulü, bu 
büyük hürmeti vatandaşlarıma bildir 
tnek ve Türk milletinin layık olduğu 
hu hürmetkir muameleyi izhara ve
sile verdiğimizden dolayı çok müfte
hir olduğumuzu Efkarı umumiyeye 
arzetmek iatcrim. Bu bidisc ile baş
ta Abidin Davcr biraderimiz olduğu 
halde bir kısım zevatın aleyhime kar
'' açmak istedikleri küçücük hücum
lar arasında değil münasebet, hatta 
ölçü vahdeti bile yoktur. 

- Müsyü Venizelosun bayrağı
mızı sel&mladığını yaznuştmız. Da -
ver B. bunu gayrivaki olduğunu tah
rnin ediyor, ne dersiniz?. 

- Arkadaşlık ve ncazkct rabıtala 
rı ihmal edilirse herkos, herkese ya
lan isnat edebilir. Fakat Abidin Da
ver Beyin bana yalancılık isnat eder 
ken ahmaklık ta tevcih etmesi me -
nıul değildi. Ben elli bin kişinin hay
ran gözleri önünde cereyan etmiş bu 
ınühim hldiıeyi bir satırla yazmış
tım . Arkadaşımız Abidin Daver B. 
ır inanmayıp beni tekzip etmesini 
1nucip olacak kadar inanılmaz bir ha 
ki kat yazdığıma cidden müteessirim. 
Fa~<at maatteıekkür bu hadise ol
ınuştur ve Müsyü Venizclos yalnız 
Türk bayrağını sellmlamııtır. 

Fırs;ıt gelmişken şurayı söylemek 
isterim.Bizim Balkan oyunlarına işti 
- k tmrmi~i daha bidayettenberi 
t'"kit ed··n küc;ük bir grup gaybu
b•tim '5nasında arkamızdan hayli 
ağ<r yazılar yazmıılar hattAbana mil 
l•tin lanet edeceğini bile ilave et- -
ınis bu zevatın mertliklerinden, 
hücumlarını avdetime talik ve bana 
cevap fırsatını liltfctmelerini bekler
dim. Balkan seyahati bir iki gazete
de bir iki kişi tarafından yapılan 
sun'i vaveylilara ve yazılan ısmarla
ma mersiyelere ratmen parlak, güzel 
kuvvetli ve maksadına ermit bir te· 
şebbüstür. O kadar ki, bunu her 
sene tekrar edeceğiz ve geçen sene 
ya~n;ıadığımıza da şimdi çok mUte
essırız. 

- Atletlerimizin aldıkları netice
ler hakkında ne dersiniz?. 

bir çok zaferlerden üstündür. Bina
enaleyh onları tenkit etmekle iyi 
Türk atletlerine haksızhk etmiş olu
yorlar. 

Arkamızdan hücum eden kendi ar 
kadaslarımıza karşı bir Yunan gaze
tesinin bizi müdafaa etmesi hayli ha
zindir. 

Bütün bu vaveylaya sebep eğer 
milletimizin Balkanlarda kıymeti 
düşmüş olması vahimesi ise efkirıu
mumiyeye alenen söylerim ki böyle 
bir şeyin izi bile yoktur, Türk milleti 
Yunan paytıbatında muhterem bir 
mevki sahibi olduğunu görmüştür. 

Biz spor noktai nazarrndan elde 
ceğimizi umduğumuz netiecelerden 
biraz daha eksiğine vardık. Bunun 
sebep ve müsebbiplerini de ilerde ya
zacağım. Fakat buna mukabil 
ummadığınuz yerlerde mesela te
niste çift erkek Balkan şampiyonu 
olduk. Bunu istisgar etmek haksız- -
lıktır. Atletik neticeleri de sırası gel
dikçe teknik şekilde münakaıa e
deceğim. Fakat derhal söyliyeyim ki 
bnuunla muarızlarım1 ikna etmeye 
imkan yoktur. Çünkü onlar bütün ya 
rışlarda birinci de gelsek bir kusur 
bulur. bizi hamiyetsizlik, millete i
hanet, seyahate düşkünlük gibi va
sıflarla tavsif ederlerdi. 

Gönül isterdi ki; zati.ardan birisi 
olsun zahmet edip Atinaya gelerek 
bu işi yakından görmüş olsaydı o za
man Balkanlarda bir vahdet. spor 
vahdeti, gençlik vahdeti tesisinde 
Hürklerin ne büyük amil olduğunu 
görür belki bize bu tarzda manasız 
hücumlara kalkr~mazdılar 

Teşekkür olunur ki bütün bu söy 
Iediklerim, Balkan kongresinde Tür
kiyeyi temsil eden ve Büyük Millet 
Meclsi reis vekili Trabzon meb'usu 
Hasan Beyefendinin riyaseti altın
daki heyeti murahhasamızın, sefaret 
erkanımızın ve bütün dünyanın gözü 
önünde cereyan etmiıtir. 

Osmanlı bankası muha
sebecisi tevkif edildi 
Osmanlı bankası muhasebecile

rinden Davit Levi Ef. banka idaresi 
tarafından vaki olan müracaat üzeri
ne zabıtaya celb"dilmiş ve 10,000 li
ra kadar bir para ihtililaından dolayı 
isticvap edilmiştir. 

Davit Levi Ef. hakkında poliıçe 
tanzim olunan tahkikat evrakı ile 
birlikte Adliyeye teslim edilmiştir 

Müddeiumumilik bu muhasebeci 
hakkındaki tahkikat evrakım yedinci 
müstantiğe vermiştir. Yedinci müs
tantik, Davit Levi Efendiyi isticvap 
etmiştir. 

Bu banka memuru ayni zamanda 
sahte bir çek te tanzim ederek ban
kayı dolandırdığı anlaşıldığından, 
hakkında tevkif müzekkeresi kesfie
rek kendisi tevkifaneye sevkolun
muştur. Tahkikat mevkufen cereyan 
edecektir. 

Şefkatli bir ana 

- Buna ne diyeceğimi söyleme
den evvel hezimet denemiyeceğini 
ve bu söz~n gençlerimize kartı. al
~.'kları netıcele_re k~rşı, milliyet tcrc
ı .. ııamın.ı ~ektıklerı sıkıntıya karşı 
~rr.':'etsızlık .ve t~cavüz teşkil ettiği-
' soylemek ısterım. Balkan milletle- Ş h d b d S ff p 
; arasındaki şerefli mevkiimizi ta _ e za e aşın a a et aşa 

• in eden bu temas, milletimiz namı- apartımanında oturan Hayriye 
na bir borç, atetizm harekltımızın H. eski zevci Mehmet Efendi
tı;~akkisi namına bir zaruretti. Bu nin yanında bulunan çocuğunun 
huu· zdenl bl~kna d. oillınuş ve olacak kendisine gösterilmemesinden 

cum arı a ay ı e karşılar ve böy ·· · 
'.• buazzam bir işi müdafaa şerefini ~u.theessıren bteb~.türdiyot içerek 
•ster istemez b•na verdikleri için bu ıntı ara. teşe us etmiş ve bera
-atlara teşekkür ederim yı tedavı Haseki hastanesine kal 

U~un lıifın kısası, biz yokken söy- dınlmıştır. 

MILLIYt'f 16 19.JO 

Istanbul intihabatı Darülfünun 
eminliği 

( Başı 1 inci sahi.çed~. ). .1 Baktrköyde ne propaganda \Ra~'1-;" inci sahik,k) 

Cahilane tetkikin neti<'» tabııdır kı yapıyorlar?. 1 .. . · · 
böyle yaln h3vadisler doğurur.,, Bakırköy intihabatı da devam fen fakultele.nndek~ bazı arka-

Beyoğlunda etmektedir. Helk ekseriyetle reyini daşlanndan ıbarettır. 
Dün Beyoğlunda intihabat daha Halk Frkasına. vermektedir,. Fakat 

1 
Hukuk namzetlerini kabul 

canlı bir manzara arzediyordu. Ser-- burada Serbesçıler propagandacıları- d l . 27 . ıı· 22 . H k k d k ·f ı·k h. 1 e en enn sı p, sı u u 
besçiler dün en çok burada faaliyette na evam etme te ve çı t ı sa ıp e- . . . f f k .. I 
b 1 1 d D.. b k ada atılan rile köylüleri elde etmek istemekte- 12 sı edebıyat ve 20 sı en a u 

u unmuş ar ır. un u az . ..d · ır 1 ·d· 
reylerin mecmuu 450 i bulmuştur. dirler. Serb•s Fırkanın köylülere be- tesı mu errıs ve mua ım erı ır. 
Dün Şişli ve civarı mahalleler hal~ı dava arazi verec;ği':'d.en, bunların ba Maamafih bu ekseri yete rağmen ! 
müntehipleri intihabata iştirak ettık- ~aya kalan vergılerın.ın a~nmıyaca- - bilhassa Yusuf Zıya B. aleyhin-
leriden bilhassa bir çok şık hanımlar gtndan bahsetmektedırler Fakat bu- d • d kt ·· - k. b '-f ı k e propagan a yapma a meş-
gelerek reylerini atmr§lardır. Dun na ragmen ımse u ıg a c anma- - . .. 
250 hanını Beyoğlunda reyini istimal maktadır . Ekseriyetle burada Ser - gul olan ekallıyet ruesası ancak 
etmiştir. bes F~.rkaya verilen reyler ancak yiiz fakültelerin içtimalanndan son-

Vali B- ile refikası da de üçu bulmaktadır. ra kat'! neticenin alınacağını f-
rey attılar.. Kadıköyde.. leri sürerek şimdi~en . vaziy~ti 

Vali Muhiddi Beyle refikası da Kadıköy sandığı gene kaymakam· Hukuk namzetlen lehınde gos-
dün Beyoğlunda reylerini istimal et- lık dairesinde bulunmaktadır. Bura- termenin mevsimsiz olduğunu 
mişlerdir. Vali Beyin km da reyini da da intihap durgun ve sükunetle iddia etmektedir. Edebiyat ve 1-. 
vermek istemiş fakat nüfus kağıdı ~alk Fırkası. lehine inkişaf etmekte lahiyat fakülteleri bugün öğle
tetkik edilince 329 tevellütlü olduğu dır. Reylerın yüzde 95 i Halk fır- d f f k .. 1t · ı· · 
görülmüştür. Binaenaleyh bir yaş kasına verilmektedir. KadıkHyünde en sonra, en a U esı mec ısı 
küçük olduğundan bu husus için ka- Serbes Fırka propagandacılar gayri de yann sabah toplanarak nam 
nunt imkin görülememittir. Hanım faal bir vaziyettedir. Bütün Kadıköy zet meselesini resmen görüşe
kız bundan dolayı müteessir olmuş hanımları reylerini Halk Fırkasına ceklerdir. 
ve: seve seve vermektedirler. . .. 

- Ben de gelecek sene atanm, O k"'d d Ekallıyette kalan zevatın bu 
demiştir. s u ar a tün ümitleri bu içtimalara bağlı 

Girtsun meb!lsu Hakkı Tarık ve Üsküdar intihabatı sükunetle de- kalmıştır. Ekalliyet tarafında 
Artvin mebıısu Asını Beyler de dün ~a";' etmekte ve .Halk Fırkası lehi~e bulunan edebiyat fakülteEi mü-
Beyoğlunda reylerini istimal etmiş- ınkişaf etmcktedır. Burade artık bıç d · l · d Ş ·f d. · 
!erdir. bir patırtı olmamakta, müntehipler ems erın en en B. ıyor ki: 

Fatihte rey verenler az asude bir halde gelerek reylerini isti - Biz iş adamı olan müder-

D 
.h k' . . mal etmektedirler Verilen reylerin · 1 · · D ··ıf·· h · ün Fatı. en sa ın geçen ıntı- · ns enn yanı aru unun an-

ekscrisi Halk Fırkasınadır. . ' . ·• · 
hap yeri olmuş ve 0 ncak 150 rey a- cınde çalışanların emınlige getı-
ttlmıştır. Rey veren kadınlar bura- Beykozda rilmesine taraftar deg· iliz. 
da 30 kadardır Halk burada ekseri-
yetle Halk .Fırkasına rey vermek- Be~kozdintiha!'&tı devam etmekte Bunun için Hukuk fakültesin 
tedir. Şimdiye kadar en az rey top- dir. ura a vazıyet gittikçe daha t ·· t ·1 y f z· 

- ziyade H. alk Fırk"sı lehı·ne ,·nkişaf et ce namze gos en. en _u. su .•-
!anan sandık Fatih kazasmdadır. 70 ° be -
bin müntehip olduğu halde şimdiye emktedir. Civar köylerden reyleri- ya ye rey vermıyecegız. Bız 
kadar ancak 9 bin rey atılabilmiştir. ni istimal etmiyenler gelerek reyleri diğer fakültelerin gösterecekie
Serbesçiler Fatihte artık faaliyette ni atmak~adırlar. Serbest Fırka gay- ri fikrimize uygun namzetlere 
bulunmamaktadırlar. Burada daha retkeşl~rı ?urad.a faaliyetlerini hita- rey vereceğiz. Maamafih bizim 
ziyade bir seyirci kafilesi sabahtan ma erdırmışlcrdır. Beykozda münı .• y f z· b . . şah 
akşama kadar kaymakamlığın önün- tehip adedi az olduğundan rey ver - • u~u ıya eye_. ıt.ırazın -
de durmaktadır. meğe gelenler pek fazla bir yekun sı hır mesele degıldır. Yalnız 

Fatbite Serbes Fırka çığırtkanları tutmamaktadır. prensip itibarile Darülfünun e-
henüz paralarını almadıklarından fa- Sarıyerde minliğ!nin ve diğer vezaifinin 
aliyete geçmemektedirler. . kendilerini tamamile darülf!inu 

S b F k 
w d Sarıyer ıntihabatı sükunetle de- h ed k1 di dilm 

er es ır a ocagm a vam etmektedir. Burada intihabat n~ • ~sı; ece ere tev e e-
İçtima Halk Fırkası lehine olarak inkişaf et- sını ıstıyoruz. 

Dün akşam Serbes Fırka İstanbul mektedir. Halk reyini Hak Fırkası- B lk' · d" • 
ocağında İsmail Hakkı Beyin riyase- na vermektedir. Serbes Fırka ancak e ı şım ıki vazıyete !jÖre 
ti altında toplanarak bu propagan- rü:'de 3 rey alabilmektedir. Serbesçi- bu fikir mağlftp olacaktır_ Fa
da meselesini uzun uzadıya görüş- lerın propaagndası netice üzerinde kat istikbalde her halde galebe 
müşlerdir. hiç bir tesir yapmamaktadır.. çalacaktır." 

Para bulunmasa bu taraftaki pro- a· T bb" pagandacılara da ~evziat yapılacak-_ ır ı ıyelinin tekzibi 1 Dün darülfünundaki ekseri-
mış. Tıp fakültesi üçüncü sınıf talebe- yet partisine dahil müderrisle-

Eminönünde sinden Kayserili Yahya Kemal B. rin bir çoğu darülfünun emin 
Eminönü intihabau dün süki\netle gazetemize y~zdığı mektu~ta. Son vekili Mustafa Hakkı beyiziya

devam etmiştir. Dün Kumkapı, Ge- pos~ gazetesınde hakkında vakı olan ret ederek intihabat etrafında 
dikpaşa ve civarı mahalleler halkı in- neşrıyatın doğru olmadığını ve bu- .. .. il 1 d. Emi kili 
tihabata iştirak ettiklerinden dün en nun intihap yerinde bulunan Son ı;o:uşm Ş er ır. n ve • 
çok akalliyetlerden rey vermeğe gel posta muharririnin bir latifeyi ciddi ıntihabatm tamamen serbest su 
mişlerdlr. Dün burada 350 rey atıl telakki etmesinden ileri gelddiğinl rette icra edileceğini, hiç bir fır
mıştır. Bunların ancak yüzde 5 i bildirmiştir. ka müdahale ve tesiri mevzuu 
Serbes Fırkayadır .. Dün reylerini Fedakar bir polisin taltifi bahs oamıyacağıru söylemiştir. 
istimal edenler içinde Rum kadınları Burnovada vazifesini ifa ederken Y • . . . 
nazarı dikkate çarpiyordu. Kumkapı Serbes Fırkaya mensup Filorinalı e111;, emının intihabından son 
balıkçılarından 100 kişilik kadar bir Riza isminde biri tarafından atılan ra DarulfUnunda yapılacak en 
kafile rey atmak için gelmişler ve bi- iki kurşunla ağır surette ya,•lanan mühim iş bareme göre hazırla-
raz patırtı çıkarmak istemişlerse de ı k h t · d il · b' ve mem e et as anesın c ame yat nan yenı ıitçenin kat'! şeklini 
buna mey(!an verilmemiştir. ı1a k t d 1 1 J B Balıkçılar defterlerde isimleri ol- yap ~a e av a tına a man urno tesbit etmektir. Fakat Darillfli-

va polis memurlarından Ahmet Efen- d. tidd . . 
madığından şikılyet etmişlerdir. Fa- dinin cesurane hareketi ve vazife nun ıvanın.m m etı de emın-
kat itiraz müddeti çoktan geçtiği için uğrunda yaralanma•; h~ser.:.•e Dahi- likle beraber bitmiş olduğundan 
lazım gelen cevap kendilerine veril- !~ye Vekili Şükrü Kaya Beyden Vi- divan azalanmn da içtimaa da-
miştir. Bir tanesi kaymakamın l t ka blr ı f odasından çıkmak ı·stemı« ve ısrar e- aye .ma .. mına tc gra gelmiştir. vet edilemiyece~i anlaşılıruş 

• Şükru Kaya B. bu telgrafta fe- . .. 6 . . ' 
derek bağırmağa başlamıştır Niha- - dakar polisimizi taltif etmiş ve selim yenı, ~arül.f!~nun bütçe ve dığer 
yet bu adam zabrta tarafından dışarı !arını bildirmiştir. Vali Ktlzım Paşa işlerının sürüncemede kalmama 
çıkartılmıştır. bizzat memleket hastanesine giderek sı için bu intihabatın da sür'atle 

D~b~iye vekilinin selamını iblağ et- yapılması takarrür etmiştir. 
mıştır. ~ 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin l'lmak ancak 
Tayyare P. yongo bileli 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Tl111BE PlllNG~S~ 
BiLETiNi ALINlZ. 

4 ÜNCÜ KEŞlDE 11 'l'EŞl{lNl 
SANl 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 
45.000 Liradır 
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Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

16 lira maa~h bir manlfesto memurluğu münhaldir. Mcmuri~ 

kanunundaki ~craıti haiz olmakla beraber Fransızcaya bihakkın 

vukufu olan lise mezunlarından memuriyeti mezkureye tal;p olan

ların imtihanları icra kılınmak üzere teşrinlevvelin yirminci pazar 

günü saat !O da mııdurlyet tahrirat hlemine müracaatlarL 

Istanbul ithalatgümrüğü
müdürlüğünden: 

1 sandık 

8 ,, 

Marka 

\'D 
j:\IC 

Numara 

55312 

-198-11/3 

Kllo 

101,500 
815 

Cinsi eşya 

Sun'i ipek ipliği 

,, 
Balada marka ve numarası ve miktarı muharrer .ı sandık 

sun't ipek ipliği beher kilosu 15 kuru~ bedel ile son talibinde 

bulunduğuna ve l 8-10-930 tarihinde kat'! olarak ihale edilece

ğinden fazla fiyatla talip olanlar yevmi meıkurda lstan bul ithalat 

gümrüj!;ü satış komisyon una müracaat eylemeleri il An olunur. 

lstan~ul sıhhat ve i~ttnıai muavenet 
ınü~irli~in~ en: 

Muayene ve tedavi evleri için kapalı zar[ usuWe 8-1 kalem 

ilaç ve sıhht rı.alzeme alınacakur. İtasına talip olanların şartnam•!· 
sini görmek üzere Ank.arada Sıhhat ye içtimai Muavenet Umum 
müdilrlüğünc ve Istanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet mudürlıi

ğUnc müracaat etmeleri. 

ls~ana vitaJett encunıen talenıin~en 
Isparta-Dinar yolu üzerinde yapılacak sekiz bin beş yüz elıi 

dokuz lira otuz bq kuruş bedeli keşifli tamiratı esasiye ile ikl 
bin sekıen dokuz lira otuz 11..i kuruş bedeli ke~ifli üç tane men 

fez köprü imalAu şınaiyesi 9 teşrlnlsanl 930 pazar günu saJt on 

aluda kapa!. zarf usulile mün.ıkasaya konulmuştur. Talip olanların 

münaka,.ı şartlarını V< keşifleri Isparta 1 a mübcndi liğınden ala

bilecekleri ve tııliplerin mühendisliklere.: ınu,:ıddak fen rncmurla

rile biriikte ve mtinakasa ve ihale kanunun kapalı zar! hak.kındık ı 

ahkama riayet etmeleri ve rnuktazi ticııret od.1'ı \Csikaları \f te

minat akçeleri ve evra.k ve ,·esaiklerile Isparta daimi en~ümenine 1 

müracaatları i!An olunur. 

lenmış çok söz işittim.Türklerin Bal 
kan oyunlarına iştirakinden alınan 
netıceler karşısında bu tenkit hare
ketleri hafifliktir ve umumi efkir bu
nu her iki tarafın emel, niyet ve ha
r~ketlerini ölçebilecek hassasiyette- -
dır. 

KUMBARA 
Ahnız ve tallhinizl 

deneyiniz. 

Hortumları kesenler tevkif Emin intihabından evvel fa-

edildi.. klilte!erin ~çtimalarında bu ı_ne- T Jr' d ~ U'I" t' ~ 
Kasıtıtı>aşa intihabı günü itfaiye selenın de ıntacı muhtemeldir. eııruan 1 aye 10 en 

arabalarına hücum ederek lastikleri Emin intihabmı müteakip sa- 9 
İşin hazin tarafı şudur ki, biz ora

da adeta bütün Balkan miletlerini kıs 
kandıracak şekilde muhabbet ve hür 
<nete nail olurken burada bizi tehzil 
ve takbih eden bazı gazetelerin 
n~şriyatını Atinaya tegrafla bildir
nusle~ Pireden hareketimiz esnasın
da clıme tutuşturdukları Rumca bir 
•p~r gazetesi bizim hakkımızdaki bu 
~ucumlara cevap ven eyi bir vicdan 
oorcu bilmiş ve şu satırlar[ yazını~-
' 'r. 

Yunan gazetesinin neşri
yatı .• 

Atinada münteşir Atlitikos tipoo 
gazetesi, bu yazısında, diyor ki: 

Telgraflar, İstanbuldaki meslek
taşların, Türk atletlerine Balb n mü
~abak.alar.::a ittfrak ettiklerinden ve 
•. denu muvaffakıyete uğradıklann
.dan dolay; hücuma devam ettiklerini 
dun de bıze bildirdi. 
Evv~Ia şur~~ıru kaydedelim ki, Bal 

kan mıllctlerınin mukarenetine matuf 
olan bu teşebbüsten Türk atletizmi 
eksık olmamalı idi.Çünkü bu müsaba 
kaların gaye ve hedefi, zaferler re
l:orbr değil, fakat daha yüksek b. 
;nefkUredir ,. ır 

Türk atletlerinin görünüsüne eı· 
.e: Bunlar hakkında takdi;lerle 'ha~ 
•etmemek imkanı yoktur T .. ki .. , · ur er 
•~r_ at ~oşularında azimle yanılara f ırışmışler ve pek çok şerefli muvaf 
akıyetler kazanmşlardır.Kezalik Bal 
~~n bayr~~ yarışında Türkler, şerefli 
.ır mcvkı !Şgal ettiler.Kezalik T'· ki 

rı "k ur e n mu e\ımel koşucusu olan B . ek' .. esım, 
ız yuz metre koşusunda b · · · gel 5 .. ırıncı 

_ en mus;ıbık arasında bulunma-
~· m~.vffak olmamasına rağmen ga
Yet mukemmel bir intiba uyandırmış
tır. Ve en mühi:nmi şudur ki Türk 
takımı atletlerinin nezhet ve terbi
}«silc bütün spor muhiplerinin kal
bini kazanmıştır. Bu mu,·affakıyet 

Tllrkiye it BankHı kum· 

bara alanlıu arasınde sene

de iki defa kura çeker. Her 
defasında alb kişiye bin lira 

mükafat 'c ·ir. Bu kuralar
dan biri bu ayın batında 
Ankara merkezimizde çekil

di ve altı kiıiye 1000 lira 

verildi. Bundan sonraki kura 
931 senesi nisanında çekile

cektir. Fakat o kurada ka· 
zanabilmek için 1 ki.Dunu· 

evvel tarihine kadar kumba· 

ra almıı bulunm mız lazım
dır. Bu kurı:d3D iıtifade et

mek ve taliinizi denemek İs· 
tiyorsanız kumbaranızı tim· 
diden alınız. Kumbaralarımız 
bedavadır. Sadece bankamı· 
za mllracaat ederek iki lira 

ile henhın ızı açtırmak ki· 
fidir. 1 kli.nu1uevvel ~elme
den kumbara alınız. 

Kumbaraaı olanlar 
aenede iki defa ta· 
lllerlnı deneyeblllr· 
ıer ve 500 lira 

kazanablllrler 

• 

Türkiye İş Bankası 
. .1!' ' 

parçalamağa teşebbliı ve halkı tahrik b .. . . Muratlı nahiye>i dahilinde inanlı Çiftliğinde tesis edilecek A.vırır 
e~c~er hakkındaki t'hkikat ikmal e- at on eşte Daru~f~u~ merasıı_n ., 
dılınış, müşevvik olmak üzere tatar salonunda heyeti ılmıyeye bır deposu ve lntkhanenin 9899 lira 91 kuru~ bedeli kc~ifli mcmu , 
Seyfi ve sebzeci Rıza Ef .. nin mabdu çay ziyafeti verilecektir. rin dairesi in~aau kapalı zarf zarf usulile ;irmi ı:ün müddetle ı 
mu Hayri isminde iki kişi tevkif o- B .. t.. f k··ı 1 . ..d . mevkii münakasaya konulmuştur. 26-10-930 Pazar giınu saııt ı S te 
lunmu"1:ur u un a u te enn mu errıs, 

Tah'kii.t tamik olunmaktadır. muallim ve muallim muavinleri ihalesi icra edilecektir. Şeraid anlamak, pilan ve k~ifnameyi gör- '. 

Çatalca sandığı ile asistanları ziyafete avet edil mek isteyenler her gün mezkllr depo müdüriyetine ve \i'Ayet 

Çatalcada belediye intihazına bele mişlerdir. Baytar müdüriyetine müracaat edeblllrler. Mün:ıkasaya iştira\ et-
diye intihabatına ~it sa'!.!1ık a~ılmJ- Eminlik için iki namzet inti- mek isteyenler kıınun ve şartname ahkAnıına göre hazırlıyacJkları 
trr .. Y~rın. re.y~erın tasrufi biterek hap edilerek Vekalete bildirile- tek.Uf mektuplarını mezkQr vakıtten evvel münakasa komi~yununa 
netıcenın bıldırilme•i bekleniyor. cek v e•-~ı t b nl d .h 
Feth

• B • b l . . • """' e çe u ar an tercı tevdi etmk bulunmalıdırlar. 
1 • ın fU e ere tamımı edilecek zat Da ··ır · · 1 ------'"'---------------------

Fethi B., Serbeı Cümhuriyet Fır- la k ru unun emını Teşviki Sanayi Hanımlar biçki. dilciş mektebi 
kasının vilayet kaza ve nahiye ocak- 0 ca tır. 
!arına gönderdiği bir tamimde son Yusuf Ziya beyin emin olma- :\lüdürlüğundcn: pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe l O dan 
h~diselerden bahsederek fırkaya be- sı kuvvetle muhtemeldir. 16 ya kader talebe kaydedilir. Matbu mcccanı progr;ım 
nliz katiyetle kimsenin aza kayrt k ı 
ve kı>bul edilmediğini, doldurulan ta- Namzetliği şayi olan Tıp fa- me lepten ı ınır . 
abbüt varakalarının sahiplerine uaol kültesi mtiderrislerinde Ziya Çenberl!taş Çarşılapı ara>L Telefon: htanbul 299-1 
mak hakkını bahıetmediğini ve bu Nuri Pş. bunun doğru olmadı
taabhüt varakalarının tetkik edilerek 
muvafık görülilrse sahiplerinin aza- ~?17 .esasen d~ül~~~n eminli
lığa kabul edileceklerini bildirmittir. gını ıfaya vakti musaıt bulun
Bandırmada da Halle Fırka madrğmı söylemiştir. 

sı galip Geçen sene müderrislerden 

.BA:1DIRMA, ~4 (A. A.) _Be- b~r kıs~ çıkarılmasını tu
le~ye ıntlbabatı bıtmi§ 1000 rey faz- vıp eden divan azalarının bu de
lasile _Cüınhuriyet Halk Frrkaeı nam- faki intihapta tebdili cihetine 
zetlerı kaza~.mı.ştır. gidileceği ve yerlerine darülfii-

. Mulhaka.ttıı:. • nun istikilini en ziyade kudret-

livriM~!h~ı.:ı:p:~~:d~:,;:~ğ~~tı ~!: l~ müd~f~~ edecek ze~atın geti-
lerde bitmiştir. Y nleceğı soylenmektedir. 

Bareme göre hazırlanan büt-

Kaçak rakılar çede müderrisler daimi ve ser-

Kumkapıda Esir Kemal ma- bcst olmak üaere ikiye aynlmış 
h 

. daimilerin maaşlan 400, serbest 
allesınde oturan Sıvacı Ahmet mildem· u· l rin . Ef · · s ve mua un e ıse 

· nın evınde yapılan taharri- 300 lira olarak tesbit edilmi f 
yatta kaçak rakı kazanı ve tefer Yen· b .. t . d. § 

1
.r. 

ruatı yakalanarak musadere o- edil~·k: çe yenı Vıv~cal tas'.':'1p 
lunmustur. . ı en. sonra e .... ete gon-

.denlecektır 

• 

iktisat vekaletin~en; 
Yüklek Ziraat mektebine hbul edilen Efendilerin Staıı başla· 

ınışnr. 

Kııyı ve kabul için resmen lsdda ile müracaat eden Efendilc· 

rin vesaiki resmlyelerinl heman ikmal ile nıhayt>r 20 Tcşrinievve 
930 tnrihlne kadar Ziraat Umum Müdürlüğüne göndermeleri ilan 

olunur. 

Beyol!ıı dördüncü lllllı hukuk 
mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece vazıyet 

olunu mQtevaHlye Rulı:lye Hanımın 

muıasarnl bulunduğa Kortuluş'<a 

Kurtulu' caddesinde 23 numaralı 
Uğur apartımanının 6 numaralı da
iresi ldraya verılecer;tnden talip olan· 
lann 18 te,rinlevvel 930 eumarteıl 

saat 11 de Beyojl;lu dördüncil .ulh 
hukuk mahkemesinde ham bulun-

• IJ!.ıları !Uzumu ılin olunur. 

Oslı:ildar altı cı icra dairesinden: 

Bir deyindcn dolayı mahcuz ve 
paraya çenilmısi mulı:3rrer bulunan 
ili lı:onsul iki aynı v, biı ksryoh 
nın 19·10·9.~0 pazar günüsaaı 14de 

Ü•~iıdarda .'\bmcuıyede Kcfı;ededc 
mektep soklğındJ 3 , 'o. lu hanede 

açık art rma surctıı ıe s1rıhcoıı ndan 
talip oiınl.'.lro, ,.e,·m~ mczkQrJ:ı ma .. 

hallinde hazır hulu;ıcılc ::n m rs 
mU aC3Xt ctmı.:lcri ı!An olunur 
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Danlos • Hasan. di macu u 
' 

Bir harikai 
san'at olup 
20 kuruştur 

DANTOS Oi~ macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten. vikaye c.der. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etkrıni kuvvetlendirir, kanamaktan meneder ve d,~Icrin ara>ında kalan teEessühatı ve ufuneti izale eder. Dii ağrılarına, nezleler 
\ni olur Ağızda Jtayet !Atıf bir scrınlik ve rayiha bırakır. Mıkropları ımba ~der ve aJtızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine m:\ni olur. Avrupada daima birirciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En bciyük nuik:lf 
'iZ eder, Alcın madalye ve nııanlar almışcır. Hasan Ecza Deposu. Dantos Dış :\facunu yerine başka bir marka verilirse almayınız. Çiinki DANTOS dünyanın en enfc;; ve mükemmel diş müstahzıratıdır. 20 kuru~rur. 

Datıilive vekaletinden: Bahriyuna ilan 
K } rf }"} ·· Tahlisiye umum müdürlüğünden: a pa 1 za usu 1 e fil u-

0 

i\lu:ad~cnıa t:ımir için hav~a ;~ınaı~ Karndcniz ho~azı haricinde 

k k Uı A 41, 24, 30 arzı 'imali ve 29, U•l, .10 tııli ~arkldc kain fener na asaya on an n- işaret gemisinin tamiri bitmiş oldu~tıııdaıı 10 tcşrinienel 1930 
tarihinden itibaren mezkur geminin eski yerine konulmuş oldu~u 

karaşehrine isale. edile- bahriyuııa il~n olunur. • 

cek su işine muayyen ~~olu maarıf müdürlü-

zamanda talip zuhur et- ~b~~~:,i ilk mok«p p!Ao m,m,M•I n 19100 (oo 

d • ğ • d b • dnkuz bin yüz) lira 12 kuruş bedelli keşifnaınesi mucibince Ge-me 1 ın en ır ay zar- rede kazası merkezinde y~niden inıa edilecek ilk mektep binası 
2 T. sani 930 tarihine miisadif pazar güniı saat onbeşte ihalesi 

flnda Pazarlıkla l"halCSl• icra kılınmak iizre bir ay müddetle Ye kapalı zar[ usulile miinakasa-
dadır. Talip olanların şaraiti anlamak üzre lstanbulda lstanbul 
maarif müdürliiğiine ve Boluda vilı\ıct daimi encümen kalemine 

takarrür eylediği ilan ~~ı-· raı::ı_at c_·ylcm_eıcr_i. ---·---

olunur. r: .. TERAKKi 
Salıbk Kelepir 

7100 Yolt ve 500 kllowat kudr•tlnde ılttrnııörlu, 600 beygir bobırlı 

mtııebarrllt: mıldnıyı merbu~ tıkribtn 75 ton sikletinde, gay.ı eyi bir halde 

ra bir mtlddet Sofyı fehrinln ttnviraıında istlmıl edilmlf bolunaa bir adet 

mu teferrıııt elektrik movtllldl sıulıknr. 

MOracaaı: N. Dlmitrof "Sredna gorı; 3o. 30 Soflı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 

Hariciye ·letaleli Levazım Mu~uriyetin~en 
Mıktan. 

!O ton 

teslim mahalli 
VekAlet 

.. 
Cinsi 
Kok 

Antiraslt Misafirini ecnebiye konağı 
WOO okka Manıı:al kömürO .. " " " " 
1000 .. Odun .,, ,.. " ,., ,, 

Yakarıda miktarları gösterilen mahrukat Teşrini evvelin 23ün
dl günO ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 

itaya talip olanların şeraitini anlamak için Levazım Miidürlü
güne ve ihale giinü de mübayaat komisyonuna müracaatları lüzumu 
lltn olunur. 

E-m~la-k-ve~E-yt_a_m--=B-a_....,nk,--a_s_ı _u_m_u_m_ 

müdürlüğünden: 
Satılık emlak 

Eeas No. ;\levkii ve N~vi Temlnatl7: Ira 
7S Kandilli Vanlköy caddesi 1 No. lı ma bahçe hane !00 
94 Heybeliada Yalı caddesi 2 No. lı gazino 700 
Ballda yazılı eınlAk şeraiti atiye ile müzayedeye konulmuştur. 
J - MUzayede (kapalı zarf) usuliledlr. 

2 - ihale 20· 10-980 tarihinde An karada idare meclisimiz 
·mzurunda icra edilecektir. 

8 - Talipler teklif zarflarını ve her mülkün hizasına gösteri
len teminat akçasını muhtevi makbuz veya kefalet mektubunu 
ve fnbelerlmizden bir lira mukabilinde alacakları şartname ile 
blrllkte ihale gününden evvel Ankarada umum müdürlüğümüze 
gönde-rmelldirler. 

4 - ihale bedeli ilki pr.şin ve mütebaki yed!~i yedi sene zar
lında ihale tarihlerine mtisadil zamanlarda istifa edilmek Uzre se
kiz taksitte tediye olunacaktır. 

Bu hususta daha fazla taisi!Af almak isteyenlt>rln şubelerimize 
müracaat eylemeleri 

Deniz levazım satınalnıa 'oınisyonun~an: 
1000 metre hademe elbiseliği şayak kumaş: münakasa ile iha

esi 23-T.Ev.,.el- 930 Perşenbe günü saat 14 te. Yukarıda yazılı 

lcomaş aleni münakasa "ile 23 Teşrinievvel 930 Perşenbe günu sa
at 14 de ihale edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin her 
,ı1.ln ve vermek isteyenlerin ihale günü ve saatında Kasımpaşada 

deniz levazım satınalma komisyonuna mtiracaatlan 

ENO'S "Frııit s"aır0 meyve t<>&ıuıun WUll• 

ta.ıamcn latimall cıbaa bumlaın tabı! 
Yaılfeslni temin ve dolayıl&!e mtıkeınmd ' 
ıihbat edame eyler. Tadu kaynar menbı .ıu 
istıbzar olunan Eno. meyveler u l. JC~t:.ı ba ~ası 
pafia&ını camı ve tesiri tatlıdır Sır llı:i damla lı
ınonsılaldılrtagayet Litıfbir ı •.aonabı ~eklinı alır. 

~ult ~ fl 11e 11kfu.t11 bir n kadç/ll 
~rutıunde bır kahve kaf'l' olınıl', 

l ı Ll .. JM ECZfLNELERDE :iATIUI~ 

~ 

LlSESl 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Teşkilatını tevsi ederek "YUVA. 
ve • iLK ,, sınıfları ile • KIZ 

LEYLl. dairesini 

LEYLl 
NEHARİ 

KIZ 
ittisnlindekl (eski ! Sinci mektep) blnı-
sına nakletmiştir. Tedrisatı başlanmıftır ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 

Balıkesirvilaveti en-
• 

cümeni daimisinden 
Azami mıkdarı 

Kilosu 
101250 

10906 
Un 
Sığır eti 

Balya - Çanakkale yolunda müstahdem amele bölüjtii efradının 
senei maliye nihayetine kadar verilecek laşesinden balada ınıkdarı 

muharrer un ve sığır eti 3 teşrinisani 930 tarihine müsadil pazar
tesi günü saat on beşte !hale edilmek üzre yirmi giin mllddetle 
ve kapalı zarf usuiile münakasaya nz edilmiştir. Talip olanların 

dipozitoların yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozicosunun vezneye 
teslim ile yevmi mezkOrda şeraiti münakasayı öğrenmek isteyen
lerin daha evvel encümene gelmeleri ilAn olunur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

• 
.................... m:;! ........... 11111 ............ 

100 ton sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10-11-930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada dev

let demiryOlları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerir. teklif mcknıplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde ıaat 14,30 a kadar münakasa kAtip
liğine vermeleri l~zımdır. 

Talipler münakasa şartr.amelerlni on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* •• 
sn ton ilstüpU kapalı zarfla münakasaya konmuşnır. 
Münakasa 17-11-930 pazartesi günü saat l 6 da Ankarada dev-

• !et demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edecekforln teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komi
syonu kAtipliğine vermeleri !Azımdır. 

Talipler münakasa ,artnamelerlni beş lira mukablllnde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

*** 15- JO. 930 tarihinden bili ti bar içme katarlarının seyrüsefer et-
meyecekleri ve 9· l O No. hı Ada pazar katarlarının da içme nam 
ınahaldt tevakkuf etmeyecekleri muhterem ahaliye lli\n olunur. 

Tütün inhisarı ida
resinden: 

Köhne kanevlçı 14803 kilo 
Çtıl 1563 
ip 6014 
Kınnap 683 

Ne~ 1 ve mıkdarları yukarıda gösterilen köhne eşya İdaremizin 

Azapkapısı anbarındadır. Bo köhne eşya' ihale tarihinden itibaren 
nihayet on gOn zarfında kaldırılmak ilzre 25 ıe~rlnievvel 930 cu
martesi gl!Df1 pazarlık suretile satılacaktır, T ali;:ı olanların usulen 
teminat akçeledle beraber mezkOr tarihte ,aat 1 r de Galata'da 
Tütiln inblaannda mübayaat komisyonuna müracaaılarL 

-

~K~~HEN~EHE: KATRAN HAKKI EKRE 
SEYRISEF AIN lı _ _ IST ANBUL VİLAYETİ 

-"-.,k-.. -A~-nt-•; c-.ı-.c.-kö-prü ... L.!!.EFTERDARLIK iLANLARI 
Bnşında; Beyo~lu 2.%2 Şube 
acentesi ; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hanı altında. Telefon isL 
2740 ·----------- -
Mudanya postaları 

idare Rıhtımından saat 9,30 
da kalkarak Cuma, Çarşamb 
Mudanya'ya , paznr günleri 
Mudanyayı uğrayarak Gem
liğe gider ve gelirler. 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(ızMıR) vapuru 17 
teşrini evei 

cuma !Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi sabahı lzml
re varır ve lznıirden saat 12 
de kalkarak pazartesi sı:at lO 
da lskenderlye'ye varacak ve 
çarşamba lskenderiye'den kal
karak lzmir'e uğrayarak lstan 
bul' a saat 12 de gelecektir. 

ISKEDERIYEDEN aktarma 
PORTSA!T için de Eşya ka
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapuru l 6teşrinievel 
Pcr,embe akşamı Galata nhtı
!!lllldan kalkarak İnebolu, 

Samsun, Onyı Fat.11, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize Hopa' 
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
lılı:elesile Rize, Of, Trabzon , 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samıun, İnebolu'ya 
utrayarak gelecektir, 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 18teşri

nievvel cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve dör.üşte 

Çanakkale U.psekl Gellboluya 
uğrayarak gelecektir. 

NAiM VAPURLAR! 

Izmlr Postası 
Seri, Lllks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
tt~rlnlevvelin 

19uncu pazar 
gtınti 16 da Galata nhumındın hı· 

reketle ( lzmlra ) ve Salı glintt 
lzmlrden lstanbula hareket eder. 

Galata gliınrUk karşısında Site 
~·ransez hınınd2 lanumarada Omu
aıl acantalığına mUracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

COMPAONIA OENOVESE Dl 
NAVIOAZIONE A VAPORE 

17 teşrlnevvel cuma gilnil lbrall, 
Gılıç ye Kfütence'den beklenen 
( KAPO V ADO ) vapuru bu ıyın 
18 inde öğleden ıoora saat 1 de 
Messlna, Napoli, Marsilyı ve Ge
novıyı hareket edtcektlr. 1 ci ve 
2 ci sınıf JOlcu tarifesinde flatlar 
ıenzll edllmlttir. 

Mı!Omat, hamule n yolculuk 
için Galıtı'da Çinili Rıbum Hanında 
• Agence lnıercontinentıle. Anonim 
Şirketine müracaat edilmelidir. 

Teltfon: Beyoğlu 1294 - li95 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 

Efendim, 
ŞUrekhındın bulonduğum Galı

tıdı Ömerablt hanında 22 numarada 
lcrayi faaliyet eden (Hacı Adli Meh
met Rllıt ve şeriki) unvanlı şirktıl

miıl, muayyen müddetin hitamına 

binaen 30 eylül 930 tarihinde fe~hey
lediğimizi ve ıtrkeıln tasfiye muı
melltlnın ifasını şilrektdın Hacı 

Adil Beyi intihap eylediğimizi an 
ve keyfiyetle makamı Aliniz tarafın
dan lllnını ve işbu beyannamenin 
musaddık bir nuıhasının tarafımıza 

itasını rica ve bilvesile hürmotler 
ederim elendim. 

Galıtada Ömerablı hanında 22 
numarada Aacı Adli Mehmet Rllıt 

tlirekldan 
Hacı Adil 

ve ıerlkl 
tUrekAdan 

Mehmet Rlfıt 
• türekAdan , 

Karaveli zade Mahmut 

Aksarayda Redif paşa konağında ve Deği 
men hanında mevcut satılacak olan 28809 
kilo tütünden mezkur konakta Sıra pastal m 
mul on üç bin dokuz yüz doksan yedi kilo iz 
yaprak tütünü sahlmak üzere müzayedey 
çıkarılmıştır. Müzayede ikinci def'a 16/10/93 
tarihinden 22/10/930 tarihine kadar deva 
edecek ve 22/10/930 çarşamba günü ihal 
kafiyesi icra kılınacaktır. Talip olanlar şerai 
müzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzer 
Galata Maliye tahsil şubesi memurluğuna miı 
acaatlan. 

• • • 
Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Kiralık nısıf hane:No.14. Tay sokak panga 

caddesi. F eriköy: iki katta 4 oda bir korido 
bir mutbak bir sarnıç bir dolap bir hela: kir 
müddeti bir senedir. Nısıf hisseye tahmin edi 
len senelik icarı ( 210 ) liradır. ( R) 

Kiralık ev No. 27 Mukaddema iki kuyu} 
şimdi demir baş sokak Kamerhatun mahalles 
Beyoğlu: üç katda 6 oda kömürlük mutfa 
hela 4 adet dolap açık daraça sarnıç elektri 
ve terkosu havidir icar müddeti bir senedi 
tahmin edilen senelik kirası (300) liradır. (R) 

Kiralık arsa: No. 4 Halepli sokak. Bomont 
caddesi Feriköy: 593 ziradan ibaret olan b 
arsa elyevm bağçe olarak kullanılmaktadır 
Kira müddeti bir senedir ta.hmin edilen sene 
lik kirası (1?.0) liradır. (R) 

Balada yazılı evlerle arsanın kiralama mu
ameleleri açık artırma ile 16/10/930 tarihine 
müsadif perşembe günu saat 15 de Beyoğl 
malmüdürlüğünde yapılacaktır. 

~~~~--~~-~~-4 

DiJarıbekir vilaJeti ~ainıi enc~nıenin~en: 
Emaneten yaptırılmakta bulu bütçelerinden verilmek şartil 

nan vitıl.yet konağı birinci kat keşif mucibince 26155 lira 1 

bakiyei inşaatile zemin gatı ne- kuruşluk inşaatı 20 gün mü 

k . · b'l(i t:ef tının detle münakasaya vazedilere 
va ısı ve ı mum errua 26 T . . 1 930 t 'h' . . . eşnruevve an ıne rn 
ıkmalıne talıp çıkmış buluruna- sadif Pazar günü saat 14 te pa 
sına binaen mevcut malzeme a- zarlıkla ihalesi icra kılınacağ 
ynen ve maliyet fiyatile devir ve dan keşifnaıne ve şartname 
emaneten inşa olunan mikdarı görmek ve daha ziyade tafsili 
keşif bedeli üzerinden tenzil e- almak istiyenlerin daimi encii 
dilmek ve bedeli ihalenin nısfı menine müracaat eylemeleri 
bu ve diğer nısfı gelecek sene lan olunur. 

Deniz levazım sahnalına ~onıisJonun~an: 
14500 kilo Zeytin: Mtinaka- Perşembe gnü saat 14 te açı 

sai aleniye ile ihalesi 6 Teşrini münakasa ile ihale edileceğiıı 
Sani 930 Perşembe gtinü saat den şartnamesini görmek ist~ 
14 te Deniz levazım ambarı ih- yenlerin her gün ve i~a~ına t~~ 

bulunanlannda yevmı ıhale gu 
tiıyacriçin lüzumu olan yukandaEe saatında Kasımpaşada Deııi 
yazılı 14500 kilo zeytin 6 T. Sa- Levazım satınalma komisyonu 
ni 930 tarihine milsadif olan müracaatları. 

Milli saraJlar ınO~irli~in~en: 
Keşif bedeli iki bin yedi yiiz otuz beş lira olan Küçilksu kö-

kü rıhtım tamiratı açık münakasaya konulmuştur. Talipler Dolmn
bahçede Miill Saraylar müdüriyetin" müracaatla ~artnamc ve k~· 

,ırnameden birer nusha alabilirler. 
Münakasaya Tetrlnievvelln yirmi beşinci cumartesi günü saat 

on beşte başlanacak ve or altı buçukta haddi layıkı bulduğu tak· 
dirde ihalesi icra edilecektir. Talip olanlar o gün saat on beşce 

Dolmabahçede Saraylar müdilrlüğüne müracaat etsinler. 

Vilayet daimi encümeninden: 
lııöntl yatı mektebi talebesi için mUbayırnna lüzilm görıilen dcirt ' Jı 

elll fanila S tetrinisanl 930 carşambı gUnU saat o• bire kadar milnAk•s•Y8 

konıılmuşıur taliplerin encümeni vilAyece müracuılan. 

• • * 
lnönü yab mektebi talebesine yıpdınlacak lkfyüz yirmi beş takım elbl· 

aenin !maliyesi 5 teıriıliunl 930 çarşamba gu ntl saat on bire k•dar mO
nıkuıya konulmuftur taliplerin encümeni \il ,\yetc müracaatları. 

* * * Arnavuıköyiinde 14-41 No hane icare verilmek üzere 5 teşrinisani 
g30 ç1rşımba günü sut onbirc kadar münakasaya konulmuştur rallpler• 0 

encOmenl vilAyete müracaatları. 

Müdiri mes'ul: Burhaneddlll 


