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Balkan konferan- 1 
sında Arnavutluk 

Beş hasta var! 

Pek yakında Mllllgn 
n..,.tmeje bqlıyac:akbr 

BEŞ 
HASTA 

VARI 
Etem Izzet,ın eurt. 

/•llal &lkl11•'I• 
romanıdır. 

Bu romanda bir kadıam 
'-ltla macerab bayab ile 
beraber e.ki, yeni ve ileri 
lıayabn bntlin teuhllrlerlni 
llif Iİnema fılimi (ibi p 
lertniain llallnde canlı bir 
~ bulacakamız. 

intihabat 

2 ncl sahifede : 
ı - Saltan ,ıtamıı tarihi telrlka 
ı Harici we s•• llaberler 

3 - Emanet bDyik bir bakı ıı 
evi açaıcak 

4 - Sefl'lı-fainln yeni ha lları 

l 1 

3 ilnc:tı sahifede: 
Yunaa cmlAklnln kiralan 
Tek takal maldoelerl hak 
kında bir teklif 

4 Uncll aabif.ıde: 
1- N•frlyat hayatı 
2- Hikaye 1 2 3 - Rom•a 

---- bu-- ikf_a_m----....;;._b_it_i--=-y_. 
Bir yobaz 

. . 
Samsun serbest fır
kasında ne herze

ler yemiı 

Romen ve Sırp sefirleri itimatna
melerini Gazi Hz. ne takdim ettiler 

Gazi B:z. n• lttmatnamelerlnl takdim edtın Romen ,,. Sırp 
uflrlerl il. K,,,.,, ,,,, il. Nulc Çanlıag•d•• •11rılırlarlı11n. 
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Sulta amit;.1. 
ba_r..a.11.s .. ı n __ P,_a .. ş..,a.n.ı.n_H.a.· .''•~•"'-tı.. ~..,:,.:"'":""":!!!!' 

f"\o: 68 
(TerçUm• w• lktıba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Sarayda bütün iş 
hafiyelik faaliyetiydi 

18 19JO 

HRl«:l HABERLER •• 
ı-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Alman meclisinde gürültü çıktı intihabatın neticesi 
- .,,.,,. -· 

Başvekil hükumetin beyannamesini okuyarak Şimdiye kadar 32 vilayet, 132 
mali vaziyetin müşkilahnı anlath kazada intihabat bitmiştir 11 

------ ANKARA 17 (Telefonla) - Hükumet merkezine bu al<· -..sb 

A k 'r ı' 1 d Memleketin her tarafında bele şama kadar 32 vilayet, 133 1<a· 

Çl Ecnebi matbuah _ raD a diye intihabatı ikmaı edilmek ü za, ve 41 nahiyeden intihaııa· 
zeredir. Nahiyelerle beraber tın neticesi bildirilmiştir. 

Ebu .. lhu·· danın man"fetlen· - Bu Halepli Bı"r mı·lyon marka Alman yadaki kan- Ecnebi mütehassıs M>2 belediye olduğuna göre bu- İntihakbatmı i~a~ eb?lid~ t_eı!: 
Şık vaziyet . ı· gıine kadar intihabatmı ikmal nüz mer eze netıcesı l ın 

Ef. izzet Paşa ile nasıl uğraşmıştı? çıkacak getiri ıyor eden mahaller, mevcudün yarı- miş oıan nahiyelerinde mevcıt Vru 
srnı geçmiıtir. diyeti muhakkak addediliyor. 

Esasen sarayda siyaset bunu darete bir arzrhal venni~ ve bu A~ m~llet meclisi. açıldı "Temps,. gazetesi ıon gün - Tahran, 16 (A.A) -:- Mecliı, h·eı 
~ . icap ederdi Sultan Hamit aa- ar:tıhali ıadırazam IUmıl Paşa ve hukfunetın beklenen progra- !erde hep Almanyanın siyasi ı~. reye k311ı, 6.1 ~ey ıle. 2 sen~ A k at yarışları ~z 

ray dahilindeki resmi ve husu tarafından alelQaul ~ej.ihate mı perşembe ~nü okunduğu vaziyetile meşguldür. Fransız muddetle5c~e~ı ıımendıfer mu n ara ah~ 
si bütün memurin ve bendegi.- havale olunmuştu. Ebulhüda E anlaşılıyor. Dun gelen uz~ gazetesi son gtinlerdeki başma- t~usısmın ~ıtihdamına .mezu.. B 

~ : nın ef'al ve ahvalinden, efkAr fendi akla, hayret ve~erek ?~ bir telgrafı aşa~Y_a de~cediyo - kalelerini he;men hemen hep bu nıyet ve~ bir kanun ~-ayibuını ANKARA, 17 (Telefonla) _ dide iştirak etmiştir. Dördünca .. ~t 
ve akvalindon haberdar olabil- ıeytanetkirlıkla tertıp ettıgı ruz. Alman mecliıı (Reıchıtag) IT'.eseleye tahsis etmektedir. Ye kabul etmıftir. Bu mutehusıa- Havanın güzelliğine rağmen bu koşuda Andimoküs birinci, or· 
mek için bunları biribirine kon- jurnalında: . . . a;tık _gürütülü ~elselere sahne ni intihaptan sonra mesaisine lar, Fransız. Amerikan, Alınan, ünkü at koıuları, çok tenha falina ikinci gelmiştir. 
trol ettirmek usulünden daha "Tevatür davasını ısbat ıçın " ~qgmı. tahmın etmek zor de başlıyan Alman meclisi karışık Belçikalı ve Lehli olacak ve ala !ldu. Birinci koşuda yalnız Beşinci koşuya yazılı ha)'' 
muvafık tedbir bulamamıştı. bir çok insanın bir araya top- ğildir. 14 eylQl intihabatı, milf- bir manzara arzetmektcdir. caklan maa11larm yekftnu20,000 Mayster koşmuş ve ikramiyeyi vanlar, Rüçhanın korkusun·' 
Sarayda velev iki kişinin yek- !atılıp meşihate gönderileceği- , "Temps,. son gelen nüsha- lirıııyı geçmiyecektir i Mecliı a~ almıştır. dan koşuya iştirak etmemişl~' 
:liğerile sıkı fıkı dost veya hem ni ve şu _kadar ki Karni~ - .Paşa- 1 sında bundan uzun uzadıya hah nı zamanda cenubi ran dem İkinci koşuda Halim Sait B. ve Rüçhan birinci ve Suphi ~ı· 

l\ fikir olmaları bir ittihat ve itti- nın meşıhate havale ttıgı arzı- 1 
settikten sonra şöyle diyor: yollarının ikmali için 3 milyon ın yeni getirdiği Alinari kola;,:- ş~nm Alcey~anı ikinci gelını~: 

- fak ifade ederdi. Sultan Hamit haldeki veraset davası bir vesi- "Kat'! oyun Berlinde bugün tümen tahsisat kabul etmiıtir. Irkla birinci gelmiştir. tır. Bu vazıyet karşısında RU,İ 
( buna hiç razı ~lamazdı. Her- l~ ~lu12 asıl maksat bir çok aha- !erde oynanacaktır. Şimdiye ka Bunun tediyesi şeker ve çay in İkinciliö-i Yung Türk aJmış- hanın sahibi atını Mısıra götıl' e~i 

ı kes biribirlnin rakibi hasmı, !ıyı oraya toplamak ve bunlar dar bir tek nokta elde edilmiş h;sarları hasrlatile temin edile- trr. Üçün~ü koşuya yalnız Na receğini söylemiştir. ııti 
' mütecessisi olmalı, he~kes biri- meşihat dairesine getirildikten tir: Hitlerin sağ cenahı kendini cektir. • 

ıa ı birini jurnal etmeli idi. Yaln:z sonra Padiş~_hın z:lüm ve istib- mümkün olan her ekseriyetin 1 "li k l ·ı M.-M k b• A t l d t k"f d' ;1 
l ekabir biribirini değil, uşakla- dadını tevaturen ısbat ederek ı haricine çıkarmıştır. Hiç kimse ngı z rra ınm og __ u .. e te } Il a ya. a ev . l e. l' \ııhü 

rın bile efendilerini inha~ ettik- hal'a fetva almak olduğunu,, ar! artık onun iktidar mevkii ile Londra, l6 (A.A) - Duk do l l hl 
leri vakidi, bu kabil ihbarat ta zetmişti.Bu jurnal ~zerine _Hünı teşriki mesai etmesini makul Gloucester, ~abeşistan ~m~ara • _ en erın ta ıyesı 'ıtııe 

~ ~ nazan itibare alınırdı. Sarayda karın ne hale gelmış olacagı ve surette tahmin edemez. Fakat torunun taç gıyme merasımınde Maarif Vekilinin Ankara 17 (Telefonla) / t 
hiç kimse diger~den emin ol- işe ne_ kadar ~hem_mil'.e~le s~- 1 bu geniş bir temerküz kabinesi hazır ~uı:~ak üzere Habeşis- Antalyadaki belediye intihabS' 

,~ 1 : mamak ve herkest bilip öğren- rrlacagı tahmin edılebılır. Ebul teşkili için bazı mümkün ihti - tana gıtmıştır. vilayetlere tamimi ti esnasında ığtişaş hadisesiııl 
" diğini, işitip gördüğünü Hünka hü?a Efe~dinin j~ıı:n.alı~ı müt~- maUerin zuhuru için belki kafi Fransada heyecan çıkarmakla maznun olarak te~ 

ra yetiştirmek bir esas, bir va- akı~ ta~_kikat~ gınşılm~ş ve fıl sebep teşkil etmez. " Reims, 16 (A.A) - Marn Bu sene hangi noktalara kif edilenler tahliye edilmiş· 
, zife teşkil ettiği 0 kadar zihin- hakıka oyl~ bır arzıhalın sada- "Temps,. gazetesi makalesi- nehrinin seviyesi Joinville-St Di 'f d'l cek? !erdir. Yalnız, bunlardan dokW 

rı• lere yerlettirmitti ki hilkaten retten meşıhate havale olundu ne nihayet verirken diyor ki: zier mm takasında mühim suret ı ına e ı e · kişi halen mevkuf bulunmaktı' 
~ ~ bundan ho;lanmıyanlar bile öy ğu anla§ılmış ve Sadırazam "Vahim bir iktısadi buhran te yükselmiştir. Sular, bir çok Ankara, ı 7 ( Telefonla ) -

1 
dır. MezkUı- şahısların AntalY' 

ıe görünmek ve kendilerini Kam.il Paşa ile Şeyhi~lil.?1 E- ile ihtilat eden ve ilk fırsatta ne binaları istila etmiş olup, sahil- Maarif vekili valilere atideki ta ığtişaşmm hi.ıdusunda önaya~ ~ 
18 

[ Hünklra öyle tanıttırmak ister fendı derhal ıukut etmıştır. olursa olsun diye harekete geç- de ahali tehlikeye maruz bulun mimi gönderdi: Teşrinisaniden: oldukları anlaşılıyor ve kendi• . 
u ~ lerdi. Hiç şüphe yok ki Sultan Ha- Alman lJaşvekill meğe karar vermiş olan müfrit- maktadır. itibaren geçen senelerde olduğu 1 leri hakkında tahkikata devaıı' ~ 
~ Sarayın bir Ebülhüda Efen- mit o arzrhalin filhakika bir ve Herr BrUnlng lerin tahrikB.tı hıikim olan böy- Fransız Reisicümhuru gibi millet mektepleri faaliyeti-1 edilmeketedir. 

11 1 disi vardı. Aslen Halepli olan rasct işine ait olduğunu ve hal rit fırkalar için bir muvaffaki - le bir buhran her sahada derin Rahat, 16 (A.A) - M. Dou- ne başlanacaktır. Bu sene itina 1 -----·----

n 1 bu zat günün bir rüya hikaye- kı meşihate toplıyarak kendisi yet vesilesi olmuştur. Hitlerin tesirler yapacaktır,.. mergue buraya vasıl olmuştur. olunacak cihetler: 1 - Geçen B Ik k f 
ıu , sile ve bafmabeyinci Osman ni hal' ettirmek ne sadıraza- milli sosyalistıe~i bir taraftan B il 'hfrI ·ı · sene okumaya başlatılmrş olan j a an on aranSl 

Bey dellletUe İstanbula gelmit mm ne de Şeyhislamm akılla- komünistler di~rr ,,,.~;:., 'I Rusyadaki vaziyete dair rez ya ı 1 acı erı atandaşların bu husustaki me 
c d d ... · 1 ,, . . Buenos- Ayres, 16 (A.A) - vl 
n saraya r.Atmıı, Hünldra ho" rın an geçme ıgını. an aıruştr. yük muvaffakıyetler kazandı. Bi T ., t R aya "h p ekelerini arttırmak ve kendi se .- ,. . ıme~~. 'l'aze esı usr Petro Allegre kararga ma a- v 
i ı görllıunilg ... O tarihte baljkita- Ancak mesele tahkıkat sahası- ribirinezıt k.ıvvctıerı.ı <, .. .-1•• • •• tahsıs ettı_gı , başmakalesın~e rana eyleti valisinden bir telg- iyelerinde olan neşriyatı oku -
1 , bet dairesinde yine Halepli na atıldıktan ve tevatür sözü ğı sahneler gürülecektir. Başve Rusyayı zıyaret ederek komu- rafname gelmiştir. Bu telgrafta yup anlıyacak hale getirip istifa 
·t! Kadri Efendi Uıminde bir katip ağıza düştükten sonra ne o ııad kil Brüning beyannamesini oku nistliğin nasıl ' ~alıştığını bizzat ihtiliilcilerin 1300 federal ile 2 de\i şeyler okumak merakini u
,1 1 vardı: bu Kadri Efendi de Hün razam n~ de o Şeyhislam san- mak için meclise gelirken komiı gören, vaziyet ile doğrud~~ polis alayını tamamen mağlQp yandınnak 2 - Daha henüz 
~ kara hulfil etmeğe muvaffak o- dalyelennde kalamazlardı. Ba- nistler tarafından gürültülerle d - _ _, İ gılız Türk harflerini ög"rerunemiş o-.. ı k ogruya temas cıuen n ve perisan etmiş olduğu bildiri! 
le !anlardandı. zı meseleler vardı~. i ~-nlarm karşılanmıştır. Fakat bunu o kadın ve erkeklerin adedi ~rttı- mektedlr. ~~n vatandaşların biran evvel 
d Ebülhüda Efendi sarayda bu tahakkuklarına degıl, golgele- kadar ehemmiyeti yoktur. Çün- ğmdan bunla{m Rusyayı zıY_are İhtilalciler ne diyor?. u

1 
mmilikten kurtarılmasına ça -

li • Kadri Efendi ile teşriki mesai rine. ve ihtimallerine de cez:ı kü böyle gürültüler tabii görüle te vakıt bulduklarından bahısle N k 
16 

(AA) p rt ışmaktır. 
:<\ • etmit ve talakat ve zekaveti de t~rtıp olunı:nak ~u~tan !lamı- rek meclis başvekilin beyanna- ahiren Rusyayı' ziyaret eden bir All evıy~r • b"ld" ·icrğin- ~. 0 Her iki hedefin istihsal vesa 
n yardım ederek çarçabuk parla- dm esaslı sıyasetını teşkıl eder mesini dinlemeğe devam etmiş- İngiliz muhabirin müşahedele- .h .e1~1r~ 1 en ı fınd 1 e redgoı:e, iti her mahalle göre değişeceği 
e :nıştı. Eıblilhüd.a Efendi büyük- di. Hal' meselesi b. un. lardan idi_. tir. Almanyanın en büyük cl.erdı · h kk d ·· 1 d' k" ı tı acı er tara ın an neş 1 • ıçı·n bu hususta büyu"k mülkiye 

• 11 a ın aezcume ıyor ı. 1 b" bl""d S K t · 
a 1 !erle uğraşmaktan ve Hünkara Bunun yalanı da, 1~~rası da dog bugünkü mali buhrandır. Bütçe "Rusyayı tanıyan herkes gi - en ır t~ ıg e anta a an- memurlarmıızın bulacağı tedbir 

sık sık jurnal vermekten geri rusu k~da.~ nazarı ıt~b~re alı?rr- açığı ihmal edilebilir gibi değil b" b' · h birimiz de istik- na eyaletınde mensup federal ler mevcut talimatnameden faz 
'' ı durmazdı. dı. Ebulhuda Efendının h_u JUr- dir. Brüning kabinesi bu açıg"ı bıl ız~mt kmhu a tte bulunmayı kıtaattan 60 bölüğün silah ve la istifade olunmasını temin ka-:a ' d h h a e aı e ane .. h. l ·1 b be "h 'J'l 
11 Ebülhüda Efendi sarayda nalın an sonra er angı mese kapatmak için bazı çarelere miı red\lediyor. Aradaki ihtilaf n:ı1u 11~lmtihat arık e . erald rklı tı a nununun valilere tefviz ettiği 
il mevki ve nüfuz sahibi iken İz- le hakkında olursa olsun teva- racaat etmiştir. Fakat mecliste k d d · olursa olsun bu cı ere ı a etmış 0 u arı ve vazifelerden bu husustaki him-

r · · "k k "d ne a ar erın "h "l'l ·1 f d uh .. zet Paşa Ebülhüda konağının tür beyyınesı. 1 • amı: et_;ne şı . ki gürültülere bundan sonra a- fırkayı ve Rusyayı saran şekli ı tı ad. et
1 

~r tar
1 

a ıMn. an m aı;ad- metiniz neticesine intizar edi -
~ müdavimlerinden idi; bu itibar detle meırlnu ıdı. !f ukkaıru şer'ı sıl sebep de gene bu mali ve ik 'd · b rtaraf edecek mahi - ra e ı mış 0 an ınasgeraes e yor ve millet mektepleri faaliye 
~ b d f k 1 ~ d h d ı areyı e k' b' · · · d 1 k ile aralarında bir dostluk olaca ye ~n an ev a a e azer e er tısadi buhran olacaktır. yette değildir. Bu hedefle her ı on ınncı pıya. e a ayını a- tinin bu sene göstereceğiniz ted 
B gı tabii idi; diğer taraftan iki- lerdı. D'" ı d hangi bir hareket Ogpu ta- ~ıt ve şartsı~ teslım ~lmuş oldu birlerle dig" er senelerden daha 

ri . d A ld ki d d h (Bitmedi) un ge en ve aşağıya ercet b d lm kt d 
: 61 e rap 9 u ann an a a tiğimiz telgraf kabine beyanna- rafından derhal sür'atle orta - gu eyan e 1 e e ır. fazla semere vermesini bekliyo-

'; ı ~ iyi anlaşırlardı. Ancak bu dost • • mesinin esaslarını anlatmakla dan kaldırılrr. Bunun her yerde -, rum. Geçen sene vilayet rapor-

Başı birinci sayfada 

Türkler hakkında besledikleri 
hissiyatı da ifade eder. Aramıs· 
da geçen muharebelerle biribi; 
rimizin kıymetini öğrendik.Mı/ 
fİ ihtilat~arımızın hallinden sofi 
ra da asırlarca beraber yaşamll 
olmaklığımızm fikir ve seciye
mizin üzerinde müessir olmı.ıŞ 
olduğunu gördük. Biribirimi~ 
kardeş hissediyor ve artık biti' 
birimizden istiyecek bir dava· 
mız kalmıyor .. Bundan .. sonrd 
davalarımız yekdiğerimize hüf' 
met etmeyi, beraberce daha sı
kı bir tarzda çalrşmayı, kardef 
olmayı istemeğe maksur kala
caktır. Türk milletinin ve 
Türk hükumetinin de hissiys~t 
nın bu merkezde olduğuna enıı· 
niz. Türk ve Yunan milletinİfl 
mukareneti bütün Balkan mil
letlerinin mukarenetine ve itti· 
hatlarının husulüne amil ofs• ~ luk, bu münasebet İzzet Paşa- Sapancada meyvecılık beraber kabinenin meclis karşı- casusları vardır ve istediği gi- S k • lanndaki tavsiyelere istinaden 

1 , ıun ikinc~ ka?p sıf?tile saraya enstitüsü açılacak smdaki vazi etini izah etmi- bi hayat ve memat kuvvetini is por ongresı değiştirilmek üzere olan tali - caktır. 
alınması üzenne nıhayet bul- .l'. .. • timal eder. Kızıl ordu bir sınıf matnamenin muaddel maddele- Bilmem hangi ecnebi gaze· 

u 1 

ıl e 

du Memleketimizin ,,eyve mın yor. Maamafıh bunu ogrenmek ı Başı birinci sayfada · tesi, Balkan ittihadmın müfll' 
A. rtık İzzet Paşa Ebu""lhu··da takalannda, meyvalarımızın da uzun sürmiyecektir. ordusudur, top anması ve ye- nni yakında tebliğ edeceğim. t 

. N 1 1 A tiştirilmesine sadık. kalmas~na hiyet verilmesine mütedair bu- Yunanistanla müzakere kün olamıyacağını iddia ediy~ 
Efendi aleyhinde bulunur, E- ha nefis yetiştir~lmesi hanç ve -~ 0 _ur~a 0 .sun . l~anyanm son derece itina edılmektedır,,. lunuyordu. Takrir okµnwıca, du. Sebep olarak ta böyle bıt 
~ülhüda Efendi İzzet Paşayı sahilde .krymetlı. ol~n. meyvala- bugunku _sıyası _vazı.l'.etı ço~ me "Times,. komünist Rusyanın Fenerbahçe, Beşiktaş, Beykoz, edilen mes' eleler ittihadın Avrupa merkezi sik'. 
kabahatli göstermeğe çalışır- rın teksır ve nevılerının ıslahı rakla takıbe deger hır mahıyet- mühim bir teşkilatı olan ve Og- Nişantaşı ve diğer iki klübün Atina, 16 - Ankarada ecre- Jetini Balkanlara nakledeceğifll 

·I dı. ve fazlalaştrnlması ve binnetice tedir. Millet meclisınin arzettı- pu denilen zabıta ve istihbar şe yani cem'an altı klübün mümes yan eden müzakerat hakkında serdeyliyordu. Zannederim k~ 
ı Başkatip oluncıya kadar E- meyvacrlık .en_stitüleri tesisine ~ m_:ın.zara,. istikbalde türlü tür bekesi ve kızıl ordunun sadaka- silleri İstanbul spor mm taka- son gelen malumata göre esa- dermeyan edilen bu sebep nıiJ· 
L bülhüda Efendiyi tanımazdım; karar vermıştır. lu ıa?ıs_elenn çı~:rıası_na yol aç tinden bu suretle bahsettikten sını tanımadıklarına dair bir be sat üzerindeki ihtilil.fat halledil balağalr bir fikirdir. Eğer doğ· 

baskitabetirn zamanında da Gerek İstanbul ve gerek az ma ıstıdadını gostenyor. Bu sonra Rusyada olsa olsa fırka . yanname okudular ve içtima sa miştir. Teşrinievvelin yirmi be- ru ise bu, ancak ittihadın hu•U· 
il hayli müddet tanışmamıştık. çok vasati Anadolu meyva ihti v:ıziyeti._gö~ ön~ne geti~ek ~- nın sağ cenahının kuvvetlenme !onunu terkederek gittiler. Sa- şine kadar muallak diğer mese- /ünü tesri kılacak bir sebep o/ı· 
İ Ancak maslahat üzerinde İzzet yacını temineden meyva mm- ~11:1 bugunk~ Reıchstaga aıt hır si ihtimalir ;'en ve hususi tica- )onda ı alan diğer klüp mümes- lelerin halli beklenilmektedir. bilir. 
c Paşa ile aramızda ihtilil.fı efkar takalarımızdan biri ve harice ıki rakam zıkretmek lazımgelir retin kaldırılması ve ziraatin silleri yeni federas:yonlar inti- .. Balkan ittilıadı sayesindd 

olduğunu öğrenince derhal be- sevk noktasından ihraç iskelele se şunla~ ~aydetmek kabildir· müşterek olması siyasetinde da hap edilinciye kadar mevcut fe Anadoluda zirai vaziyet medeniyetin terakkisi bir ket• 
nimle ahbaplık tesisi esbabma rine yakın bulunanı Sapanca Gerek .~rt;ıca taraftarları ~e ge ha ağır ve ihtiyatlı davranıldı- derasyonların tanınmamasına ne halde ? daha yakın Şarktan çıkmış ol.8', 

1 ıı tevesül etti. O dakikadan itiba- mmtakasıdır. Yapılması mu- rek komunıs~l~r olm~ _uze~ ğmdan bahsederek Rusyanm dair verilmiş olan takriri itti - caktır. Medeniyetin te,rıkkısl 
p ren her görüşüşümüzde bana karrer meyvactlık enstitüsün - A~man meclıs_ı~de ~~frıtleı:ın harici siyaseti hakkında bu mu- fakla kabul ettiler. Gelen raporlara nazaran Ana imkanlarının Garpren Şarki 
< İnet Paşa aleyhinde bulunur- den biri buraya yapılacaktır. mıktan 225 kışıdı~. Butun Rıc- habirin mütaleasından şöyle DÜNKÜ MAÇLAR dolunun muhtelif yerlerinde va doğru gitmekte olduğu ve yal· 

d hstag azasının mı"ktarı 5 76 meb ziyeti ziraiye şöyledir: G d · ti · · ti!" u. Bu enstitünün mevkiini ta - · •· bahsediyor: Dün, Fenerbahçe, takvi.-~ e- nız arp me enıye erının 
~ E?ülhüd~ ~fendinin gayei e- yin etmek üzere ziraatçi meb'us us olduğı~?u. gör~ ?u sağ ~~ sol "Ecnebi devletlerle münase· dilmiş Şişli muhtelitile yaptı- ! Kütahya: Armut ağaçlarında rakkiyi vücude getirebilecekfe-

melı Şeyhıslam . olmaktı. Bu larrmrzdan Konya meb'usu cenah m, ufntlennın . hanemde bata gelince hali .hazırda Sov_- g" ı maçı sıfıra karşı altı golle ka 1 mantar çıkmıştır. Bu hastalık ri hakkındaki nazariyeler ba-~ • 
1 c 
1 a 

k d 1 ı 3 s ı h l ı k b ı .,,- İktısat vekaletine haber veril-- b d j ·ı ·ı re ma sa a vusu ıç n hiç bir fır- Hamdi B. Sapancaya gitmiştir. : . me u~ :a ·vor. ·ı, tm ar ı- yet hükilmeti hakıkaten sulh ıs zanmıştır. Galatasaray da Kur- tan aşa saçma ır. stı a ara 
satı ~?ç~azdı. . Hamdi B. tetkikatında meyvacı nlı ufaklı muhtelıf fırkalara temektedir.,, tuluş takımın 2-4 venmistir. miş mahalline ziraat fen me - harplere maruz kalmıyacağııı-

ı ~b~lhuda ~fendı. Sadırazam lık istasiyonunun mevkiini tes- men~up olmakla be:abcr bu 225 b.e _y_ann·am-- ede iktrsadi buhranın nı muvakkat surette kapatabil- murlar gönderilmiştir. dan emin olan her millet yük" 
·i Knırul ~~şa ıle eskı zamandan bit ve tayin edecek ve bundan koyu muhalife karşı icap ettik Eskişehir: Havalar soğudu- selmeğe ve yaratmağa müsteit' 'l'u 

ahbap ıd~. ~ısır meseles!nden. sonra istasiyonun tesisine başla çe müttehit bit" cephe teşkil ede vahameti kaydedildikten sonra, mek için hariçten istikraz ak - ğu için sebzeler bozulmuştur. tir. _ Her halde Balkan ittihı' k<ı 
dolayı Kamı! Paşanın ıkbah kt ceklerdir. Alman meclisinin bu hükQmetin iktısadi ve mali pro dine mecbur olmuştur. Bey pazar: Bu sene bol nar dı Balkan devletlerinin eheffl' l\ıı1 
idbare münkalip olup ta azli naca ır. . . . vaziyetini bilenler oradafırka gü grrammı tahakkuk sahasına isal Beyannamede Almanyadaki yetişmiştir. Her tarafa sevkiyat miyetini ve nüluzünü, BafkB~ 1 1 k 
yaklaştığını görür görmez E- Fındık tacırlerı bı, .ık rültüleri ile kıymetli bir çok edebilmek için mevcut karama ecnebi sennayelerin mensup ol başlamıştır. Pirinç mahsulü de milletlerinin de refah ve sas.

1 
~ 

, bülhüda Efendi hem bu suku- zamanların kaybedileceğini söy melerin muhafazası zaruri oldu dukları memleketlere avdet et- geçen seneye nazaran iıyidir. Ha detlerini arttıracak, Balkan f11 1 

tu tesri etmek, hem de Hünka- yapıyor lüyorlar. Müfritler harici, dahili ğu tasdik olunmaktadır. Muma miş olduğu ve bir çok Almanla sat başlamıştır. Jetlerine terakki ve medeniye-
r ra bir hizmette bulunarak buna Aldığrrruz malfimata nazaran siyasette büsbütün aykırıdırlar. ileyh, bu kararnamelerin fesı:ıi nn paralarını ecnebi eshama ya Kayseri: Kışlık buğdaya zeri tin halikleri ve piştarları of· 
:: mtikafaten Şeyhislamlığı yaka f1;11~rk tacirleri aralarında bir Tabii halin devamı için çalışa- talebine dair olan bütün takrir tıımış oldukları ve bu halin Al- yatına başlanmıştır. Havalar mak vasıtalarını da temin ede' 
l lamak için mühim bir fırsattan bırlik yapacaklardır. rak bir hükilmet 351 kişiye istı- !erin reddini istemekte ve bu man maliyesini izrar etmiş ve sebzeleri bozmuştur. Adapazı: cektir.,, 

ı tifade ederek bir jurnal tertip Bu fikri ileriye süren ticaret nat mecburiyetindedir. mali sene zarfmda hazine varida i~izlerin miktarını artırmış bu patates boldur. Her tarafa sev- Kok-aı-·n_k_a ... ç .. ı ... r ... a""n .. b-ı"_r_ş_e_b_eke 
11 

• c takdim etmiş. Bu fırsat bir borsasıdır. Borsa birlik teşkili i- tının mütemadiyen azalmış oldu lunduğu beyanedilmektedir.Baş layat ba;ılamıştır . 
• craset meselesi idi. Şöyle ki: çin mevcut fındık tacirlerine bi- Berlin, 16 (A.A) - Reisch- ğunu ilave eylemektedir.Hali ha vekil, hükumetin iktısadi ve ma Dörtyol: Portakal ağaçlarm- Gümrüklerde kokain kaçalı~ e 

l 
ı. 

Adamcağızın biri hukuku ir- rer mektup göndermiş, bu işe tag meclisinde başvekil komu- zrrdaki bütçe açığı 450 illi. 600 li programuıın kabulU keyfiyeti da hastalık vardır. Bu sene mah hğile meşgul bir şebeke yakalll 
!>İyesinin temini için kendisinin muzaheret edileceğini bildirmiş nistler tarafından " Kahrolsun milyon mark olup bu miktar nin işsizliği tenkis etmeğe ve sulün az olacağı tahmin edili- mrştır. . ıı:o 
;ıans oldağıınu tevatüren isba- tir. Fındık tacirlerinden bazıla- kıtlık diktatörü!, sesle;ile karşı 1931 senesinde bir milyara ha- Almanyada hayat pahaldığmı yor. Bu şebekenin çoktan ben , 
ta hazır olduğundan bahsile mu n borsanın bu teklifini kabul et lanmıştır. Başveki, hükumetin liğ olacaktır. Bu sebebe binaen tahfif eylemeğe medar olacağı Malatya: Bu sene burada kain ve heroin kaçırdığı aıılil 
amelei lazimenin ifası için sa- mişlerdir. beyanna_meıini_okumustur._ B•ı hiikumet, muhtemel bütçe acııh ümidini izhar etmiştir. mı:yya , b_?ld_,ur. _ J.sılmıstıtr 
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çoCuk bakım evleri tesis edece •• 
Kiralar Tek taksi· Istanb11l cuma günleri nasıl ~ğleniyor? Bakım evleri Yeni hatlar 

Beyoğlu, kışa hazırlanıyor !ilitaraflar kararla- Vekalet Ticaret oda 
rını ittihaz ettHer sından rapor istedi 
sbabı mucibe mazbata- Otomobil makinelerinin Tramvay mı, yoksa yatak odası mı ? 

Belediye büyük bir Pire seferleri hafta-
müessese açacak ya başlıyor 

Burada muhtaç çocuklara 
bakılacak 

Marsilya hattı için de 
tetkikat yapılacak · ıı... M R" ö d d"ler de tayı"ni isteniyor L f b . . 

a· "'IU • ıvasa g n er ı T k k . 
1 

. h-ı..k_ ... _ ! e e!JI, çam sakızı, tıraşçı ... - Ha hıletçi Eminönüne ()'eldik mi ? - Ben 
'rıırkiyedeki Yunan emlaki- c ta 111 mese caı - ,..... 6 • İstanbul Belediyesi yeni bele İdareye ait muhtelif işler hak 

ı birikmiş kiralarının kime a- İktısat vekaleti Ticaret odum- perilere gideceğim, cin senin olsun .. Beyazın adı var, esmerın tadı ! diye kanununun kendine tahmil kında Scyrisefain müdürü Sa _ 
ı ·t Olduğu hakkındaki hakem ke. dan bir rapor istcmittir. ettiği vazifeleri nazarı iddikatc dullah Bey şu beyanatta bulun-

u· elan tefhim edilmemiştir. Belediye şoförlerin bazı tef er l alarak çocukları himaye için bir mu~tur. 
vrupada bulunan M. Rivasın- rüata ait taleplerini kabul et - ' proje hazırlamıştır. "- Pire seferlerine başlan· 
Velce bitaraflar tarafından it- mcklc beraber esas itibarile tek İlk şişi olarak darülacezedeki m11 nazarilc bakılabilir. Gele -
az edilen kararın esbabı mıi- taksi işinde ısrar etmektedir. Be çocuk bakım kısmı genişletilc- cek cuma İskenderiye için kal-

htsini değiştirmiş olması bu lcdiye muhafilindc bu karar sa- cektir. Bundan sonra yeni bir kacak posta dönüşte Pireye de 
hhüre sebep olmuştur. yesinde mühim bir servetinmcm müessese açılacaktır. Bu mües- uğnyacaktır. 

a Bitaraflar bu mesele hakkın- leketimizde kalacağı beyan e- sesenin kadrosu mümkün oldu- İlerde vapurların Pireye gi-
r· 'kararlarım ittihaz etmiş bu- dilmektedir. ğu kadar geniş tutulacaktır. derken de uğramaları için tet-

lltnaktadırlar ve üç bitaraf re Diğer taraftan memleketimi- Müessesede yalnız meme yaşın- kikat yapılacaktır. 
de kararda müttefiktir. Yal - ze ilk otomobilciliği sokan Mü- daki çocuklar değil, daha bü- İdaremiz Marsilya seferleri i-
z M. Rivasın esbabı mucibe • dafaai milliye otomobil şubesi yük yaşta oldukları halde kanu- çin de tetkikat yapmaktadır • 

r ncteki fark bitarflarca tavzihe müdürü kaymakam Salahaddin nen himayeye muhtaç olanlara Vaziyt muvafık görüldüğü tak-
,. tıhtaç görülmüştür. Bunun ü- Bey verdiği bir raporda yalnız da bakılacak ve bunların iaşe- dirde bu mesele de halldilecek -
. tıne esbabı mucibe M. Rivasa tek taksi değil ayni zamanda, '~ri temin edilecektir. tir . 

.. , ~nderilmiştir Maamafih M. Ri Yunanistanda olduğu gibi ma- E k"d 00· 1 1 · f · H 1 . . . . · , Müessesede hem sıhhi, hem Yalova irin gelecek seneye 
, k" · d · d'l · · s ı en Ye enı:ı.c ıa ebesı - ava ar, adeta sog· udu.. ı 'cegımız bır araba a o:ı kaaa " · "• on güne kadar şehrimize ue ınenın e tayın e 1 mesını tav d 1 d" y - Y ·· r de terbiyevi teşkilat vücude ge- mahsus olmak u"'zere çok nıu··-.. · k d' er er ı. Bence asıl ismi ~erifle üzüne manalı manalı bat-,· " yerleşm,.k olur mu a -ti cihetle esbabı mucibesini sıye etme te ır. ~ ' " · Y · · tirilecektir. h · ı d ·· 

1 J 
ri çam sakızıdır. Şimdi tıraşçı rak: Hele 0 tramvayın arkasına ~m şey er uş~nüyoruz. yeni 

lllisyenda bizzat izah tmesi PO liste diye anılıyorlar. Bu sabah, işte _ Evet~ pelı; soğuk gidiyor .. asılmalar dünyanın hiç bir ta K d . d "dd t -I . i bır otel yapacagız ve elektrık te 
• llluhtemel görülmektedir. _ bir tıraşçı ile, ama ne sulu bir _Bari, odun kömür alabildi- rafında gÖrülmüş şeyler değil. ara enız e ŞI e 11davihanelcrini tevsi edeceğiz. 
'\ııl'ürk ve Yunan heyeti mu- B• • traşçı ile karşılaştım bilseniz .. niz mi? Bizim mahallede bir 0 _ Sonra bir kaza olunca, gel vat bir fırtına oldu Reklam için muhtelif lsianlar-
'1haılan 2-3 aydanberi .sü~- ır cınayet Evden çıkıyordum. Köşeyi duncu var. Çekisini üç yüz im- man efendi .. İyi amma, kuzum .. da risaleler neşredeceğiz. Bu sc 

ede kalan bu meselenın mus dönerkıcn, biri koluma girdi. Dö ruştan veriyor. Ala meşe odu-' vatmanın arkasında da gözii D~ ~bah yavaş ya~aş başlı ne ecnebiler de rağbet göster-
t veya monfi bir neticeye baş nüp baktım: Hayal meyal tam· nu ... İsterseniz, göndereyim. yok ki, asılanları görsün .. Va yan ruzgar ak~a dogru fa~l~ mişlerdir. Kaplıcaların gördü-
1!\asına sabırsızlıkla intizar Kasap, marangozu yabildim: Fi tarihinde, bir yer Herifin şimdilik para filan a kıa, biletçi, rasgeldiği yerde tı- !aşarak ad~~a ~'.r f!rtın~ halını ğü rağbet ümidin fevkindedir. 

ktedider. b k) ••Jd•• d•• I de iki çift laf ettiğim bir zat ... radığı yok. ramvayı durdurup indiriyor am almıştı~. Dun ruzgar şı1?3-~lden 15-20 senelik romatizması olan 

b, · ·ı · · IÇa a O Ur U • Meğer, benimle ne kadar tek - Teşekkür ederim. Ben, 0 _ ma, hangi birilc başa çıkacağı- kuvvetli olarak esmekte ıdı. Ge hastaları 20 gün içnide şifayap 
ensu ini l miyenın . . . lifsizmiş.. Meğer beni ne ka- dunumu aldım. ':'Ilı o da şaşırıyor.,. Doğrusu l~n malfunata nazaran Karadc- etmiştir. 
tekaüt maasları Cınayet alacak yüzünden dar özlemiı: - Öyleyse kömür gönderte- yolcuya hak verdim. n:zde de fırtın~. v~rdır. Maama Bu sene yemek ve bütün is-

t . . '). çıkmıştır - Aman efendim, sizi bir gör yim. . Bütün kazalardan tramvay fih vapurlar gu~lukle olmakla tirahat esbabı dahil olmak üze-
ınam, ~Uezzın, ~atıp ve kay Evvelki gece, Unkapanında dü~, ?ir k<ı;ybettik... Ne.reler- - Hayır, lüzum~ yok~. kumpanyasını mes'ul etmek k.o beraber. sefcrlennc devam et- re en lüks oda 11 lira idi. Gele_ 
lada difer camı memurl~ : bir cinayet olmuştur dcsınız? Bılsem hemen zıyare- Tekrar koluma gırmege çalı- lay. Fakat, ondan evvel kendi- mck~_cdı~ler. . . cck sene lokantalar da idareye 

~n tekaüt maa11larmın eskiıı M balı d lı . 1 bol 1 tinizc geleceğim. . Bizi sorar- şarak: mizi mes'ul etmeyi ög· renclim ı Dun lımanda da bır hafıf fır g""ccc.l-:ndn beu miktar daha zl 
ı ··--'lmes· tc'---'•r ctm"ı ez a a ça ~an ne u u in . . . . . d' ·· tına d B ·· d 1 -,. 11 ' vwıı 1 ,....,u 1 ve k t . ~ sanız y c her vakıtkı ycnmız- - Şım ı, ne tarafa böyle? * * * var ı. u yuz en vapur ar yadc ucuzlatılacaktır 

• R119CAb zatiye idarcllllİe o- ~aapk braı:Imi Unkap~mın ~a de t~planıyoruz. Dün gece, yi- Sözünü keserek sordum: Tepebaşında cuma günler· şamandıraya ve rıhtıma yanaş- · 
t vorihniftir._ mı 80 agm a numara ı ~v. c ne filanca falanca ile beraber- - Siz, ne tarafa? bir çoklarının~ bil ük "l ~ makta müşkülat çekınişlerdir. 
.ıa ıwydanbcın maaşları kcııil- :a~~goz Mch~c~ Efcndı ılc dik. Hep sizi andık .. Ah, bura- - Ben, Aksaraya gidiyorum cesi sıra gazinola~ bi:ı~ c~ Bir kısım küçük vapurlar dün 

ı.._l olan mtttekalt cuni memur r t'C _oturma ta ır. da olsa da bir tavla atsak. . di- amma. . ruıu'p nargile ç ki t' k e 
1 

u hareket etmemişlerdir. 
Tek.keler hakkında 

bir istizan 
.""llla 1~ ay~ müterakim maaş İbr~hım.; mar~go~ Mc~mct ye!.. - Öyleyse bana müsaade ... yor. Ben b c 1 ırmch ' 0b~- Tağşişi menedecek labu-

hop birden verilecektir Efendidckı alacagını ıstemıı, bu Kolumu yava k K · V b" k . • uranın meş ur ır Tekkeler kapatıldıktan sonra 
llhas11aatr zatiye idaresi bod~ yüzden kavga çıkmıştır. tim. ş yavaş çe - l" arf ştmıya ~cçıyorumd · be ırk tc gazı~osu~da, . ~~k senelik bir ratuvarın gayesi şeyhlerin, tekkelerin ikamete 

B k · " e esme mey an ıra ma- nargılc tıryakısı ılc teşerrüf et- malı kı ı ı · ı ı 
huıriamakt&dır. u. av~~ esnasında kas~p - Ben, tavla bilmem ki .. . dan hemen tramvaya atladım. tim. Bu tiryaki diyor ki. Tağşiş kanununa nazaran mal . ııu~. ~ m ~:. ış~a etme c 

26 yaıında bulunan İbrahim: ış~ bıçakla halletme~c - Bilmeseniz de öğrenmesi Biraz daha kalaydı, sulu bir . . · larımızm evsaf mı tesbit' ve tağ nn~ ı;ıus:ıı e e 1 ~ştı: . 
·ı k l l karar vermış, Mehmet efendı - güç mü? Geçen sefer, pek ala ziyaretçiden yaka silken şair gi .. - K~rşımda nargılc ıçenlcre şişten vikayesi için ihracat mer- e at en şey~ erın 3;11e ve 

iZ ann maaş an ~n üzerine atılmıtşır. Kasap; oynuyordunuz._ biı şoy_le bır .ba~sa~, ~a~ seneden kez limanlarımızdan biri olan çocuklarının .bu bınal~n ışgal -
ls~bul Evkaf müdürlüğü ilk b~ç'.11' darbesini Mehmet E- _o, tavla değildi... Lutfeyleyip te bari buradan ben n~rgıle ıçtıklerıı:ıı _anlarım. İstanbulda bir laboratuvar tcsi- de devam edip cdemıyecekleri 
tçeııınct. maaş alan 25 y~ fcndının başına ".urmuş, _diğer _ Öyle ya .. Oylc ya .. Aznif hüda gidersin, Ac~mıler, marp~çu ıkı parma~ si kararlaşmıştır. aboratuvann alakadar makamdan sorulmuş-

f8:Zl:8- ~~arın maqlarmm iki hamleler onu takip etmlştır. oynuyorduk .. Ne ise, onu bıra- Kendiliğinden asla gitmez larıle tutarlar. Bı~a.z daha es~- tesisine başlanmıştır. tur. • . . . . 
eliğını birden vererek taııfi- Zavallı marangoz soluk alma kalım .. Daha, daha nasılsınız? Halil EfJndi .. Y.enler, avu~ları ıçuı~ yerleştı- Laboratuvar zeytin yağ vo Halk bilgısı derneğinın 
"tıneğe bqlanutt:Ir. 25 yaşın ğa muvaffak olmadan arka ar~-l Gayet soğuk: Diye bağırmak işten bt:ie de- rırle.r .. ~argı~~· beygırc benzer. emsali ihracat maddelerimizin müsameresi 

fazla kular gibi. kadınlar - ya yediği bıçak darbelerinin te- - İyiyim, hamdolsun. . . ğildi. S~h•?ını ç.o~ ıyl ta~ır. Ace~I nevilerini tcsbi t ve tayin ede-
. da arsu edenlere iki senelik sirile ölmüştür. - Gazetede gördüm. Sizin * • * bır tırya~m~ ateı,ı~ ~ık .. sı~. so- rck işe başlıyacak ve yavaş ya-
~ verilecektir. Katil kasap yakalanmı§tır. "Felek,. gelmiş .. Aşkolsun, iyi Bu dakikada iyice kanaat ge ncr. Al te~ı, tumk bcldkınkın us~- - vaş bütün ihracat mallarımız 

Ylakında Halk bilgisi demc
gi tarafından konservatuarda 
bir miisamcrc verilecektir. l\.a alı Jt.l l . İ ff kı k d e yer cştırme o u ça hunerc b" d"l k '-' f" p e~ ence yer en ple boğmağa çalışırken muva, a yet azan ı. tirdim ki, biz tramvaya binme bağlıdır. Bu at ş, hafifçe kiil- tes ıt c ı .crc e;ıaslı uır tas ıyc 

teftı. edildi - . !. . . . sini bilmiyoruz Ne binmesi- 1 . 1 1 'P k"l ye raptedilcccktır. Halk müsameresi için hazır 
'9 akala d Ç k . . ...... rü . 1 enmış o ma ı. Öte ı er ,.,.,.,.a- L h b hb d l" . lıkl b 1anm t M .. C .. . . Y n 1 - 0 ıyı goruşu z. • ni ne de inmesini Köprü ba- buk k.. ·· ı v d h' ,.....,.! e aşşe en er ıği ara aş ış ır. usamere 

o.:.. uma güııı.n sıncmalarda . - Ya!!. . . . ' · · . . omur 0 ur. c a a ne or . de Harput, Erzurum, Trabzon 
.'<itham faz!•'·· t B Vefada Zeyrek yokuşunda bır G S d k" şmda, tramvay durdu. Bılctçı neler Anlıyorum ki keyif eh M. Valcncn Lopatto Polon-

.._mış ır. unun h d ti k k 1 - eçen sene, arıyer c ı T k k b - k 1 . . · · . . • .. . . . .. . oyunları oynanacak ve halk sar 
dün Bel di kapal ,,.1 ay u u va ası o muştur. Va 1 . d h 1 dk zı ı çe ere ogazı ısı rcasına. lı arasında nargıle tıryakilerine ya cuınhunyetının Turkıye baş kıları 

80 
.. ylcnccektı"r. , 

e ye 1 eıı; en- k'anın kurbanı k t · A · · ev enn e er gece top anır 1 
··• H d" f d" E · ·· ·· ı d ··h· b" k" hb d ı··· · d"l · :Yerlerinde umumi bir teftiş . . A • cres ecı nstı _ B · b"ld···m Felek Sa- - ay ı e en ım mınonu. e mu ım ır mcv ı ayırmak şc en er ıgme tayın e ı mış-

l>ınrRtır. Bu tcfti.,te kapalı ·g· dı Efcndı; hadıseyi şu suretle n rd cnotımurmıa ıgı Eminönünde inecekler! . icap edecek! . . tir. Halk bilgisi dernegi şimdiye 
..., "' y anlatmıştır· ye e z .. · . · . K h d k k M "f l kadar toplanan halk masallarile 

lıı. Ce mahallerinde belediye ni- " . · • . . .. _ Sanyerde demişim .. Sü- Kımse yerınden. kımıldama- a ve en .ç!, tı tan sonra, anı aturacı arın türküleri, darbımcselleri bir ki-
~~tına riayet edilip, edilme - A Hıç t~adıgım 3 kışı duk leymarı.iyedc diyecektim. dı. Tramvay da bıraz son•ra Tcpebaşıı:ı~akı G~~~~nba~ ... ı~ buO'ünkü içtimaı tap halinde çıkaracaktır. 

tetkik odilmittir. k?nıma .geldıler. Sapan oku iste Hatırımda kaldığına göre Fe kalktı. O zaman, hep bir ağız- şatafatlı ılanları gozume ılıştı. 6 

.. ~u teftiıı neticesinde bazı si- ~ılcr. B~r ka~. tan~ çıkardım, be lck, kışın Beyoğlunda, yazın dan feryat: ~~rülbedayiin kapısı önünde Bugün ticaret odasında ma- Bira fiati indirilecek mi? 
»illa ve tiyatro sahiplerinin u- gcnmedı.~er ... Senı?' öbür mağa- Çamlıcada oturur.. - Durdurt şunu .. Canım, ıkı genç konuşuyor: nifaturacılar bir içtima yapacak Lokantacılar bira fiatinin pa 
k.
1Süz hareketlorl görülmüş- zandadgdo~lduk. Bıze onlardan - Neyse, sizin dediğiniz gibi biz Eminöntinde ineceğiz!. - Bu akşam, matinede larBdır .. t" d k 

1 
. halılığından şikayet ediyorlar-

"r. ver!, e ı er. 1 r., G t 1 d ne S . Cin var' Gelelim mi? Öteki u ıç ıma a umaş arın cm- d 
'!, o sun ... ~· aze e er e - enın traınvay vatmanı · · · · · k d 1 l' 1 

1• 
l(l • . . . . 2:_eyrek c~i~nin altında ki, k' ibi.. . Alabros saslarını pa~maklarile nı~.ne a. ar~ ması. azım ge c- Bomonti şirketi !okantacıla _ 

tun ınhısar ıdaresının magazama gıttık. Mag·azanın15 v~ nHcı.Yç~. İy .. ı·ı·ı·k sag"lık... g . . . tarayarak cevap vcnyor: c% tesbıt cdılecektır. b t 1 1 .. h ki b l k 
ti · d .. 1 • . d Kendı ken.dınc zıl çekmeler, . . · t h · t , rın u a ep ennı a ı u ara roze en metre cnnı gın e bulunan sa- - V c lakin, Serbesti ye am- . b. d d" h nl • - Ben penlen seyredeceğim razı a rır mın ~ 8 n kendilerini müzakereye davet et 

l'·· .. . . . . . panl 'tf t 1 . nep ır en tJ!er ıven sa a ıgı- c· . 1 y . k .. 
. utun !11h~sar ıdarcsı ıizerin- ~ı~ y~ına gı ım. Ç crın ma çatıyorsunuz ha. . . na yüklenmeler. Tramvay ikin- ın ~.e~~n o sun.. . . enı anun mucıbınce ıu~.ır miştir. Bu temaslar devam ede· 
tdarcnın fırması bulunan ro- den bın benımlc beraber bulunu - Hangi Se11besti?.. . d f d d . Buyuk caddcdcyım. Daha cdılen arazı tahrir ve tecrübe ccktir. Şirketin yaklaşmakta 0 _ 

ti · yord Öb"' k d 1 h hal cı e a ur u. h k k T ·1 ·· ·· ·· · \ er ımal ettirmiştir. Bu ro _ u. ur ar a aş arı er - Şey.. ',Yarın,, diyecek- İ . k 1 1 D' er es aya ta.. atı gununu talımatnamesi üzerinde tahrir lan kış mevsiminde bira sarfiya 
ti.en arzu eden mcmurlar50ku de dışarıda kalmış olacak. tim. . - d~~yc~ a ~asın.! ıc ncrdc geçir;'Cccğine henüz karar mıntakaları tesbit edilmiştir. tının çoğalacağını nazarı dikka 
t ınukabtlindc alabilecekler_ Ben bir aralık yere doğru c- - . . . . . . ıhtar ed·~· ı. k~ ted rar yo a k ei veremedikleri belli .. Kimi, si- Tahrir tecrübelerine bu ay için tc alarak fiatleri tenzil edeceği 
r. ğildim. Yanımdaki adam• boy- - Bilecik Meb'usu Galip Re vam eb.1 ıkncc koşc e '!yuyak ! nema kapılarında resimlerden de başlanacaktır. Tahrir mınta muhakkak addedilmektedir. 

b. . • B . F 1. 'k d k' mış ır oca arı csnıycrc •Ja hk' k • 1 K" Camilerin tamiri numa ır ıp attı. Bogazımı sık- şat eyın o ıtı a a ı makale- • d . a am çı armaga ça ışıyor. ı- kalan şunlardır: Memleket albümü 
~ mağa başladı. Tehlikeyi hemen sini pek beğendim. Güzel yaz- gır ı. . . . .. .. mi de '.'Ah, ŞU' kerahet vakti gel Ankara vilayetinin Ayaş, is 
t vk~f idaresi istenilen tahsi- anladım.Bir elimle herifi yakala mış doğrusu... - H~. · ~ıletçı. · Emınonu- sc!,. dıyc sızlanıyor. tanbulun Yalova, Trabzonun Halk Bilgisi demeğı tarafın-
gelır gelmez camilerin tami dım. Epi didiştik. Komşuları- - Politikada böyle makale ne g~ldı~ .'.1"'.ı?. .. .. .. .. .. Dar sokakların başında sin- Maçka, İzmirin Sivrihisar, Ça- dan bütün Türkiyede mevcut,.: 

; başlıyacaktır. mız gürültüyü duydular, yetiş- çıkmadı. .. .. ~~mdı olur musun, oldurur si sinsi dolaş~lar, ortalı~ın ka n'.11'ka~enin Gelibolu, Kırklareli- lay~t!crle meşhur ~-ehir!ere ait 
alnız Ayasofya camiindc bi tiler. Herifi yakaladık. Polise . - Ca~ım, nasıl olur .. Muder musun?. ~~a karıyı, hamam rarmasıru beklıyorlar. Lamba- nın Vızc, Sıvasın Darendcrc, tarıhı es~rler, .. bedıı ınanzara

~alı:ın kn;ık cam vardır. Tari teslim ettik.Arkadaşları kaçını rıs İsmaıl Hakkı Beye cevap ?o~ça~ı gıbı k~caklannıı; <ı;larak lar yanar yanmaz avcıya dağı- Adananın Merkez, Kocaelinin lar, maarıf muesseseleri, yeni 
1
Ymeti haiz Cihangir camii- !ar yakalanan adam : . H~ veriyordu. ındırdıle~. İyı amma, bızım de lacaklar. Bundan sonra artık Hendek, Diyarbckirin Kulp Er ve eski halk kıyafetleri fotograf 

kubb · t · d"lm ' ın ısını u 1 · b .. d d 0 k'k k ' · · t _ esı amır c ı ezse yı- seyindir. - yı amma, onun ismi Ga- u yuz en on .: ı amız ay- bahtlarına ne çıkarsa .. Süğlün zurumun Tortum ve Kastomo- lan tesbıt edılerek bir memle • 
llıaga mahkfimdur !ip Reşat değil, Reşit Galip .. 1 :-lılu. mü, bekaçc mi, keklik mi, bıl- nu vilayetinin Tosya kazaları- ket albümü yapılması kararlas-
il.tün inhisarı memurlan Kalp dolar sürenler Bilecik Mebusu değil, Aydrn Teon·aşına {"lmiştik. Tram dırcm mi? .. Yoksa, uzun kulak- dır, tırılmıştı. Demek bu eser içi~ 
1'
1 
Utün inhisar idaresi evvel_ Limanımızda bulunan Nor- Meb'usu .. Sonra da makalesi •.·a..- ·,, ·;da bir dakikad.,;1 faz- 1ı bir tavşan mı?. ,,,. . . mıştır. Eser dört kısım olarak 

ı Politikada değil, Milliyette çık la <lucdu. İnen'"r indi, binen- Taksime doğru yiirüycyim 5ı olsun!. •. neşredilecektir. İlk kısım hazır 
!ııtı <ıdro h~ric.i kalan memurla- veç bandıralı Agova vapurunda tı... !er binJi. Yol,ımuza devam dedim amma, :ıran yolda yor~! ~u çavdar .ekmegı, pastaha- lanmıştır, yakrnda neşredilecek 

1 Yerleştırdıktcn sonra mün- 3 sahtekar yakalanmıştır. Sıkılmadan gtilümsedi Ben ederken zil kopacak gibi çalın- d B" t - . . ncnm en bellı ~aşlı gıdaların- tir 
~ kaldığı takdirde, yehiden Bu 3 sahtekar; evvela Galata . um. ır pas acıya gırıp otur- d hl . 1 k . 
llıur alacaktır. da tütüncu·· Ahmet Efendı·nı·n de güldüm. Biribirimizc bakıp dı. Bir tch.like işareti zannede dum. Burası öğle ycmeğ_ini ha an Hn o alca . d k Opera cemiyeti temsil 

Ç gülüştük Meğer torbadaki laf rek epeyce halecan geçirdik ff b" ı ti 0 ka' er ge en çav ar c - -
imento ihtikarı dükkanına gitmişler, 3 paket si- lan dah~ tükc~emiş. - Meg" er zili çalan yolcularda~ ı ırl ~Y ta la datmkl agabl rar meğin okkası kaça satıldığını lere başlıyor 

l'· ı ı · • veren crın op an ı an r yer b"l" . . . , T 
· ın .. ıcaret odasında pazartesi gara a mış ar, ve sahte bir dolar - Kuzum, Mecliste neler 0 • biri imiş. Gazete okumağa dal dlr. Mtiııterilerdcn bir RÜe ka l ır mıs~~\; amam ot~z ku- y . t kk"'! d 

0 ~tıu ~çtim<ı; yap~larak çimento vermişler, paranın üstünü alıp luyor ?. Geçen akşam gene epey mış ta Tepebaşına gel liğimi- rıtık Türkçcııilc seslendi. ' ruşa. !. a cyaz ekmcğın o~- . c~ı eşe ·ıı u. ~ .en f p~~a ce 
"erı tetkık edılecektir. savuş~uşlardır. münakaşalar geçmiş zin farkına varmamış.. Şimdi B . · kasını dokuz kuruşa yerken, sı- mıyetı temsı erı ıçın aa ıyete 
u A d ı . .. · - . - ana bır ekmek çavdar h "b" d ı başlamıştır tına sebep şehrimizdeki çi _ ynı a am ar, gece Doğru- - Hayırdır ınşallah .•. Han- bu dogru mu?. Yanımda hır yol . 

1 
• ya çamur gı ı un an yapı mış . · . . . . 

nto trostunun evvelleri 120 yol~a Yak~p cf~nd_i1:~ biraha- gi Mecliste bu? cu diyor ki: g~tir · · Hem de çay, sı.cak çok bir ekmeğe otuz kuruş Vf)l'İlir Temsıl heyetını şehrımızde 
\tuşa satılan 50 kiloluk çimen nesınde 8 lıralık ıçkı ıç!p bir. kaç _ Millet Meclisinde... - Azizim, biz tramvay.ı bın bır! · .. . mi?. Diyeceksiniz amma, gali- b~lun~n İtalyan am~törleri teş 
torbalarını şimdi 160_180 ku sahte dolar daha vermışlerdir. _ Millet Meclisi kapanalı diğimiz zaman kendimizi ya- Koşede otur~ bır gen~: ba meşhur meseli bilmiyorsu- kıl edıyor. Bu heyetı.n b~şında 
~ &attığı hakkında gerek ti- Dolarların sahte olduğu anla on beş giin oldu. Açılması yak- tak odamızda zannediyoruz.Ki- - Bana da oylc .. dcdıktcn nuz: . konserva~uvar muallımlerınden 
~t odasına ve "erekse lstan- şılınca vapura savuşmuş olana- !aşıyor.. mimiz uyuyoruz, kimimiz ra- _ sonra: - Bev~:ruı adı var, csmeruı M. Tul~nko vardır, İlk defa ~ 
lıctediycsine şikayetler vaki çık gözlüler meydana çıkarılmış Bunun da arkasını getireı:ne- hatça gazeteye dalıp kendimizi - Amma, dedi, benimki ek- tadı!.. la~ak Rı~oletta operası temsıl 
Sıdır. tır. ince, işi havaiyata döktü: unutuyoruz. On dakika sonra i- mek çavdar değil, çavdar ekme M. S. edı!ecektır. 
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'•iBiy~t 
ve buna çalıştıkları unutulma
mıştır. Fakat Denikin bilhassa 
İngiltereden müzaheret gör
müş beyaz namını verdiği or· 

A ~nn umdelll ."Mllflgef' tir. dusu için İngiltereden gelen 

18 TEŞH.İNIEVEL 1930 cephane ve mühimmatı kullan-

lDAREHAl'f!: - Allhnı ......... mtftır. . . . 
!llo: ıoo Telgrat adresi: Milliyet, Jı. Fakat gıtgıde eh~n:ımıyet al 

mağa başlıyan Demkın mesele 
si Rus ihtilil adamlarının naza Gördüğü iyiliği hiç' unutmamış . .! 
rı dikkatim celbetmekte gecik- İk' d k ı d T 

tan bul. 
Telefon numara1an: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 
• 

ABONE ÜCRETLERi 
G 

3 aylığı 

ı 6 " 

Türkiye i~in Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 

750 .. 1400 .. 
1400 ,, 2700 ,, 

1 
12 n 

Gelen evrak geri verilmez 

memiştir. Bütün Çarlık Rusya- d kıl osbt. onduşuydor abr hı. d~-
d k 1 . . . nı ı arı ır a am an a se ı-

an ama eskı zabıtlerın, ku- ]' d B ' .. d' d k' 
mandanların birer suretle b :- ıyor ~· ınsıd ıy': 

1 
u 

1 
1 : d 

yaz orduya iltihak etmelerine - ger on a a 1 o say 1 o 
• • · 1 k · · bol 'ki kadım almazdı ... Kadın genç 
ınam o ma ıçın şevı er ye- d - .1 · . -

· k 1 d b k' b'tl · egı , ıhtıyarlıgın yolunu tut-m ızı or uya u es ı za ı en . 
. . . muştur. Fazla olarak zengın de 

almışlar, kendı kuvvetlerını o d - ·ı B" 1 b" · a· 'k · · egı . . oy e ır ız ıvaçtan ne suretle tensı ve tanzım etmış-
1 

~ 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 1 d" O ur· .. 

- Güzel bir çocuk!. 
Çocuk bu paçavralardan çıka 

rıp giydirilince güzel bir çocuk 
olacaktı. Kadın hakikaten bun
da yanılmıyordu. 

Zengin kadın çocuğu iyi bak 
tı. Çocuğun anasını kuctarmak 
için de lazım gelen iyilifi ettr. 
Fakat öltim galip geldi. Çocu-

Bilmecemiz 

1 2 

••••••••••••••••••••o~~ .. 
lTTIHAD.I MİLLİ 

Türk sigorta ~irl..,'t.t 
Harlk Ye hayat üzerine ıigorta muamelesi · cra eıleriz. 

Sigortaları halk için mllıait ,eraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 

Boyogıu-2003 ~ ...... . 

Ve Yemek 
Tenvirine 
Müteaddit er ır. B kü "k be : tur. Gazete ve matbaaya ait itler K 1 d . d . - en onu ÇU yaştan - ğun kız kardeşleri de kadının 

ızı or u aynı zaman a mec ri tanırım. Sefalet içinde büyü iyiliğini gördüler. Tahsilleri de . için müdiriyete müracaat edilir. 
A 

LAMBlLI AYiZE 
Gazetemiz il&lllann mes'uliyetini 

kabul etmez. 

buri . a~k~rliği de kabul ~dince dü. Annesi hizmetçilik ederdi. temin edildi. 
Dtmkın e karşı gelecek hır kuv Fakat kadıncag"ız o kadar zaif- F k b' .. b' ..ı. b' h r . 1 • • • . a at ır gun ır...,n ıre 
vet a mı a mıştır. . . ti ki ~ık sık hastalanır, ış gö": genç kadının kaybolduğu anla-

' C~ner~.ı~~rden Aleksıyef ıle me:ı.dı. Kadı_nı.ı v~.re~ ol~ugu şıldı. Nereye gitmiş, ne olmuş 
Kornılof olunce beyaz ordunun anlaşıldı. Nıhayet oldu. lkı kı- tu? .. Bunu çocuklar bilmiyorBugünkü hava 

Dun en çok hararet 21 en az 
16 d<rece idi. llu~n ruzıı;ir poyraz 
uecek hlvı buluılu olac;ıknr. 

kumandası büsbütün Denikin'e zı ile bir oğlu vardı . Oğlu şu !ardı. 
kalmış oluyor. 919 Mayısında bahsettiğimiz adamdan başkası Bilmiyorum arada ne ka-
ceneral Moskovaya doğru bir değildir.. dar zaman geçti].. Bir gün ço-

ri altındaki kuvvet 50,000 kişi- mek istiyince o: 

neşrettiği 
• 

zıya mun-
konfor-,---

·bilvasıta 

tazam Vf 

tabidir 
Neşriyat hag_atı: 

' İngilterede neşredilen 
mühim eserler 

harekete teşebbüs ediyor. Em- Karşısındaki bir "şey söyle- cuk ta birdenbire kayboldu. ıo_ı 

lik bir ordudur. Kafkasyalı ve - Hikayemize devam edı>- Artık bu bir çocuk değil, ye- ıı _:,_...__~11...-e 
K ki d .. kk b' 1. d a· 1 .. . tişmiş bir delikanlıydı. Nereye Hugünkil bilmecemiz l!Tı'E ~e .aza ar an mure ep ır or- un, e 1, söy eyecegını sonra . . . ? K' b'l . d 
clu ki Rusyanın cenup havalisi- söyle ... Bir gün bu çocuk, ana ~1.tm'.şu .. ı~se Aı mıf~r u. Soldan oağa ve yukardan aşağı 
den geçerken daha büyümüıı, sı henüz ölmimişti, kız kardeş ırl rıvayete gore men anın ı- Tren arabaları di<ide ( 5) Et 

fERE~il~ 
160 OOQ k' · ı ı 1 · · k · · yo unu tutmuştu. (S) tngı'lt.erede neşredilen yeni • ı~ı o muşrur.. . ennı ve anasını yaşatma ıçın . satan 

D ık . şuna karar verdi: Dilenmek... Ar.ada.n g.e.ne uzun .. bır.zam_an 2- Meyan (3). yapmak (3) yük eserlerden bahsetmek isterken en ın cepheyi büyütmüş- im k (3) 
Denikin d hezı'metı· tür. Hezimeti es babından biri Gelip o-eçene: geçtı. Bır gun onu gorm1yeyım ıe e . . 

: or usunun . _ Ab h d mi? .. Fakat hiç 0 eski çocuk de 3 - Uzak nıda•.ı (2) Kıraya ve~-

Meıro han Tünf'\ mevdant, Beyoı;lu - Ekkcrik ni, Beyazıt 

isıanhul - Caferajta :\luvakkithane cadde~i Kadıköy - Şirketibayriyc 

iskelesi lSo 1 o c,küdar . . esbabı hakkındaki yazılan bır olarak bunu kayded1yor. Fakat nam asta ır. anam has •. 
1 

z . ld • h h·r mek (5) Başına bır (3) gelirse gu· 
kitabı wıutmak mümkün olmı- asıl mühim amiller daha ziyade tadır-. · · Acıyınız!.. g~. ... _engdın °V ukg1:1

1
nu ekr kat 1 

· milşlenir (2) ---------------------------
D . ı d s · k gostenyor u a tı e so a a • 4 a· 1. b. (3) v l'd (3) yacak. .• Ceneral Denikin ismi gelişi güzel toplanmış olan bu . ıye .~a .. var.'.yor u. ogu . · . . - ız .1 ır mana a ı e 

1 d k 1 b l - - f hır kış gunuydu Çocuk zaten dılenen çocuk ıle karşı::ndakı 5 - İstırham (4) Kalbur (4). Dt'Jarı~e~ı·r vı'Ja"Jelı' ~aı'ın"ı encu"ın nı·u~en· ı unutulmamıttır. ordunun ada a ıgına ~~gmen e çıplak denecek bir haldeydi So bu genç, dinç ve zengin adamla 1 6 - Nota (2) Tatlı değil (3) Sil· e ' 
Umumi harpten sonra Rus- ra ı abrasın a tamd ır zaptu g"uktan titreyip duruyordu. Fa hiç bir münasebet kalmamıştı.: 15Ie (2). . . 

· da bol 'kl ka il · rapt uunmaması ır. . . · M f' b . .. d" ... _j ? - Sıyah (4). gelır (4). . d . .1 ya ııevı ere rşı en R h J'f h . . kat kımse para vermıyordu ama ı em gor ugune mem 8 Be (3) 8 (3) Emaneten yaptırılmakta bulu bütçelenn en venlmek sartı e 
atılan bu ceneral nihayet bü- usyanın Tu ~e 1 

f avalıt1- Ne yapacağını bilmez bir.hal nun olmuştu:' ' 9 ~Not~ (2) m;::utiyet 'es) Bey nan vilayet konağı birinci kat keşif mucibince 26155 lira 14 
yük bir hezimete uğnyarak mü ne mens1:1p .0 an u e rat za e~ de, çocuk oradan gidiyor mer - Eski dostum, dedi, ben gir (2). baki ei in aatile zemin atı ne- kuruşluk inşaatı 20 gUn müd· 
cadele sahnesini terketmek elde edıldı~ten sonra kı:_~d~ hamet dileniyordu. Fak~t di- epi zamandanberi Amerikaday- ıo. - Bir .erkek i•mi (3) Bir göz .Y. ş. • g detle münakasaya vazedilerel< 
mecburiyetinde kaldı ve ecnebi memleketlerıne ne verılecegını 1 k . . dm Büyük işlere girdim mu- rengı (3) fstıkbal (3). vakısı ve bılumum teferruatının 26 T . . 1 930 t 'h' il 
memleketlere iltı'ca ettı'. 920 - düşünerek müttehit bir ruh ile enB~ek san~~ınıb.?ıllmıyor~u!Ç-. - vaffak oldum. ' 11- Yün değil (5). Rutibetli (5). ikmaline talip çıkmış bulunma- d'fepşnnıev~ .. tanı• ınt em_ 

h k t t k k b.1. · d ır aç gun oy e geçtı. o- sa 1 azar gunu saa .. e pa 
n 1g ı · de b 1 'ki are e e me a ı ıyetın en K d' · · b 'k · O b' 1 "' sene erın o şevı ere ah cuk elleri sog· uktan donmuş bir en ısını te rı ettım nun sına ınaen mevcut ma zeme a- zarlıkla ihalesi icra kılınacağm· 
ka d d .. d 1 k m rum bulunuyorlardı. Rus . · b' · d ı b · · 

rtı evam e en muca e e ço k" 1.. .. .. b. k d' halde evıne dönerek anasının zengın ır ış a amı, o ması, e MAJIK SINEMASI ynen ve maliyet fiyatile devir ve dan keş1fname ve şartnameyı 
klı hn ı · 'h · d oy usunun ır ço der ı var- · · h ki · 'b" k lmı mera sa e en ı tıva e er. d D . . . , başı ucunda ağlıyordu mm ıse ep es sı gı ı a ş emaneten inşa olunan mikdarı görmek 'aha ziyade tafsilat 

ıDenl.lrin bu maceranın hikaye- ır. emkı~ bır ~araf~an beyaz Fakat bı'r gu" ge . bö'yle olmam aramızda bir fark vücu- 19 ıeşriniev,-el pazar •kıımı keşif bedeli üzerinden tenzil e- almak is! alerin daimi encü· 
· · bi orduyu galıp getırmege çalışır- n ne . · · B uaı 9 •. 30 da 

sını zzat yazmııtır. k d' - t ft d k" l" .. ümitsizlikle dilenirken oradan da geurmemıştı. una : !VAN J\10S.iOUKlr.r: LJL DA· dilmek ve bedeli ihalenin nısfı menine müracaat eylemeleri i 
. en ıger ara an a oy uyu Yakında evleniyorum de d' - f 1 k ı· 1 Ahıren bu sabık Rus cenera- tatmin etmek mecburiyetind geçen bir otomobil durdu. Ka- .- . ' - COVl!:R '" llETTl AMANN bu ve ıger nıs ı ge ece sene an o unur. 

linin eteri İnıilizceye nakledi- kalmıştır. Halbuki ne o, ne ~ pı açıldı. Kürklere sarılı bir ka d~, dher 
1
hald, ~ mı erasımde. es- ıarahndan ıemıil edilen 

)erek Londrada neırolunmuş- 1 b'l . . O . . . dm. kı ost arımın uu unmasını ıste ACI MURAT . . . . • . o a ı mıştır. nun ıçın bır kere · . . .. .. · ~ H 
tur. Komünı_st. ıhtılalıne ka.rş_ı mag· IUbiyet başlayınca artık bu .- Gel, dedı, sem gottirece- rım. 

kr Ça ı · d k Sonra izah etti. Kimi alacağı 
te ar r ıgı ıa e .etm. e ıçın kuvveti dag" ılmaktan hiç birşey ğun !.. 
h kete D k 1 · nı söyledi. 

are geçen enı m top.~~ menedememiştir. Kadın gençti, güzeldi. Nefi- _ Bana vaktile iyilik eden 
dı&ı kuvvetlerden tetkil ettıgı Şiddetli ve kat'i hareket 920 s• kürkünün arasına, sog"uktan 

d '-· d kadından daha güzel hiç bir ka 

filmi ile 

AÇILIYOR 
Sinema ın son •l•ıem "Wl<:STE-or. ura uvyH or U namını ve.r- senesinin ilk ayında baş göster donmuş bu çocuğu alıp ısıtmak 

ti Bun ı1 kil dm göremiyorum. Belki araınız RN " elektrik makineıile mli· 
mı., !1 • u nas tef etmııı- miştir. Kızıl ordu beyaz ordu- tan ig" renmenıişti. Çocuk az 
t , 918 Ş b da D k k " .r da büyük bir yaş farkı var. Fa cehhczdir. SERCE JAROFF lda 
ı. - · · u atın on aza 1 yu hezimete uğratmıı;tır. çok ısınmıştı. kat 0 bugün duldur, ve eski ser re•inde oO kişiden ınOrekkep 
yaneruiıılnde4000kiıilikbiı Dik'·· da·- · .. K d' b · ·ı·-· .. k vUc d ' ti · B en 111 ın e. ıgıne gore en ıne u ıyı ıgı eden gu- vetikalmamıştır. Ben bekarım Kazaklar heyeti muganniyesl, 

uvvet u e ~e rıyor. una 918 - 920 senelerınde Rus hal- zel kadına minnetle bakıyordu. zenginim ilm.!lll••liıı••lliiı•Iİll•• 
kadınlar da dahıl oluyor. kı şu veya bu taraftan değildi. Kadın da ona bakıyordu Fa-

1 
ve k ·f k b ld · K d" l Is B Darülbedayi B ordu .. k d 1 · · Ço - muva ı u um. en ı · · 

u nun uç uman anı ster beyaz, ıster kızıl ordu ol- kat genç kadın bir müddet son 1 . . b "k tt' D t tems!llerl 
vardı: Aleksiye{, Kornilof ve sun, kuvvet hangi tarafta ise ra kendi kendine sö~ ıe söyled: .

1 
s~nıd~ebne .ted.n e ımb. b'o~ um B k. 

b' D ik' B k . · J • - • ş1m ı u ız ıvacın se e ını an- u a ~am '3•t ISTA BUL BllfDIYf.SJ ızzat en ın... u uma 1- ona tabı olunuyordu. 1 ş· d' .. ı: " . ı 21 .m da n 
danlar --'-i Çarlık 0 d B 1 'ki k -· 1 1 d'I - . . . d 1 !adın ya... ım ı soy .yecegını 

"""" r usunun o şevı ere arşı mucac e e me e ı eıı esennııı ısını şu ur: .. . . . . ij ~~ ~ij 
cenerelleridir. Diğer zabitler de

1 
ederek mağlup olan yalnız De- The Whit Army soylıyebılı:,sı~... . , M' CİN 

Ç d k' b'tl · 'k' d "'ld. K 1 A - Ne soylıyeyım... ınnet-
d

ar <_>br ueuttı:ıunBes1 ı zatı erıı:ı·•ıvnı ın 
1 
egı ır. o çak var, 

1 
. vasturalya. .. tarlıktan ibaret bir izdivaç ... Va 

en ı are ı. aş angıç a mu- range var.. . Bunlar da he- ngılterede neşredılen mu- . 
1 

· d' 
1 h . b' k t k'l · · b · · · · 1 zıfe olarak yapı an ız ıvaç arın Komedi :~perde un ır uvve teş ı etmıyen· zımetten aska bır netıce elde hım bır eser de Avustural}a . - . d · d 
1 1 1 

Tabi~ 
beyaz ordu, o sıralarda bir çok edememişlerdi. Denikin'in kar- profesörlerinden Mr. Haııcack ge!ırecegı .~aa etbln . ev~mhı 0 a 
1. ı ı ı ı b ı 'ki b 1 'ki · ff f d .. d . . cagından oteden en şup e e-ş er e meşgu o an o şevı e- şısına o şevı erın muva akı- tara ın an vucu e getırılen d . 

1 
rin meııguliyetinden bilistifade yetinde amil olan nedir?.. Bu ''Au3tralia,. namındaki eserdir. denler enım ... 
Don kazakları ve cenubi Kaf- eserde bunun da cevabını gö- jn.,.iliz imperatorJuiT;ınun mü- -------------
kasya havalisinde gitgide ken- riiyoruz: Bolşevikler bir taraf- hi;ı bir cüz'ü olan b':ı memle.ket 
di nüfuzu altına almış oluyor- tan kı.:ıl orduyu tensik ederken şayanı tlil·kat bir tarihe, mü
du. diğer taraftan da memleketin him safhaları ihtiva eden bir te 

KömUrciyan B. a•arından 
.\mıoP h.~a.1n trc&ri I:!O 
.\rreli u ... uhı tltfterf 4 kı(ıın l;\0 

Denikin hariçte ki~ istinat idaresi için bir programa malik kamül devrine maliktir. Oncın \mel! ,. mbıkl kamhivo ~O 

ediyordu? ... Komünist Rusya bulunuyorlardı. Halbuki düş- için bu.günden günr ilerliyen .\meriktn ıı<ulil \'eım. 1 ı. f.:c\.ir ~5 
yerine eski Çarlığı iade etmek- manian bu iki şeyden mahrum memleketin de kendine göre Yenı nıuhaseh< udü 175 

te hariçteki devletlerin ne ka- bulunuyorlardı. meseleleri, dertleri vardır. İşte Ticari malılıP•t , • lıaııkacılık 
I dar büyük menfaatleri olduğu Denikin'in İngilizceye tercü- bu eser buna tahsis edilmiştir. lk:ı at ilmi 

150 
125 

'\ · azın : il il 
P. :\rmstrı n I{ 

l\akledcn: 
A .. \lııhtı r .11111111 

3n akşam u:ııumı bllttlerde t('n-
zildt \"ardır. 

Buak;am Pauı;alıı >inema'lnda 

KomikDumbullu İsmail ef 
( S•dakat za.i olmaz \'od,il .ı p. 
l)ans, J)uetto, \·aryete. 

Deniz levazıın ~atın alma ~oınisJonun~au: 
25,000 kilo kuru Fasulye: ~ Tel'rini~ani 980 Pazar glinti ;:ıat ro da. 

11050 kilo kuru füıüm 2 Teşrinisııni 930 Pa1.ar gLiııu aııt 14 de. 
Deniz Levazım ambarı ihtiyacı .için yukarıda yazılı /\uru Fa~ıılye 

ve Kuru Üzıimiin 2 Te~rinisani <)30 tarihine mlisadif l'azar gi.inti 
kapalı zarf usulile ihale cdilecejı;inden ~artnamesini görmek bte· 
yenlerin her giin ,.e vermek isteyenlerin ihale giinii ve ~aatında 

Ka'1mpa~ada Deni~ harp mektebi nizam ka 1 nı~u listii1ul"ki 
Deniz Satın ,\ima komi>yonuna müral.'aarlm. 

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

~enıi zinciri sahlıyor 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Anadolu ka,·aı;ıııdn tahlisiye deposunda mc\ cm bir kaç parç.ı· 
dan nılirekkrp rnhminen • RO kulaç rnikdarında gemi zinciri 20 
te;rinicn d ıı.rn pazarıcsi günli saat 14 de \ııadolıı kavaıtııı hı 

rah'i>irc depıbunda ,,ıuıacağından taliplerin Anadolu ka' aı\"nı.la 
tahlisiye deposunda >an~ hey'ctine müracaat etmeleri il:ln oh.nur. 
-~-------~-~-~~~---~-~-~~ ----
lstanbul P. T. T. B. Mü-. 
dürlüğünden: 

10 ·re~riııievvel 'l.10 larihindtn iriharen .4n' r .. - J.;c:uıl)•ıl ~1k tiç daıd~ 

kalık tdefon konuşması için ıUı kuruf alınacaktı. 

Jet H. Nevres Vacidin -en za- !arını ıslattı. Hürrem Hakkının - Hürrem Ha-kkı, dimağı iğne- - - Selma, diyin.. .:. Evet .. 
---
"Milli11 te,, in edebi romaıu: 96 

yıf, hasta yerinden mi yakalıya yüreği titriyordu; en can ala- lene iğnelene bakıyordu. gençj - Evet! Selmayı orta ve tık Fazilet Hamın, kocasına 'il 
cak, sokacaktı?. Buna zu- cıık noktaya geldiklerini hisse- kadın, gülümsüyordu: naz olarak tasavvur ediyorsu- dü: 
lüm de denmez, şaka da den- diyordu. - Çok fark var, üstat.. nuz. - Öyle değil mi Kamil?. 
mezdi. Bu, insanların hasta Fazilet Hanım, gözlerini sü- - Lfitfen izah eder misini?. Hürrem Hakkı, araya girdi: - Evet üstat .. Bcndeniı ,ıe 
ve sakat uzviyetlerini istihza zerek devam etti: - Romandaki Jsahraman kı- - Boy meselesi, o kadar e- okudum, çok hayret ettim. 
vesilesi yapan galiz ruhlu, ka- - Belma Hanımın, Matma - zın çehresi,boyu posu, katiyyen hemmiyetli değildir. · Genç kadın. kesik kesik gii-

. ba, bayağı mütereddilere yaıa zel Jülya ile müşabehetini duy- Belma hanıma benzemiyor, hat- 1 Fazilet Hanım, ı&rar ediyor- lüyordu: 
şır bir terbiyesizlikti. Fazilet mu5tum. Matmazel J ülyayı ta hatırlanmıyor bile . . . ı du: - Hatta, bunu sizin Belrı'Z 

1 Hanım, bu derece nezaketsiz görmedim, yalnız fotografile- Nevres Vacidin sıtma nöbe - Fakat renk, saçlar, göz, Hnırna karşı yaptıı;u;ız bira·· 
Jlalınıul Yesari imi idi?. rile bu müşabeheti tasdik et- - di geçiriyormış gibi sırtı ürperi kaş .. Büsbütün, tamamile ay- zizlik, diye .tıükmettik. 

1 Nevres Vacit, gayriihtiyari mek mecburiyetinde kaldım.Fa yordu.Heyecanını güç zaptetti-'n .. Başka bir çehrenin kopya- Kamil Bey de başını s;ıil;liı: 
- Belına Hanımın değil mi? Bu kısa sükut anı, odanın ha- gözlüğünü düzeltmişti: kat romandaki kahraman kızın ğ;, yüzündeki çizgilerin buru- sı d(yebileccğim ! . - Evet, üstat!. 

--====---~ \1 ,, A', ( -~, 

AHÇEMDE 
''--....:__) '' ~ 

·· .. ~:·BiR GUL A Ti 

oitnıedi 

Kaşlarını oynata oynata et- vasını, sinsi bir ağ gibi örmüli, - Ya o san'atkar, benim gibi tipi, ne Belma Hanıma, ne de şup gerilmesinden anlaşılıyor- Genç kadın, son cümlesini Nevres Vacidiıı rengi uçnııJ\ 
rafını süzüyordu: uyuşturmuştu. !hiç görmezse?. Matmazel Jülyaya benzemiyor. du. !Öylerken kelimelere o şekilde tu, ağır ağır yerine cöktü: 

- Öv le değil mi efendim? :ı-i'ürrem Hakkı, kardeşine' Fazilet Hanım, pot kırdığı- - Nevres Vacit, koltuğun ke- Hürrem Hakkı da burnun- basr.'.ştı ki, Hürrem Hakkı, bun _ Galiba, siz ~aka ediyor;L 
Miinak~şası yazdanberi sürü- baktı; Nevres Vacit, bütün his mn farkına varmıştı, hemen to- narlarına tutunarak ağır ağır: dan soluınağa başlamıştı. Aca- daki kastı, gizli manayı, kendi nuz! .. 
yor. !erini bir noktada toplamak is-

1 paralııdı: doğrulmuştu: 1 :•a bu, doğru mu idi?. Fazilet
1 
kendine halle uğraştı. Nevres _ Kat'iyyca, Beyefendi.. 

Ncwes Vacit, elile tasdik et- tiyormuş gibi gözlerini yum- - Oh!. Pardon Beyefendi.. - Ne itibarla benzemiyor?. Hanım, Nevres Vacidin gözle- ıvacit te irkilmişti: _Olamaz, imkanı yok. 
ti: muş, elile ağzını tutmuş, kulak! Onu demek istemedim.. - Fakat pardon be_yefendi, rinin görmediğini bildiği için, - Başka bir çehrenin kopya · l 

hı 1. ·ı · Nevres Vacit, elini gözlerıf1 1 - E\'et ... Nasıl buluyorsu- kabartmıştı. - Sizi dinliyorum. sc.n'atkar g-örüşü, ta ı ı ı e bır kalbine şüphe sokmak,muvaffa sı mı?. e 
fütz? Fazilet Hanımın her perde- - San'atkarın görüşü, tahli- kariin görüşü, tahlili ayrı oldu- kıyet güneşini karartmak mı is~ - Evet, tamamile bir ba<ş- - götürmÜ§tÜ: icine bir ~üpbe g e 

'h · · 1 misti. Acaba Ferhtmde•:c. B. Gem; b:ırlın, yutkundu, elleri- si zehir damhyan sesi, çok kı li ile kariinki tabii bir olamaz. ğunu evvelce tasrı etmı11tım. tiyordu?. kasını hatırlatıyor. · Jı· 
· · ı· · · ı· · ma, Belmaya da reıhtııı<le ' . r.i o~ıı•_tıınlı:, hir rnilddet durak sa süren, fakat bir asır gibi uza - Siz ne gibi ayrılık görür- Nevres Vacit, sınırı sınırı Fazilet Hanım, parmaklarını - Mesela kimı?. ,, ı 

., ye mi hakıyordu ?. Fakat ,,e -
1 ladı. yan bu ağır sükutü yırttı: yocstinüz?. başını silkti: açıp kapayarak anlatmag-a baş- Genç kadın, elini alnından 1 3 manın yüzündeki o deği~ik. 1 

.• Hürrem Hakkı, Fazilet Ha- - Bir san'atkirın gözü ile - Vallahi üstat, bulduğum - Evet Hanımefendi, san'- !adı: geçirdi, donuk donuk baktı: 0 
1 lan, mat rengini, civa gibı g 

r:ım.n kırıı_ı~a:ı gözl.e~inin zehir ~~r .~ariin bözü elbette bir de- ayrılığı, s!zin yüksek ~ü~ama- a~ldirın görüsü ~le. k.arii~ gÖ.ı~ü.- I - Belma Han:• ım bo_yu o:-, - Ferhunde Hanımı!. lerini unutmuş deg:!cJi ki! f!t• 
lı dıl:eıılerı 1!e kalhı.nın. kanayı- gılaı'.': ~~nıza sıgınarak soylıyece-. §~' arasındayanı s~zın r;or:ı~~l!- 1 ta:ıın ıızumıdıı;. Halbak1 kah-j' Nevres V:ıcit, yerinden sıçra 
verdi""ini ciıl''<lu, bır tirpcrnıc Hurrem Hakkı, kanatacak gım. nuz Belına ıle henıın gordugunı 1 ;nıan kı;:.. r ~tı: 
l!'ec;ir~i. · kadar dnrlelrlarm: ısırdı. Fazi- I F•zilet Hanını. dililc dudak, Bclm:ı ::ı.a~ıı1<la ne f::ıı:J.- vo:.·'. i • 'r"\·~c:; \';o~i~. t. ma;nlad•: . - Feı-lııınc"= Hanımı ını?. 



18 ., 

Bu akşam rey saiıdıklan açılıyor 'Emniye! Sandığı ~mial 
BaF birinci sayfada - Ekalliyet, ekseriyet kara- Başr birinci sayfada Burna va belediy~. int~a1?<1- ı r~.c~at ed~ldiği m~lilmdur. Dun muz ayed es~ 

Darülfünun emini intihabı 

rına tabi olmak icap eder. Bina- tında reylerin tasnıfı netıcesın- butun daırelerdekı arayı umu-
•i üç müstenkif reye karşı ve llihi- 1 h 1 d ç kmak doö-- rey atmak üzere gelen A.ksaray de C. H. Fırkasının 57 rey fazla miye sandıklarına atılan reyle- .. K t'" k ·ı" 
Yat fakültesi müttefikan ittihaz eyle- en~ e~. 1;.a on an 

1 
" da Kürkçü başı mahallesınde o- sile intihabatı kazandığı anlaşıl rin miktarı 1500 ü tecavüz et- "ll= öi' a l arar l ant 

<!i!deri kanra htinaden arzederler. ru egı .. ır. . .. • turan Emin Lutfiye _fi~ re- mıştır. c. H. Fırkasına verilen miştir.Atılan reylerinekse~sibe ~..ı; i: 
ı - Talimatın Darülfünun emini 25 muderrıs obstruksıyon yini Serbes Fırka lehıne ıstunal reylerin mecmuu 852, Serbesr i yaz, yani muvafıktır. Hatta Ba ,!lcl! in tihabına müte:ı1lik 18 inci maddesi '$ ~ 7-... 

"1Üstesna olmak üzere bütün intihap yapıyor ettikten sonra sandık memurun lere verilenler ise 795 tir. yazıt dairesinde dün akşama ka l~ !' Merhunatın cins ve nevı l e mrvki llor,ıun:. 

'"'"" ait maddelerde intihap keyfiye- Fuat Bey - Biz gayri kanu- dan reyini S. Fırkaya attığına d.k .. d hA d" k dar kırmızı, yani muhalif rey a- 25000 2708 
tini.1 mutlak veya sülüsanı ekseriyet- ni bir intihaba iştirak edemeyiz dair bir vesika istemiş, sandık Sey 

1
1 oy ekifaediıs.eldi~ı aran- tılmamış, yalnı~ akşam üzeri 

le vaki olacağı tasrih edildiği halde diyeııek salondan çıktı. memurunun: ar tev • · bir tane muhalıf rey atılmıştır .. 

ve mtiıtemiltıı ismi 

Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahal!esiıı· 
Büyükdere caddesinde eski 5,5 mükerrer 5 mük 
rer 5mükerrer ve yeni 7,9, 11, 9, ! numaralı iki y · 
otuz arşın arsa üzerinde 2, 3, 4, 4 inci katlarda yı 
diğerinin ayni birer koridor beşer oda birer ban~ 
odası vardrr.birer mutfak birer balkonlu dört d 
re üst katta ise önde bir koridor üzerinde iki od 
arkada bir koridor üzerinde üc oda birer mutfı 

18 
inci rnadded• emin intihabatının 25 e balig- olan arkadaşları - Nirin sualine kar"! da · S d'k·· d b led" · · Arayı ammeye müracaat da-mudcrrisler meyanından en çok rey ~ ,, ey ı oyde e e ıye ıntı- . E 

kazanan iki zatt•n birinin Vekaletçe da kendisini takip ettiler. Bun- - Serbes Fırkaya rey atmr- habatını kaybettiklerini anlı - ha 2 gün devam edecektır. -
terl:ihi. auretile iua edileceğinin zik- lar arasında Serbes Fırka İstan yanlardan 10 lira ceza alacak- yan Servesçiler Seydi köyünde ğer buiki günde ara mıktan r~y 
robnması va~ii k.'nunun bu zatlerin bul ocağı reisi terbiye müderri- !ar, üstelik eytam maaşlarını' bir hadise çıkarmışlardır. sahipleri adedinin nısfın~ bir 
m~tlal: ek.•e~ıyetı ~azanmala~ı ~t si İsmail Hakkı· Bey de vardı. da keseceklermiş. Eğer maaşı: Vak'a şudur: fazlasına baliğ olmazsa intıhap 
olmayıp n ısbı eksenyetle dccyılnedi~Pnı' Ekal~iyet partisin.e. dah. il o-.. mı kesmeg-e. kalkışırlarsa o vesı S · müddeti temdit edilecektir. ohınac~klarım teemmül .,. ~ abalı intihap encümeni vazı 
gö,ıerir. BuM nazaran intihabın lan yegane Fen fakultesı mu- kayı gösterır kurtulurum yav - fesile meşgul olduğu ve halkın •••••••••••••• 
'k•eriyetle icra11 lazım geleceği :ı:an- derrisi ve sabık fakülte reisi rum demiştir. . . ler"ni C H f k rna ver- · 
nile rey pusulalarına iki isim yazmak Hüsnü Hamit B. salondan çı- Bu kadın ayni şeyi muharnn reyk 1 ld ·- t,· ır asd S be j SEYRISEF AIN caiz olmayıp tek isim yazılması zaru- karken kahkahalar koptu. mize de söyliyerek vesika alma ~e te o ~gu ır sır~ a er s 
r1dir .. 1 H" .. b 1 ını çılerden bırgrup ellerınde taban 2 · R lal 'f . . Bundan sınır enen usnu sı için tavassutta u unmaıı al ld - h ld . tih - ey pusu arına çı t ısını ya H~ . B . dd tl 1 d ki . . . c ar o ugu a e ın ap san- • 
zı!dığı takdirde intihap edilecek ut- ~mıt . ey, şı .. e e sa ~n a nca etmıştır. • dığının bulunduğu mahalle gel 
!erin ikisi d• yalnız ekseriyetin mü- muderrıslere doner~k bagıra ba Reji amelesinin müracaatı.. . 

1 
. 

~caıili ve müntehibi olarak ekalliye. ğıra şunları söyledi: .. . _ ki . mış er~~· .. .. 
tın namzcd~ anlaşılmıyacak, bundan _ Benim gibi kanuna mü _ . ~eı~ am.elel~ı;,nden 40.?0 'P - Hu~Qmet uç gune kadar 
d~I~>'.' Ve~alet makamının hakkı ter- gayir bir vaz!Yet karşısında ka bır ıstıda ıle vila~ete. muracaat düşecektır. 
<•hının manası kalmıyacaktır. ti d dola ı meclisi terke ederek demişlerdır ki: Diye bağırmışlar ve müteala 

Bu tercih.h.•kkınm .. ~kul ve ma- ndaa b~ ~n Y ka d u= _Geçen perşembe günü va- be d ğ al k · · 
n•Iı olmaaı ıçın D•rülfünunun za- en ır ınsanın ar sın an y . _ . . . . zi n san ı I parç ama ıstemış 
ten reiai bulunan ve fakat ayni ra - ha! diye bağırmak ayıptır, böy- ~t. pek dar old~gu ıçın re~.. !erdir. 
ıtıanda icra kuvvetinin de mes'ul bir le bir yerde kalamam!,, dedi ve ıstımal edemedık, cum~ ~u 

· · · · ı tın e musa Bu sırada sandık başında bu-uz.viı olar~k. d~vl~tin ve Da~f~nun uzaklaştr. Bunun üzerine ken- reyirnizı ıstıma e emız 
•ınuesseaesının ıhtiyaçlannı en ıyı tak d' . • "Yuh 1 dı" e yok yan de ediniz. lunmakta olan encümen azasm-
dı b ı lif li k b' ıı;ıne · a · Y n ' · · · d dan S F b b M .r ve un arı te ey yece ır va, 1 d' 'h d.l V'l'y t istidayı cıddıyetı o- . . mensup om acı us 
'

1VOtte bulunon Maarif Vekilinin bir lış anlıyorsun.,, ıye ı tar e ı - ı a e · · iha ·· tafa derhal dışarı fırlıyarak rey 
lllnı fikir u · ıa o--"'"' d · layısiyle Fatıh ınt p encume-

ve m easeaeıı 0 
n ~ """" ı. . · · vemıek üzere gelen kadınlara nundaki fikir ve ihtiyaç cereyanları- Ekseri et var nıne havale etmış~r. . ' . • 

nın mümessillerinden birini tercih Y • ' Dün reji amelesınden 100 kı hıtaben · 
lnıkanına malik bulunma11. lazımdır. Edebiyatçılardan .Nime_t B. şilik bir grup ellerinde bir istida - N ~. duruyorsunuz?!. Halk 
k' 3 --:- Avr~pa. . I!a~fünunlarının salonda kalmıştı. Reıs, tekrar olduğu halde Fatih kaymakam çılara hucum ediniz ı. 
•ffesındc çıft ısım ıntibabat rey pu- ki k F t B · · · d 5 k• . 

•ula!anna tek isim yazılmak suretile yo ama yapara ua · ve ar lığına .gelmışle~, ı~lerın en . ı Dıye bağırmıştır. Bu söz üze 

Mrrker. A = ·nta; Calata köpru 
Başında; Beyo~lu 2:l6 '~ Şube 
acentesi ; Slrkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında. Telefon bt. 
2740 
--------~-~ 

19 Teşrinievvel p.ız~r lzmit 
postası yapılmıyııcaktır 

lznıir sür'at ~stası 
(Gülcemal) vapuru 20 teşrini 
evvel pazarte.>i 14,JOla Gala 
ta rıhtımından kalkarak Salı 

sabahı lzm!r'e vanr ve çar
şamba 14,30 da lzmir'den kal· 
karak perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel hlr 
orkesıra ve cazlıant rııevcui· 

tur. ıcra edilmektedir. ka~aşları~ın bulunmam~l~nna şilik bır heyet ıntihap eder:k ıs rine orada toplu bir halde bu
Çift isim yazmak usulü hiç bir ragmen nızanınam _ mucıbınce tidayı encümene göndermışler- lunan halkçılar ve serbesçiler 

Yer~ mevBcut değkildir.,, ... l .. Da;tilf~nunl mdüderrislerinıl.nd e!t- dir. . biribirlerine girmişlerdir. Fa - Bozcaada 
uat ey, o unması guru tu senyetı sa on a mevcut o ugu Encümen istidayı tetkik et- kat zabrta kf d ti · 

Ve itirazları mucip olan takriri tesbit ettikten sonra intihabata miş bu amelenin Haraççı Kara halkın do .. ğ':'.a ın. e ye. ~ınışl ' 
postası 

haklı: d · ha di b l d • • uşmesıne manı o -ın a ıza t ver . aş an ı. Mehmet mahallesine mukayyet uştur 
Bu taktjr üzerine bir çok iti- Tıp müderrislerinden Server olduklarını Haraççı Kara Meh- m .. .." .. . 

razlar yükseldiği için reis mü- Kamil B. bu sırada Süreyya Ali t mahallesinin ise geçen per Gurultuyü yapanlardan bo~-
dahaleye mecbur oldu Beyin tıp müderrislerinin hu- - me b 1 .. 1 · rey verdik- bacı Mustafa, Tımraşlı Bekir 

. , şem eve sa ı gun rı -ı M h · t 
Tahir B. takrire cevap kuk namzetlerine rey ve,7ecek- !erini ayrıca rey vermelerine im og .u _ e met ç.avuş, kahvecı . s 

lerini söylemesi üzerine mütees k~ 'ımad - "rmüş ve müş- maıl, ' alfa Halil, Koçanalı Saıt 
veriyor. • sir olarak intihabın tarzı icra- ankoka ıgl ~ı t~doaya bo··yle der tevkif edilrnitlerdir. Bu hiidit~-

Salona büyük bir asabiyet ve tere rar a ıs 1 • ı ·· bb' ı · d ld 
heyecan havası hakimdi Hu- sına ıtıraz etmiş ve salondan kenar yazarak ameleye tefhim nın asx muse ıp erın e o .tı:' 

(GELiBOLU) vapuru l 8te~ri
n•evvel cumartesi 17 de ida"e 
rıhtımından kalkara'' Cc!i!.ıolu 

Lı\pseki Çanakkale l nı ro/. &ozca 

adaya gidecek ve dönüşte 

Çanakkale Lılpsekl Geliboluva 
uğrayarak gelecektir 

Trabzon birinci kuk fakült . i . T .. B .. çıkmıştır. . e . tir Amele rey atmak için ğu anlaş~lan S. Fırka ocak reısı esı re •ı ahır · soz İntihap neticesinde araya 73 ~ · . · · Yusuf Zıya Efendinin biraderi 
alarak şunları söyledi. .. . . . . . _. bır parça ısrar etmışlerse de ru- M . ö postası 

· . , mudemsın ıştırak ettıgı, hukuk h d ğ 1 'trni !erdir ehmet, yılancı Alı, mer ve 
-:- Burada falan .. v~ya fila~ namzetlerinden Muammer Ra- ayet a 1 ıp gı ş · marangoz Halil firar etmişler- (Mahmutşevketpaşa) npuru 

faku!te >:oktur. Darulfunun ~u şit Beyin 58, Yusuf Ziya Beyin Beyazıt kazasında dir. Tahkikata devam edilmek- 21 teşrinievvel salı akşamı 
de~s.len varda:.. Fu~t Bey~ 56 rey aldıkları anlaşılmıştır. Bayazrt kazasmda Alemdar, tedir. Galata nhtı.,.ından kalkarak 
tek~ıfı ka~~l .edilırse hır e~l~- Neşet Ömer ve Fuat Beyler Binbirdirek, Sultanahmet, .c~ 
Y.ctın Darülfünuna tahalı:kümu de birer rey almışlardı. kurtaran, tshak paşa, Küçük Halk Fırkasından tarde- Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
~a~ını .ge~ ki buna hiç .~ir fa- Namzetliklerini vazetmiyen Ayasofya, Mc;ılla f~nan mahalle dildi Samsun, Glrt5un, Trabzon, 
la'uııı; ~ştirak ~tme~ ~e ı!ırn te- Etem Akif, Müştak,Süreyya A- leri rey vermı.şler.dır. .. . . Rlze'ye gidecek ve dönU,te, 

~kısıle. gayrı kabılı telıf ~~ur. li Beylerle Besim Ömer ve Zi- Bayazrt da~resınd~ dun ınti- Buca belediye reisi Hurşit B. Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
<.Şıddetli alkışlar). Ve Darul - ya Nuri Paşalara da birer rey habat dolayısıle şehır bandosu H. Fırkasından tardedilmiştir. Girtsun,Ordu, Ünye, S•msun, 
fununun nizamı bozulmuş olur ven"lmı'ştı·r. da bulunmuştur. Bayazıtta dün Bunun sebebi şudur: 

1 ( 
A H Sinop, lnebolu, Zooıı:u dağa ,..Jkışlar). Vekalete kaç nam- . ..d . 3_400 rey atılmıştır. urşit Bey iki senedenberi C. 

zet gönderilecekse rey pusula- Ecnebı mu errısler boş rey Yeniköyde H. Fırkasının namzedi olarak :.;uıt~r~a~'''ilrıİaii.kiiıı:ıiielıİıecıiieiikiitliir,İılll••..ıl 
larında da o kadar namzet ismi attılar D" y 'k"' de de intihabat Buca belediye reisliği vazifesi-. . un em oy .. f d. Yazılmak zarurıdır. . . İçtimaa .işti~ak eden 9 ecnebi sakin geçmiş, Kemerburgaz, nı ı a e ıyordu. Fakat muınai-
.. F~at Ber - Bu me~l~sın, Da müderris şımdıye kadar yaptık Petnahur, oda yeri, Akpınar, A leyh kendisine gösterilen bu te 
~lfunun ı:ıızamnamesını bu şe- lan gibi, bulundukları memle- _ ğaçlı Kısır mandıra mahalle ve veccühe son zamanlarda H. Fır 
kılde tefsıre hakkı yoktur. An- kete nezaketen, bitaraflıklarını köyl~ri ahalisi rey vermişler kasının aleyhinde çalışmak su-
~k Şurayi ~evle~ tefsi.~ edebi - muhafaza. ederek rey varakalii- dir. retile mukabele etmiştir. ~· H . 
lır. Halbukı tefsıre !uzum da rını hiç bır şey yazmadan boş Ü kü"d K dıko··yu··nde Fırkası bu sebepten Hurşıt Be-
y ktur ç·· k .. dd .h . ıı ar ve a .•. . d k . . 

o . un u ma e sarı tır. olarak tevdi etmişlerdir. D"" Ü 
1 

"d d Dudullu yın tar ına arar vermıştır. Ekaır etin d h k k hf T · . . . un s m ar a • 
k ıy . . e u u. uma . uz anzım edılen ıntıhap maz- Çekme kö ve küçük Bakkal Serbeıı Fırkanın yeni 

almak ıçın namzedı eksenyet batasında salonu terkeden 25 .. . y,d k" .. d d Züht.. ki 
namzedi ile beraber Vekalete müderrisin vaziy·eti sadece müs koylerı, ~a ı o~ e e M d~ oca an 
bildirilmelidir. Bunun aksi ya- tenkif olduğu ve müderrislerin Paşa'.. Tuglacı, ~~epeS ; 1 Dün Beyoğlu kazasında S. C. 
Pılırsa ekalliyetin tahakkümü ekseriyeti tarafından eminliğe venkoy, S~rayıce 1~' ~a ti~e F. nın yeni iki ocağı daha açıl
değil, ekseriyetin Vekalet ü- namzet olarak Muammer Raşit maha!.lelerı rey ve~ış ~e ın a mıştır. Bu ocaklar Kahtane ve 
Zerinde tahakkümü kabul edil- ve Yusuf Ziya Beylerin intihap hat .sukilnetle geçmış~; • - Mecidiye köylerindedir. Her iki 
~!t olur ki gayri .k~nunidir. Bu edildikleri tasrih edilmiş ve Ve lntıh~p bu akşam ıt~yor · • köyde de ocakların resmi küşadı 
huJdlme_t m~ele.~ıdır. . . . kalete bildirilmiştit. . İn~.ı~.abat bu akşam bıteçek- için fevkalade hazırlıklar yapıl 
Ekallıyetın mumessıl~ c;ırta Vekalet, bu namzetlerden tır. Butun sandıklara akşam s:ı- mış, fakat buna rağmen söyle-

dan kaldırm~k hu~u~i zı.hnırct birini intihap edecektir. a.t 5 te so~. rey atı~acak, sonra ın nen nutukları dinlemek için ha 
le gayri. ~abıli telıftır. Şımdıye Darülfünunda umumi tema- tıhap c;_ncumenle? sandıkları ~- riçten giden ve götürülen Ser
~adar nıç~ hakkrmızı arama?ı- yül Muammer Raşit Beyin e- - çara~ aray~ ta~n~f e.~ecek~erdır. besçilerden maada kimse bulu
~ıza gelınce, ne yapalım, şım min olması merkezindedir. Tasnıf netıcesını ı:ıube.yyınm.az namamıştır. 
dı aklrmıza geldi! . . İntihabı müteakıp Darülfü- batalar yarın tasnıf edilecek~ır. • 

_Dediğimiz kabul edilmezse nun merasim salonunda bir çay Serbes Fırkaya yalnız hır Reyama dün de 
~ntıhaba~ ~tıl ol~u~unu n;ıa- ziyafeti verilmiş, burada 7ekdi- rey veri'lmiş.. devam edildi 
arnatı aıdesıne bıldıreceğız. gerile karşılaşan ekallıyet ve Dün Bakırköyde intihaptama 

R:anun yolunda hakkımızı ara- ekseriyet partileri tekrar müna men H. Fırkası lehinde inkişaf t;l~şiktaşta yeni bir ~lediye 
Yacağız.,,. kaşalara girişmişlerdir. 1 etmiştir Dün H Fırkasnın Ye- tesısı ve İstanbul beledıye hu
. Tahir Bey- Fuat Bey~n tek B'lh .. d . 1 . eks r' şill- öy n.ahiyesi ~arafından kira- dutlarının kaza t:§kilatına göre lıf .. k b"l d'l z· ı assa mu errıs erın e ı ; ' dT . . • . .. ı muza ere ı e e ı emez. ı- . H'" .. H" . B . 1 lanmış ve bayraklarla süslen- ta ı ı ıçın arayı umumıyeye mu 

ta kanuna mügayirdir Seneler- sı, usnu amıt . ın sa onu . . .. l 
de b · · · • · ulal terkederken heyeti ilmiyeye ha mı§ otomobıllerle gelen yuz er 
tın"d e:ık.ıntıhabat reyl puks a- karetamiz sözler sarfetmesin- - ce müntehip tamamen H. Fır-

a ı ı namzet yazı ma sure- . .. · k l · · i 

NAl~'l V APURLARJ 

lzmlr Postası 
Serl, LUks ve 

ADNAN 
muntazam 

vapuru 
teşrini evvelin 

19ur.cu pazar 
günU 16 da Galata nhtırnından ha
reketle ( lzmlre ) ve Salı EUnil 
lzmlrdea lttınbula hıreket eder. 

G•lata gümrilk karş15ında Slto 
Fransez hanınd2 lanumorıdı Omu
mi acantalığtna mUracaa~ Telefon 
3eyoğlu: 1041 

CQMPAGNIA GENOVESE 01 
NAVIGAZIONE A VAPORE 

17 te şrlnevvel cuma gilnil lbrail, 
Gala~ ve Kö.ıence'den beklenen 
( KAPO VADO ) vapuru bu ayın 

18 inde öğleden sonra sut 1 de 
Messlna, Napoli, Manllya ve Ge
novaya horeket edecektir. 17 ci ve 
2 cı sınıf yolcu tarlfeıınde fiatlar 
tenzil edilmiştir. 

Malömaı:, hamule ve yolculuk 
için Galata'da Çinili Rıhtım Hanında 
• Agence lntercontinentale. Anonim 
Şirketine müracaat edilmelldlr . 
Telefon: Beyoğlu 1294 - 1295 

ti! 1 F B . k den dolayı ızhan teessur etmış ası namzet enne rey vermış er 
l' ~yapı n_ııştır. uat ·. 1.11 te ı d' dir. Bakırköyde Serbes Fırka 
ıfı ıse talımatname tatlılı ma- .er ır. d'. 1 · ·1 · 

hiy ti. ded' k. · b d Fen fakültesi meclisi bu ya un ya nız hır rey ven mış-e n ır ı yen urası e- ' · 
fiildir. meseleyi tetkik ederek Hüsnü tır. 

Senelerdenberi intihabat bu Hamit B. hakkında lazım gelen Serbes Fırkadan çekilenler 
§ekilde yapılmış, hükilnıet dai- ~~rarı it~ihaz edece~ v_e Dar~- Eyipte S. Fırka ocağında in-
illa tasvip etmiştir.,, fu?'un Dıv~nına. bıldı~ec~.ktıt;: hilal başladı~~~ı .ve bir çok aza 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango bllatl 
almakla kabll<tlr. Onun 
için: 

Sal d .. ült•• ~ ldı Bır çok muderrısler, Husnu Ha nın istifa ettıgııu dün yazmış-
on a gur u .çoga • • • mit Beyin, aldığı vaziyet dola- tk. Aldığımız malfunata göre 

$ ~u sırada edebıyatçılardan yısile, müstafi addedilmesi la- E ipte s. Fırakadan istifa eden 
.erıf B. heyecanla~ zrmgeldiği kanaatindedir. le~ arasında heyeti idareden İs 

"Biz fikir mücadelesi yapı- Fuat B. ve arkadaşları inti- mail Hakkı B. vardır. Gene E-
y~ ':· diye bağırdı. Salonda habatın feshi için hükUmete mü yip s. Fırka ocağından avukat 
~ittiler çoğaldı. Reis müşkü racaat etmişlerdir. Bu müder- - Remzi B. de istifa etmek üzere
<ıtla sükilneti temin edebildi. risler tarafından hazırlanıp ta d. 

1 Fuat eyin takriri reye vazo- dünkü içtimada okunmasına ır. d.k.. B d 
~du. 70 müderrisin buna ale- mahal kalmıyan ikinci takrire Sey 1 oy ve urnova a 
htar olduğu anlaşıldı. göre, eminliğe yalnız Darülfü- Halk Fırkası kazandı 

Tahir Bey, bunun üzerine sa nuna kendisini haı;reden ve ha- Seydiköy intihabatı bitmiş-
lonu terketmeğe hazırlanan Fu riçte ticaretle iştigal etmiyen tir. Aldığımız malumata naza
at Bey ve arkadaşlarına hitap bir müderrisin ~etirilmesine t·.- ran intihapta kazanan C. H. 
~derek: raftardırlar. --.JL:F:.;ı::.r.;.;k;;;;a::.sı;.;d;.;ı...;r.'--------~ 

Tl11l8E PlllNG~sn 
BiLETiNi ALiNiZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNi 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 

45.000 Liradır 

760 

birer balkonlu iki daire ve yUz yirmi arşın an 
üzerinde hamam ve camekan mahallini ve burac 
çini iki koridor bir oda bir kahve ocağı iki duş n 
halli ve yüz doksan ar§ın arsa üzerinde sıcak! 
ve su hazinesini ve kırk üç arşın arsa ilzerinc 
külhan veüıtündeki odaları ve altında dükkan ' 
koridor ve dairelerin kömürlükleri çini koridor k 
ridor antreve üç odadan ibaret kapıcı dairesini l 
vi bir apartmanın otuz iki hisse itibarile yirmi i. 
hissesi . Ayşe Şaziye Müftehir Hanımlar· 
Orhan Mithat, Ali Rıdvan Hayrünnas ve Had 

münnas Beyler 
3127 Horhorda sofular mahallesinde Peştemalcı ha: 

Derunü sokağında eski 1 ve yeni 26 numaralı sel 
sen beş arşın arsa üzerinde zemin katı kargirdiğı 
r !eri ah~ap olmaküzere iki buçuk ktta dör oda ik 
sofa bir ocak bir methal ve yirmi dokuz arşın ba 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Cafer E 

485 3762 Mevlevihanekapısı haricinde Merkezefendi m< 
hallesnide Dere sokağında eski 6, 4, 4 mükerrc 
ve yeni dört numaralı yüz yetmiş beş arşın ars 
üzerinde zemin katı kargir diğerleri ahşap olma 
üzere iki buçuk katta sekiz oda bir taşlık bir mc 
fak ve yedi yüz yirmi beş arşın bahçeyi ve bahçı 
de bir ahır bir kuyuyu havi bir hanenin tamam 

Ay§C Sabiha H. Şerafettin I 
545 3909 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mahallesind 

Hanımoğlu ve Hasu sokağında eski 42, 47 ve yer 
74 numaralı altmış arşın arsa üzerinde kargir il< 
katta dört oda bir ufak taşlık bir mutfak bir ki: 
mürlük bir ufalc sofa bir balkon bir merdivenai1 
ve yirmi arşın bahçeyi havi bir hanenin o~z ik 
hisse itibarile yirmi hissesi. Ayşe Şaziyı 

Nurkadir ve Müftehir H. !arla Hayrünnas v 
Hadimünnas Beyler 

84S 3913 Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesind 

565 

Kaya sokağında eski 42, 44 mükerrer ve yeni 4, 
numaralı yüz elli arşın arsa üzerinde biri kargi 
üç katta dört oda iki sofa bir kiler bir şahniş bi 
balkon bir mutfak bir antre bir taşlık ve diğeri k· 
za kagir üçkata beşoda bir sofa 1 kiler bir şahni: 

bir antre bir taşlık bir balkon bir mutfak vt : 
yüz elli arşın bahçeyi havi iki hanenin otuz iki hi: 
se itibarile yirmi hi.ssesi. Ayşe Şaziye, Müf 

tehir, NurkadU:- H. larla Hayrünnas ve Hadi 
münnas Beyler. 

3914 Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesindı 
Hanımoğlu ve Hasu sokağında eski 42, 47 müke. 
rer ve yeni 76 numaralı yetmiş iki arşın arsa üze 
rinde yarım kargir iki katta dört oda bir ufak so 
fa bir taşlık bir mutfak bir kömürlük ve yirmi se 
kiz arşın bahçeyi havi bir hanenin otuz iki hissı 
itibarile yirmi hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehiı 

Nurkadir Hanımlarla Hayrünnas ve Ha 
dimünnas Beyler. 

527 16443 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde Mektep soka· 
ğında eski 30, 30 yeni 36, 36 - 1 numaralı yüz alt 
mış arşın lırsa üzerinde ahşap iki buçuk katta bil"' 
dört oda b;1d küciik olmak üzere iki sofa bir mut 
fak diğeri üç od~ bir antre hariçte küçük bir mut· 
fağı havi bir çatı altında yeni iki hanenin tama· 
mı. Numan Aga 

Yukarıda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer em 
vali gayri menkulenin icra kxlınan aleni müzayedeleri neticesin 
de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takar
riir etmiş ise de mezkur bedeller haddi layikında görülmediğin· 
den tekrar (Otuz bir) gün müddetle iian edilmelerine karar ve
rilmiş ve 22 teşrinisini 930 tarihine müsadif cumartesi günü kat'i 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez 
kurda saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müraca
at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Bahriyuna ilan 
i ahlisiye umum müdürlüğünden: 
Mukaddema tamir için havıza alınan Karadeniz boğazı haricinde 

o ... : o .. :: 
4 ı, 24, 30 arzı 1imall ve 29, 09, 30 tuli şarkide kAin fener 
işaret gemisinin tamiri bitmki olduğundan 1 O te~rinien·cl 1930 
tarihinden itibaren mezkOr geminin eski yerine konulmuş olduıtu 

bahriyuna ilAn olunur. 

Bolu maarif müdürlü
ğünden: 

Matbu beş dersanell ilk mektep plAn nümune;;I ve 19100 (on 
dokuz bin yüz) lira 12 kuruş bedelll keşHnamcsi mucl hince Ge
rede kazası merkezinde yeniden inşa edilecek ilk mektep binası , 
2 T. san! 980 tarihine müsadlf pazar günü saat onbeşte ihalesi • 

icra kılınmak üzre bir ıy müddetle ve kapalı zarf osulile münakasa 
dadır. Talip olanların şaraitl anlamak üzre lstan hulda htanbul 
maarif müdürlüğüne ve Boluda vi!Ayet daimi encümen kalemine 
müracaat eylemeleri 

İstanbul Liseleri mubayaat komisyonundan: 
Çamlıca Kız Orta mektebinde yapılacak tnş3"t 2· I l · 19.!0 tarihin o , 

miludif pn•r günü saat 16 da ihalesi icra kılınmak üzer• kapalı zarf ' 
usu111e münak.-•ya kor. ulmuştur. Keş![namoyi ~iırmek ve tahildt a ın•k 



• Has ıs ac Bii... harJkai 
san'ai olup 
20 kuruştur ' DA~TOS Oi~ macunu dişleri 100 sene ya~atır, çiırümekten \İkaye e_der. Di~leri inci gibi be}azlatır. Diş eclerıni kuvveclendirir, .lı.anamak~an meneder ve dişl~rin a~a.sınd~ kalan tefe~s.uhatı ve _ufuneti izale eder. Di: <1!?;~ılanna, . ııezlelcrine 

mt~i olur. Ağızda ~ayet lAtlf bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları ımha eder ve ağızdan gelecek her turlu hastalıkların ıirayetine manı olur. Avrupada daıma bırıncılığı alır ve bırıncılıgl dıplomalarla musaddaktı ·. E:·ı buyuk nıü '.df:ıtt 
ih ul. eder, Altın m~dalve ve ııi~anlar almt~ttr. Ha~an Ecza Depo;u. Dantos Diş Macunu yerine başka bir marka verilirst: almayınız. Çünki DANTOS dünyanın en enfes ve mükemmel diş mlistahz ıratıdtr. 20 kuru~tur . 

EnıniJet san~ı~ı nıO~ürlOğün~en: ......... ~İstanbul Yeni postahane caddesinde •••••••••• 

lubımmen 

tıymtd 

Müce\'her satış ilaı11 
lkru 
No. 

merhunıtın cins ve nev'i Borçlanun 11111 \ 

Sişman Yanko Ananladl Mahtumları 
Mağazasında Bugünden itibaren 

80 
60 
40 
15 
30 

491 İki çift roza küpe Emine Naciye H. 
928 Bir çift roza küpe. İsmail Hakkı B. 

4265 Bir roza hurda bilezik Ayşe İclal H. 
Fevkalade Tenzilatlı Satış 

eşya 
•• • • 
uzerıne ıcra edilecektir 1125 Bir çift roza gül küpe. Makbule H. 

8203 Bir altın hurda saat iki çift altın küpe bir çift altın 
kol düğmesi, 175 dirhem gümüş Firdes H. 

100 8815 Bir roza tek taş yüzük kolu elmaslı Zeynep H. 0/0 20 

Atideki 

25 
250 !il223 Bir pırlantalı dal iğne Mehmet Kazım B. 
40 10463 Bir pırlantalı yüzük. Münevver H. • Envai türlü düz ve fantazi yünlü Muhtelif ve en iyi İngiliz ve 
24 10818 Bir çift roza küpe. Saniye H. • b • 

220 12065 Bir roza tektaş yüzük, bir altın saat, bir altın çan- • ve ipekli ropluk ve mantoluk Fransız fa rikalann düz 
ta. Halide Halet H. zenne kumaşlarda ve kışlık fötr fantazi ve spor erkek • 

750 12127 Bir pırlantalı gerdanlık, bir elmaslı. kehribar ağız ~ k d•f H b. R l k l d d ""l'"k • 
Iık, bir pırlantalı kıravat iğnesi, bir çift pırlantalı i ve a ı e a ıg ousse et ve umaş ar a par esu u • 
madalyon (Bit- taş noksan) bir roza iğne,bir pırlan sair marka erkek şapkalarda ve paltoluklard.ı • 
talı iğne (Altın taşnoksan) bir çift pırlantalı • 

küpe, bir pırlantlı bilezik, bir ırlantap tek • H k"k"' F • "f d d" • • 
taş yüzük, bir roza pantantif, bir roza nazarlık, bir •••••••• a ı ı ırsattan ıstı a e e ınız •••••••• 
inci kolye, bir elmaslı saat maaşadlen, üç altın sa
at maa iki anahtar, zincirli altın kol saati. Ha-

san Tahsin B. 
39 12210 Bir çift roza küpe (Bir ta§ sırça) bir elmaslı saat, 

iki roza parça, bir lira çeyreği, bir altın hurda ma
dalyon. Gül, Vahit H. 

350 1Z72S Bir pırlantalı iğne (bir taş ooksan) bir pırlantalı 
yüzük bir pırlantalı yüzük bir altın saat Nadir ağa 

Hayvanatı ehliye sergisi 
21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır ~ 

150'1 12761 Bir pırlanta saat. Yusuf Cemil B. 
50 12777 Bir roza pantantif (alt parçası noksan). Fatma 

Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşamına 
•••••••• e e ~ kadar sergi mahallinde. • •••••••••• 

Erşet H. 
2() 12931 Bir çift roza küpe. Münevver H. 
25 13145 Bir roza tektaş yüzük. Saniye H. 
75 13367 Bir roza menekşe iğne. Azize H. 

tOOO 13664 Bir çift pırlanta tektaş ldlpe. Hasan Fehmi B. 
50 13820 Bir roza iğne, bir roza yüzük. Halii B. 
15 13P68 Bir altıp saat. Hatice Hamdiye H. 

140 14319 Sekiz mıskal inci, bir roza kuı iğne, bir altın kor-
don (on Uç dirhem}_. Emine H. 

8 14409 Bir çift roza küpe. Naciye H. 
10 14585 Bir altın saat. Şükrü B. 
!ilO 14664 Bir roza kurdela iğne bir elmaslı saat Neriman H. 

104 14683 İki roza iğne, iki roza yüzük, iki altın hurda bile
zik, bir altın köstekparçası, Uç yüz elli beş dirhem 
gümüş. Dervişe H. 

t85 14773 Bir roza kuş iğne, bir pırlanta tek taş yüzük, Fe-
ruza, yüzük. Hüsameddin B. 

4 147!ill Bir roza kıravat iğnesi. Mahmure H. 
50 14829 Bir altın saat maaköstek. Mehmet Ziya B. 
50 14889 Bir roza yürek iğne (bir ta§ noksan) Emine Na

ciye H. 
30 15424 Bir çift roza küpe. Leman H. 

100 15507 Bir çift roza yıldız iğne. Yusuf Cemil B. 
25 155699 Bir çift roza düğme bir altın kol düğmesi takımı 

altı parça iki yüz dirhem gümüş. Niyale H. 
14 15639 Bir roza nal yüzük. Mahmut Cemaleddin B. 
70 15700 Bir pırlantalı iğne, bir roza yüzük, bir elmaslı sa-

at, bir altın kolye. Hatice Saime H. 
ıoo 15807 Bir pırlantalı pantantli (bir taş noksan), bir el-

ınaılı ptlen (bir tq noksan). Osman Vahit B. 
14 U983 Bir roza margiz yüzllk. Vedia H. 

200 16129 Bir roza tek taş yüzük, bir çift roza küpe, bir roza 
ay iğne, bir roza yüzük (üç taş noksan), bir çift al
tın kemer tokası Hatice H. 

200 16351 Bir pırlantalı gerdanlık (iki tat nokaan) Me-
diha H. 

19~0 16397 İki pırlantalı tarak iğne (üç taş noksan), bir roza 
• menekşe iğne, bir pırlantalı dal iğne, bir roza bay 

Müstahzarab 
fabrikası 

Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
ıan'ati mamul!· 
tını muhterem 
ehaliye takd'm 
eder: 
KREM PERTEV· 

Briyantin 
PERTEV 

Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte ı 
PUDRALARI 

Münakasa 
Hallçce Xaraağıç'ta ZUmre Zıdı 

, rak iğne, sdkiz roza düğme (b~ ~ ndksan) bir Şakir ve füreiclsı lıbrlkasına 50-70 
' çift baıları roza bilezik, dört altın bilezik, bir altın ton kadar "Fondri Kok. döküm 

kemer, bir altın saat, bir altın köstek, bir altın kak tömUrtl ile 80-100 ton kadar hurda 
malı kemer Asım B. mıdın piki (Makine aksamı hurda· 

75 16410 Bir çift beşibirlik, yedi bir liralık zinet altını, bir Jırı) ılınıca&ındın talipler a ••rald 
altın kolye Müzeyyen H. mUnılcauyı anla.mık Uzre idare mtı-

100 16439 Bir çift pırlantaalı küpe, bir pırlantalı yüzük, bir dürlyedne mUrıcuıları. 
altın kocdon (17,5 dirhem) Fatma H. 

25 16473 Bir çift roza menekşe iğM.. Mustafa Recep B. Devredilecek ihtira beratı 
5 16840 Bir güınüı çanta. Lfitfiye H. • Tohum huıule ıedren nebatatı 

160 1692tS Bir altın çanta Halide Halet H. yapılın uıellyeye dair lılAhıt • 
80 17<J27 Bir pırlantalı yüzük, bir pırlantalı tektaş kıra vat hakkındaki icat için Slnıl MUdüriye 

iğneei. Fatma H. d umumlyco!nd•n latibsa! edlla;!f 
50 17129 Bir çift mineli altın zarf, bir altın iğne, bir altın olan 26 ıe,rınsanl 1928 mih ve 

bilezik. Emine Belkis H. 705 numerolu ihtira bcrın hakkında 
80 17643 Bir roza menekşe iğne, bir pırlantalı iğne. Ay- bu lttre bıtkuına ferıg ve yahut 

şe Faika H. 
icara verllecegtndcn mezkQr ihtirayı 

-00 18085 Bir pırlantalı gerdanlık. Hasan L(ltfi B. 
60 18087 Bir altın saat maaköstek, 9 dirhem. Yorgi Ef. unn almak ve yahut iıticar etmek 

arzuaunda bulunan zevatı:ı lstanbul 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi Yeni postahane arkasında Afır efen

·nde Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği va eli kiıtilphanosi caddesinde Türkiye 
esinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarna hanının 18.ıııı numerolannda klin 
ıe tebliğ edildiği halde yeni teısV'İyei deyin eylememiş oldulı:la ,.ekili Hınr! Vılter !stok efendiye 
ından e<:naBJ yukarda yazılı meııhwıattan deyne kifayeıt edecek ı:ıUracaat etmeleri ııtn olunur. 
ıiktar sandık amiri ve icra memuru huzurile 27 Teşrinievvel -------------
30 Pazartesi günü saat on dörtte Şehremaneti Sandal bedeste
inde müzayede ile satılacağından talip olanların satış günü ma 
alll müzayedeye ve tediyei deyin vı;ya tecdidi muamele etmek 
ıtiyen medyunlann hitamı müzayededen evvel sandık idaresi
e müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
-------------------- -- ---
--~ şı,11 • Osmanbay ~--

)Yen• Mektep 
Anı - ilk - Orta kııımlar , .. Fruızca kuılar 

Anı ,.. ilk kısımlardı kayt kapanmak tlzeredl. Bu kere açılmasını 

müsaade olunan orta sınıflara ıalebe kabulüne baılandı. llk tahıi!i 

bitirip ı-: yalnız Fransızca kurlarına girmek isteyenler de kabul 

lstınbul asliye mahkemesi UçUn· 
cll hukuk da!reıinden: 

llıdaret Hanım tarafından koca· 
11 Muotafı elendi aleyhine ikame 
edilen boşanma davasının reddine 
dair mahkemeden aadir olan 8-10-
930 tarih ve 605 numerolu !Mıııın 

temylzen tetkiki Hadaret Hanım 
tarafında istid'a edilmesine binaen 
olbaptaki btid'a ve lAyiha suretler! 
müddei aleyhin lkametgAhı ın chul 
bulunması hasebile tebliğ makamını 
kaim olmak üzre mahkeme divan
hanesine asılmış olduğu ve ta•ih! 
ttbl!ğden itibaren !O gün zarfında 

müddeaaleyhin ccv•p vermesi lüzu· 

FRANSIZ HUKOMETININ 1111 nbalan 

Hy CELEST'Ns O.mi& K•"" Allmı V 1 C ""•f•al\1• l'\utahkları. ~ 

VICHY GRANDE-GRILLEKaracı~~:.tahkları. 
VICHY•HQPITAL "ıda w• ııaru.k hatalıkları. 

1 - --- - ---

Balıkesir vilaveti en-• 
cümeni daimisinden 

Azami mıkdaıı 
KilO$U 

101250 
10906 

Un 
Sığır cd 

Balya - Çanakkale yolunda müstahdem amele bölüğü efradının 
senei maliye nihayetine kadar verilecek laşesinden balAda mıkdarı 

muharrer un ve sığır eti 3 teşrinisani 930 tarihine müsadlf paıar

tesi günü saat on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Talip olanların 

dipozltoların yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozitosunun vezneye 
teslim ile yevmi mezkCırda şeraiti münakasayı öğrenmek isteyen
lerin daha evvel encümene gelmeleri ilıl.n olunur. 

Deniz levazım sabnalma komisJonun~an: 
17200 kilo şeker 1 O teşrinisani 980 pazartesi günü saat 1 O da 

ihale edilecektir. 
Deniz levazım ınbarı ihtiyacı için yukarda yazılı on yedi bin 

ild yüz kilo şeker 1 O teşrini ıani 930 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günil kapalı zarflı ihale edileceğinden şartnamesini görıuelı: 

isteyenlel'in her gün ve itasına talip bulunanların da yevmi ihale 
gün ve saatında Kasımpaşadı deniz levaıım satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

Beniz levazım satınalma tomisJonun~an 
14800 kilo sade yağı: 10 teşrinisani 930 pazartesi günü saat 

14 de ihale edilecektir. 
Deniz levazım ambarı ihtiyacı için yukarda yazılı on dört bin 

sekiz yüz kilo sade yağı papalı zarf usulile teklif edilecek fiaclar 
muvafık görüldüğü takdirde 1 O teşrinisani 930 tarihine mllsadıt 
olan Pazartesi günü saat 14 de ihale edlleceglnden şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin yevmi ihale 
gün ve saannda Kasımpaşada Deniz Levazım saunalma komiıyo
nuna müracaatlar. 

Devlet Demiryol arı 
idaresi ilinatı •·-----a:311111a.-• 15- 1O·930 tarihinden bilitibar iç'lle katarlarının seyriisefeı et

mc}ecekleri ve 9· l O No. lu Adapazar katarlarının da içme nam 
mahaldt tcvııkkuJ etmeyecekleri muhterem ahalive ilAn olunur. 

EınniJet san~ığı MO~ürlüğüu~en: 

.. -~ 

Kat'i karar ilaııı 

Merhunıun cins vı nevi ile 
mevkii ve müşteınilAtı 

Borçlunıır. 

ismi 

805 459 Üsküdarda Selmanağa Rum Mehmet Paşa mahal 
lesinde Karacaahmet ve Şemsi Paşa sokağında c5 
ki, 2, 2, mükerrer eve yeni, 2, 1, numaralı otuz beş 
arşın arsa üzerinde ahşap üstünde bir oda, ve al· 
tında bir bodurumu havi yenice bir tlükkanın uı· 
maını. Mehmet Ali B. Şevket, Mükerre·I 

ve Mürüvvet H. la! 
580 1423 Hasköy Kiremitçi Ahmet Çelebi mahallesinde Ta 

vukçu çıkmazı sokağında eski, 1, 141 yeni, 1, 3, 5, 
3-1, 3-2, 133 numaralı dükkanlardan ahşap ola· 
nı on altı arşın arsa üzerinde diğer kagir dükkan· 
!ar yüz otuz üç arşın arsa üzerinde kagir dört dük· 
kan ve elli arşın arsayı havi beş dükkanın tama· 
mı. Natan Ef. 

305 1900 Çubukluda eski Çubuklu caddesi ve Y eniçayır so-
kağında eski 49 mükerrer ve yeni 24 numaralı yüı 
otuz arşın arsa üzerinde bir katı kagir iki katı a~
şap olmak üzere üç katta yedi oda, iki sofa, bır 
mutfak, bir antre, bir kömürlük, bir kuyu ve ali· 
mış arşın bahçeyi havi yeni bir hanenin tama· 
~ ~~R 

1575 1901 Tahtakale civarında Balkapanında Rüstempaşa 
mahallesinde İpçiler Limoncu sokağında eski 49, 
53, 55 ve yeni 26, 26-1 numaralı otuz beş arşın arsa 
üzerinde kargir üç katta üstünde iki oda, bir mut
fak, bir daraçayı havi bir dükkanın tamamı. 

Mehmet ağa 
140 1958 Mevlevihane kapısında Aydınkahya mahallesin· 

de Keresteci sokağında eski ve yeni üç numaralı 
yetmiş altı arşın arsa üzerinde ahşap bir buçuk 
katta iki ufak oda, bir mutfak ve yüz dört arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Murat Ef. 

ll5 3004 Üsk!idarda Dürbali mahallesinde Tekke çıkmazı 
sokağında eski 27ve yeni 31-1 numaralı yetmiş iiÇ 
arşın arsa üzerinde bahçe cihetinden üç ve sokak 
cihetinden ahşap bir katta dört oda, bir sofa, oca~ 
sız bir mutfak ve iki yüz elli dört arşın bahçe~ ı 
havi eskice bir hanenin tamamı. 

Mustafa Hüdai Bey Sernami J-1. 
265 2815 Üsküdarda Dürbalı mahallesinde eski, çıkmaztc~ 

ke ve yeni, tekke sokağında eski, 5 ve yeni, yeC1 

numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki katt .. 
dört oda bir sofa bir mutfak bir catı katı, bir kuyıı 
bir sarnıç ve doksan arşın bahçeyi havi eski bir 
hanenin tamamı. Fatma Pembe lf. 

1840 19256 Eyipte Kızıılınescit mahallesinde Balıkcı yokuşıı 
sokağında eski ve yeni 12 numaralı yüz altmış ar· 
şın arsa üzerinde ahşap dört katta 12 oda, dö;t 
sofa bir mutfalk, dört kuyu ~ki bin üç yüz elli bır 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Cemil B. Saniye J-{. 
665 19356 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde eski Bül· 

bulderesi ve yeni Vişne sokağında eski 6 müker· 
rer ve yeni 24, 26 numaralı yüz bir arşın arsa üze~ 
rinde kargir bir katta üç oda, ve altında bir dükka 
nı havi harap bir hanenin tamamı. 

Mehmet ve Veysel ağalar 
430 19440 Paşabahçesinde Sultaniye sokağında eski 21 ve 

yeni 28, 28-1 numaralı üç yüz otuz arşın arsa üıe· 
rinde ahşap iki katta on üç oda, bir sofa, bir kuyıı 
ve yedi yüz elli arşın bahçeyi havi harap bir hane 
nin tamamı. Zihni BeY 

680 19778 Fatihte Dülgezade mahallesinde Çamaşırcı soka· 
ğında eski 4 ve yeni 23 nuı,n.aralı otuz üç arşın ar· 
sa üzerinde khgir bir kattan ibaret lıir dükkanııı 
tamamı. Muharrem Be)' 

8659 19791 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant sol:a 
ğında eski, 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 15-1, ıs-~· 
17, 19 numaralı üç yüz arşın arsa i:izerinde kagir ı· 
ki katta beşerden on oda, birer sofa, birer mutfa~· 
birer sarnıç birer taşl.Ik altında iki dükkan muka 
dema yüz yirmi arşın arsa üzerinde salhane ve O:· 
dalar ve elyevm iki yüz elli arşın arsa üzerinde k' 
gir üç katta altı oda, altı sofa, ve dört yüz sekiz ~ 
şın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. · Muh~ 

rem B. ve Fatma ı 
297 19845 Çubukluda Cabir sdkağmda eski j1 ve yeni36, 36:'. 

numaralı biri elli iki arşın arsa üzerinde ahşap ııÇ 
katta yalnız iki odası natamam olmak üzere dört 0 

da, bir mutfak diğeri elli beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta iki oda, bir sofa, bir mutfak ve O: 
tuz arşın kadar bahçeyi havi iki hanenin t?JTI;. 
mı. Mehmet Necıp 

500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde İmam sokağında e~ 
ki, ı ve yeni, 9, 9 - 1 numaralı yüz on arşın ar5~ 
üzerinde ahşap bir katta üç oda, bir avlu, bir mu~ 
fak ve diğeri iki yüz arşın arsa üzerinde kıs~~ 1 
kigir ve kısmen a.hş!1p bir a~ır ve yedi yüz on d0~. 
arşın bahçeyi havı hır hanenın tamamı. Kemal ca 

1150 20437 Kasımpaşada Sahzfmuhiddin mahallesinde JJ 
rnii şerif sokağında eski 11 ve yeni 13 numarll 
yüz kırk beş arşın ana Orerinde lı:lgir üç katta dO: 
kuz oda iki sofa iki mutfak mahallini havi ııa;. 
marn bir hanenin tamamı. Hacı Mehmet ıi 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaraları yazılı em"8 
. 

gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesin?,e 0;. 
zalannda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinıle takarrur ek 
mit iae de mezıkfir bedeller haddi Iayrkında görülmediğinden tt 
rar on beş gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 1 e
Sani 930 tarihine müsadif Cumartesi günü kat'i kararlarının çoıı 
kilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saa~ tii
dörtten on altı)'a kadar sandık idaresine müracaat eylemelerı 
2ınnu ilan olunur. __ _..,,... 

_ Mes'ul M:;dür: Bürhaneddill 


