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5 inci sene, No 16~ 

2 nci sahifede : 
1 Sultan Hıınıit f.JriiıTieırJka 
2-Harici ve son haberler 

3 Uncu sahifede: 
J - Tuğla harm8ıliafında a•rf 

tesisat için son ihtar 

3 - , .• k t k\lrt~l,z..:\:t~de.:ı b r 
dakika evvel düclü,.;: ô;ccek 

4 - Darülfünun enıinl intiha~ 
bı etratında rnüı1flka:aıar 
4 tıııcU sahifode: 

1 Einsteln ile mülAkat, felek 
5 inci sahifede 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 2- Bu sene Musakkııtat tah
ririn e başlB'll\CB\c tta l k ve ıe~naT .. 

'kBalkan konferansın-! 
da Türkiye,, 

Türkiyenin sulh siyaseti bü
ll\n dünyaca malumdur. Uzak 
~cya yakın menfaat ve alak~sı 
~lunduğu her mıntakada Tur

ltiye ancak bir sulh ve uzlaşma 
~li olarak hareket etmekte
di~. Türkiye siyasetinin bu umu 
iı hattı göz önüne getirilince 
,alkan konferansındaki vaziye

ti.ııi anlamak zor değildir. Tür
I kiye, milletlerin sulh dostluk i
rnde karşılıklı inkişaf ve ref~ 

1arıııı temin edecek olan ve mıl
"-tlerin müsavi haklarını tanı
ran her türlü teşekküle yabancı ' 
"<llınak şöyle dursun, onlara 
~eınnuniyet ile iştirak e?er .. ~n-
ilabının nüfuz ve otentesı ıle 

~nların vücudunu takviyeye ça
fl§ır. İşte, Türkiye Balkan kon
er~sına bu diişünce ve bu ala
~ ile iştirak etmiş ve kendisine 
ıışen mühim ro!ü bu düşünce 

Ve alaka içinde muvaffakıyetle 
hpınıştır. 

iti /\tina konferansında Türkiye 
ltı. n Balkanlardaki müstesna 
~Vkii bir kere daha tebarüz et

~tir. Gazi Türkiıyesinin Bal
j' milletleri arasındaki presiti
t~ ~k yüksektir. Balkan millet
f tıni bir araya toplayan bu kon
ı:;ansda hissettiğimiz hakikat
e ~an biri de, Ti.irk milletinin 
8Skj rejimin fenalığına rağmen, 
Yiia::~l~rda içtimai ve harsi bü
~ bır ız bırakmış olmasıdır. 
'l'·?hteJif delagasyonlar. içinde 
,. Urk dilini konuşan, TUrk har
lıııne sempati gösteren murahhas 
v r .rıadir değildir. Türkler 
ııı~tile Balkanlarda muhtelif 

1lletlerin bekçiliğini yapmışlar 
"e Onlar arasındaki muvazeneyi 
ltı.tıhafaza etmişlerdir.Bugün bi
~~r devlet halinde serbestilerini 
~anmış olan bu milletler, ara
~da yeni bir ahenk ve muva
l'·?e tesisi için gözlerini yine 
ltıi'7~lere çevirmişlerdir. Beyne! 
'tu:ki mevkii çok kuvvetli olan 
ıııı ~. Balkanlarda sulh ve 
tn aşmanın temini hususunda 
la.1tf~aı ve kudretli bir amil te-

kı edilmektedir. 

lar Balkanlarda esaslı menfaat
~ olan T~~ye, Balkan sulhU 
İti~ samunı taraftarı olmak 
!inin le bütün Balkan milletle
~~ emniyet ve teveccühünü 
tıı 8tlmıştır. Konferansta mev
dc~ıı olan her meselede diğer 
t!Jı gasyonlann ilk düı,ıi.indüğil 
t~ Türk noktai nazarını öğ
lt._ ek olmuştur. Çünkü haki
~tın ~cak Türk noktai naza
lla. da olduğu ve Türkiyenin 
'E ~an meselelerine Arriere pen 
~ ıle .har~ket e_tmedi~i kanaati 
dcı Uını gıbi bır şeydir. Ti.irk 
lti1ı; agasyonu da meseleleri tet
llı. hususundaki ciddiyet ve sa
llı llılıyetile umumun hürmet ve 
'Y llhabbetini kazanmıştır. Şu ve 
ı,a. ~u noktadaki yalnış telakki
ltjt zaıe edilmiş ve inkılap Tür
~Cslnin hakiki çehresi Bal
lıı 1~. ~omşularımıza olduğu gi-

g0rUnmekte gecikmemiştir. 

ti' .bade şimdiye kadar ancak 
~ hatıralar uyandıran Bal
~ ar, Balkan ittihadmda Tür-

'Ytnin . b . 'h nI ltıı. , yme u ıttı at me aa-
llıa, a olarak en büyük rolli oyna
liltj'Ya namzet bulunduğunu tes

llıı h~~ekte~ .çekinmiyorlar. 
llıi ''4IIllTlet hızım efkiri umu
lla.~rnizin de bir az daha fazla 

111 • kan işlerile alakadar olması
ll~Cap . e~tirecek bir vak'adır. 
Ilı.et ha_kıki kıymetlerimizi daha 
t• . <>dik, daha devamlı bir suret 
' lııt' ~o 18mar etmek maharetini 

ht:terirsek, Türk siyaseti Türk 
" 'Sti.. . 
lııı Jı neticede Türk menfaati 

il.dan <;ok istifade edecektir. 

ZEKt MESUT ,.. . ' 
~üd fta<ı errts Dr. Kerim 8. in pro-

dU r Etnsteln ile mllltlcaıı dör
ncu ••hifemizdedlr. 

• 

nli z rle 1 
,,------ııııı 

Gazi Hz. 
Dün Ankarada bi 
tenezzüh yaptılar 

B. M. M. Reisi Kazım 
Paşanın beyanatı 

Ankara 18 (Te!cfonla) -
Gazi Hz. bugün öğleden son
ra refakatlerinde başvekil İs
met Pş. olduğu halde otomo
bille Çankayadan başvekale
te gelmişler ve İsmet Paşayı 
orada bıraktıktan sonra oto
mobille şehir dahilinde bir 
tenezzüh icra buyurmuılar
dır. 

Gazi Hz., 1 teşrinisanide M. Meclisini 
merasimle küşat ~-41yuracaklar 
llk gün Meclis reisi ile divanı riyaset 

intihabatı icra edilecektir 

lJUn intihabın son günll idi; bilhassa kadınlar rt1y verdiler; kllft1lt1rlml:ı re11 
vermel}t1 gelt1n kadın mUnlalılplt1rl glJsterlgor 

Istanbulda Belediye intihabı H. 
Fırkasının zaferile neticelendi 

Sabaha karşı bir kaç yerden maada, her tarafta reylerin 
sayılması bitmiş ve Halk Fırkası namzetleri kazanmıştır 

Alınan netice, en kuvvetli tahminlerin fevkindenir. Serbest 
Fırka lstanbulda müthiş bir hezimete uğramıştır. 

14 gündür devam eden İstan sandık başını tarassut etmiştir. Fırkası lehine olarak akşama 
bul belediye intihabau dün ak- Dül} Kasımpaş,a günü idi. Ve kadar devam etmiştir. Bura- -
ııam saat beşte bitmiştir. rilen reylerin kahir bir ekseri- da da az rey atılmış ve ekseri-

Dtin intihabatın son günü ol yeti C. Halk Fırkasına verilmiş yeti kahire ile Halk Fırka111 le
duğu için bazı kazalarda çok tir. Halk küme küme gelmiş hine olarak neticelenmiştir. 
rey atılmıştır. Bu son günde ve arka arkaya 600 vatandaş re- Dün Beyaz,cta rey vermeğe ge 
Serbes Fırka son gayretini giis- yini sadece C. Halk Fırkasına lenler az olduğu ;~in hiç bir gü 
tererek intihap yerlerinde gü- vermiştir. rültü olmamış Ser oesçiler hiç 
ıiiltü çıkarmak istemişlerse de Fatihte sükfuıet bir faaliyette bulunamamışlar-
zabıta buna meydan vermemiş- Dün Fatih intihabatı c;ok sa- dır. Serbesçilerin aldığı rey mik 
tir. İntihabat her yerde süku, tarı 15 i tecavüz etmemiştir. 
netle devam etmiş ve saat tam Halk Fırkasına verilen rey-

H.HamitB. 
Müderrislikten isti

f ası talep ediliyor 

Bazı müderrisler bu 
hususta bir takrir 

hazırlayorlar 

1 Teşrinisani Cumartesi gü
nü B. M. Meclisi küşat edilecek 
tir. B. M. M. reisi Kazım paşa 
bu ayın 24 ünde Ankaraya gide
cektir. Dün bazı meseleler hak
kında Kazım paşayla görüştük. 
Kazım paşa bize Atideki beya
natta bulundu: 

- Meclis bir Teşrinİ6anide 
açılacaktır. Meclisi Reisicüm
hur Hz. küşat ve bir nutuk irad 
buyuracaktır. Riyaset divanının 
müddeti, Meclisin açılmasile be
raber hitam bulmuş olacaktır. 

İlk gjin Meclis Reisi ve diğer 
riyaset divan azaları yeniden in 
tihap olunacaklardır. 

- Serbest fırka taraftarları, 
belediye meclisi intihabında ba
zı çirkin hadiselere sebebiyet 
veriyorlar. Meclis Reisi sıfatile 
bu vaziyeti nasıl karşılıyorsu
nuz? 

- Memleket dahilindeki inti 
hap muamelatını dikkatle takip 
ediyorum. İntihapişlerinden do
layı Meclise bir şikayet vaki ol-

M. Meclisi Rt1isl Hibıoı Pş. 

mamıştır. Maamaflh intihap es· 
nasında kanuna muhalif hare-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Recep Bey, Yarının neş
riyatına cevap • 

verıyor 

Son hücumların sebeplerini birer birer 
izah ve mukabele ediyor beşte son rey atıldıktan sonra Kazandık' !erin mecmuu 300 Ü bulmuştur. 

sandık merasimle kapanarak • Kadıköyde Hll•nD Hamit B. 
kaymakamlar tarafından mü- Kadıköy intihabatı diln de --· H lruk T f kül 

1 
Sabık Nafıa Vekili bu akşamki ekspres trenile 

hürlenmiştir. Reylerı·n tasnı'fı· sükfuıetle bitmiş ve hiç bir ha- . F:n, ~ . ve ı~ a te e A k h k 
Serbes Fırka dün de otomo- d' 1 t H Ik f k bil n mudemslerınden bır ksımı n araya are et edecektir 

b 
ıse o mamış ır. a ır ası dün Darülfün · kT M 

billerle adam taşımışlardır. sa aha yük bir ekseriyetle kazanmış- - . 1;lll emın ve 11 
• Sabık Nafıa vekili ve Küta-

Dün son giln olmak mUnase ur. Kadıköyde Serbesçiler Hak!° ~eyı ~ıyaret ederek, ev- hya meb'usıf Recep B. dtin bir 
betile karşı fırkanın erkanı ge- kadar devam etti dün propaganda yapmamışlar-- velkı ~ ~tihabat esnasın- muharririmize atideki beyanat-
ne intihap yerlerinde görün- dır. Burada Serbes Jbrkaya da heyeu ~mı?:'eye karşı bazı ta bulunmuştur: 
müşler, ı;>ropagandacılan teş- rey verenler pek azdır. h~aretamHı~. so~leHr "-' saBrfeide~ - Yarınki (bugün) pazar akşa-
vik etmişlerdir. Fakat bütün Netice alınan yer- Oıküdarda müderris . usn~ a.ııut . şı- mı Ankaraya dönüyorum. İltanbul-
bunlara rag"men dün s Fırka- I d C H f k h' Ü ktid d d" gün 1 kayetetmışlerdır. da bulunduğ_um on gün zarfında · er e • . , a ır 11 ar a, un son o - M" d · ı d b · çocuklarımı mekteplerine yerlegtir· -
nın en az rey aldığı bir gün ol- duğu için intihabat silkfuıetle HU ~. ~s .er Ben h k~ r~ dim ve içinde doğup büyüdüğüm, tab 
muştur. Hanımlarımız son gün bı·r galebe kazandı h' b im At 1 snu amıt · a ın a u silimi tamamladı,..ım bu afu:el 9e-ıtam u uştur. ı an rey-- ·· ı · d ı ·ı ı· ı ,. " 
de, rey atmağa çok gelmişler lerin hemen ekserisi Halk Fır- soz en . 0 .ahayısı .e. azk~ ghe en birden zevk ile istifade ettim. 
ve hemen hepsi C. Halk Fırkası S b h k 'f k .1 . . S b F kararın ıtt! zı ıçın ta rır azıı: Bu ziyaretimin belediye intihaba-
na vermi !erdir a a a artı taını mua- asına ven. mıştır. er es. ır- lanmıştır. Bu zevat, müderris- tına tesadüfü benim için 90k iyi oldu. 

~ Ş •• • meleıi biten sandıklardan alı- ka ancak yüzde 5 rey alabılmek 1 r hitaben: "Sizin gibi insan- Fırka gilrilltilleri arasında intihap 
Beyoglunda ı?tihap pek nan netice çok kahir bir ekse- tedir. . . .. l:r~a bir sakaf altında bulunma- yerlerini gezmek, ce~eya~Jan. g.ör : 

hararetli oldu riyetle C. H. F. ıının lehin- Beykoz ıntıhabatı dun ak- . • dd d . 1 d" H" mek, ve halkın haletı ruhiyesını mil 
Dun.. en hararetli intı'hap Be dedir. Geç vakıta kadar ala- şam bitmiştir Burada da dün Y~. şın_ a . e er~m . ., ıyen .. u~- talca ve tetkik etmek pek faydalı idi. 

· nu Hamıt Beyın artık darulfu- y · N f ·ı· l 
Yoğlu kazasında olmuş ve 900 bildiğimiz neticelere göre C. çok az rey atılmış ve C. Halk d . 1 1• 1 arın gazetesı a ıa ı an a-

f ı l bel 
· . . . nun a yen o maması azımge - . • 

e yakın rey atılmıştır. Bunların H. ırkaıınm stanbu e. Fırkası lehıne olarak ınkışaf d' - · · ·· 1 mektedı"r rmı ıstemış •• 
d. ' 'h b d d k · · B k k'' 1 • h ı· · ıgını soy e · ancak yüzde 5 i Serbes Fırkaya ıye ıntı a ını şim i en a- etmıştır. ey oz oy erı a a ısı E · kT ve fen fakülteııi Bu arada Yarın gazetesi ayakla-

verilmiştir. Öğleden sonra Ser zanmış olduğuna hükmedebi- reylerini yalnız Halk Fırkasına .. ;n~e ~ 1 
b 1 hak-_ nma dolaştı. Gazetenin bildiğim hA-

besçfür, kazanamıyacaklarını liriz. Tasnif muamelesi biten vennS işbeslerdir. .. 
1
.. ~~~a :em~ştk k~;nese e ~ti ae~~Y;~aek ~~~~m~~. hareketine i-

anlayınca bir kafile halinde in- sandıklarda her iki Fırkanın er Fırkanın tür u propa - Hüsnü Hiımit Beyin sözle- Birincisi, Nafıa Vekileti meau-
tihap yetinde toplanmışlar ve: aldığı rey adedi ıudur: gandalarına halk kapılmamak- rini intihabat asabiyeti erinin liyetini taşıdığım son aylarda bana · 

- Akşam sandıklar açılınca Usku•• dar C. H. F: 3387 tadır. ıı· t d t J'kk" d · bir mektup yazmıı ve aazetesine Na Sabık Nafıa Vt1lılll Rect1p lJ 
S · d tece ıya ın an e a ı e erım. f' . . • . " . . . . mi k tt hl b' h · t h .. ak z En çok biz S C. F 1491 arıyer e .. . . . .. ıaya aıt ılanların verilmeıını ıstemıı- me e e e ç ır aysıye e urme 

oyun yapac sını ·· • : Boyle bır hareket ıçın lakul- ti. Kendilerile 0 zaman phıan biç etmiyen böyle bir gazeteyi resmi iliiı 
den rey atıldı. Biz kazanaca- - B k k •• C H F· 2069 Sarıyer intihabatı da dün (De 
ğızl Diye bağırmağa başlamış- a ır oy s: c: F: 108 Halk fırkası lehine olarak hi- (Devamı 6 ıncı sahifede) bir m~selem yoktu. Buna rağmen vamı altıncı sahifede) 

ıardır. B t C H F· 5010 tam bulmu~tur. Serbeıı Fırka Ankara sporcularına ziyafet verildi 
Burada toplanan ayaktakı- - eyazı s. c. F: 923 burada hiç bir faaliyet~e bulun Beş hasta var '· 

mmdan bir çok adamlar rey at Ad } C H. F 1690 mamıştır. Atılan reylerin yüz
mak üzere sandığın bulunduğu 3. ar s.' C. F:: 16 de ancak

8
s ikıSekrbesdfırkayadır. 

yere girmek istemişlerdir. Ya- Beyog"' lu C. H. F: 6368 a r öy e 
pı1Ian tah~ikb~t.tand b~ yfaygarka- S. C. F: 2112 Bakırköy intihabat! tıddün ak-
cı arın ıç ırın e mi us tes e- F h C şama kadar sükune e evam et 
resi olmadığı anlaşılmıştır. ati S. H. F: 9714 miştir. Verilen reylerin ekseri-
F ethi B. otomobille gelmiş · C. F: 2720 si Hallf Fırkasınadır. 

Bu gürültüler esnasında, j kin geçmiştir. Akşama kadar / Serbes Fırka yüzde 5 rey ka 
blı: ot~~ob!.l ~elerek belediye ancak 100 e yakın rey verilmiş- zanabilmiştir. • • A • 

daıresının onunde dunnuştur. tir. Bunlardan Serbes fırka- _ Mahut alfıfte hikayesı 
Bir dakika sonra Fethi Beyin nın aldığı 10 reydir. Dün Fa- Dünkü muhalif gaze.teler-
refikası Hanımla beraber oto- - tihte hiç gürültü olmamış, ba- den biri bir resim neşrederek al 
mobilden indiği görülmüştür. zı saatlerde intihap yerinde se- tına da "Mahut alUfte Halk Fır 
Fethi B. şöyle bir etrafına ba- yirci bile bulunmamıştır. Dün kasına propaganda yaparken,. 
kındıktan sonra karşıdaki mef- reylerini verenler Samatya ve diye yazılmıştı. 
ruşat fabrikasına girmiştir. Fet civarı mahalleler halkı idi. Rey Mesele çok çirkin bir suret
hi Beyin ı:;elişini gören Serbes !erini istimal edenler arasında te tertip edilmiş bir iftiradır. 
Fırka propagandacıları kapının yaşlı hanımlar nazarı dikkati Vaziyeti anlatalım: 
önünde toplanmışlar ve: celbediyordu. Filvaki Sirkecide dolaşmak-

- Yaşa Fethi eyi.. • . ta olan bir aJfifteyi Serbes fır-
Diye bağırmağa başlamışlar Beyazıtta ınhhabm son ka taraftarları görüyorlar, ve 

dır. günü bir otomobile koyarak Be-
Fethi B. girdiği apartıma- Dün Beyazıtta intihabat sü- yazıtta götürüyorlar. Kadını a-

nın yukarı kat penceresinden kilnetle cereyan etmiş ve Halk (Devamı 6 mcı sahifede) 

Etem izzetin yeni •s•r 
Pek yakında Mllllyt1t 
neşretmeğe baıhyacaktır 

BEŞ 
HASTA 

VAR! 
Et~m Izzet'ın eseri, 

fakat Belklys'ln 
romanıdır. 

Bu romanda bir kadırun 
bUtlln maceralı hayatı ile 
beraber eski, yeni ve ileri 
hayabn bUtlln tezahürlerini 
bir ainema fılimi gibi göz
lerinizin önünde canh bir 
halde bulacak111nız. 

Muh•fız gDc/JnlJn Zlga/etlnd~ b::runan 
sporculardan bir grup 

ANKARA, 18 (Telefonla )- Ankarada yeni teşekkül eden 
spor mmtakasına dahil olan klüpler şerefine bugün Muhafız,. 
gücü tarafından bir çay ziyafeti verilmiştir. 
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MlWYET i>AZ.\R ltŞRIN!E VVEI. 19SO 

Sulta amitl HRİC1 HABERLER .. 
_...,ıw: 

Halır11tı.. -
~'"wı 

Tahsin Paşanıiı Almanyada ecnebi • 
sermayesı 

·No: 69 ~=~~~m:.~~~=~·::.) Sabık başvekil sermayeyi kaçıracaklara 
Abdülhamit, istig"" nadan şiddetli_d_a_vr_a_nı_Im_a_s_ın __ ı _s:-=o .. y_liı-==-·y-=-o-::r :----

karşı 

hiç hoşlanmazdı Müfritler 1
[ Ecnebi matbuab 11 Mühim ... 

.....:......-------. . ., Müzakereyi bırakıp İngiliz İmperatorluk Bahrimuhiti iki 
Hatta bu kabil muamelelere, ıstıgnalar~ , çıktılar konferansı defa geçecek ! .. 

karşı fena halde hiddetlenirdi Alman millet meclisi mesai- "Times" gazetesi Londrada LONDRA, 17 A. A. - Ge-

Ebiilhüda Efendi çok mühim 
•ıe kıymetli bir fırsat,yakalamış, 
ihbarı pek fazla müessir olmuş 
fakat kendisi makııadma nail o
lamamıf, yeni kabinede Şeyhis
iimhfa bqka biriııi. getirilmiş-
ti. 

• • • 

sine başlayalıberi Avrupa mat- toplanan İngiliz imparatorluğu çen hafta, Atlas Okyanusunu 
buatr için yeni bir mevzu çıkmış k_onfe~ı:srnın müzak,eratrna tah geçmiş olan tayyareci_ Boyd ~ 
oldu. Alman meclisindeki müf- sıs ettıgı baş~esınde k~e- Connor ayni tayyare ıle Teşnnı 
ritlerin meclis faaley.etine başla ranstaki Domınıonlar başvekil- sani bidayetinde şarktan garbe 
drktan sonra nasıl bir hattı ha- lerinin imparatorluğu teşkil e- doğru katetmek niyetinde bulun 
reket takip edecekleri her taraf den memleketler arasında rüç- maktadırlar. Bu uçuş, Atlas Ok
ta merakla soruşturulan şeyler- han esasına müstenit bir siya- yı.ııosu üzerine ayni tayyare ile 
dendir. Almanya'nrn dahili ve set takip edilmesini teklif e~- ilk gidip gelme teşebbüsü ola
harici siyaseti üzerinde mües- !erini, fakat Mac Donald kabine caktır. 
sir olmak için müfritlerin ne ka- sinde bazı nazırların bu keyfi- ----------Bir gün dairei kitabete 

lfddl. Zihni Paşa bir zamanlar 
sadaret müsteşarı iken ben Babı 
ilide memur idim. Kendisinden 
., vakitler hem iyilik, hem de il
tifat ve muhabbet görmü,tüm. 
Zihni Paşa dairei kitabete g~- lı 
dikçe ve yalnız kaldıkça samı- , 
mi hasbihal eder, dertlerini dö- ' 
ker, azap ve iztıraplarmı anlatır 
dr. O gün bahsi kendi şahsına 
intikal ettirerek bir kaç yerden 
maaş almakta olmasr vkdanmr 
muazzep ettiğini söyledi. Ten
sik! maaşat kanununa mugayir 
olan bu vaziyetten kurtulmanın 
bir çaresi olup olmadığını sor
du. Hem kendisini vicdanen mu 
azzep eden hem de kanuna mu
halif olan bu işten dolayı zatı §i 
haneye müracaatta yalııu Na
zırlık maqile iktifaya müsaade 
olunmasmr arzedecek olursa bu 
nun istignaya hamledilmesinden 
infiali davet etmesinden korktu 
ğunu söyledi. Bu mülfilıaza pek 
te öyle gayri varit değildi. Ken
disine müracaat olunduğunu ve 
kendisinden lfttuf ve ihsan iste

• dar çalışacaklarr aşikardır. yeti lazım gelen ehemmiyetle Brezilya ihtilali 
Buna mukabil Alm:ınya hadi karşılamıyarak henüz buna ce- NEVYORK, 17 A.A. - Nev 

N•fla nazırlıf1ında bulunan 
Zihni Paşa 

menfaatler muhtel olacağından 
İzzet Paşanın bundan münfeil 
olarak ~tkayet etmesi ihtimali 
vardır. Bir zamanlar yine böyle 
bir siayet yüzünden Halep vali
liğini boyladığı gibi şimdi de 
ahır ömründe huzur ve rahattan 
mahrum kalarak uzak bir vila
yete gönderilmekten korkuyor
du. Paşayı cidden endişenak ve 
muztarip gördüm. 

Müteaddit yerlerden almakta 

satını dikkatle takip eden ve ser vap verilmediğini kaydederek york Times gazetesinin Saopau 
mayedar memleketlere mensup diyor ki: ıo muhabirine nazaran ihtilalci 
olan Avrupa matbuatı ise şu fi- "Canada (Kanada) tarafın- !erin büyük bir kuvveti Saopau-
kirdedir: dan vaki olan ve karşılıklı rüç- lonun180 mil cenubu garbisinde 

Almanya kendini toplamak han hakkında esas teşkil ede- İtarare yakınında federal mevzi 
ı·çın· daha uzıın mu"ddet ecnebi cek olan teklifler teferruata ait . b' d bul 

lerine şiddetlı ır taarruz a -Sermayesl·nın· yardımına muh-_ tetkikat için ait olduğu nezaret U .. b' 
unmuştur. zunca suren ır mu taçtır. Sermaye ise pek hassas lere havale edildi. Bu esnada rüç be ki uh ·mı 
hare yi mütea p m acı er bl·r şeydir. Onun için Almanya han esasına müsteniden impara . 

1 
'ld'". 

püskürtülmüşler ve söy enı ıgı 
her türlü sergüzeşt siyasetinden torluğun ticaretini tanzim et- ne göre 200 esir terkederek peri 
ı'ctı'nap etmelidir. mek için konferansta başka fi- . hald kilmi 

1 
di 

ı - · şan bır e çe ş er r. 
Almanyanm alacaklıları olan kirler ileri sürüldü. thalat ıçın Rio de Janeiro, 18 A. A. -

bürolar tesisi, toptan satış, buğ-
"Resmi" Minasgeraes cephesin

day ve diğer mahsulat için nis- de federaller şiddetli bir çarpış-
pet tayini, mahsulatın makul d M zambı'nho . A' . maansonra u , hadde ırcar, geçen sene rJantın . 
.1 ak dili h .. bik dil Monte-Santo, Tronqueıras ve 1 ~ te . h den~b~\·rı e ak- Bonsuggesso şehirlerini ele ge
~~Y~,,~ı.a. b~ eG~ı 1riik~~ a ~rf 

1 
- çinnişlerdir. Asiler, perişan bir 

tı tmı<.<Uıı gı ı. um tan e e- ald - , k d' E · · 
· d ·· h .. ıl h e ne at etme te ır. spın-

nn e ruçf ~d esasmahma g·orelanrunyap to-Santo hududunda asiler bazı 
masrnm aı e ve zıır · km 
h · · raft .. -1 · 1 yerlere bır kaça yapmışlarsa er iki ta an gosten mış o an da .. kürtülm' .. .. ı dir G 
rüçhanın hi · · ı··· pus uş er . oyas 

ma yetı ve genış ıgı- hükilm . dahil' d ki la 
ne tabi olduğu aşikardrr." . etı . .111 e yay yı e-

"T' ,, b h tal le geçırmek ıstıyen asıler fede-
ımes u ususta mu e- all raf dan .. kü' ülm' ·· 
d aml kaL • d ki ·ki r er ta rn pus rt uş-aııına ev a · ııne e ı na .. 

.. ı "'-' be tıır. Federal kuvvetler, cenup 
mın son gun er(,: Vd.IU yana- · 'kam · d il ı ktedir 

b ,_,, .... ıstı etın e er eme . 
tınm una tezat teş.uı ettıgını H tarafta ·· "11" tab ları 
anlattıktan sopr.ı. makalesinin erkll' d gonu lunmaktau udırr 

dK d At teş ıneevamo • sonun a ana a ve vus ura-
lya başvekillerinin beyanatmr İngiltere-A vusturaly a 

nildiğini hüsnü telakki eden olduğu maaşları terketmek ~u
Sultan Hamit. istignaya delalet susundaki tasavvuru çok dogru 
eden etvar ve muamelattan hiç bir h_areket o~akla ?.era~~ 
hoşlanmaz, Hatti buna fena na Hiinkira karşr böyle m~tagnı 
zarla bakardı. Zihni Paşayı his- bir tavur ~lcmma~ haJ?~~:'1 ı 
setmekte olduğu ezayi vicdani z~rar.~a .:'1e~c~lenebıl~c.e~ını du-
içinde lxrakmak reva değildi; di şunduğum ~çın ken~~ 0 yol- M. Mililer 
ğer taraftan onu Hünkara bu d~ pe~ teş.~k etme~şt~ ve bil sermayedar memleketlerin dil
suretle müracaat yolunda teşvik ~k bır m~c~tr hunkarındı;ıez şündüğü işte budur. Millet mec 
etmekte Paşa hakkında hayırlı dinde tervıce cııret edemez 1?1· !isinin evvelki günkü celsesinde 
olmryabilirdl. Binaenaleyh ikisi Fakat başk~armın- -~enfaatıne sabık başvekil M. Müller de ec
ortası bir mütalea olmak üzere: alet olmak ıstemedigınden do- nebi sermayesinin kaçmasına 
"Bu cihet takdire bağlr bir iştir, l~yr -~zzet ~aşanın veya _her ~an karşı şiddetli tedbirler almma
ded~m.Zihn_i Pş. bahs~ı~lahatı ~ diger bır mak~ın sı:ıetı:;~ suu söylemiştir. Sosyal ~~ 
malıye koınısyonuna ıntıkal et- ugrıyacaıı: ?1~ ~~ 37 kz ~- krat olan M. Müller meclisteki 
tirdi .. O tarihlerde devletin u- r~y~b~rdi~- .. tı e ~n 1 sağ ve sol müfritleri olan Hit
muru maliyesini ıslah ve havale ~ı?deı;ı ıy~lik goı:muş oldugum Jerin milli sosyalistleri ile ko
leri tanzim vazifesile mükellef ı~ın ş1-?1?1 o~a hizmet .. etmek va münistler tarafından hiç sevil
olmak üzere İzzet Paşanrn da zıfem 1~· Bıli tereddut şu ceva meyen bir fırka residir. Nite
'dahll olduğu bir maliye komis- bı verd121: . kim onun söz söylediğini duyar 
yonu vardı. Zihni Paşa bu komis - Paşa hazretlen'. korkmayı duymaz Hitlerin adamları cel
yonda !za idi. Islahatı maliye ruz, ~~unun ve vıcdanuuz~ seyi terketmişlerdir. Her hal
nimına hiç bir hayırlı iş görme- emrettığı yoldan ayn~ayıruz' de Almanya kendişinden çok 

kaydederek diyor ki: Port-Darwin, 17 A. A. - S 
"Başvekiller en miismir teş- Teşrinievvelde İngiltereyi ter

riki mesai usulli rüçhana m!iste ketmiş olan Avusturalyalı tay
nit gümrük tarifesi esasının va- yareci Hill ile 9 Teşrinievvelde 
si ve itinalı bir surette tatbiki- İngiltereden müfarakat etmiş 
dir. Şayanı dikkattir ki bu sıra- bulunan ve yine Avusturalyalr 
da İngiliz sanayi birliği de aza- tayyareci Kingford Smith ara
sının itina ile yaptığı tetkikat- sındaki büyü hava müsabakası
tan sonra bugünkü mali usulü- nrn neticesine büyük bir alaka 
müzün değiştirilmesine müsait ile intizar edilmektedir, Hill'in 
büyük bir ekseriyet hasıl olmuş yamı sabah ve Kingford Smith 

miş ve bir takını hususi menfaat muztar ~~~ı~ koınısyonu da bahsettiriyor ... 
lere daha çok hizmet etmiş olan ter~edebılırsınız ıcap e~erse za- BERLİN, 17 A.A. Reichstag 
bu komiayooda yegane nüfuzlu tışahaneye_ ben arzedenm. meclisinde komünistlerle milli 

tur." inde Pazar sabahı buraya gelme 
Alman hükumetinin sine intizar edilmektedir. Tay

yareciler için bir kabul resmi ha 
vaziyeti zrrlannuştır. Bu kabul resmi 

Alman millet meclisi açıldık- Mis Amy Johnson'a yapılan me 
tan sonra reis intihabr yapıla- rasimden daha parlak olacaktır. 
rak ötedenberi bu makamı işgal Cenubi Amerikada 
eden Herr Loebe yeniden inti- zelzele 
hap edildi. SANTİAGO (Şili), 17 A.A. 

"Temps" gazetesi bu intiha-
bın neticesi anlaşrlmadan evvel - Dakikalarca devam etmiş o-

yAa1zdığı başm1 _ ~k~lesin~e ?udgün ::d:e~=:~!:fe0 ;~~ar:~ 
man mec ısının vazıyetın en hali • kl k tır 

ve Brüning hükfunetinin mevki eB. k umki~.palm~- arab. açkmrşb. · 
· h kkmda "tal b d ır aç şı o uş, ır ço ına-

şahsiyet İzzet Paşa idi. Bidayet- . B~ hasbıhal bu k~d':;'l~ kal~:- sosyalistlerin hücumlarına ce
te komlııyondan umuru maliye- Z_ihni P_aşa baş~a bır e a ge - vap veren Maliye nazın, Alman 
miz için faydalı hizmetler bekli- şınde ;:ı~ ~ynı ~vzua tema_s yanın dalgalı borçlarının bir 
yen Sultan Hamit yavaş yavaş ve aynı şı~yetlen tekr~r ettı. milyar 213 milyon marka baliğ 
hakikati görmüş ve nihayet ko- Ben de aynı cevabı ~e~dım. Pa- olmakta bulunduğunu söylemiş 
misyoıuın ne gibi umura hizmet şanın bu sııretle gel_ış~ ve İz~e~ tir. Akdedilmiş olan istikraz bü-
etmekte olduğunu aniryarak bir Pİ aşadan ° !'1rzda şikayet e~~ı tçenin muvazenesini temin et- "Hakikatte başvekil Brüning 
gün hiç beklenilmediği halde ko ;~;t Paşa ıle 1ı::-a:nızd~-~~:1. r meğe medar olacaktrr. Mumai- ne doğrudan doğruya, ne de do- BOMBAY, 17 A.A. - Koıoı
misyonu lağvetmişti. e. r ~e~~t ~ uf'tn~ 1 ~ ı- Jeyh, istikraz mukabilinde hiç layrsile Hitler'in müzaheretile gre memurlarının tevkifi üzerl-

ı a mu ea eyan e er- drv 
1 

"kınü tü 
ken netice olarak diyor ki: nm ar an ço § r. 

Hinclistanda tevkif at 

Nakıt işleri müdürü 
ANKARA, 18 (Telefonla)

İstanbul kambiyo işleri hak
kından bazı tetkikatta bulun
mak üzere nakit işleri müdürii 
Sırrr İstanbula hareket etmiş-
tir. 

Bern sefiri hareket eti 
ANKARA, 18 (A. A. >. ~ 

Bern Elçimiz Cemal Hüsnu ~ 
bu akşamki ekspresle ma~a 

11 
memuriyetine hareket et~.~I 
istasyonda Hariciye Vekılı ~ 
diğer Vekil ve meb'us arka ~ 

k 1 ları ve Hariciye Vekaleti er? 
Kayma am ann m tarafından teşyi olunmuf. 

becayişi Fransız: tayyareciletı 
A 1:.ı ANKARA, 18 (Telefonla)- NEVYORK, 18 .A. - gfJ 

ıs kadar ka akamın şarktan yareci Cos~~ ile Bellonte bu..., 
ym tayyarelennı de alarak Paı,.. 

garba nakil ve becayişleri yapıl gitmek üzre Nevyork'tan va" 
mrştır. ra binmişlerdir. -! 

Hasan, R. Eşref, H. Suphi 
beyler Atinadan geldiler 
Başmurahhasımız Atinada gösterilell 
hüsnükabulden hararetle bahsediyot 

Konferans resmi değil, milli bir mahiyette 
idi ve Balkan ittihadına matuftu 

Hamdullalı Suphl, Hasan oe Ruşen bşref beyler 
Atinada toplanan Balkan muhtelif Balkan delegeleri il

milletleri konferansına iştirak zerinde çok iyi bir tesir ve setd' 
eden heyeti murahhasamız re- pati ayandumıştır. Bunu > bt 
isi Hasan Beyle Hamdullah cada Jftih.Rrla kaydetmek is'_§ 
Suphi ve Ruşen Eşref Beyler rim. BDtün Balkan devletfeP 
dün şehrimize konvansiyonelle elçileri giOI Atina bilyük etgl
avdet etmişlerdir. miz Enis Bey de konferansı' 

Heyeti mıırahhaııamrz reisi bütün mesaisini de müşahit Si' 
Hasan Bey dün kendisile görü latile ve çok yakından takip et
şen bir muharririmize konfe- miştic. 
rans, intiba ve ihtisasları hak- - Bu seyahatimden çok iyi"' 
kında şu beyanatta bulunmuş- samimi hislerle avdet ediy~ 
tur: cum. Yunan hükumetinin b 

- Balkan konferansı tama- hassa heyeti mucahhasamı1' 
m en mi/11 bir mahiyettedir. Hiç gösterdiği vaziyet çok dostırı' 
bir resmi mahiyeti yoktu. Va- ve samimidir. Mazinin fel§ktt' 
kıa heyeti murahhasa/ar ara- Terini ve acılarını unutmak li~· 
smda hükfimetlere nisbeti olan rinin Yunanistanda yerleş111il 
lar bulunuyorsa da murahhas- olduğunu görmekle memrıır 
/ar bir Balkan milletleri ittiha- num. 
dı likrile her memlekette te- Ben eminim ki orada gördt 
şeklrül etmi~ olan milli komi- ğüm samimi tezahürat ayni hl' 
telerin azaları idi. Biz!m m~- /ecle ve ayni samimiyetle gel,. 
cahhaslanmız da Türkıye mıl- cek sene bizim memleketimitil1 

11 komitesinin azası idi. tam bir makes bulacaktır,,. 
Bu meyanda şunu da söyli- · 

yeyim ki bizim milll komitemiz Leh sanayi erbabı 
tevsi edilecek ve matbuat er- . lllil-
k§nı da milli komiteye alina- Leh .ııanayı erbabından . J 
akt c rekkep bir hey'et memleke~ 

c ~dnıecansın organlan milli zi ziyaret edecektir. Leh hef t' 
komitelerdic. Konferans için t~. ara:ımda. mensucat _fab~~ 
mil/1 komiteler hazırlık yapmış torlerı ve ı~acat tacırle'? 
I d vardır. Leh tıcaret ve sanayı et' 
ar re. • • •- İ ·re Balkan konferansının gaye- babr .ı.stanbuldan sonra zrnt 

leci meyanrnda bilhassa şu .. ve Adanaya da gidecektir. · 
uslu vardır: 

1 - Balkan devletleri birliği 
ni vücude getirebilmek için ça

Benimle hasbihal ettiği sıra- çd';lll es. 'di a ksaınr ha kiY!kP m .. a- bir inhisarm herhangi bir ecne- hükumet tesisi ihtimalini düşü- ne 15 Teşrinievvel tarihinde kon da Z 'hni P b k · daki ı e mı 1 yo a aten oy- b. k I · d ' l Ç"nk" bunl k ndil · · ı.~ cı· · · l"' ı aşa u oınısyon .. .. .. . . . ı gnıpa ter ve ta ısıs e ı me- nemez. u u ar e en- grerun ·-ı- me 191 reıs ıgıne '1 h ,1# 
elim vaziyetini de izaha koyul- ~~ d~_şun~!.'o~d~ o;un ıçın mı miş olduğunu ilave eylemiştir. ni hariçe çıkarmışlardır. Merkez intihap edilmiş olan Hint mU. sı.3 _ Balkan parasını birleıtir 5 inci Bı &8 
du. Zihni Paşa her ne kadar ko- ı . ~ye . uş~km · ~anın sa- Reichstag meclisi, istikraza ait katolilderin ve demokratların lümanlarından Osman Süphani mek, yani tevhidi mesktllcat. blrinclllklerl 

lışmak. 

2 - Bir Bslkan bankası tesi 

Mektepliler 
müsabakası 

misyonda rey sahibi addolunu- ~ı';ıy:~~e u etme zarure- projeyi birinci ve ikinci okıınu- müzahereti olmaksrzrn sağ ce- de bu sabah tevkif olunmuştur. 
4 

_Nihayet arzular tama- Mektepliler müsabakasnıııt 
n cıyorsa da hakikatte rolü İzzet tın e a nn. (B ' d') şunu müteakip kabul etmiş, ve nah ile hükilmet teşkil etmek Amerikada işsizlik men tesbit ve üzerinde ittifak 7S inci hafta birinciliklerini 
P t · t kd' · ıtme 1 h • b' .. h 1 bugun" h h g ' b'r Almao b a~anın eı:ııp ve a ınne mu , • 011 , ususı ır encumenc ava e ey- er an ı ı aş VAŞİNGTON, 

18 
A. A. _ edildikten sonca mulcavele ve rasile yazıyoruz: 

~avaatten ıbare~- olduğıınu ve Bulgar kıralı ftalyada lem~ştir. Bunu mü~eakip, h~~~- vekili için imkansızdır." M. Hoover, işsizlik buhranın- muahedeler şekline inlul§bı i 1 - Pertevniyal lisesindell 
izzet Paşa bugun muvafakat ROMA 18 AA V d'k metın beyannamesıle ademı ıtı- dan mütevellit vaziyete derhal çin Balkan hükflmet111ci nezdin 186 lrlan Yavuz B. etmediği şeye yarın temayül e- · '. · · -.. ene ı mat takrirlerinin müzakeresine ili' 
dince kendisi de peşi sıra gidip ten gelen bır ~bere gore Bul- başlanmıştır. Mısır millicileri bir çare bulunması lüzumunu de teklilatta bulunmak. 2 - Darüşşalakadan 904 
mütemayil görünmek mecburi- gar~ B~ns, Sofyadan ~e: Sabık başvekil, M. Müller, yeniden beyan etmiş, işsizlere Konferansın mesaisi hakkın- §İt RıZ{I. B. 
yetinde kaldığını anlattı. len hemş~esı Pr~n~ Eudoksıe kUrsiye çıkmış bunun üzerine KAHİRE, 18 A.A. - Vaft hükftmet tarafından yardım e- da izahat vermeden eyvel söylo 3 _ fstanbul kız kolejirıdC· 

Mesela bir müteahhidin tera- ye V~edikte m~~ o~uştur. milll sosyalistler de hemen mü- fırkasını idare edenler tarafın- dilmesine imkan hasıl edecek mek isterim ki Türk heyeti mu MUberra H. 
küın etmiş matlubatı hakkında ~ral ı~e prens~ duk do Spcıle- zakere salonunu terketmişler- dan Perşembe günü millete hi- bazı Iayıhalar hazırlamak üzere rabhasasının oraya vürııdünda 4 _ Giiul san'atlsc aJcade
vaki olan müracaat İzzet Paşa- te yu bırlikte zıyaı;et .. et~kten dir. M. Müller, söylemiş olduğu taben bazı beyannameler neşre- bir komisyon teşkil etmiştir.Bu göcdilğli hiUnU kabul ve dosta- misinden Mualla H. . . . 
nrn ademi muvafakatile reddo- ııc;ınra San Roasore a donmuşler- bir nutukta kararnamelerin ta- dilmesi üzerine zabıta fırka mer komisyona kabine azasından 6 ne teuılıllrat her türlüsitayifi.ıı 5 _ Kız lisesinden 357 Jiı· 

d kezinde dün bazı taharriyat yap nazır dahil bulunmaktadır. fevkindedir. Burada M. Verı.iu met Esat H. lunuyor, derken ertesi gün İz- ır. • • . . maınen feshi hususunun hali ha ti dmd ti J, In,,.;Jt d I k IDI§ ve bu beyannamelerin mev- NEVYORK, 18 A. A. _ M. /osun A rıa sta a sur __ e Müsabakayı kazananlr, oır. · zet Paşa o müteahhidin alacağı ~u ere e iŞSiZ ı zırda mümkün olmadıg"ı mütale ğ ~a 
cut nüshalarım ele geçirmiştir. Hoover, iktısadi vazı'yetın' duz" el m.ah&. u.sad. a bayca ' .. mıza goster ut mükafatlarını gazeterniıı .. '":' olan paranm tediyesi lüzumunu LONDRA. 18 A.A. - Libe- aııında bulundug· unu beyan et- V ft f l h d ük ı k -

a rrkası azasından bir kişi tilmes·ı meselesı· h-'-'-da başlı- dı ı ı tıramı a ş ran a ay- resine müracaatla aldırabılır· komisyonda izah ederek bu pa- ral fırkanın Torquay'de akdetti mi"'tir. d.AIUll k · 1 K f 
"' tevkif edilmiştir. d 1 t damla "tal--'- detme ıstec m. on eransın ler ranın havale olunduğu vilayete gı·· senelik j..+i""""'da M. Lloyd Mumaileyh, ba"vekilin harir - - ca eve a rınm mu """' · · h-'-'-· d ı il • 

-.-· " Fransız parlaAmentosu rını sormag·a karar vermı· .. tı'r. mesaısı ,.,.,.,n ate gca ar mu 16 ncı hafta tediye emrini havi telgrafı Zih- George işsizliğe bir çare bulıın- ci siyasete müteallik beyanatmr F I h d. " . /assal malumat vermi§ olduğun d 
niPaşaya lacellülimza uzatıyor. ması hakkındaki Jayıhaya dair tasvip etmekte ve sermayelerin PARİS, 18 A. A. - Parla- ransız ann e ıyesı dan bunlarr tekrar etmiyece- Yetmiş altıncı hafta ba§la;; 
Bu tehavvülün hikmeti bu kabil izahat vermiş, bankaların kredi kaçmasına karşr şiddetle hare- mentonıın 4 Teşrinisanide yeni- PARİS, 18 A.A. - Habef ğim. Gazetemizı:le bir hafta zarf!11 : 
iıjlerin içinde oynanan oyunlar açmalarını, çalışma vesaitinin ket etmesini hükumetten talep den açılacağı teeyyüt etmiş gibi hükümdarı Taffari'ye taç gey;_ Heyeti murahhasamız aza.. çıkacak haberlerin en mühtıil' 

1 aşika rci ır. Zihni Paşa bu telgraf asrlleştirilmesini ve ecnebi piya eylemekte ve tamirat yükünün görünmektedir. M. Tardieu'run mesi münasebatile hediye edilen sından memleketin cidden kıy- mini seçerek Cumartesi ak~8~1 !ara imza koyarsa vicdan azabı saların bilhassa Rus piyasaları- Alman yanın geçirmekte olduğu harici siyaset hakknıdaki istizah 230 beygir kuvvetinde iki tay- mettar edipleri olan arkadaşla na kadar gazetemiz müsab~l 
duyuyor; imzadan istinkaf eder nın yeniden elde edilmesini tav- iktısadi buhran nisbetiode ten- takrirlerinin dcchal müzakeresi- yare L~ll_urje'den hareket etmiş rımın İr<'.t ettikleri nutuklar ge memurluğu adresine gönderi • ıc giziiden v,izliye takip edilip ~iye etmiştir. kis edilmesini istemektedir. ni istiyeceği söylenmektedir. tir. ·-· rek Yunan malıalilindc, gerek mc~i 

----------~--------~~~~~--
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..... 
eyıam müddeti bir hafla tem dil edildi •• 

Son ihtar Vergiler 1 __ B_~1e_dı_ue_d11 __ I Vakit küresi[ '---Vı_ıı_'Au_eı_ıe_.___,l Darülfünun Emini intiha
J llila harmanların- Busene müsakkafat 
il: da asri tesisat 1 tahriri yapılacak 

~•rrnan sahiplerine Tahrir neticesine göre 
tebligat yapıldı vergiler tadil edilecek 

'l'ııtıa harmanları meseleai İstanbulda muııakkafat vergi-
~vam etmektedir. Malı- sine esa• olan tahrir pek "1rimiı 
in kararından sonra be- olduğu için bu günkü vergiler 

Reyiam 
Halktan iştirak 

edenler pek azdır 
Reyiam müddeti bir ha~a 

daha temdit edilecek 
.. ~ ,.,.,., de ancak asrl tesisat ya- bazı mahallerde halka ağır gel- Beşiktaş ta bir belediye te11i11i 

. 1 kabul ettikleri takdirde mektedir. Bunu gören HUkfimet ve diğer belediye hudutlarınm 
1Yetierine devama müsaade evvel emirde İstanbulun bu yüz da kaza teşkilatına göre tadili 

" ~ğini harman sahiplerine den en çok ıztırap çeken fakir için iki gündür arayı umumiye
.\! ,iştir. mahall~lerinde veı;:gil_er Uze~i~- ye müracaat edildiği yazılmıştı. 

1 dıgımız ma!Umata nazaran de yemden umumı bır tadılat Belediye intihabı için rey ver 
Cdiyenin harmanlarda asri icrasına karar vermiş ve bu hu- meğe gidenler bu hususta da 

t olarak istediği şeyler susta vilayete, Defterdarlığa la rey vermişlerdir. Maamafih ara-
' ~rdır: Tuğla harmanları zımgelen emirleri göndermiştir, yı umumiyeye iştirak edenler 
~1R"erinden onar metre yük- Tahrire bu sene Fatihten baş pek az olduğu için miiddetin bir 
1ktc duvarlarla ayrılmış !anacaktır. Tahririn muntazam hafta daha temdidi mukarrer
~nacak, tuğla fırınları yük- cereyan etmesi için Defterdar- dir. 
fırın şeklinde olacak fırın lıkça lazım gelen hazırlıklara S f l 

t '1-rı gayet yüksek olacak başlanılmıştır. Defterdarlık bu eyrüse er memur an 
Çık Seyrüsefer memurları e~el-i acak duman yapılacak sene yapılacak umumi tahririn 
hat sayesinde tadil edile- evvelkinden daha mükemmel o- ki akşam köprüniln aGlata cihe
~ıkacak. lacağını kuvvetle limit etmekte- tin~eki sokak başl~r. tut~ 

ış yaklaştığından şimdi dir. Çünkii 15 senedenberi yapı- gelıp geçen ~tomobıllenn t~ksı, 
' .lar, her sene olduğu gi- lan tecrübeler sayesinde İ&tan- k~me ~ ehlıy~t namelerlnı te~ 
laalıyetlerini tatil etmiş bu bulda bu tahririn icrası için bir ~k. etmışler, ıu_zamsız har~keti 

· ~ktadırlar. Gelecek sene çok mütahaaıa memurlar yetiı- göri.1.len 15 taksı ve 2 huımıı oto 
· dl§e bazı harman sahipleri miştir. mobıl hakkında muamele yap-
bıı:~n bu tesisatı yapmağı Bundan başka bu mahallerde mışlardır. 
~ etmişlerdir. Üç harman kadastro yapılmış olduğundan Maslak- İstinye yolu 
akında yeni tesisatın ya- kayıtlardan, haritalardan azami . 
•ına başlanacaktır. istifade temin edilecektir. Beledıye Maalak - İstinye yo-

~~lıııı harman sahipleri bu Tahririn en mühim fayd.ala- lunun ikinci kısmım da asfaltla 
dlrde tuğla flatlerinln de rmdan birisi de itibari olarak 6 ya~mağa b~ş.lamrş~r._ Bu kısım 

ltUııün bir kaç mlıline misline çıkarılmıt olan altın da ıkmal edilınce Şışlıden T~a-
c•tını söylemektedirler. matrahlar hadlerini ortadan kal byaya akdar olan §Ose kimıleıı 
-::-----------. dırarak bugünkü ve hakiki ra- asfalt olmuı olacaktır. 
"1ahkemelerde yiçlere göre halkın almakta ol- Kömür deposu 

duğu kiralara istinaden vergi Boğaziçindeki kömür depola 
hdüJh "t almaktır. rırun Avrupa şehirlerindeki kö 

amı verese- . Bu suretle .. harpten evvelki mür depolan haline ifrağı, oto-
8İtıin davası talik kiralarını bugun 6 defa artırma- matik ve ası1 tesisatla techizi 

mış olan ev sahiplerinin vazii için belediyede y,&ıni bir proje 
edildi kanunun-maksadının fevkinde ihzar edilmektedir. Belediye kö 

)ij vergi vermeleri gibi bir vaziyeti mür deuolarmın tesbit edilecek 
k n Muhtelit Tiirk İngiliz ortadan kaldıracaktır. şekle göre tadili için 2-3 sene-

'etneainde Abdülhamit ve- Diğer taraftan maliye şube- lik bir miihlet verecektir 
. tarafından İngiliz hUkft- !eri hudutlarile kadastro hudut- Tesblt edilmekte ola~ qerai-

aleyhindeki davaya bakıla lan t' · d · 1 7 

tı. Fakat tarafeyn vekilleri ~e ıc~sın. e .tayın o ~nan ve te nazaran vapurlara kömür tah 
aıtıtı için dün celae açılma- yekdığerıne. ıntıbak etıl?ıyen.hu mil ve tahliyesi doğrudan doğ-
" dutları tevhıt etmek ıtibanle ruya makinelerle olacaktır Ame 
e 2'2 Teşriniıaniye talik o- iilk' • · u tu m ı ve malı idarede b~r.ahenk le yalnız kömür depolarının da-

l:ıu ~y~ 22 sinde Türk - İta! v.e vahdet t'e husule getınlecek- bilinde istif itinde çalışacaklar-
lllah tır. dır. 

Zevalden 1 dakika 
evvel düdük ötecek 

iş saati hı etrafında münakaşalar 
Küre düşünce de saatler 

ayar edilecektir 
Belediye tarafından Galata 

kulesine konulan vakit küre
sinin işletilmesi için yapılmak 
ta olan tesisat ikmal edilmek 
üzeredir. 

Küre otomatik olacak ve 
Kandilli Rasatanesi tarafından 
işletilecektir. 

Dairelerde çalışma 
saati değişti 

Dairelerde dünden itibaren 
çalışma saatı değişmiştir. Me
murlar sabahları saat dokuz bu
çukta işe başlıyarak onikide bir 
saat öğle tatili yapmaktadır. 

Öğle tatili bir saattir. Akşam 
dört buçukta devair kapanacak
tır. 

Kürenin Rasııtane ile Gala
ta kulesi arasında yaprlmakta 
olan elektrik tertiba cı sayesin-
de doğrudan doğruya Rasata- Müracaat bolluğu 
ne tarafından dilşürülmesi mu- Son günlerde Vilayete birçok 
karrerdir. Küre şu şekilde iş- kimseler müracaat etmektedir, 
leyecektir. . en aşağı günde elli, altmış kişi 

Tünele hır canavar düdüğü gelerek: 
konulacak ve düdük rasatane- ı - Filan yerden mektep için 
nin vereceği. işaretle 12 den geldim. Yer yok dediler, veya: 
tam bir dakıka evvel ötmiye - İş arıyorum 
başlıyacaktır. Düdük sesını ışı demektedir. 
denler saatlerini çıkarıp kule Vilayet, bunların bir kısmını 
ye bakacaklar ve bir dakika yollara göndererek çalıştınnak
sonra kürenin düştüğünü gö- ta ve bazılarını da mliessesata 
r~nce saatl~rini tam 12 ye ge- göndermektedir. Bir çoğu da 
tireceklerdır. geldikleri yerlere iade olunuyor. 

Küre bir aya kadar iıliye- Ancak ardı arası kesilmiyen 
cektir. bu müracaatler üzerine Vilayet 

Etabli romların taz
minat talepleri 

Dahiiye Vekaletine keyfiyeti bil 
direrek, diğer vil3.yetlerden bu 
gibi kimsesizlerin İstanbula gel 
melerine mani olunmasını iste-. . .. 
mıştır. 

Türkiyenin filmi 
Bir Alman filim şirketi mem 

leketimize ait vücude getirile
cek eser için muhtelif manzara 
resimlerini almaktadır. Bu şir
ket Climhuriyet bayramında 
Ankaraya da giderek geçit res -
mini de alacaktır. Vilayet, bun
lara suhulet gösterilmesini ala
kadarlara bildirmiştir. 

Muammer Raşit ve Yusuf Zıya B.lerin 
intihabı Vekalete dün bildirildi 

Köprülüzade Fuat Bey ile arkadaşları Vekalet 
nezdinde itiraz ettiler 

Darülfünun emin intihabatı ı Ekalliyet tarafındaki müder
birçok münakaşaları mucip ol- risler Vekaletin kararına intiza
maktadır. Darülfünun emin ve- ren intihap neticesini tanıma· 
kili Mustafa Hakkı B. evvelki maktadır. 
gün yapılan bu intihabat hak- İntihap işini idare eden Emin 
kında bir mazbata hazırlayarak vekili M. Hakkı B. bir muhar· 
Maarif vekaletine göndermiştir. ririmize demiştir ki: 

Bu 1118fbatada darülfünun e- - İntihabata ittirak etmiyerı 
minliği için Hukuk tarihi müder lerin vaziyeti müstenkif olmak
risi Yusuf Zıya ve Hukuku hu- tan ibarettir. 
susiyei düvel müderrisi Muam- Obstrüksiyon yoktur. Çünkü 
mer Raşit Beylerin ekseriyeti intihapta fakültelerin vaziyeti 
ara ile namzet gösterildikleri, mevzuu baha olamaz. İntihabı 
ötedenberi cari usul ve teamüle darülfünun müderrisleri yapmıt 
muhalif olarak rey varakalarına )ardır. Binaenaleyh her hangi 
iki namzet yerine bir isim yazı- bir fakilltenin çekilmesi varit de 
masını teklif eden edebiyat ve ğildir. Nitekin intihaba ittirak 
ilahiyat fakültesi müderrislerin- edenler arasında ilihiyat müdeı 
den 24 zatin noktayı nazarları rislerinden M. Şevket ve mual. 
kabul edilmemesinden dolayı in lim Halil Halit, edebiyattan Na. 
tihabı fasit addederek iştirak ey im B. !er de vardı. 
lemedikleri, buna rağmen yapı- Salondan çıkmak doğru bir 
lan intihap kanuna ve teamüle hareket olmadığı kanaatinde· 
muvafık olduğu için itirazların yim. 
gayri varit görüldüğü beyan e- Müstenkif kalmak iıtiyenler 
dilmektedir. salonda bulunup ta Hukuk nam 

Diğer taraftan edebiyat ve zetlerine rey vermiyen 15 zat 
ilahiyat fakülteleri meclisleri- aibi hareket edebilirlerdi. 
nin kararlarına tevfikan bu fa- Emin olacak :ı:at Vekalet ta
kiiltelerin reisi Köprülü zade rafından tebliğ olunduktan son
Fuat B. de Maarif vekaletine ra Darülfünun divanı azalan da 
müracaat ederek intihabın feshi intihap edilecektir." 
ni ve rey varakalarına tek isim- İki taraf müderrisleri arasın 
yazılmak suretile yeniden icra - da çok hararetli münakaşalaı 
sıru talep etmiştir. cereyan ediyor. 

Spor işleri H. Sergisi 

Muhtelit 111übadele komis
yonunda dün mühim bir faali
yet olmamıştır. Yalnız etabli 
Rumların tazminat bedeli tale
bini havi beyannamekrinin ka
bul ve tetkikine devam edilmek 
tedir. Şimdiye kadar 10 binden 
fazla beyanname verilmiştir. 
Her günde 60-70 beyanname ka 
bul edilmektedir. Komisyon 
beyannameleri bir taraftan tet
kik etmeğe başlamıştır. Hey'eti 
umumiyenin yarın toplanması 
muhtemeldir. Zabıtai b~lediy~~e tasfiye 8 klüp bir beyanna- Salı gÜnfi resmi 

Son tevhıt teşkılatı dolayısi- • k"" d Cumhuriyet bayramı 
CUmhuriye bayramına müsa 

dif 29 Teş.rinievvel çarşamba 
gilnü Veremle mücadele cemi
yeti rozet tevzi edecektir., 

29 te§rinievvel Ciimburiyet 

le polise geçen zabıtai belediye me neşrettı uşa ı yapılacak 
memurları arasında bir tasfiy: . 
yap.ıla~ağı ve buna önüm~zd~~i İstanbul mıntaka heyetile Sergıye 300küsurhayvan 
ay ıptıdası.nda başlanacagı soy al" kal k til iştirak edecektir 
lenmektedır. a arını es er 

tk . kemesi de faaliyete ge
tir. 

l'u k Şirketi Hayriyede 
'r - Belçika ve Türk -
~ıı mahkemeleri reisi M. kış tarifesi 

'

-
1 
bayramı için hazırlıklar bitiril-

. Ekonomi mek üzeredir. 
'--------------' Bu münasebetle Ankarada 

A13.kadarlar böyle bir tasfiye . . Ehli hayvanlar sergisi salı 
nin mevzuu bahis olmadığını ~ırde vazıı ımza Fenerbahçe, günü Dolmabahçede eski has 
söylemekte iseler de 100 kad.r Bqıktaş, Beykoz, Anadolu,Bey ahırlarda vali Muhiddin B. ta• 
belediye memurunun tasfiyeye le~?ey, .Haliç! ~!P• .Niıantaş:r rafından açılacaktır. Dün öğle
tabi tutulacağına muhakkak na klupler:ı, şaraıtı ~ız?IDıyeye kat' ye kadar sergiye yazılan hay
zarile bakılmaktadır. yyen nyay~t edı~~ıyerek. .s~ vanların miktarı 160 i geçkin-• tiın·evvelki gün Avrupadan Aldığımız malfunata nazaran 

lıt ıze gelmesi beklenmekte Şirketihayriye önümüzdeki kış 
Ilı 01 U~ileyh telgrafla rahat- mevsimi için bazı yenilikler 

~ dugwıu bildirmiştir. Bu yapmağa karar vermiştir. Kış 
ıız enıelerde de dün bakılma- tarifesi diğer seneler tarifelere 
~ ~karrer bazı davalar vardı. nisbetle farklı olacak ve halkın 

Zden talik edilmiştir. i§ saatlerine çok uygun bir su-
~U k rette tertip edilecektir. 

r lü~ tahkir eden Diğer taraftan altı aydanbe-
kadının evrakı ri tatbik edilen ücret tarifesi 

1( Ge .. . muv~ffakıyetli bir netice ver-
i( ııtaJ·enıerde Kuçukpazarda medığinden bu ücret tarifesinin 
lil~lı: 1.Ye n:ahall~sinde otu~an tari~e. k?misyonunun önümüz-

il- .'tU a ısmınde hır kadın Turk dekı ıçtımaında değiştirilmesi 
~c~7~ir ~?'ledi~in~en dola- dü~ünül~ekt~dir._ . 
f e,ı· ncı mustantıklıkçe tev- Şırketıhaynyenın yemden bir 

~!il> ılnıiş, bilahara kefaletie vapur ısmarlamak tasavvurun-
lı~İke olunarak, hakkındaki da olduğu da söylenmektedir. 

, lıta ~ta devam edilmiştir. Şirket müdürü Yusuf Ziya Bey 
~tık~ hakkındaki tahkikat Avrupada iken bu hususta te

hi . Cdılmiş ve istintak evra- maslarda bulunmuştur. 
~l~~c~ ceza mahkemesine Fizik asistanlığı 

'iıı ıştır. Yakında muhake- Darülfünun Fen fakültesinde S e ha,lanacaktır. . . . -ht k münhal bulunan Fızık asıstanlı 
ı:ı e ar Saidin isticvabı ğı için üç ay sonra bir imtihan 
~ evıct Ş"-a . . N yapılacaktır. Başka bir mektep-

~
le b ırr sı reısı usret 11. 1 .. • b 1 1 b 

azı P r k" . te mua ım ıgı u unan ar u 
, 1 o ıs er anının ımıa . 'h · · ki d' 
•t taklit ede k ··t b . ımtı ana gıremıyece er ır. 
t ~11 • re o eye en- H . • . d . . 
,. 81Ye mektubu yazan ve ancı tıcaret aıresı 
~ lıa~ evraka kendi' yazısile sah işe başladı 
·~bı ~leler yapan Saidin istiç- . • . . . . 
liı-. llıtihim bir safhaya girm · Hancı tıcaret daıresı ışe baş-

.Sa, ış l~ı~.tır. Bu Qcıire ya~~nda dör-
~t, : hadiseyi evvela inkar et- duncu vakıf hanının ust katı
~ ~·· <lkat kendisine bazı ve - na taş~nae~ktır. 
llt •0ıt · sa H • t t da' · "d" .. h i~iıı e;ılince şaşalamıştır. Po C arı! cBı ıbcared . ır~sıfmalu. ur~ 
lıs11 • cı şube memurları bu işi ema . u aırenın a ıyetı 
lıııi sı bir ehemmiyetle takip hakkında iU izahatı vermiştir. 

tlıııi ler ve yeni bazı delail elde .- İşe yeni başladı~. D~nya 
Sa1ılerdir. pıyasaları hakkında ıthalat ve 

\~t te İmza taşıyan tavsiye ıhracat tacirlerine günü gününe 
t\lıı llpJarından biri. Seidin ev- malumat vereceğiz. İhracat em 
~atrasında bulun~uştur.Tah ti~ız~ hariç piyasalar~a iyi 

6 
devarn etmektedir muşterıler temın edeceğız. 

'l' nc1 h k k : . Harici ticaret ofisi ı - ihra-
!ıı· et?ıyi u u .reısı cat maddeleriı 2 - İhracat huku~ 

S'leıı 6 z mahkemesıne tayin ki yatı; 3 - Teşviki ticaret· 4 -
· ncı h k k · · K ' i ı11 .Y . u u reıııı emal Neşriyat ve propaganda rapor -

ıı ""' erıne henu·· k' ta t" !"ki · d .. k · ·~ ·'"il . . z ımse - or u enn en mure teptır. 
~llıiıı ıne;:ııştır. 5 inci hukuk Harici ticaret ofisi her hafta 

fktısat meclisi kanu- yapılaca~ geçi.t ~~~ınine İstan-
bul maanf emınligı mıntaka5l 

nuevvelde içtima mekteplerinden 450 izci iştirak 
edecektir. Bunların İstanbul er- Millet mektepleri 

Mıntaka Riyasetının keyfı bır ı- dir. Bu yekfuıun 300 ü bulacıt
radesile içtima ettirilen Fevka- ğı tahmin edilmektedir. Bugün 
13.de Kongrede İstanbul sporu- sergiye kaydedilen hayvanlar 
nu keşmekeş ve anarşiye sürük- 12 kişilik bir mütehassıs heyet 
liyen şahsi adavetlerin önünü at tarafından puvante edilmek su
mak, ve samimi bir dairede ya- retile mükafatlandırılacaktır. 
pılacak müşterek bir hareketle Sah günü de resmi küşatta her 
spor terekkiyatıru temin edecek hayvanın kazandığı derece ma· 
tedabiri ittihaz edebilmek üzere li\m bulunmuş olacaktır. Sergi
sabahtan akşama kadar sarfet- ye koyun, öküz, kı:srak, tay, 
tikleri mesainin klüplerine ve boğa, merkep ve sair bir çok 
klüpleri erkanına kar$! ayni hu- ehli hayvanlar iştirak etmiştir. 
sumeti ayni şiddetle idame etti- Sergi geçen senelere nisbeten 
ren mıntaka hey'etinin temerrü daha fazla hayvan bulunduğu 
dü karşısında tamamile akim ve daha muntazam olduğu bil
kaldığını müşahede etmişlerdir. hassa tay ve koyun şubesinde 
Vazıi imza klüpler bu husumet- sergilerin halk üzerinde yapaca 
ten yalnız İstanbul sporunun ğı hüsnü tesiri bariz bir suret
değil, kendilerinin de maddi ve te göstermektedir. Sergide la- -
manevi zararlar görmekte ve ga zım gelen istihzarat hitam b ıl
zetelerle kastan idame ettirilen muştur. Sergide aygır deposu 
dedikodular neticesi olarak sa- müdürü Abdülkadir Beyle mer· 
kin bir hava içinde faaliyet sar- kez baytar müdürü Abdullah 
fma imkan bulamamaktadırlar. Hilmi Beylerin faaliyetle çalış
Bu hal karşısında muayyen ba- tıklan görülmektedir. 

edecek kek ve Galatasaray liselerinden Millet mektepleri için kayıt 
ve kabul muamelatına 27 teşri
ni evvelde başlanacak ve teşrini 
sani iptidasında bu dersaneler 
halka açılacaktır. 

Perşembe günü akşamr hü
kumetle temas etmek için Anka 
raya giden Konsorsiyom icra ko 
mitesi reisi ve Ali İktısat mecli
si katibi umumisi Nurullah E
sat Bey dün avdet etmiştir. 

Nurullah Esat B. demiştir 
ki: 

- Ali İktısat meclisinin bu
gün açılacağı hakkında gazete
lerde inti~ar eden haber yanlış
tır. 

Ali İktısat meclisi talimatı 
mucibince her sene Haziranının 
ve Kaaun_1:1evvelinin birinde içti 
ma eder. ünümüzdeki içtima da 
bir kanunuevvelde aktedilecek
tir. 

Kumaş için ölçü 
Ticaret odası mensucat ko

misyonu dün toplanmıştır. Bur
sa Ticaret odasından gelen bir 
rapor müzakere edilmiştir. 
. .B'..1 raporda kumaşlarda öİÇ"ü 
ihtıkarının önüne geçmek için 
kuma~lara en ölçüsü olarak bi
rer mıkyas gösterilmekte idi. 

Rapor esas itibarile muvafık 
görülmüştür. 

Borsada vaziyet 
Dün borsada İngiliz lirası 

1030 kuruşta açılmış ve bir ara
lık 1030 kuruş 10 paraya yüksel 
dikten sonra 1030 da kapanmış
tır. 

Liret 9,01,. altın 913 kuru,
tan muamele görmüştür. 

Kambiyo Bor.~a.91 
sterlin 1030-00 LC\.'I 

Dolor 0,47 -.22 Şillog 

frank it 00.03 Muk 

lret 

Drahmi J6 

yüzer, Lıtanbul erkek muallim, 
Bursa, erkek, Kabataş, istiklal 
ve Feyziati liselerinden ellişer 
izci tefrik edilecektir. 

Yunkers tayyaresinin 
yedek µarçası geldi 
Makinesine bir sakatlik arız 

olduğu için seyahatine devam 
edemi yen ve tamir için Yeşil 
köyde kalan G. 38 Yünkers tay 
yaresinin Almanyaya sipariş e
dilen yedek parçası dün gelmiş 
ve tayyareye konulmasına baş
lanılmıştır. Tamirin bugün bi
teceği ve tayyarenin Atinaya ha 
reket edeceği tahmin edilmekte 
dir. 

Polis becayişleri 
İzmirde serkomiser Sıtkı Bey 

htanbul polis müdüriyeti em
rine verilmiştir. İstanbuldan 3 
komiser muavini İzmire gide
cektir. 

Fırtına dindi 
Bir iki gündür Karadenizde 

hüküm süren fırtına, gelen ma
!Umata nazaran sükunet kes
betmiştir. Vapurlar yollarına 
devam etmc!<tedirler. 

Kahve ve gazinocular cemiyeti heyeti 
idaresi dün intihap edildi 

zı zavatın sporda bir diktatörlük 

K•ht•e ve 1111zlnocular dün heyeti ldaıelerlnl 
l.ıtlhap ederlerheıı 

1 

tesisine matuf olan keyif ve ta- Aris takımile yapılacak 
hakküm siyasetlerine alet ol- maçlar 

1 makta devam etmeği ne menfa. Beynelmilel futbol maçları 
1 atlerile, ne de vakar ve haysiyet hey'eti tertibiyesinden: 
!erile kabili tevfik görmiyen va- 24 ve 26 teşrinievvel 930 ta
zıi imza klüpler cuma gününden rihlerinde Fenerbahçe ve Gala
itibaren Mıntaka ile olan al3.ka- tasaray takımlarile karşılaşmak 

l ları1:1ı ~at'etmişler ve aralarında üzere şehrimize gelecek olan Si
yenı hır teşkilat vücude getir- mali Yunanistan Şampiyo~u 
mek üzere pazar aksamı saat (Aris) maçları için biletler 20 
beşte içtimaa karar vermişler- ' teşrinievvel 930 tarihinden iti
dir. haren. Stadyom gişelerinde ve 

Fenerbahçe, Beşiktaf, Be}- Z'!ki Rıza Milli Spor mağan
koz, Anadolu, Beylerbeyi; Eyip sı.1da satışa arzedilecektir. Tri
İdman, Haliç Nişantaşı klüplcri. ı bünlerde izdihama mani olmak 

. İçin İEtiabı katlar bilet satılaca-

1 
Lığ ve Şild n1açları imdan muhterem Halkın bilet-

fikstürü !erini bir arı evvel tedarik eyle-
mesi tavsiye olunur: 

İat;.nbul futbol heyetinden: Fiatler: 
1930-931 futbol mevsimi Lik ve Tribün Sivil 200 kurut 
Şild maçları fikstürü yapılmak Tribün klıip mensubini 100 
üzere kulüp salahiyettar mürah Nazarı dikkate: " 

leıııı-ı~~t le? tayin edilecef;i bir gazete çıkaracaktır. Ofis ha-
cdır. zırlıkla meşguldur. J -"------...ı..-___ ...;. 

Frank 2 42.7~ Koroo 

Kahve ve gazınocular ce
miyetinin yeni hey'eti idare in
tihabı, dün cemiyetin Caf;aloğ
lu merkezinde yanılmış ve Nu-

ri, İsmail Hakkı, Celal, Recep, 

Hüseyin ve Cemal ef. !er inti

hap edilmişlerdir. 

haslannın bugünkü Pazar günü Klüp azalarına mahsus (100) 
~at on sekızde mmtaka merke- kuruşluk biletler maç günleri 
zınde toplanmaları rica olunur. .iia~lmıvaçaktır. _ 

' 

1 





ınliyen er 

Şu dükkanın önünde duranları, camekanda meraklı bir şey 
g?rmüş te seyrine dalmış sanmayın. Bunlar, Sirkeci ci<>arında 
hır gramofon mağazasının önünde yeni çıkan şa~kıları dinliyor
lar. 

Yerli çikolata ! 

&ın günlerde çikolata sarfiyatı çoğalmıştır. Bilhassa yerli çi
kolatalara rağbet fazladır. Sokak başlarında bu yerli dkolatala
rı satanlara sık sık tesadüf edilmektedir. 

Mlı .L!Yfi:'I' PAZAR IQ 1930 

---.HAL 
Yağmur u günler b şladı 

lslak, yağmurlu günler baş- , ler, parde~ülerini şimdiden sırtl mış pıırdesülere rağbet fazla-
la<lı . Teşrinin ilk hgftasında a- !arına geçırdiler. dır. 

deta kış günleri yavadık. Bir kaç gündenberi, büyüle R . . G 
1 

d b.. .. k 
S b hl k k. b" b d ·· - 1 esmımız, a ata a uyu a a arı ·CS ın ır ayaz ya- mu~am a ve par esu magaza a . .. _ 

pıyor. Bu ayaz karşısında, ka- rında hiıısolunur bir faaliyet bır muşamba ve pardesu maga-
1.ın, kışlık elbiseler de tesirini var. Bilhassa su geçmez Man- zasında müşterileri pardesü 
g!Sstenruız oldu. Bir çok kimse delberg kumaşlarından yapıl- prova ederken gösteriyor. 

, 

Bu helaların hepsini kapatmalı 
İstanbul gibi dağruk, nüfusu ınışlardır. 

çok olan ıbir şehirde, umuı:ni Bunları ya temiz tutmalı, ya 
helalara şiddetle ihtiyaç var- hut toP.unu birden kaldırarak 
dır. Bu ihtiyacın derecesini ta- içine meseHi yirmişer veya kır
yin etmek için günün her saa- kar para dühuliye ile girilen te 
ti~de ayak yollarının önünde miz, asri ayak yolları yapma

lıdır. Halk, böyle ücret muka
bilinde girdiği heliiların temiz 
tutulmasını istemeğe daha kuv 
vetli bir hak kazanmış olur. 
Eğer, bu mütalea yanlışsa, 

bizi tenvir etsinler .•• 
nöbet bekliyenlere kısa bir göz 
atmak kafidir. 

Şehirde belli başlı helalar, se 
kiz on semte inhisar etmekte
dir. Ancak bu ayak yolları, ne

' zafetten mahrumdurlar. 

İşportalarda çorap ... 

İnsan, ne kadar sıkışsa bura
lara girip hacet defetmek cesa
retini kendinde bulamaz. Bun
lar arasında hele bir kaç tanesi 
vardır ki, hiç bir zaman su yü
zü görmezler. 

lnnap ucuzladı 
Taaffün, tahammül edilemez 

derecededir. Sultan Ahmet 
meydanındaki umumi heHi, bun 

{ lar arasında en müstekrehi sa
yılabilir. 

• 

Halbuki bııı;ası, şehrin en iş
lek meydanındadır. Bilhassa 
seyyahların uğrağı bir yer ol-
ması itibarile, ehemmiyeti var- , f 
dır. 

Temizlik yapılamıyorsa hiç 
olmazsa başka yere nakli de dti 
şünülemez mi? 
Şehzadebaşının arka sokafı

na tesadüf eden köşede bir umu 
mi hela vardır. Fakat, buranın 
yalnız ismi heladır. 

Senelerdenberi bir kere bakan 
olmadığı için lamarinalan par
ça parça koparılarak aşırılmış, 
her tarafı açık, müstekreh, ber 
bat bir vaziyet almıştır. 

Ya, o Eminönündeki helanınJ 
hali nedir? Zannederim ki, dün 
yanın hiç bir şehrinde bu kadar 
çirkin manzaralı bir yere "he-

1 ıa,. ismi verilmemiştir. Beyoğ-
luunda, Taksim meydanındaki j 
helarun parasız girilen kısmı 

da çok berbattır. Balıkpazarı- l 

• 1 • 

l 
f 

i 

.. 

1 

na çıkan cadde üzerindeki he-1 
lii da temiz tutnlmamaktadır. I 

11 ,,,-ycml§lcıınden (iııııap) soıı_g~nlerde pek ucuzladı .. ? ka- Bir ~elime ile, bu ayak yolları, Çorapçılar, son ~ünlerde il:!lerin azl_ığrndan şikayetçidir. 
arkı, hemen he« sokak ba~ında b ır ınnap ~atıcısına tesaJuf ed!l şehnn hPm manzarasını, hem Bazı çorançılar, ı ~ portacılar vasıtasıle elden çorap sattırmak-

lllektedir. sıhhatini ihlil.l eden bir şekil al-
1 
ta<lırlar. Mamaii. bu ço. aplar da pek rağb;t gc ; teren yoktur. 

Çiçekpazan 

Her pazartesi Yeni cami civarında bir çiçek pazarı kurulur. 
Bu pazarda mevsimin bütün çiçeklerini, soğan ve tohumlarını 

saksıda veya fidan halinde olanlarını bulursunuz. 
Çiçek meraklıları bu pazara her hafta mutlaka uğrar ve nadide 

gördükleri tdhumlan hiç kaçırmazlar. 

1 
c 

Turfanda salatalar çoğaldı 

-

Son günlerde yağan yağmurlar, kış zeriyatı için çok faydaL 
oldu. Bu sayede, son turfanda yaz sebzeleri ucuzlamıştır. Bu ara 
da turp ve yeşil salata da çoğalmıştır. Resmimizde bir salatacı· 
yı iş başında görüyoruz. 

Bekçi! 
Bekçi lıtanbul mahallelerinin en 

mühim tahıiyetidir. 
Sabahlara kadar mahallenin huzu· 

ru için sokak sokak dolatan bu a· , 
dam, unutmamalı kİ (l'Üçlükle haya· 
hm kazanan bir zavallıdır. Bekçiye 
verclilimiz ayda 30 - 40 kuruıu 
çok gÖrmİyelim ! 

• Bir sokağın hali .

1 Şişlide, Osmanbey~e, ~a_fak, 
sokağı, bir pazar yen halını al
mıştır. Sebzeciler, sokağın ağ
zını kapadıklarından buradan 
buradan geçmek imkansız gibi
dir. Sonra, sokak bir süprüntü 
yuvasıdır. 

Mahalle halkı, bundan şit<!l
yetçidir. Mümkünse, bu satıcı
lar, Feriköy caddesindeki eski 
yerlerine iade edilmelidir. 

Bir kariiniz 
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ecep Beyin beyanah l..._ __ Po_,,._,t!~-' Dostluk 
1930 

intihaptan zaferle 
çıktık! 

Ba•ı birinci sayfada_ olamadım. Nihayet 27 metrelik bir Bı· r vak' 'a Yunan erka"' nı harbi 
" · 1ru k··dırdım lfennl Bıı•ı birinci sayfada l;;rın parasile beslemek bef!ce . ~U artezıyen yuıu ~ ,. 

btr &ünah idi. Hukuk mÜ§&Vırıme tahliller' çıkan suda nadir ~~!ar~. ye reisi ne diyor? tomobilden indirirlerken o es-
ırdum. Kanuni bir mecburiyet ol- bulunan tıbbi evsafın mevcu ıyetını Karao~lan sokağın- nada kahvede oturmakta olan 
l'dıg· ı gibi anoaje olduiumuz iki··· gösterdi. Terkibinde (Linin). ol~u- 1S • f 
" • " b"t dild" E eke vazıfeaın- k IJcj mı'llet teşn·ki mesaı muh•lif.o-,aı:etenin foto&-ra rıaı "azetcden fazlasına ilan vermeğe mu- .,u tes ı e ı. vv .. .. d h l t • .. • :s 

~ait bol tahsisatımız da yoktu. Menfi den ayrılan esiri Vekalet şoforum Hr a eyecan ı a ıp etmelı'dı·r bunu görüyor. Ve derhal kah-
b be tlli hest olarak bu suyu satı§a çıkardı. veden <'ıkarak kadının peşini 

cevap verdim Bepc:e u ae P Bec:eremedi. Bir müddet sonra hayli Poli•e ate" eden Mustafa • 
oll!!ak Jazımdır b " T ATİNA, 14 (Milliyet) - takip ediyor. Ve biraz sonra bir 

d 1 . h zararla i•i bıraktı. Eğer u satışı mu l k k } d kl 
ikincisi milli müca • orun aşın • h.b. ı1 yaralı 0 ara ya a an ı Balkan konferansının hitama sokaıı.ın irinde kad, ına ya aşa-. k k kil· vaffak olsaydı bundan sa ı ıne nas e; x 

c'an itibaren Müdalaai hu u tef a ·· d d., ermesi münasebetile. Yunan er rakiki lira veriyor ve bu suretle tında ve Cümhuriyet Halk Fırkası bir mea'uliyet terettup e er ı. · Yolcu yür:ünden kav~a ' 
ı~ınde ve bu fırkanın mühim i§leri ba Bankalarda mevduat K 6 kim harbiyei bahriye reisi Aml gönlUı:ıü yaptıktan sonra Beya-

EM 

•••••• MAJiK SiNEMlSI 
HACI MURAT 

la bu akşam 
>aat 9,30 da AÇILIYOR 

ımda çalı mıı bir adamım. Onlara efsanesi. • Evvelki gece Galatada ara- ral Ptnas'ı ziyaret ederek Tilrk sıt belediyeııinin öniine geli -
~ıın memleketin mili! nizamını boza- Kendilerini tanımadığını Yarın oğlan sokağında Mustafa ismin- Yunan dostluğu hakkında fikir yorlar. Fotografçı kadını Halk 1!11••1111!!!!1!11• 
rak şuurauz tabakayı memleket mu- gazetesi sahiplerinin yazdılılanna her de biri ııon derece sarhoş olarak ve mütalealarını sordum. Ami- Fıfkası afilinin önilnde durdu
<adderatma hakim olmak için halkı kesi inandırmak için beni yakından sokakta önüne gelene taarruz ral Panas muhtelif süallerime rarak resmini çekiyor. Mesele 
rref sahipleri aleyhine tah~ •tm;.1ı tanıdıklarından bahsederek bir kara ve tecavüz ederken: şu cevabı ~ermiştir: budur. İşte bu _mür.ettep sui k.as 
ahsi haysiyetleri hürmet e ı .mez ır leke gibi üzerinde tevakkuf ettikleri "İ '--- .ı...a- ah 1 Ö 

•ıa e getirmek ve halkı tec:a.v.:.ızlere a - şte = 9U'<l"'" ret pos- - Söyliyeceklerim yalnız tten sonra da resmın ıı tına s y-
f kuyu hikiyesi de budur. kalk G"d ki h zır h, f"k" I · d ··ıd· y 1 d·-· · ·· 1 · duruyor .ıştırmak lazımdı. Bun~n ıçın şe_re (Milt dd"t bankalarda mevdua- tası ıyor... ı ece er a · şa sı ı ır erım egı ır. u- e ıgımu: cum eyı uy -

,e hizmeti ile tarunmı• ınsanlar bıreı tım oldut~) ~eıel~si namus kadri olsun!" diye ~ğırmış ve o ~a nan milletinin ekseriyetinin de lar .. İşin esası budur. 
birer lekelenmeli idi. bilmedikleri ~ç~n ?erke••. beni. kirli ! da önü~de bu!un?uğu Ahmetın fikridir. Mücadelemizin daha 
Kaumpaşa meselesi • • göstermek gıbı cınayetkarane hır ah 1 kahvesınden ıçen yıkıla yıkıla yaralarını taşıyan milletlerimiz 
lıte bu hava içinde aleyhimde de J~ksı~lıkla uydurulmuş • yala~lardan 

1 

dalmıştır. Mustafa, kahveden bı.:. tarihi anlarda açık bir dost-
ı{asımpaşa intihap yerindeki tecavüz bırıdır. Resmi, hususı, yerlı ve«· . . · a-· b" k .. şede ke luk ve beraber çalı.• maklıg-ın 
ıalanı tertip olundu. Sarih tekzibime nebi hiç bir bankada on para mevdu- ıçerı gı~er ,,ırmez ır 0 - ., 

ı.ar,ılık olarak bu gazetenin muhar - atım olmadığı gibi hiç kimseden d.• 1 menç~sıle berabe.r oturmakta o- menfeatlerini takdir ediyor. Bu 
·ırlerinden Bilrhanettin Ali B. ismin- bir alacağım yoktur. Buna mükabil lan bır adama: dostluk ve beraber çalışmaklı
de birisi Kasımpapdaki Laz Mura- Milli müdafaa Vekaletinden ayrıldı- ! - "Haydi bakalım reis! bir ğın şartlarını bulmak siyasi a
dın kahvesine gitti. Klfıeıini neşret- ğım •aman İş Ban kasma borçlu old.~- Karadere havası yap ta! dinliye- damlarımıza aittir. Eminim ki 
tikleri mektubu yazdı ve sokak ka- ğum paranın üç sene zarfında henıız li I" d . k . d b .sa"y/erinin çok mes'ut semeresi
' ıdarlarından bir lıaç Jdıiye imza et- üçte birini ödeyebildim. Ne kadar m · emış ve emençecı ~ .u 
lirdi. kaıınıpl.fa halkından ban ze- mütevazı oluraa olsun Ankarada ev sarhoşu fazla kızdırmamak ıçın ni iktital edeceklerdir. 
vat beni evimde siyaret ederek bu bark aahibi olup yerleşmek ve ya- 11 çalmağa başlamıştır. Siyasetle uğraşmıyan, eski 
mektubun tertibi hilrlyesinl anlatu- şamak güçtür. Çoı:uk~rı İst~n~~ı-. Fakat umumhaneler arasın- bir denizci olan bana gelince; 
lar ve ınahallelerlnln tcessürlerinden da okutmak mecburıyetı bu guçluğu da çalğı çalmak memnu oldu- milletlerimizin muslihane ça-

Tasnif başladıktan 
sonra 

Bütün kazalarda r6ylerin tas
nifine dUn rece, sandiklar ka
pandıktan bir saat aonra baılan 
mıt ve reç valrite kadar devam 
etmittir. Uk önce tasnifi biten 
sandık Oakildar sandığı olmuı
tur. Saat 9,5 da netice ahnmıt 
bulunmakta idi. 

bahscttiler. iki misli yapıyor • · ğundan polis nokta memuru Ha lışmalarr için lazım olan esas-
Son tecavüz. • Çocuklarının tahsil masrafı yreddin Ef. kahveye gelmiş ve /arın mevcut olduğuna kaniim. Burada Halk fırkaaı kabir 

İt bu kadarla kalmadı. Şirretlik Bu zemin üzerinde bu kadar yürü k · al d ·ı · / r·· k" ·ı bir ekaeriyctle kazanmıt ve aıli 

Osküdarda 

ve teea'rilz devam edec:elıti. Müıbet dilkten sonra biraz daha ilerlemek lü emençeyı ç an a ama: Esasen çı çı 0 an ur ıye 1 e, aza olarak CeJAJ, avukat lamail 
·· b" ı Btırada çal ı>ı çalmak ya- denı·zcı· olan Yunanı·stan mazi- • feyler olmadunca her gun ır ya an zumunu hissediyorum. Burada okut- - ı; 

lı ' ti · ·n kt ı d " k "ht da b lun d k" k / tarak bü Şevket, Vehbi, Beylerle Hazim ve iftira uy urma , aan a en mı •- tuğum çocuklarını üç senedir tıkıntı sa ır. ıyere ı ar u - e ı avga arım unu -
tin aaffet v. nezahetini istismar et- içinde idiler. Son seneyi bilyük va!- muştur. tün hakiki medeniyetlerin esa- pa9a intihap olunmuılardır. 
mekten ibaret oı.tlar isin itten bilo d~lerlle Sultanah?'ette ~iru~_ata ca-. Mustafa kemençeciye, polisi sı olan hayat !fart/arını iyileş- Y cdek aza da tunlardır: 
deAlldl. Yann gueteıl bu yolda net- ınıl imamı Hamdı Ef, nın kilçilk evı- dinlememesini söylemekle bera- tirmeğe matuf bir cidalde biri- Muharrem Nail, Cemil, Yu-
ıiyatma devam etti. nln bir bölüğünde ge~irdller. Uzun be tabanc smı d çekerek polis bı"rlerı·nı· ı·tmam edebilir. ıuf, Hasip Beyler. BUttln aldı be'mda vatandafla- tahsil seneleri için dört çoc:uğumu r a . a .. 
nn lfrentp tllıalnecelf bu neırlyata benndıracak bir ev tedariki mecburi- memurunun göğsune dayamış- Oaküdarda verilen reylerin 
lılç ehemnılyet vermemek ve yakamı yeti b;.ni gene İt bankaaına bir ar- tır. Kazım Pş. mecmuu 4917 dlT. Halk fırkası 
allldp ıresmelı p)mu bir llhza dütün- lıadat kefaletlle bef scııed~ ödenecek Polis Hayreddin Ef. soğuk 3387 rey almıı S. fırka buna mu 
dtln:ı. Kendimi yolıladnn. Ruhumda yeni •• ağır bir borc:a soktu. All~ ~- Kanlılığını muhafaı:a etmıt ve Ba•ı birinci sayfada kabil ançak 1491 rey alabilmit-
bu Jıabiliyeti. neftime itimatta bu aarrufu olarak 6 sene zarfında hınk- . • " • T ·f d 33 rey pu 

h d F k bu scrhoqu yola ge.tırmeı>e ug kette bul··---•-r olursa lA ~ tır. aanı eanaaın • -kuVTet ve emniyeti ul um. a at tlrflerek Eınnlyet sandığında bt~ - " ı; - w......,.. "~".. b 1 
bu milleti kurtaran ve memleketi nan biru para da lş bankasından yap raşmış. Fakat Mustafa havaya gelen muaınelenin kanuni mer- ıulan imzaaııı: olduğu için ~a Au 
yeııidtn kuran, mayuı Müdafaai hu tılım yeni bir iatikrazm sermayesi- iki el ateş ederek kaçmağa bat- ciler tarafından ifası tabiidir. edilmiJ ve 3 rey varakaaı a -
lıuk hamuru ne yufTulmuı bir frrka- le birlikte bu kalabalık vazifesini ifa lamıştır. _ Bu sene Mecliste tetkik o- rap harflerile imza edildiğinden 
nm .. nan araarnda senelerce çahf- - için ~ulta~ahmett~ satın a}dığım ah- Mustafa kaçarken mütemadi- lunacak kanunlar var mıdır? reddedilmittir. 
mıt bir adamdım. Zaman zaman uh- oap bır evın bedelıne tevdı olundu. • . M kili tJ•,. · · k 
teme deYlet ve mlllıtin mühim vui- .... tıte mevhum şatolarından, çiflik- yen arkasII}ll dogru ateş etınış, _ Meclifi encümenlerinde in- uıta en namze 1•ını o-

Z.nllı bir ıdım nilı:ıbı ıltındı 

Bıvıksız, boyasız:, tıbil şeklinde 

A"EY görünür LON Ş:\NEY emsalsiz ve zinde 
ft kondinl öldüren YlLDIRIM fllmınde 

Gloria Sineması 

Şehriıı:ıi,in şimdiye kadar gördüğü 
en büyük muvıffılı:ıyeı 

MelP,k ve Elhamra 
shıemılırında 

MAURICE CHEVA-
LIER nin temsili 

muazzamı 

Aşk Resmi Geçidi 
muhteşem !ilminin muzı!te

rlyetldlr 

İs. B. Darülbedayi 
temelllerl 

Bu ılı:şam ıuı 

21-30 da lstAttBlll ltl.fllml 

.. :.ı.~''' ~~ ~~ ~ij 

r-ETUAL 
sineması salonu 

N~B~N ~EMili 
filmi ile her seansta doludur. 

Geç kalınları, bu filmi gidip 
• görmeleri tavsiye olunur. 

HACI MURAT 
Btlttln rekorlan kırdı 

feleri emanet edll~ti. Bu emanetin !erinden, efaanev! altın kuyuların- - memurlar da Mustafayı durdur taç edilmemiş ba:ıı kanunlar yan Sabiha Zekeriya hanım da 
te•elln! müdafaa zaruretini görUyo- dan, müteaddit barıkalardaki mevdu mak için mukabele etmişlerdir. dır bir rey almııtır. P. 
rum. Sonra Jıallıımız araıında bir a~mdan ba~sed_e~ek zat! şerefini ve Bu takip devam ederken Mus var B~lar yeniden encümenler- Bakırköyde Nakledoa: 

t Tıbln · 1 
Yazın 1111 
Armsıronı 

11111111 

lıımtr - (müstacel telgraf)- '8 
Tetrlnlevvel lzmir, sinema dtln] ı
sındı görtllmemif bir heyecan yıfı !ot· 
Hacı Murat, son bele<ır• 
latlbıbaıından daha büyük bir merok 
vı heyecanla karşılandı. Hacı Murı

d'ı flmdlye kadar on binden fazla 
lzmlrll alkışladı. Hacı Murad'ı göraı•~ 
için mUlhakıııan bialerce /,ı k lzmlr'• 
koşuyor. 

iz mir lajik ,;neması ve Hıkı fllrl 
Müdüriyeti ıu~nin ~~ lıadalh~.!_nll ı lftlrmlalara sıyaa~ hııı:-s~yetını pazara çıkarmak tafa bir aralık yere yuvarlarunış de tctkı·k olunacak ve ondan son Bakırköy intihabatmı C. H. A. Muhtar .Ur et etm_.ne uma vere yen lıtedıklerı ınsan, altı ıeneye yakın __, 1 L 

ve h• yuıJan fC7e inanan taf iman- bu büyiiJ.- milletin vekilet makamları ve y~a ~~lenle_r yaralı oldu- ra heyeti umumiyeye sevkedile fukaıı kahir bir eka...-ıyet e ••- ____ ·-"·-·---.. - ... 
!ar halunablllr "'bıonJar aldanabilir- nı i§lal <tmelı bahtiyarlığına nail ol ğunu gormuşlerdır. ceklerdir. zanmıt ve 2069 rey almııbr. Ser 300 okka kurşunu Tütün inhisar idaresinin 
di. Daha ııocıra bu .UlıQtUn, mUteea maama rağmen - artık miktarile Mustafa ölüm halinde bir ae- _ Buı musevilerin müraca- be.tçiler buna mukabil 108 rfYY 
vUıleri dil- hayalyetli vatandqlar ıöylemekte bir beis görmilyorum - dye ile hastaneye kaldınlmıftir. abnı naııl teltkld ediyor sunw:? kuanabilmftlerdlr. çalanlar 931 senesi bütçesi 
ve memlelıete Jıhmet ~ aevıt a- bugün on üç bin liralık bir borç yü- İk' k d 
leyhlnde ayni mahiyette hareket için kU altında yaşıyan dört cvltt heba- ı sabıkalı biribirini vurdu - Musevi camaatma mensup Kadı Öy e Şehreminde Seyit Ömer bay Tütün inhisar idareai 931 se· 
tC1VBı{.erlne ıoııeh111rdt. ııdır. Bunu -hali hlkiye için söylü- birkaç zat geldiler. Görüştük. Y alnıs Kadıköyüncle reylerin mahallesinde cami arkasında aa nesi bUtçeıi için hazırlıklar• 

h.L..._ ._ __ ! Evvelki akşam Aksaray yo- · 1 b k 1 
rnnwlnl cevap . yorum Yona milletin verdiği tahsi- k d V l"d •. ö .. d Kendilerinin bir camaat halınde tasnifi muame eai urüne a • hibi ma!Qm olmayan bir araba i başlamıştır. 

Ben ba lııahat fıraatmdan lıtifade aatın şilkründen Adzim uşun a, a 
1 

e camu nun e herhangi bir fırka leh veya ale- mıftır. Bu ıabah erkenden taıni- çinde 9 par,..•dan ibaret tahmi-
ııd.,.lı luıllaa ale .... lme •U~"·lerlnl Şimendifer itleri. • büyük bir kavga olmuş. 2 kişi h" k · · b" k f b ı k öı>I d ,. ,... Yeni biltre tasarruf esasırı• ,~ ' ,_ yaralanmıştır. Y ıne rey verme ıçın ır arar e •t anara • eye o.,ru ne- nen (300) okka kurııun getiril- " tahrllı lgtıı ,..,.at plblannı tethir •- Beyanatımı bitirmeden şu feci lan olmadığını, ve hakiki Türk tic~ anlaıılabilecektir. göre taıuim edilecek, maanııı· 
deceıtm. Soa gttlerde yapılan net noktava i•aret etmek isterim. Yarın Kavga edenler sabıkalı Suphi 

1 
b 

1 
di ıru·ş ve btmlan getirenler görül- d" 

mahl '- • ·1 ş h · 1- vatandaşı olduk arını, e e ye Eminönünde . . . fih idare tetkilitında bazı ta ı· riyatta bahaedilen ıeylerin ye- gueteaincte bana miltevecdh olarak ı e e remın ı Salihaddindir. . . nl . düklerı cıhetle fırar etmlıler-
14 

ıl k 
tini eftı&n umumiyeye ı&termelı 1- aynen tu ıual var: Bu iki adam; sokak ortasında ın~ih~~tında rey ver~ eı:n _şa- Eminönü kazaaı reylerinin . • .. ..t yap aca tır. 
çin bunlar4an §&beınıa alt olanları "Şimendifer itlerile mühim isti- bag"ıra çag-ıra küfür ederek hı- hsı ~ıkır ve kanaatlen~~ ıt~ba tasnifi rece 1aat birde bltm_ ittir .. dir. Yapılan tahkık~ta gore hır En ziyade tadilit, idarenift 
anlatmaktan ı<a--•yece"'-. naıı olan Kalmls isminde bir zatı ta - •tmış bulunduklarını saylemış k k h b ı b k 1 Alı Yani ve y, ... ~ a~· çak çekmişler ve biribirlerini a- ~ . . . .. . - Burada da H. fır aaı a ır ır sız arın sa ı a ı ' d .. dü ·· be ı d 1 aktır Mııbayyel çtflik, şato, müteaddit nırlar mı7.,. ğ 1 1 lerdır. Kendılerıne munasıp ce- k . ti f . k b .. f k ld ki anla•ılmış or ncu fU e n e o ac ' 
bıınlralardalıi naldt Hn>etl hikiycle- Suallerin daima beni tanımıyanla- ır surette yara amış ardır. Ha . ,, e ıenye e za en aıı:anmıt r. ru e ası o u an ~ Bu şubede hariçteki tütün ve 
rlnln ınalılytti ıudur: nn fulletimden 'üphelerunesine im disenin sebebi belli değildir. vaplar verdim. H. fırkası 6014 rey almı§ S. fır- tahariyata başlanmıştır. sigara satııile meşgul olma~ 

Ankara etrafındalıl bak mahalle- irin verecek bir edada tertibi için Sandalc k B ka ise buna mukabil ancak 81 d k tl 
rind .. biri olan Keçlörende oturu- sarfedilmiş olan ihtimam burada has-

1 avgası H. Hamit ey rey alabilmittir. Halk fırkuı Sobayı kurarken Uşere üzere harici ticaret mUdilrlye 
rum. MahaDemiııde etrafı bağ- saten göze çarpıyor. Bu, matbuat Fener vapur iskelesinde san- ti . 1 R Sa . y.. ..

1 
O namı altında bir kısım ayrıJınıt 

'-rla muhat _.,_ han• vardır Em hü . 1 1 dil lı- ı . namze en o an ana nı ,.. O m Ş ti "' , _ ~ · · rrıyet n n, namus şman gına 1 dalcı Zıya ve Murat kavga et- . . · • H i · tidil ı e 
vali metrukeden olan bu evler altı vasıta olarak kullanılmasının feci bir . 1 b" .b. 1 . . k l Başı bırıncı sayfada ver H., Mehmet Talat, Hacı Re- K d k"" .. d akı Mı.ll•ı ııo tır. att tıcaret m r Y 

d. 1 bük"- im . . .. . . mış er ırı ır erını ancalar a S d . R K 1 H a ı oyun e mıs - . h · 
1 

k t· y• ı tene evve u.netçe satı ış nUmune11dır. Ben, uç senelık mil- . . 1 k b. cep, a ettın ıza, ema , a- _ l S l'nikli sıgaralarımızın anç mem e e 
ve meb'ue, memur, Ankara ahalisi ta- H müdafaa ve iki senelik Nafıa Ve- yaralamışlardır. Kavganın sebe te rıyasetınce yapı aca ır mu- Ad'I S d. K l S ı·h B kagmda 48 numara ı e a .. .. .. .. . klf 

b . b ıı· d -·ıct· ı J k s· henü· b cı 1 • a ı, ema • 1 ey- N b · h · d talı · lerde surumunu temın etme rarından müzayede ile ahnmııtır. Be- kiletim esnaaında bu devletin takri- ı e ı egı ır. ame e yo tur. ıze z U I I T vfk S l" p R fk eşet eyın anesın e mı-
nim evim de bunlardan biridir ben üç yüz milyon liraya yakın bir Galatada bir cerh hususta bir takrir verilmemiş - Her I~" teB 1h •Hım f· ive e

11
1 

• nen 60 yaşlarında sobacı Dimo meşgul olacrak, icabında bey· 
İlıam tolbım J n h e ld" b · t · il f tm. b" · T k · ·ı· ı· u ua e çet anım ar aa a- ak lk d-" e ,. o a an a ı.,nn ta sısa mı ııru:ası e sar e ış ır a- G . 1 ur. a rrr verı ırse mec ıs . .h d"I . 

1 
d. soba kurm ta en san .... ye- nelmilel sergilere iştirak ede· 

>aman iki oda, bir ıofa, bir mutfak damım. Bu meyanda memleketimi- alatadakı yolsuz kadınlar- t lana ak kararını verir ve bu za olarak ıntı ap e ı mıf e~ ır. d d.. k fat etmistir. 
vr bir ahırdan ibaretti Ahır ve mut- zin ta katine göre pek büyük ve mü- dan Araksi; dostu Çakır tara- kop d ~ da tetkik edilir Yedek aza olarak tu zevat ınti- en uşere ve cektir. 
fağı ev dıtına çıkararalı bunları orla- him addoh~n~cak al!ş :-eriş veya fından çakı ile yaralanmıştır. arDa~ _ ıvan f H .. sn .. H~· . hap edilmiştir. Reşat, Esat, Fe- Bog" ulurken kurtarılmış 
ya kalbetti.,. Sofaya bir oda iUie et- ınşaat ışlerını tedvır ettım. Buıılar S bet>" h ld.. ıger tara tan ~ U amıt . H"l . H R . lbr 
tim (Kuleli pto) diye tavaif edilen ara•mda fllh Müsyünün bulunup e 1 meç u ur. B. müderrisleri tahkır etmediği rı.t, 1 .':°1• asa? e~zı, •- Köprüden Üsküdara hareket 
binayı da IODradan Y'Ultırdım. Bu şa- bulunmadığını m~nalı bir ifade ile Karmanyola için ortada bir mesele mevcut hım,_Burhaneddın, ~ıhat, İhsan eden Şirkethayriyenin 75 num 
to ( 1) iki ode,, bir hizmetçi odası, sormak ne demektir?. Memleket aley K 1 B d . • K 

1 
olmadığım ve istifa etmek niye Samı Beylerle Muhıddin Pı. rolu vapuru Topane önüne gel-

İdare bundan başka kaçak~t· 

mutfalı, kiler, çamaıırhktan ibaret-- hinde bir fenalığı meydana çıkarmalı asımpaşa ı e n' gece a · . ğ ·· 1 · · l . • . d ·· d b 
tir. İ•inde bir telı inelı lııırınan bir istiyen namualu bir t · yoncudan geçen Ereğlili Talı- tınde olmadı mı soy. emıştır. Ada arda dıgı sırada vapur erunun e u-

' gaze ecı mevzu H.. ·· H• "t B ın F f l 1 1 d A S dık ahır, lrjlmee n hizmetçi odaaından bahis maddeler neyoe onu ya:aınakla sin Efendinin üzerine atılmış, .. u~n~ ~ı : · en. a- Adalar intihabatının rey tas- unan yo cu ar an Y~ ı .. a le meşgul olan komiıyon pro-
ibaret baraka, evi aldıfnn zaman mükellef.tir. "!fUıyU Kalmisin bir 1q karmanyola sure tile 23 lirasını, ~u~t~ı rıyaset~nde ıken. yem.~~ nifi de saat bir buçuktan sonra Hanım her nas~lsa d~nıze duıe-

1
. eıini tamamile ikmal etıne· 

lıkla mücadele için mevcut teŞ· 

kilitı daha ziyade takviye ede· 

cektir. İnhisar idaresinde bu it 

mevcuttu. Bunun enlazını alarak sım demıryolu ınp~tını yapan Alına~ kordonlu bir saatini gasbeder- ıs ıntıhabmı hır ay t~hı~ ettıgı b" . b d d H f k rek boğulmak iızere ıken kurta-
yerini detittirdim. Muhterem lıarile- erupuna menıup hır nt olduğunu ı- k k 1 ve 11 ağustostan eylOl ıptıdasına ıtmıf ve ura a a • ır ası rılmıştır miştir. 
riniz bu hakikati dinledikten sonra şitti~ Te~adüfen ke~d.'.sile. görüşme en ya a anmıştır. .• kadar reis vekaleti maaşı aldıfı kaz~nmı~tır. H. fırkası n~m.zedi ı •• ..i.ı..11·•-••••••ll!!'!!l!!ll!!lımİİııı!ı!!l!!l!!!•••••ll!!'!••~ gazete aütunlarında naaıl şakavet ya dlm. İt zımnında goruşmilş ve ta- Sektenen oldü .. 1 k d. Emın Alı B. 1690 reyle ıntıhap Ahmet Bican, Hakim zade Mel> 
ptıklannı öfrenmek için Yarın ga- nı•mış ta olabilirdim. Bundan ne çı- soy enme te ır.f k .. 

1 
. l cdilmittir Buna mukabil S fır- zevattır: '1 

,etesinin bu mesele hakkındaki şu kardı?. Ziver Efendi isminde bir mü- Yakında fen a u tesı topa- · . . . · Nahiye H., Cevdet Kerim, met, lımail Sıtkı, İzzet Kiın~ · 
nesriyatıru aynen okusunlar. Suretini Memleketimin ihtiyacın;. imanım tekait Kabataşta evine gider- narak bu meseleler ile meşgul ka 16 rey alabılmıştıY. Nemli zade Mitat, Sadettin Fe- Vasfi Raıit, Galip Hakkı, Refılı 
veriyoruz: ve nefsime itimadım bütün i~erimi ken birdenbire yere düşmüş, olacaktır. Beykozda rit, Cafer, Muammer, Murat, Anmet, Avni, Manyaai zade fe· 

esaslı bi; tetkikattan sonra, fakat l kt · d ··1m·· t·· B k - t•h L-t 1 · · ·d S d. Al. S d. D Mu•• .. 1. Ankarada Keçiören nahiyesin- • . p se esın en o uş ur. Bı·r haftada 125,000 ey oz ın ı aua ı rey erının H·-dı·, Necı·p, Ahmet, Tevfik, n un, a ı, ı ey ı r. d . gözümü kırpmadan görmek husu- - f b 1 ~ N 
e bir çlflik sahibi olan Recep B. üç sunda barıa rehber oldu Ben vazife tasni i ugüne ka mııtır. Reyle- Abdülkadir Ziya, Nazmi Nuri, Kazım, Şakir, Ali Mazhar, ı.ı• 

büyük binası. bir hıısuıi kuleli şato- başında çalışırken ciddi iı adamı ol- krndilerinin Cümhuriyetin aydınlı· İsterlin alındı rin taanifine bu sabah batlana- Te-~k Amir, Raif, Mehmet Ali reddin Münti, lhaan Arif, Hı.ı· 
yu ve dibinden altm fıtkıran terkos- k · 1 d 1 YH ı 1 K 1 C lal 
vari bir kuyuyu ne ile yaptırmışlar- mıyanlar, şarlatanlar, nameşru kir ğında bulundulilarını hissetmelidir - 9 Teşrinievvel tarihinden 16 ı ca ve neboe öğ eye oğnı ana- Mustafa, Şükrü Ali, Kimi!, E- lüıi Ertutru, A i imi, e 
dır?. Meclis lritabetinden, Nafıa Ve- zihniyeti güdenler iş almak için ya !er. Müphem sözlerle karanlık kö- Teşrinievvel tarihine müsadif tılacaktır. tem izzet, Hatim Beyler, Ayfe Feyyaz, Nüzhet, Tevfik, Enıiıı,. 
kaletine kadar geçen müddet çok u- yanıma sokularnamışlar veyahut ilk şelerden kara ellerini vııtandaşlann k k d S d B 1 

b. teması müteakıp muhitimden uzak-. temiz yüzlerine uzatanlar Cümhuri- Perşembe günü a şamına a ar arıyer e Remzi H., Hikmet Pı., Rıfkı, · er. H ıun ır nman teşkil etmez. Bu ka- İ 1 K . s d ,. 1 • d o ld H t ft e ta at" laşmı•lardır. yete imanı • olmıyan, hu""rrı"yetin, stanbulda Banka ar onsorsı- arıyer san I5ının rey en e Yuıuf Ziya, mer Faru 'Rıfat er ara a, r r .. dar kısa bir zamanda müteaddit ban ' 
kal.ardaki mevduat istisna edilmek Devlete gördüğü bütün esaslı it- Cümhuriyetin ve bütün aziz mefhum yomu tarafından Osmanlı Ban- tasnif edilmeie batlanmıttır. Müeyyet, Nail, Nuri, Suat, E-
ıartile m~mlekette hiçbir recülü siya- !erin isabetine ve temizliğine iman lann düşmanlarıdır. Bunlar va~- - kasın,a 125,000 !sterlinin çek o- Fakat henüz ikmal edilemedi- min Şükril, Abdullah, Ihsan Na-
·ı.nı·n yaptırmadıg- 1 maıı·•-.<nelerı· bu etmi• bir adam sıfatile Yarın gazete- daş şerefı"nı· satıp para kazananlardır 1 k 1. l d - b ;.;1·nden bu sabah de a edı·ı~ k N . S .h. Abd 

... · · ' · ara tes ım o un ugu ve unun • v m ~e mık, azmı, enı i, urrez-zat bu inşaotın hesabını lfıtfen verir sının müşevveş ve karanlık hüviye- Elbette geçmiş zamanlarda eıir sa- - k k t• o·· k. k da 
tinden fışkıran bir ka• nümunesini tan betbahtlardan daha şenidirler. mukabilinde ihtiyat evra ı na - ır. un gece geç va ıte a r zak Şükrü, Mitat Cemal, Halil ler mi?. Ne maaş almışlardır, ne sar- ' et• } 1 B 

f · t kaydettiği,_ müteaffin iftiralara de- Bu dütmanlar kar-ısında vatanda• diyeden 1,287,667 lira elli kuru n ıce an atı mamıştır. uııün Kadri, Ali Rıza, Nail, Fe...i Ah-etmışlerdir?. nsa ettirdikleri ka... · • • k ' · J-• 
nelerin kıymeti neden ibarettir?. Ve ğil fakat matbuatımızın devlet ve mil !arı teyakkuza ve dikkate davet ede şun mevkii tedavüle vazedildiği ati netıce alınacaktır. met Bey'ler. 
butun bunlardan evvel de muhterem Jet menfeati gözeterek kaydedeceği rim. Bir ömürle kazanılan zati ıere ve bu suretle bidayeti muame- Beyoğlunda Fatihte 
pederlerinden tcvarü, ettiklen· meba- bilttin hususata lıarşı hatırlıyabildi- - fin bir günde lfnaBI için teşebbüsler l d 

16 
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!iğin miktan nedir?,, ğlm kadar her zaman cevap verme- alan müteammit haysiyet katilleri e en eşnnıevve a şamına b eyo• u rey erının tasnı sa- Fatih intihabı dün rece saba-
ğe amadeyim. Tabii teferrüatını karşıamdaaınız. kadar Konsorsiyomca çek ola- aha karşı saat dörtte hitam 

1 
. C H Altın kuyusu hikayeıi. • Vekalet bürolanndan izah ederler. rak Osmanlı Bankasına yapılan bulmuttur. Burada da Halk c__ ha karşı netice enmıt ve · · 

B h b Bir neslin lıanı ile kazanılan millt nr F. 9714 rey ile ekseriyeti temin Burada bahsedilen (Altınkuyuıu) en em u <1.uallori hem de onlara terefin ve onun temeli olan devlet !sterlin teslimatının 727,968 İs- kası kahir bir ekseriyetle kazan 
fı:anesi hakkında herkesi merakta hı cevap vermeyi Cümhuriyetin kuvvet kuvvetinin, halk tabakalan arasın- terliıı ve bir Penaya ve buna mu mıf ve 6368 rey almıttır. S. fır. etmiıtir. 

rakmamak için biraz malümat vere- ve beka. ama hizmet sayarım. da aovgı· ·~ rabıta h"ıle · · t hı'lb. k 1 !ij F k 2720 1 b.l 
• ~ ı rının a ı- kabil mevkii tedavüle çıkarılan a iae ya nız 2112 rey kazanabil • · anca rey a a ı -}'itti Mahallemizde su müşkülatı Sade devlet adamlannı işlerini ya- ne uğra,an tehlikeli insanlar karf!sın K C H F 
r.o~r Bütün komşularımız kuyu iı- parken. yaptıklarını izah ederken dasınız. evrakı nakdiyenin de 7ı499,385 mittir. mişti~ .. ·~~nan . . . . nam-
lenk hemen rlaima meşguldiir. Ben değil, hatipler sözlerini söylerken Bu beyanatımın fırka i'lerile bir lira altmış üç kuruşa baliğ oldu- Beyoğlundan intihap edilen zetlerının ısımlerı şunlaı·dır: 
•le bazı tecrübeler yaptım . .Jllluvaffa;.; ve l':•~~teciler V"'tlar•'Jı "an•ı.en ali)<aaı yolıtur.,, iu tebli~ olunmuştur H. fırkası naıpı.etleri atideki.., Latife Bekir H .. Dr. Hikmet. 

ANKARA, 18 (Telefonla -
Mersin, Edirne, GümüJhane "' 
Manisa vilayet merkezleri ile 
Bitlis, Yusuf eli, Bayburt,. Zil0 

kazalannda intihap bitmiş ve 
H. fırkası kahir bir ekseriyetle 
kazanmıştır. 

Yalnız Maniuda 26 azadaıı 
3 ü S. fırka namz tleri meyarıı" 
da İntihap olunmuttur. 

Edirnede de kazandık.· 
EDİRNE, 18 (A. A. ) - ~: 

lediye intihabatında müstak~ 
listeye rağmen Cümhuriyet · 
Fırkası namzetleri kahir bir elı:· 
seriyetle intih<>J:ı olunmuııtard! 



, 

an kolonyası: Limon çiçeklerinden müstahzar 90 
derece bir harikai sa n fa tt i r Bü~ün mtitemcddiıı memleket-

• lerın ıtnyat mutehass ısları,esaru 
fabrikaları llasan kolonyasının enfesve ruhnuvaz kokusu kıırşısındıı iM Te hayran kalmışlardır. Fransa Almanya ve Amerika bu nefis Şark müstahzarından kü111yetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan 
k.ıJonya5ı istimal etmekte olup daim ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyacan, başağrııı çarpıntı zamanlarında bir hı yat arkadaşıdır. Fiatlarda milthlş tenzilılt yapılmı~tır. 35, 60, ı ı o, 
200 kunı <l uk ş~elerdc satılır. Hasan ecza deposudur. Üsküdarda ~ubemiz yoktur. İsmine ve markasına dikkat, taklitlerinden sakınınız. 

f=::ıı:ıa:::::ıımammmm1 ............................ 1111 .......................... ... 

OKTORLARAr~tS!~~!~~ve T~~~!~~l~E 
Poudre ve granüle Granille 

Verem, kemik hastalıkları, zafiyet, 
yorgunluk, hAmile ve süt veren 
kadınlar, çocukların neşvü nüma
lı.rına karşı en müeasir mukavvidlr. 

................................ i 
- Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalannızt ~-~- .-.----~--..... ~··-----. 

Galaıada Ünyon hanında ktln ÜNYON SiGORTASINA ' lstanbul belediyesi 
mm .................. ~ ................. ~ 

y elkenc~ ;,otpurlan SEYRISEF AIN 
Yaptırınız. ! ilAnları Karadeniz po,;ta31 

Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan ı 

ÜN YON 
kumpanyasını bir kenı uğramadan ılgorta yaptırmayınız. 

1 elefon: Beyogtu - 2002 ~~~~ 

Emniyet Sandığı emlak 
·müzayedesi 

.. 
'O .. 
{i 

ı.. 

S3os 

r 
1 

Kat'i karar ilanı 
Merhunıtm clııı n nev'll• mevki 

ve mıı.ıemilftıı 
Borçlunıın 

ismi 

1894 Tahtak.alede Hocahamza mahallesinde Hatapkuyu 
,,su sokağında 24,26 numaralı iki yüz yetmiş arşın 

Darül'aceze müdürlüğünden: 
Kilo 
5000 Sabun 

Bir sene içinde Alınacak 5000 
Kilo Sabunun kapalı zarf usu
IUe münakasası 12 te,rinlsani 
çarşamba saat on dörtte kapalı 
zarf usulile darülacezede müna
kasa edilecektir. Teminat akçele
rile taliplerin müracaatları. 

* * * Kilo 
2500 Zeytinyağ 

3Aylık taksitle bit sene içinde 
alınacak zeytinyağ 12 teşrinisani 
.930 saat on dörtte kapalı zarf 
usu!Ue milnakasa edilecektir. 

Taliplerin teminat akçelerile da
rül' acezeye müracaatlarL 

* * * 

SAMSUN vapuru ii 
teşrlnlenel 

ÇARŞAMBA 
gUnU alı:faını 18 de Sirkeci nba
mından harelı:etlt ( Zonguldak. 
lnebolu, Samsıııı, Ordu, Gireıuıı_ 
Trabzon, Sürmene ve Rize lıke
lelerlne azimet ve •Tdet ede
cektir. 

Tafslltt için Sirlı:ecldı Y elktnol 
hanında lı:t1n ıcenteıln• milrı· 

caat Tel. lstanbul 151 S 

r SADIK ZADE BiRADERLER 1 
DOGRU MERSİN POSTASI 

FIR UZAN 
vapuru 20 p rl • 
Tetrlnlevvel aza eSl 

arsa üzerinde klrgir iki katta tahin ve şeker fab- Kilo 
rikası ve !ark arşın arsa üzerinde fırın ve iki yüz 1500 Rezak.i üzüm 

günü akşamı Sirkeci rihtımın 

dan hareketle (Mersin)e azi

met ve avdet edecektir. Taf
silıl.t için Sirkecide Meymenet 
hanı altında acentalığına mü
racaat Telefkn lstanbul 2134 seksen yedi arşın bahçeyi havi tahin ve şeker fab- 1500 Beyaz penir 

rlkasınm tamamı. Muharrem B. Ba!Ada nev ve mıktan mil· 
10!1 2266 Ramiste boşnak mahallesinde Hakkı Bey cadde- harrer beyaz peynirle rezakı 

sinde eski 9 mükerrer ve yeni 61,61-1 numaralı 93 üzümünün 15 te~rinisani 930 
arşın arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda bir so- cumartesi günü saat on dörtte 
fa bir taşlık altında oda olarak kullanılmakta bir kapalı zarf usulile münakasası 
dükk!nı ve yirmi arşın arsa üzerinde ahşap bir icra edilecektir. Taliplerin te
mutfağı ve yüz seksen yedi arşın bahçeyi havi bir ıninat akçelerile müracaatlan 
hanenin tamamı. Hıfzı B. ----·---------

SADIKZADE. BiRADERLER 1 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
VE LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
201 11025 Çırpıcıda Hacıhasan mahallesinde eski Hacıha

san ve yeni Kubbe tekkesi eski 14 ve yeni 9 nu
maralı yetmiş arşın anıa üzerinde ahşap üç katta 

biri sandık ve biri yüklü ve biri camekanla bölünmüş 
olmak üzere altı oda iki sofa bir antre bir sarnıç 
bir kuyu ve yirmi arşın arsa üzerinde bir mutfak 
~ mahallen otuz iki arşın bahçeyi havi tamire 

muhtaç bir hanenin tamamı. Faika ve Nesibe 
Hanımlar 

570 18636 Bakrrköyündıı kartaltepe mahallesinde Aksu mev 
kiinde eski 3, 5 ve yeni 8 numaralı iki yüz arşın 
arsa üzerinde maaçatı ahşap iki buçuk katta biri 

sandık ve ikisi cihannüma odası olmak üzre on o-
da bir sofa iki balkon ve odaların birinin içinde gusül 

haneyi bir taşlık bir mutfak odun ve kömürlük ve 
aem yüz otuz yedi arşı bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Hatice Nazire Hanım 

1500 2719 Şehzadebaşında Kalenderane mahallesinde Kalen 
derane camii sokağında eski 8 ve yeni 10 numara
lı beş yüz arşın arsa üzerinde ahşap üç katta on 
altı oda dört sofa dört salon ikikiler bir mutfak 

bir taşlık bir taş avlu bir kuyu :bir kurnalı hamam ve 
bahçede elli arşın arsa üzerinde bir mutfak ve bin 
elli arşın bahçeyi ve derununa cari nısıf masura 
mailezizi havi bir konağın tamamı. Şükriye 

ve Emine Şevkiye Hanımlarla Mail kalfa 
325 3264 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde İhsaniye soka

ğında eski yirmi bir ve yeni 83 numaralı yüz sek
sen arşın arsa üzerinde ahşap 2 katta biri sandık 
odası olmak üzere altı oda bir taşlık bir mutfak 
ve yüz altmış arşın bahçeyi havi harap bir hane-

nin tamamı. Ali Mithat Ef. ile Fatma 
Hacer, Emine Şükriye, Ayşe Namiye ve Münev

ver Hanımlar 
~65 4062 Balatta Hacıisa mahallesinde Hafaflar sokağında 

eski 39 ve yeni 33 numaralı on yedi arşın arsa üze
rinde ~irgir bir katta bir dükkanın tamamı_ 

Elyasar Nahom Efendi 
94 4008 Çarşiyikebirde Fesçiler mahallesinde Fesçiler 

caddesinde eski ve yeni 56 numaralı on üç arşın 
arsa üzerindekargir bir dükkanın nısıf hissesi. 

Hatice Hanım 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrencl hastalıklar teda
vlbaneal. Karaklly Topçular cad
desi 34. 

UMUMi 
ACENTALll 

Bir Alman ticarethanesi, (se

nevi takriben 3000 İngiliz lira

lık) mllhim kar birakacak bi

rinci derece bir teşebbüsün 

Umumi acentalığını 
verecektir- Asgari SOO lngiliz 

liralık bir sermayesi olan tica

rethaneler va ya eşhas teklifle

rint "I. W. 6594,, rumuzu ile 

ıirdeki adrese göndermeleri: 

(Rudolf Mosse, Berlin S W. 100) 

varuru p gUnıı 
19ttfrinlevvel azar ak(IQIDl 
Slrlı:ecl nhtımıadan hareketle 
(Zonguldak, laebolu, Ayaacılı:, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab
zon , ve R.izeye ulmet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Slrlı:ecld• Mey· 
menet lıaııı altında acantatıtıaa 

muraczat. Tclefon:Istaıılıul 2134 

-LONDRA
BIRAHANEstNoE 

Her ak,am ıaaı 17 den 
ılacurka 2 saz heyeti 
ıerennlim etmektedir. 

Öğle TABLDOT akşam 1 

4 yemek 70 kuruf ......! 
Dr.HORHORONi 

Beyoğlv :\lektep sokak No. 35 
muayene sılıahtan akşamı kadar. 

lstanbul Gümrükleri 
Baş müdürlüğünden: 

Baş Müdürlük binasile İ.!tanbul ithalat ve Ticareti Dahiliye 
Gümrüklerinin işgal ettikleri katın ve yolcu salonu dahilinde 
badana, boya ve sair tamiratı aleni müuak:asa suretile yaptırılacaktır. 

Diplomalı mimar ve mühendis olması !Azımgelen talipler bu 
baptaki ~artnamtye ıttıla hasıl ederek münakasanın yapılacağı 

8-11-930 Cumartesi gilnü saat 14 te vesaiki lıl.zimeyl lıamilen 

Baş Müdürlilkteki komsiyona müracaatları. 

Yukarda cinsi ve nev'i ile semti ve numaraları muharrer emva 
li! gayri menkuıenın icra kılınan aleni müzayedesi neticesin~e Gümrükler umum nıüdürlüğünden· 
hızalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde tekanur • 
etnıis ise de mezkilr bedeller haddi layıkında görülmediğinden T • • k • • • • k b k 
tekrıi'r (o~~ bi~)gün m?~detle .. ilan_ edilmeleri~e -~a-~ar v.~rilıniş ur ve gumru ayra -
Ve 22 teşrınısanı 930 tanhine musadıf cumartesı gwıu kat ı karar 
!annın çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezki\r- ı ı k 
;le saat _on .. dörtteı:ı ?n altıya kadar sandık idaresine müacaat ey- arı yaptırı aca tır 
lcrnelerı lurumu ılan olunur. 

Güzel San'atler Aka
demesinden: 

Akndemi şubelerinde Te~rinievvel 25 cumartesi günü tedrisatı 
bailanacaktır. 

Tekirdağ Vilayetinden: 
Bir tcşrinicv\'el 930 tarihinde münakasaya konulan Solak çeşme 

ınevkiindcki fidanlı i>: la iıııa edilecek binanın inşası iktisat Veka
letinden alınan cmi~ uzerioıc tehir ccli'di!(i ilan olunur. 

- Gümrükler ihtiyacı için 600 tane Türk ve gUmrillt bay
rağı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri Ankarada, gümrükler leva
zım müdürlüğünden, lstanbulda Gümrükler umum levazım amba
rından alınacaktır. 

3 - Kırdmna lstıınbulda gilmrült bış müdürlüğü binasında 
kurulacak satın alma komisyunu tarahndan yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 1 O teşrinisani 930 tarihine raslıyan pazartesi 
günü saat I.+ tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,S olan 375 liralık mu
vakkat güvenme "'teminat,, larile belli saatten evvel komisyona 
geımeleri. .. 

6- Örnekler· lstanbulda gümrükler umum müdiıtlüğü levazım 
ambarıııdadır. lstckliler orada ırürebilirle· 

Merkez A<:enta; Gıılaıa köprü 
Başında; Beyollu Z362 Şube 

ıcenteıl; Sirkecl'de Mühürdar 
zade h~nı altında. Telefon lst 
2740 

lzmir sür'at oostası 
(Gülcemal) vapuru 20 teşrini 
evvel pazartesi 14,SOda Gala 
tı rıhtımından kalkarak S lı 
sabahı lzınir'e varır ve çar
şamba 14,30 da lzaıir'den kal
karak perşembe sııbahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant lilCTCU<
tur. 

Trabzon birinci 
postası 

(Mahmutşevketpaşa) npuru 
21 teşrinievvel salı akşamı 

Galata rıhtı !'llından kalkarak 
Zonguldak:, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon, 
Rlze'ye gidecek ve dönütte, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Giresun, Ordu, Ünyı, Sunsun, 
Sinop, lnebölu, Zonr;uldığa 
ufrayıralı: gelecektir, 

Ay,ralık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 21 teşrinievvel 

salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
k:aikıırak: Gelibolu Çanakkale 
Kilç!ikkuyu, Edremit, Burhani
ye, Ayvalığ'ı gidecek ve dö-

nüşte mezkOr lslı:elelerle birlikte 
Altunolug'ı uğrayarak gele
cektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmaz. 

Mersin postası 
( ANAFARTA) vapuru 22 

Teşrinievvel çarşamba 11 de 
Galata rıhnmından kalkarak 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, AJ:llye'ye uğrayarak 

Mersin' e gidecek ve dönüşte 

ay111 iskelelerle beraber Taşu
cu. Anamor, Kuşadası'na uğra

yacaktır. 

Andifli, Kalkan yulcu ve 
vükü gidiş ve 6elişte Fethi
ye'dc aktarma surctile alınıp 

verilır. 

Çanakkale için yiik alınmaz. 

TAVlLZAUE VAPURLARI 
Ayvalık - lzmır postası 

,... .-p•;~~~·~' .. 
zartesi akşamı saat 

17 de Sirkeciden hareketle Geli
bolu, Çanakkale , Ayvalık ve 
lzmirt azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak a'·det edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adres : Yemişte Tavilıade 

biraderler telefon lstanbtd 121 O 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

vapuru 19 
teşrinievvel Bülent 

PAZAR 
günt1 ilkµ 'l\ı saat 18 de 
S!rlı:ed nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
ımsun, Ordu, Giretun, Trabzon 
Rize ve Hope ) ye azimet ve 
Vakftkeblr, Görele ve Ünye
ye uıtrayarak avdet edecektir. 

Muracaat ınah111i: lstın·Ju: 
Meymenet hanı alnndai:t yazı

hane. Telefon lst:ınbnl t t:ı.ı 
1 

KUMBARA 
Ahnız ve talihinizi 

deneyiniz • 

Tıırkiye İt Bankası kum
bara alanlar srasınde sen .. 
de iki defa kura çeker. Her 
defasında altı kişiye bin lira 
mtıkAfat verir. Bu karalar
dan biri bu ayın başında 
Aııkara merke&imizde çekil
di ve altı ldtiye 1000 lira 
verildL Bundan sonraki kura 
931 ıenesl nisanında çekile
cektir. Fakat o kurada ka
zanabilmek için 1 kAnunu
eTvel tarihine kadar kumba
ra almış bulunmmız !Azım• 
dır. Bu kuradan istifade et
mek ve taliinizi denemek iı· 
tiyorsanız kumbaranızı şim
diden alınız. Kumbaralarımıı 
bedavadır. Sadece bankamı· 
za müracaat ederek iki lira 
ile hesıbınızı açtırmak ki
fidir. 1 kanunuevvel gelme· 
den kumbara alınız. 

Kumbarası olanlar 
aenede iki defa ta
lllerlnı deneyebllir
ler ve 500 llra 

kazanablllrler 

. ' ·.. - ' ' . ..p . 

Türkiye İş Bankası 

1726 Numerolu 27 Eylul 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
16 1 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 

9-1 el teşrin 1930 tarihinde mevcut evellcl bakıy• L 602.968.0.I 
Tahsil edilen yahut hafı• zarhnda tabsll edllecek olan Dövizler L 125.000.0.0 
Hafta zarfında çıkın Dövizler 
Fark 
16-1 el Teşrin 1930 tarihinde Osmanlı bankw yedindeki 
Dövl.zler yekOnu L 727.968.0.1 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Enakı Naktiyenln 9-1 el Teşrin 1930 tarihindeki 
bakiyesi T. L. 
Hafta zorfındı çıkan F.vrakı Nakliye T. L. 
Hafta zarfında giren f<:vnkı Naktiye 
Fark 

6.21 l.718.13 
ı. 287. 667 .50 

Çıkan ihtiyat Evrakı Noktiyenln 16 1 el Teşrin 1930 
ıaribfndeki yelı:ı'ınu T. 1. 7.499.38~.M 

Osmanlı Bankası 

Ispirto ve Ispirtolu lçkiler inhisarı 
Umum Müdürlüğünden: 

LOzumu olan l'l,000 lrilo çenber 
Kapalı zarf usulllo milnakasayı lı:onmuttur. Taliplerin 28 teşrinievvel 

930 salı gününe kadar mlibay11t komisyonu ltitabetine müm:.ıatlan. -
Jandarma imalathane müdüriyetinden: 

19883 ill 21760 takım mu ıerpof ve dolalı: yazlık elbise biçici ve 
!maliyesi kapalı zarfla münakasaya konuldn. Münakasa 8-11-930 cnmarıesi 
günü saat on dörtte lstanbuldı Gcdilc Paşıda Jandarma imalAthanesln,le 
yıptlacakbr. Şartname imılltb•nedea tevzi olunur. Teklifnamenin tarzı 

lmllsı fartnımcde yazılıdır. 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

1 O top tel: Bir metre arzın da. 
190 kilo çelik safha (lama) 
Münakasa ile alınacak iki malzemenin nünıuncsi idan::'.Iliz,le 

mevcuttur. Alınacak tel, pinömatik makinelerde tütün elemek içindll 
Çelik safhalar makinelerimizde kullanılan Lama bıçaklanıı:n 

imaline mahsustur. Alınacak saflıalarııı e b'ıdı müracaat vuku unda 
bildirilecektir. Talip olanlmn yiizdc yedi buçuk teminat akçcle
rlyl.e beraber 27 Teşrinievvel 930 Pazarte5i giinü saat 11 Jc 
Galatada Tütün inhisar idaresinde mübayaat koml>}·on:.ını 
mllracaatlarL 

Ankara vilayetinden 
Ankara villyeti Zürraı için ıuhumluk olmak üzre Ankar .. nın 

Kunduru buğdayından o.n beş ton ve siyah arpadan on ton kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 
Talip olanlar şartnameyi görmek üzre Ank3rnda Ziraat B3~ mu

dürlüğüne ve Esk~chir Ziraat müdürlünc müracaat etmeleri lüzuın 
ilAn olunur. 
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Mevsim Yaklaştı 
Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve müten~vvi 

çeşitlerde miıntııhap elbiseleri muhterem miişt~rilerin enzarı istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS OÇCUKLARA MAHSUS 

91/ Liradan 
2 itibaren lngiliz muşambaları 

Kabilitebdil muşambalar 141 /2,, 

Trençkotlar 17' / 2 ~lı~~:~ Kauçuk muşambalar 41/ Liradan 
2 itibaren 

Muşambalar 

Muşambalar 

blvertln astarlı 

lnglllzblçial 
kumaşlardan 

G b d• PardesU\er a ar ın MUFLON Ue 

191
/ 2" 

İyi cins yünlü paltolar 131/2,, 

lngiliz biçimi K t'" 1 141 / 
•por ve saire 05 um er il n 

Ucivert ıiyah vt K •• 1 
uir renklerde ostum er 181

/11" 

HANIMLARA MAHSUS 

Bivertin muşambalar 

Trençkotlar 

Trençkotlar muflon ile ... 

Yünlü paltolar 

13112" 

Meşhur Mandelbcrg marka cmpermeabillze 291 
Gabardin par~esüler 12 " 

Mandelberg pardesüler 37'/ 
2 " MUFLON !le 

lngiliz biçimi kumaşlar- 22'/2,, 
DAN P ARDESÜLE.R 

Deri taklldi muh- M b 1 
telif renklerde uşam a ar 131 

/2" 

Muhtelli renklerde 
gabardin Trençkotlar 17112,, 

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

• 

Zarafet ve istif ad eyi mezcediniz 
Cihanşümul bir şöhreti haiz MANDELBERG marka müflonlu veya müflonsuz (yün astarlı 5 en mükemmel 

EMPERMEABiLiZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntehap çeşitleri 

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

Hanımlara mahsus her renkte ipekli muşambalar gelmiştir. 

Toptan Fi tine Perakende Satıs - Tediyatıa· Buyük teshilat 

Devlet Demiryolları 1 

idaresi ilanatı 
................ a.. ..................... . 

l 00 ton sürşoför yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 10·11-980 pazartesi günü saat ıs de Ankarada dev

let demlryOlları idaresinde yapılacakur. 

MUnakasaya iştirak edeceklerir, teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat ı 4,30 a kadar münakasa kıltip

Uğine vermeleri lazımdır. 

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

50 ton üstüpU kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 
Münakasa ı 7- 11-930 pazartesi günü saat l 6 da Ankarada dev

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edecekkrin teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar münukasa koml
ıyonu kıl.tipliğine vermeleri llzımdır. 

Talipler mUnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

*** Memurin ve müstahdemın resmi elbise palto ve sairesi kapalı 
ıarlla münakasaya konmu~tur. 

:'flünakca 8 Teşrinisani Pazartesi günü saat l 7 de Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde ıapılacaktır. 

Münakasaya işılrik edeceklerin teklif mektuplarını ve mııvak

kat teminatlarını ayni gUnde saat l 6,30 kadar münakasa komis
yonu ktılpliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini S lira mukabilinde Anka-
rada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarlic edebilirler_ 

- -----
DiJarı~etir vil8Jett ~aiıni encnnıeninden: 

Emaneten yaptırılmakta bulu bütçelerinden verilmek şartile 
ıan vilayet konağı birinci kat keşif mucibince 26155 lira 14 
.ıakiyei inşaatile zemin gatı ne- kuruşluk inşaatı 20 gün müd
·akisi ve biHlmum teferruatının detle münakasaya vazedilerek 
, • . 26 Teşrinievvel 930 tarihine mü 
cmalıne talıp çıkmış bulunma- d.f p ·- ·· t 14 t . sa ı azar gunu saa e pa-
ına bınaen mevcut malzeme a- zarlıkla ihalesi icra kılmacağm
nen ve maliyet fiyatile devir ve dan keşifnarne ve şartnameyi 
maneten inşa olunan mikdan görmek ve daha ziyade tafsilat 
eşif bedeli üzerinden tenzil e- almak istiyenlerin daimi eneli
.ilmek ve bedeli ihalenin nısfı 1menine müracaat eylemeleri i 
u ve diğer nısfı gelecek sene lan olunur. 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Çapa"da kız muallim mektebinde ber mucibi kc,if yaptırılacak 

in:;aat ve tadil fit 2- 1 1-930 pazar günU. <aat 16 da ihale edilmek 
ıizere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi 
~örmek ve tafsilat almak isteyen taliplerin komisyon kitahetine 
rııuracaatları. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,0JO,OOll 
(İhtiyat ak~si: 

580,000,000 Liret) 
Traveller3 (Seyyah!ı 

çekleri) !".tlar 
Liret, frank, İngili ı liraıı 

veya cloları frank olara1< 
satı'.an bu çekler sayesnde 
nereye gits0ııir. paranıu ke
mali emı. iy.ıtl3 taşır va her 
zaman iflersaııi1, diiııyaıu ı 

her tarafınd1, ~i'lıırJ~. otet
lerde, vapurlarJ1, trenlerJe 
bu çekleri en küçük te~liyat 
çin nakit makaınınlı kola
ylıkta istimal edebilir3ini&. 
TravellerJ çekleri hakiki 
sahibinden başkl kimseniYı 
kulnaaınayacağı bir şekilde 
tertip ve ihta> edilrn!5tir. 

1 LAN 
MALlYE VEKALETINDENr 

Ton 
60 10-11-930 
60 1-12-930 
60 20-12-930 
60 J0-1-931 
60 1-2-931 
300 

1 - Kalurlferler için tarihleri 
yukanda yazılı beş taksitte Anluıa 
istasyonunda vagoa içinde t(ıllm 

edilmek Uzere nç yttz ton yerli 
kok kömUrU yirmi gün müddetle 
ve kapılı zarf usullle münakuaya 
konulmuftur. 

2 - ihalesi 26- 10-980 tarihine 
mUudlf pazar gilnU saat 15 de 
levazım idaresinde mtitC$ekJd( mU
bayaat komhyonunda yapılacaktır . 

3 - Teminatı muvakkaıesl (877) 
sekiz yüz yetmiş yedi buçuk liradır. 

4 - Şartname levazım mUdUr
lüğUnde vo lstanbuldı Dolmabahço
de evralrı matbua anhan mUmeyylz
llğinde her gün alınabilir. Münaka• 
uya iştirak edeceklerin o gün n 
ıaatten evvel teminatı muvallite 
ve teklif mektuplarını makbuz mu• 
kıbiltııdı komlsyoa rl1asetlnt tevdi 
etmeleri 

Salılık Kelepir 
7100 volt ve 500 kllowat kudretinde alternatörlu, 600 beygir buharlı 

müteharrik mıklnaya merbu~ takriben 75 ton slldetinde, gıy•t eyi bir halde 

ve bir mUddet Sofya oehrlnin ten vlratında lıtlmal edllmı, bulunan bir adet 

mu tefemıat elektrik muvellldi satılıktır. 

MQracuc N. Dlmitrof "Sredna gora. No. 30 Solla 

lalıtesir f ilaJeti ~aiıni enc~ınenin~en: 
Ilıca - BUrhanlj e yolunda birinci kısım itibar edilen 00 X 90 

ile 94 X 100 üncu kilometreleri arasında ve bedeli keşfi l 5222 
Ura 93 kuruş ve yine aynı yolda ikinci knm itibar edilen 95 X 
9 l O İle 99 X 3 7 5 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 221 l 6 
lira 90 kuruş olan yolun tamiratı esasiyeleri 30- 10-930 tarihine 
müsadif puşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzre kapalı 
zarf usulile yirmi gün müddetle münakasaya vazadilmiştir. Talip • 
olanların münakasa şeraiti umumiyesinde muharrer evsafı ve eh
liyeti haiz olmaları !Azım geldiğinden yevmi mezkOrda buna 
dair vesikaları ve dlpozito makpuz nya mektupları ile Encüme
ni VllAyete ve bu hususta daha ziyade maHımat almak isteyen· 
lerin daha evvel Encümeni VilAyete ve Nafia dairasine müraca
latarı ilAn olunur. 

Hiç beklenllmedlOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plynngo bllell 
almakla kal lldlr. Onun 
için: 

TllliRE PlllN~~so 
BiLETiNi ALINIZ. 

4 ÜNCÜ KEŞiDE 11 TEŞRİNi 
SANİ 1930 DADIR. 

BOyOk ikramiye 
45.000 Liradır 

1
::z:ur,:• Kuştüyü yasbk 

Galatasaray sergisinde bir çok takdirlere mazhar olan lstanbul'da Çat
makçılar'da Çqme sokağındaki kuş tilyU fabrikasında kllosu J 2S turuftan 
batlar kut tiiylırlnln kilosu hasır yudık filte yorgan kut tilylerlne mah111111 
tumqlann envaı almleal c:ı* ucuz fiatla ntılaalıtadı~ - ......... ·~ 

- --

laınsun ~üınrüğO ~a~ ınü~irliğin~en: 
Samsan gUn:rüğünde yapılacak sondurma vı memur odaları 

kapalı zarfla münakasaya kunulmuştur. i\lunakasa 1 teşrinisan19:30 
cumartesi günü saat l 5 te San•sun'da gümrük baş müdUriyectnde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak" 
kat teminatlarını ayni günde saat l4-30 a kadar baş l"l.UdUriycı 
muhasibi mes'ullü~üne vermeleri l&zımdır. Talipler münakasa, şart· 

name, plAn ve ke,ifnameyi lstanbul gümrük baş müdiiriyetindeO 
tedarik edebilirler. 

lstan~ul ~ünırotleri nıo~alaza ınu~irli~in~eo: 
1- Muhafaza merakibi için + 20 derecesi hararette 720-72~ 

derece sikleti izaUyede 80 ton benzin mubayaası 20 gUn zarfınJe 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur_ 

2- Şartname Jstanbul'da Gümrük muhafaza mUdürlügünde~ 
istenilecektir. 

3- Taliplerin %7,S teminatı kat'iye akçesi veya Banka ınek:· 
tubile ihale günü olan 27 teşrinievvel 93 O pazartesi günü saat 
14 te muhafaza müdlriyetlnde hazır bulunmalarL 

Gemi zinciri safllıJor 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Anadolu kavağında tahlisiye deposunda mevcut bir kaç parça
dan mürekkep tahminen 80 kulaç mikdarındı gemi zinciri 20 
teşrinievvel 930 pazartesi günU saat 14 de Anadolu kavaııındJ 
tahlisiye deposunda satılacağından taliplerin Anadolu kavığınd'1 

tahlisiye deposunda satış hey' etine müracaat etmeleri i!An olu~ 

Evtal uınonı ınodurlu~unden: 
Evkaftan maaş alan ve yaşları yirmi beşi mütecaviz tm:lsf• 

dan yoklamasını yaptıranların iki senelik maaşlarının tediyatı 0~ 
şehrlhalin yirminci Pazartesi günü başlan:ıcaktır. Yoklamasını yap· 
tırmayanların tarihi mezkilrden evvel idareye mLiracaatla matbU 
ilmühaberlerini ve icap eden izahatı almaları. • 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Dahiliye vekaletinden: 
15-10-930 da pazarlıkla ihalesi tekarrür eden Ankara şchri~c 

su laalesi hakkındaki münakasa 27-10-930 tarihine tehir edilmişti~ 
Tarihi mezkl\rda taliplerin saat on beşte Dahiliye Müsteşarlı 
makamına müracaatları. .-

·-·· _, 
Mes'ul M:'.dür: Bürhanecldi• 


