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Halk "~ t-:snaf 

F:::::~~1~1~rie~~~le::_ııstanbul· içinde belediye intihabı bu sabahtan itibaren 
~~~~a:~e~:~e~~~y~:ti~:ıe~~~~ başladı. Mülhakat tamamen C. H. F. na rey verdi 
aydalan nedır? Bu cıdallerde ____ ...;.-----------------------------------

sarfedilen enerjileri daha müs-
1 
v • ı l B • • h I b 

~~z8:ı~~~~:r1~.1~~~:e;~;i~1~ Hararetli bir içtima enıze os u ıntı apta stan ulun yüzü mutlaka 
1htıyaçları yalnız böyle bir k k k c H 
:~t~:ğv~zi~1::z~e~a~~~~ş~:; Mecliste Mahmut (Siirt) Beyle Fethi İzmit tariki le Anka- a çı aca ve . . Fırkası 
ara~ındaki düşünce far~1arınx Bey arasında münakaşalar oldu raya gidecek J · · ·f k} k kJ d 
::~r:atf:;;~~;r:ı::g~~hö~ü~~ F k A namzet erı ıttı a a azanaca ar ır .. 
de bulundurmak lazımdır. Ye- Osmanlı borçlan mukavelesinde Serbest ır a nkarada dört gün 
ııi fırka teşekkül ettiği zaman liderinin noktai nazarı nedir? kadar kalacakbr 
~.ınevlfidu gayri tabii. buldu- ANKARA, 4 (Telefonla} _ ı A, 4 (Apo.) _ M. Ve 
. ·Muvazaadır, dedıler. Son Muhalefet lideri Fethi B. Mec- nizelosla Türkiye sefiri arasın-
f~~~tli m~:~a~~e h:.clise- liste hükumetin programı mü- da dün vukubulan mülakat es-
alit °':dun _m ar ~ 1 ;z B'.~ ~.~- zakere olunurken iki defa Os- nasında M. Venizelosun Anka-
Jl.ı:· e 0 ugu?-~ l?oster ı. uy~ c manlı Bankası meselesine temas ra seyahati tafsilatı kararlaştı-
d ıU'.:t ~eclısının son celsesm~ etmiştir. İlk temas şöyle oldu. rılmıştır. Verilen karar muci-
e kursude çok sert ve kuvvetlı S" , B .. 

SÖzl .. 1 d'"' .. 'd 1 d ıırt meb uscı Mahmut . kur- bince M. Venizelos 20-30 Teşri 
ha er soy en ıgınbı ışı ~n ekr en sütle beyanatta bulunurken: nievvel arasında Pireden Elli na 

zı zevat ta aca a muna aşa- "G" .. 1 · t d" k' fkA dak' k 
lar gene şahsiyata mı intikal . onu ıs er ı A ı he al n u . mm ı ruzaöre binerek doğ-
tde k d' . k ldıl mumıyeye karşı vazı o makta ruca İzmite gidecek ve oradan 

ce , en ışesıne apı ar. h F th' B h · · Vak • 1 k 1 1 . . mu terem e ı . epımıze ' trenle Ankaraya hareket edecek 
ıa mem e et mese e ermın .. . . 

Şah · 1 d''k"l . tekaddum etsın. Bılhassa muhte tir: · , 
sıyat yo una o u ınesı en- lif 1 1 d f k k · 

diş d'l k b' 1 d F mese e er e ır asının no tai M. Venizelos Aı . .karada dört e e ı ece ır şey o ur u. a . 
kat b .. k" . tt l'd 1 nazannı açık anlatsın,, dedıkten gün kalacak ve bu ikameti es-

ugun u vazıye e ı er e- k f k · d'f 
tin .. b tl . kt · sonra arşı ır anın şımen ı er, ismet p,.. Sa"et &g ile nasında misak ve hazırlanırsa 

ınunase e en no aı naza- . · . . . ., /1 · 

tından öyle bir şey yoktur. Ati vf'ek~g1ıle~,. ınhısarladr h~k~mkid.akı Fethi Beyin bu mevzua ikin- ticaret muahedesini imzahyacak 
ıçin de bu ı'ht'mal mevcut de- ı ır erını sormuş emıştır : tır. M. Venizelosa Ankara se-
. ı y . f İ p h ci_teması şöyle oldu: · d 
Cİldir. Millet kürsüsünde nok- - em ırka smet aşa Ü Fethi B. kürsüde Başvekil yahatın e M. Mihalakopulos ta 
lai nazarlarını asabi asabi mü- kfimetin harici borçlar mesele- 1 refakat edecektir. 

ı d · d k' · Paşanın ve vekillerin beyanat a-
a. faa eden İsmet Paşa ile Fet- sın e. ta '.P ettıği hattı ha:eketi 

lıi d ~ r.• .a cevap verirken Osmanlı 
. Beyin gene o gün meclis ko- ~svıp .e ıyor mu? .. Mesela ha- . 

b k d · borçları mukavelesinin nasıl ım 
rı.dorunda kol kola yürüdükleri- rıçte ır ta ım edıkodular var-

d zalandığını anlattıktan sonra 
Ilı, münakaşa mevzuları üzerin- ır ,,. . . _ dedi ki: 
de konuştuklarını görenler böy- !ethı B. ın oturdugu yerden 
le bir endişeye mahal olmadığı sesı duyul~u.: . - Aradan bir sene, bir bu-
nı daha iyi anlarlar. Ayni gü- - Ne gıbı dedıkodular?. çuk sene, bilmiyorum iki sene 
tıUn gecesi Gazi Hazretlerinin Mahmut B.: geçtikten sonra memleket~ iktr 
8ofralarında İsmet Paşa ile Fet -. Fe~hi B. eEki mukavelenin sadi buhran olmuştur. Paramız 
hi Bey de davetliler arasmdai yemden ıcrasına taraftardır. Hü I müthiş bir surette sukuta başla
bulunuyorlardı. kfimetin ihtiya~ ettiği arzuya I mıştır .. Bizi burada feryat etti-

Yanyana oturan bu iki lide- muvafakat etmıyor. ren bu ıktısadi buhran Osmanlı 
tin biribirlerine karşı göster- Fethi B.: borçlarının tediyesini tevkif et-
dikleri samimi hürmet ve sevgi - İyi membalardan havadis miştir. 
ı;rif latifelerle dolu mükaleme alıyorsunuz. ş· d' . ti' dl l · . M h B ım ı ıs yor musunuz ye-
~ı bu iki devlet adamı arasın- a mut .: r ki h k' t hh"d" 'f 

0a usul ve prensip ihtilafları- - Çok iyi membadan aldığı- eıdn;nı, Eayıfer,d~lse 1 
baa diu. ub1• 1~ tıın , . d bT . . ı z. n ı r, unu ye ı 

sahsı husumetlere asla mey mı sız e ı ırsınız !. mek için mecn n olmak ıa _ 
~~ ve.~~iyeı:.eğini, bu memle- Fethi B. - ~:<lığınız. mal~-; dır. Bir meml:ketin borç1:C1;110 
b·· te f..ur munakaşalarının ta- mat tamamen hılaf~ hakıkattir. memlekein tediye kabiliyeti ile 
d~ bir .~erey~nda. yürüyeceğini Mahmut B. - Öyl~ ise çok mütenasip olarak eda olunur. 

ha guzel gosterıyordu. Unut- memnun olurum. Bugiln de o IB k .. k' 'dd' d b'l' 
llıatnak lazımdır ki ilk temaslar halde tasrih buyurdular ki İsmet unun a sını ım 1 

• ıa e. ~ 1 .ır. 
llti için bir örnek olamaz. Bu Paşa hükumetiain borçlar mu- Bu hususta arzu ettıklen ıddıa
teınaslarda ç.oktanberi birikmiş kavelesinde aldığı hattı hareke- yı ve bu suretle kendilerini zev
~l.~n teessürler, infialler tered- ti Fethi Beyin fırkası tamamen kiyap edemediğime pek mütees-
~Utleri infilak etmiştir. Müna- tasvip etmektedir. sirim.,, 'I 
aııa havasının f azla asabileş- -· 
~esine bunlar sebep oldu. Mec- 1 

listeki son münakaşalarda bir- • 
Çok hakikatler arasında şunlar · 
llıeydana çıktı: 
1-Hükumetin belediye in

tihabatına müdahale ettiği yo
lıındaki şikayetler varit değil
i!' il', 

2 - Yeni fırkanın doğuşunu 
fırsat bilerek bundan istifade 
tt:ınek istiyen menfi ve mürte- Dün limanımıza gelen tahtelbahir/er 

ti Unsurlar vardır, bunlar bir Rus taht lb h" 1 • d d •• ld• ~~lunu bulup yeni fırkanın teş- e a ır en e un ge ı 
"'lifi.tına girmektedirler. d 
3- Büyük meselelerde ana Filo kuman anı don Valiyi ve kolordu kumanda-

lltensipler üzerinde iki fırka a- nını ziyaret etti ve kendilerine iadei ziyaret edildi 
~asında esaslı bir ihtilaf yok- Limanımızda bulunan Rus 

~· y . f k filosu kumandanı dün sabah sa 
" - em, ır a namına mem- . 

lcketin bazı taraflarında çok at onda vali beyı, saat on, 30da 
lııu:zır propagandalar yapılmak da Kolordu kumandanı Şükrü 
:adır. Vakıa bunda fırka lider- Naili Paşayı ziyaret etmiştir. 
elinin mes'uliyeti yoktur, fa- . A 

!tat b f' ·1 1 k Vılayet makamı tarafından u men ı cereyan ı er eme 
lt devam ediyor. Kanaatimizce saat 3 te, Kolordu kumandanı 
hq neticeler ve hakikatler gc- tarafından da saat 3, 30 da Çer
:tk hükfimete ve gerek ~uhale nuya Okrayna krovazörüne gi
~t fırkasına vatan ve cumhu- derek kumandana iadei ziyaret 

;1ııetçi vazifelerini ehemmiyet- etmişlerdir. 
t hatırlatacak bir mahiyet ar-
~Cdiyor. Dün tahtelbahirler de limana 

Beş 

Siirt Mebusu muvasalat etmişlerdir. 
MAHMUT Filo efrat ve zabitanı dün şeb 

rin şayanı temaşa mahallerini 
gezmişlerdir. Rus konsolosha
nesinde hususi mahiyette bir 
ziyafet te verilmiştir. 

Rus tahtelbahirleri de dün li· 
manımıza gelmişlerdir. 

Şükrü Naid Pş. :ıigareti 
iade ederken 

hasta 
var! Ecnebi ve Ekalliyet Yaşlı kaptanlar 

ETEM IZZET'in mektepleri Al~ğı~ız. malfi~ata nazaran 
. . . Seyrısefaın ıdaresı tekaüt müd-

Kazım Pş. Hz. 

Dün B. M. Meclisi Re/$/ 
RA:ıım Pş. h:ı. ve Adliye 
Vekili >:usu/ Kemal B.ler 
şehrimize geldiler. Resinı-

lerlmi:ı bu intibaları 
tesblt ediyor 

- Yazısı iç sahHelerlmlzde -

Mektepliler 
ınüsabahası 

73 iincll hafta 
birincilikleri 

--.. ~ 
Mektepliler müsabakasının 

7 3 üncü haftası birinciliklerini 
sırasile yazıyoruz: 

1 - Galatasaraydan 1371 nu
maralı Nejat Kemal B. 

2 - F eyziye mektebi talebe
sinden 378 numaralı Alımet B. 

3 - İstanbul terzi mektebi / 
talebesinden 11 numaralı Me
lek H. 

4 - Darünafakadan 109 
Hüsameddin B. 

5 - Darünafakadan 22 nu
maralı lskender B. 

Müsabakayı kazananlar, mev 
ut mükafatlarını gazetemize mü 
racaatla aldırabilirler. 

74 üncü hafta başladı . 
yen1 romanı 

~illiyet'te çıkacakbr 

~aarıf emanetı ~cnebı .ve e- detlerini dolduran yaşlı süvari
k~llıye~. mekteplerme bır ta- leri tekaüde sevkedecektir. Bu Bir hafta zarfında gazetemiz 
mım gondererek mekteplerde kabil emektar süvarilere ikra- de çıkacak haberlerin en mühim 
kaç hoca bulunduğunu ve men- miye verilecektir. Verilecek ik- mini seçip cumartesi akşamına 
şelerinin ne olduğunu, maaşla- ramiye çalışma senelerine göre ka<lar müsabaka memurluğuna 
rının miktarını sormuştur. tesbit edılecektir. ırönderiniz. 

C. H. F. en kıymetli şahsiyetlerin namzetliklerini 
ilan etti.. Bu zevahn isimlerini neşrediyoruz 

Cümhurlget Halk Fırkası namzetlerinden 
Tevfik Sall.n Paşa Nakiye Hanım Hacı Adil Bey LAtlf e Bekir Hanım 

Vatandaş! 
Bu sabah tehrin her tara.

rafına intihap sandıkları 
kondu. G<dip reyini vermeyi 
ihmal etme. 

S. C. F. dün akşam geç vakte 
kadar namzet arıyordu! 

Miiracaat edilen birçok adamlar, S. C. 
Fırkasının namzetliğini reddettiler 

Eğer İstanbul tehrinin i
daresini muktedir ellere vel"
mek, §ehrin imarını, ihtiyaç
larının teminini, kendinim 
daima iyi ve ba§ı yukarda 
olmanı İstersen reyini 

intihap bugün nasıl oluyor? 

C. H. F. 
ver. C. Halk Frrkası sana 
hür, müstakil, dü§man mü-

Bu sabh §ehrin her tara
ve öz Türk bir vatan, bü
yük bir Türkiye yaratan fır
kadır. Hiç tereddüt etme
den sandığın başına git: 

- Ben Halk Fırka
sından, Gazinin fırka
sındanım; reyimi onun 
namzetlerine verece-
". 
gım .. 

tiren C. H. F. nın İstanbul i-j 
çinde de intihabı behemehal ka 
zanacağı ve şehrimizin bu imti-' 
handan yüz akı ile çıkacağı mu ı 
hakkaktır. C, H. F nın bütün 
yaptıkları, memlekete getirdiği 
feyiz ve nimetler aşikar ve göz 
önünde olduğu için bittabi bu 
bahisler üzerinde tevakkufu za
it buluruz. 1 

Gerek son meclis müzakere
sinde, gerek Sıvas nutkunda 
İsmet Paşanın dediği gibi: 

- C. H. F. yalnız yaptıkları 
ile değil yapacaklan ile de ken
disinde kuvvetinin kemal ve az
mini bulan bir fırkadır. 

Ve ... her şeyin fevkinde C. 
H. F. Türk vatanperverliğine 
en geniş mana ve hızını veren 
daima büyük Türkiyeyi göz ö
nünde tutan bir fırkadır. Bu iti

de ve seni §aşırtmak, yolun- barla da herhangi bir Türkün 
dan çevirmek iıtiyeceklere reyini bila kaydü şart C. H. F, 
aldırma, kanma, ehemmiyet na vereceğinden ve memleketin 
verme.. üzerindeki kanaat ve haklarını 
B b h · 'b 1 bir kere daha tahakkuk ettirece 
~ .s~ ad tan ~? aren .. atan-, ğinden şüphe edilmez. 

bul ıçın e e şe ır meclısı aza- lete bu fırkanın İstanbul irin C. H. F. nıımzttltr.nden : Hüsameı· 
lığı intihabına başlanıyor. Bu in " 
tihap İstanbulun muhterem hal tin Paşa, Ernln Ati, Ntmllzadt Mi· 

' tat, iş 8anka111 Madara Mı:ammu, 
kı için demokrasi ve ~eket, 
idaresi telakkisi noktai nazarın Vasfi Raşlt, Murat Beyler 

dan mühim bir imtihan olacak
tır. Memleketin her tarafında 
olduğu gibi İstanbul mülhaka
tında yapılan intihaplar çok iyi 
neticeler verdi ve her yerde 
Cümhuriyet Halk Fırkası nam-
zetleri kazandılar. ı C. H. F. namzet/eriıı~t·ıı : <.u111iıurl-

yet yazı işlui madara Kemal Sallh 
' ve gazetemiz yazı işleri mOdOrO 

C. H. f: numzıt.<Tindtn: Vakit yazı 
işleri mOaürü Refik Ahmet ve 
Baro Reisi Sadettin Beyler 

Etem izzet Beyler 
gösterdiği ve herbiri şehrimi-

' zin bihakkın güzide bildiği şah 
· siyetler olan aza namzetlerinin 
isimlerini dercedi yoruz: 

Kimier<=? rey 
vereceksiniz ? 

İstanbul şehir meclisi 
namzetleri 

ADALAR Bize hür, müstakil bir vatan 
yaratan ve bugün memleketi
mizdeki havayı bize en geniş , 1, Emin Ali B. sabık Cemi
bir serbestlik içinde teneffüs et yeti belediye azası, 2, Hamit 

Türk hanımı: 
Sana bugün sahip olduğun bütün haklan 

veren C. Halk F. na reyini ver ve seni daima 
en yüksek mevkiine ulaşbracak olan bu yol
dan şaşma!.. 

Naci B. sabık Viliyet meclisı 
azası. 

KADIKÖY 

1. Galip Bahtiyar B., 2. Ali 

(Devamı 6 ncı sahifede) ,.-----..... 
Aziz ve sevgili 
hemşehri 

Büyük inkılabın ıünlerce 
şehit kanile ıulanan yurdun 
samimi hadimi olan Cümbu 
riyet Halk Fırkaaı İstanbul 
Belediye inti'habatında ıana 
§U candan tavsiyede bulunu
yor : 

Yurdunu seven vatandat 
karanlık günlerin hicranı
m, dünkü mazinin ıeni eıir 
eden sefaleti dütün ve ıana 
ancak büyük Gazinin izinde 
yürüyen öz frrkanın y&r ola
cağını unutma.Onun mücer
rep ve temiz namzetlerini 
tereddütsüz intihap et. Çün. 
kü senin için, yurdun için, 
inkılap selameti için doğru 
yol bu ydtdur. 

C. H. Fırkası 



.. 

amitl H HA 
Tahsin Paş1111111 Hatıratı.. --.n.,. 

(TercUm• ve iktibas 
No: 56 hakkı mahfuzdur.) 

Jtal11ada 

indifa! 
Çinde . 

lngiliz düşman
lığı yürüyor! 

1 :MeHda Adana çiftçilerine müjdt 
. oover 

Bombacılar nasıl kaçmışlardı? Vezü yanardağı gene 
ateşler ve lavlar 

saçmağa başladı ! 

Vurulan muharrir ölü
yor, misyonerlerde 
kurşuna dizilmiş 1 

Nutkunu söylerken 
komünistler sözünü 
kesmek istediler ! 

Bankalar, Maliye Vekilinin telkini .i.le 
çiftçiler lehine mühim kararlar aldılar 

Komitacı ermeni ser verdi, sır vermedi 
ve bir gün, m~vkuf bulunduğu 

aptesanesinde kendini boğdu! 

ANKARA, 4 (A. A. ) - Ma 1 eden ve vadelerinin huHllünde V 
liye Vekili Beyefendi tarafından ahhü~lerinin. cümlesi~i tama· 
davet edilmiş olan Adanada ça- men ıfa etmıyecek vazryette er 

Reisicümhurun bulundu lışan bankalar mümessilleri zira lan hüsnüniyet sahibi zürra bo!'Ç 
~ h .. ! 1 buhrandan müteessir olmuş luların emvali gayri menkule!~ 

. 
yenn 

i 

Civar köyler korku için- PEKİN: 3. (A.A.) - Çinli 
de, tehlike var mı ? şakiler tarafından geçen Tem -

muziptidasında esir edilmiş olan 
NAPOLİ, 3 (A. A.) - Ve- 2 İngiliz misyoner kadının öldü 

zuve yanardagmın küçük indi-

gu salona UCUm bulunup mezkur bankalara kar- rini Sattırmağa teşebhüs etJUI: 

• 
rülmüş olduğu zannedilmekte· 

faı mahrutunun şimal kaidesin- dir. Zira, Kien Yang'dan İn
de teraküm etmiş olan lavlar giliz konsolosuna gelen bir ha
kraterden taşarak cehennem va- berde bu kadınların şakiler tara
disine doğru inmeğe başlamış- fından kurşuna dizilmiş olduk
tır. Lav cereyanı 6 metrelik bir lan bildirilmektedir. 

CLEVELAND, 3 (A. A. ) - şı borçlu olan zürram nef'ine ceklerdir. Her şahsın vaziyeti 
6000 kadar komünist M. Hoo- müteallik tedabiri teemmül et- hususiyesine ve bankaların tec· 
ver Amerika bankerleri l'emiye- mek üzere Vekili müşarüniley- didata müteallik nizamatı dahi· 
tinin senelik içtimaında nu - hin nezdinde bugün içtima et- linde senetler ya kısmen, ya tı 
tuk irat etml':kte iken salonu iş- mişlerdir. mamen tecdit edilecektir. 

Bankalar mümessillerince hüs- İşbu kararın fili bir surette 
nü kabul edilmiş olan Maliye Ve tatbikini temin için alakadar 

\

kili Beyin telkinatı üzerine ati- mahalli bankalar müdürlerinin 
deki karar ittihaz edilmiştir. prensipi tibarile her hafta içf[!lf 

t 1 - Bankalar mevcudat ve etmeleri takarrür etmiştir. 
matlubatı kaçırılmamasını te - Bu içtimalarda vaziyet itti • 
min etmek için turuku kanuni- haz edilecek tedbir ve lüzum ita· 

gen'.şlikte ilerlemekte ve da~- TİENTSİN, 3 (A. A.) -
dakıkada 4 met. katetmekt~dır. Çin şakileri tarafndan öldürül
Ateş fethasının kutru taknben mek istenilmiş olan İngiliz mu 
30 metredir. Volkana civar o- harrirlerinden M. Putnan Veale 
lan mıntakalar için acil bir teh- ihtizar halindedir. Mumaileyh, 
like yoktur. , Tientsin'de gümrük komiseri 

.LONDRA 4. (A.A) -M. Lloyd bulunmakta idi. 
George i~sizlik buhranıL hakkında Jnglll_e_r_e_d_e __ _ 

yeye müracaat haklarını muho. !inde müdüriyeti umuıniyeleri· 
faza etmekle beraber halen tedi- ne vaki olacak telkinat hakkm· 

1 ye ademi kabiliyetleri tahakkuk da taatii efkar edilecektir. 

M. Mac Donadl'a bir layiha verecek- . -~---
tir. 6 faslı havi olan bu layiha lngilte lmperatorluk konfer1;1nsı 
<!eki münakale yollarını, köprüleri, LONDRA, 3 (A. A.) -

C. H. F. namzetleri kazandılar 
Yıldız sarayına uzaktan bir nazar §imdiki halde sıhhi şeraiti haiz omu- İmperatorluk konferansı, Kara-

M. Hoooer Jüres fıtreten anarşist yara- dan dolayıdırki bomba patladığı yan mahalleleri asri bir hale koyma- dağ murahhası M. Moris Dup
• ;lmış bir adam olduğundan zaman Sultan Hamit arabaya ğa ve telefon servislerini artırmağa re'nin idaresi altında bir komite gale teşebbüs etmişlerdir. Polis 
~omisyon huzurunda hiçbir ha binm~k üzere merdivenlere te- matuf bazı tedbirlerden bahsetmek- tesis etmiştir. Bu komite ha- bunları dağıtmıştır. Telefat ol-
Lkatı saklamamış, her şeyi ap veccüh etmişti. Bombanın infila tedir. kemlik ve teslihatm tahdidi me- matlığı gibi vahim yarali da 
ı-çık itiraf etmiştir. Jüres kı Hükarın yüreğinde korku u- selelerinin tetkikine memurdur. yoktur. 
ı.ıüstebit hükumetlere ve hü- yadırdı mı uyandırmadı mı Sul- ROMA 4· (A.A) - İtalyan pren- Nerede medeniyet? 
·ümdarlara esasen isyankar ol tan Hamit 0 anda ne duydu bu- Hindistanda seslerinden Jeanne ile Bulgar kıralı 
:lugunu ve kendisine müraca- nu bilemezsem de zahiren pek Allahabat, 4 (A.A. ) - Zabi Boris resmen nişanlanmışlardrr. ŞİKAGO, 3 (A. A. ) - Bir 
atla müstcfuit bir hükümdarı öl cesaret gösterdiği kabili inkar ta tarafndan ilan edilen memu- VASHİNGTON, 4.(A.A) - M. bankayı soymak teşebbüsüne gi 
iürmek için muavenetini iste- değildir. iyete rağmen siyasi mahiyette Hoover ceneral Gouraud'yu kabul et riştikleri sırada bir adamı öldür 
'iikleri zaman bunu memnuni- Bu aralık Sultan Hamitli sinir bir içtima yapan 6000 gönüllü mittir. müş olan iki zencinin elektrik-
ı•etle kabul ettiğini ve elinden lendiren yegane hadise, bomba ile zabıta arasında bir çarpışma G dh" · 60 esı· le idamında 3000 kişi hazır bu an ı nın ıncı sen 1 M n· mli 
,elen yardnnı ifadan çekinmedi patladıktan sonra hasıl olan kar ld - R k 'd b"ld' 'imiş unmuştur. e uç ve vere 0 ugu 00 ee en 1 ırı · BOMBAY, 3 (A. A.) - olan zencilerden biri ancak 5 da 
E ini söylemişti. gaşalık arasında Arap ta-· tir. Polisler, gönüllülerine ü- , yıl 

}üresin zevcesi de bu işte buru efradından birinin Gandinin dogumunun 60 mcı kika nihayetinde ölmüştür. Bu 
l f ı b . 1 tır zerine evvela sopa ile yürümüş- dönümü bugun"' ahalinin ekseri- zencını· 'n çekmı"ş oldug"u mu""thiş 

ANKARA, 4 (A. A. ) - Kas 
tamonu, Bor, Siirt, Niğde Mu
danya,Gemlik, Ardahan Poshop 
İskilip, Demirci, Ayaş, Geypa
zarıa Pulatlı,Akçadaf Çekirge, 

Maarif Vekilinin 
teşekkürü 

ANKARA, 4 (A. A. ) 
Maarif Vekili Esat Beyefendi A 
jansımıza atideki mektubu gön
dermişlerdir: 

"Maarif Vekaletine intihap 
ve tayinim dolayısile iltifatkar 
tebrikleri havi aldığım telgraf 
ve mektuplara kalbi hürmetle
rimle teşekkrüratımı takdim e

·ıay i aa ır ro oynamış • şaşkınlıkla hayava bir el l d 25 
k' · 'ka ti'kt ler, sonra ateş açmış ar ır. yeti tarafından tes'it edilmiştir. ıstırapların manzarası karşısın-. a ayı 1 et en sonra ara- siiah atması olmuştu. Maarif Vekili 

1-ayı sevk ve idare eden ve Yıl- kişi hastaneye yatırılmış, 30 ki- da seyircilrden bir çok kimse ESAT 

derim. 

1ızdaki mahalli mahsusuna ka- İddia olunabilir ki bu hadise şi tevkif olunmuştur. Polisleı;- Miting kaldı ! baylmıştır. İz 
ıar getirip makinesini kurmuş Sul~. Ha~di.daha çok meşğul den 2 yaralı vardır. BARCELONE, 3 (A. A. ) • Koyu Amerikalı mirde üzüm ve incir 
)lan Yervant, Jorj Tepri, Varşa etmıştır. Çunkü m~~afız tabur- M""lk' r Mac' 1 hind akdi satışları 
nof, Liparips, Madam Sofi, Mı lannın b_u. ta_rzda s.ılahla .o.yna- LONDRA 4 (A.A) - Parlamento u ı va ı . ~ ~ e . HAVANA, 3 (A. A.) - İZMİR, 4 (A. A.) -Bugün 

ka h h birinci tesrinin 28 inci günü toplana- mutasavver mıtın~ı rnenetmış- Kübada reis M. Machado'nun 
!lrdır, Matmazel Robina Kayn m.3.1.arı hun nn. ıç oş gorme- , tir Solidarida ve La Lau gaze 19 kuruştan 43 kuruşa kadar 
· " d - ı d d B b l caktır. • · siyaseti hakkında bir takını ·~kil ve kıyafetlerini tebdil ede- ıgı şey er. en ı. om a pat. a- telen· tatil edı'lm"ıştı'r 2347 çuval uz"' u"m, ve 10 kuruş-
,_ k BERLİN 4. (A.A) - M. Bruning ' memnuniyetsizlikler izhar edil-
.ek eskiden elde etmiş oldukları dıktan ve ılk kargaşalık geçtı .- 4 kı"şı' o··ldü .1 mekte ve kendı'sı· kuvvetıı· A - tan 43 kuruşa kadar 2550 çuval 
calon mürur tezkeresile bir kıs- ten pek az sonra Sultan Hamıt fırka reislerile mükalemelerine de- incir satılmıştır. 
,.11 denizden bir kısmı karadan ber mutat arabaya bindi, yine vam etmektedir. Başvekil, buhranı PARRİS, 3 (A. A.) - Saint merikan mali menafiinin bir ·ıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeıeı 
•:rara muvaffak olmuşlardır. k~n~isi.kullanarak askerin ve se hazırın önüne geçmek için sosiyalist Lazar istasyonunda bir tren ka- aleti olmakla itham edilmekte- Eczacılar ile Ticaret 

Arabadaki infilak makinesine yırcılenn alkışları arasında Y~I- fırkasının kendisile birlikte çalışma-j zası olmuş, 4 kişi ölmüştür. dir. Bundan iki gün evvel so- odası ihtila~h 
d d • ·1 ı d" M ·m d kaklarda bir arbede olmuş ve conulan maddei nariye ve müşta ıza ogru ı er e ı. erası a- ğa muvafakatini temin etmiştir Avusturalaylı tayyareci E . 

le en kuvvetli milnitten mamfil iresi önünden geçerken süfera polis ateşe mecbur olduğundan czacılar cemıyetile Ticaret 
1 1 d H Mısır Başvekili RANGOON, 4 (A. A. ) _ bir kaç talebe yaralanmıştır. Odası arasındaki ihtilaf devam ılup ihtilalciler bundan İstanbu tarafından se am an ı. er va-

ki · 'b' ç· k" kü' .. .. d d KAHİRE, 4 (A. A. ) _ Baş İngiltereye tayyare ile gitmek · l l etmektedir. '3 yüz kırk sekiz kilo ithaline tki gı ı ıt oş onun e u- 1 d 
k b da · d" · h vekil Sıtkı Pasa nezdine kabul üzere bir iki giin evvel Ran- ran a ze ze e Eczacılar cemiyeti eczacılar 

nuvaffak olmuşlardır. Bu milni rara ara a n ın 1 ve yıne er - 'd h eket etm· 1 TAHRAN 3 (A A ) Etibba odalarına kaytılı olduk-
in bir kısmı Azap kapısında ve Cuma olduğu gibi sefirleri kabul ettiği g<ızetecilere pek yakın- gun an ar 1~ o an • · · -
l\vusturya hastahanesindeki ka etti. Sefirlerle o günkü müla- da bazı ıslahat yapılacağını söy A:vusturaiy~ı tayy":':ecı .cun- Zelzelenin Tahranın takriben !arından T. Odalarından çı
fllCI Araklin odasında diğer kıs- kat hayli uzun sürmüştü. O gün lemiş, kanunu esasinin en mü- nıngham'. dun akşam uzı:.n ~y- 40 mil şimalinde kain Damovent k~aları lazımgeleceğini ile.ri 
'111 Beyoğlunda Serkil Doriyan ve ertesi ı;abah Sadrazam, Vii- him ahkamının ipka edileceğini a.~kpyu cıvarında yere duşmuş- kaplıcaları yakınında büyük ha- surmekte . <?da da Odalar talı
ın ve Kroker otelirıin bodrum ve kela, Ülema, Ricali saire Ma- ve ahaliye verilmiş olan hürri- tur. Tayyare ~akatlanmış, fakat sarlara sebebiyet vermiş olduğu matııamesının bu hususta gayet 
kuvularıniıa bulunmuştur. beyne gelerek arzı tbrikat tti- yetlere evvelce oldug·u gibi bun tayya.recıye bır şey olmamıştır. bildirilmektedir. sarih olduğunu söylemekte ve 

eczanesi olmıyan eczacıları ser İhtilalcilerin Osmanlı Banka- !er. Avrupa hükı'.imdarları tara- dan böyle de riayt dileceğini te- G 250 ı h b b kmak d 
ıınr, Tiineli, Serkil Doriyanı, fı.ndan da tebrik telgrafları gel- min tmiştir. iritten ai e ffiU acir ~.s~:~~n üze~n;r. ecza~~ların 
:Talata köprüsünü berhava et- dı. hukumet nezdınde teşebbusatta 
nek üzere hafriyat yaptıkları ko Bomba hadisesini müteakıp d h ı· bulunacakları haber alınmıştır. 
misyonun müşahedatiıe tesbit o gün ilk tedbir olmak üzere şi- ise de iurnaıına ehemmiyet ve- a a ge ıyor Tapuda tahkikat 
liunmuştur. mendifer ve vapur ve saire vesa ren olmamıştı. 

ı · h d İstanbul tapu mühendislerin-htilalcilerden tahtı tevkife a- iti nakliyerun der al dur urula- Bomba hadisesinde en mü-
. aen bazıları tarafından Kiihtane iman eşhastan birinin bütün es- rak taharri ettirılmesi emrolun- him rolü oynayan adam Belçi- ı l b" • • k b l ' f 

tara vakıf olduğu ve bu adam du. Aynı zamanda da tahkikat kalı (Jures)idi. Bir çok kimse- ta ya ta ııyetını a U etmlŞ O an arazisinin mesahası esnasında 
.. ı · ·ı k ı k fazla ücret aldıkları tapu ida-

soyk.ekttinl ece o udrsa pe k ço~ ifa dilerek fail ve mürettiplerin !erle beraber bu (Jüres) te ida- türkler de mübadele ediliyor resince haber alınmış meseleye 
ha ı at arın mey ana çı acagı ele geçirilmesi esbabma tevessül ma mahkum olmuştu. Bir gece 
anla ılmıştr. Komisyon bu Er- edildi. Yukarda hikaye ettiğim Brükselden Yıldıza bir telgraf ~ L tapu müfettişleri vaziyet etmiş 
meniyi isticvap etti, sıkıştırdı, komisyon derhal faaliyete baş- geldi. Bu telgrafta }üresin affi · Bu hususta Türkiye-Yunanistan ve İtalya lrdir. 

fakat arzu olunduğu vec;hile üa- ladı. istida ediliyordu. Telgraf rica ve arasında itilaf hasıl oldu Sabiha Zekeriya H. 
:ie vermiyordu. Tam manasile Hadisenin ipucunu o gün baş- tehdit ile karışık bir ifade ile ya-
hir komitacı olan bu adam komi müddeiumumi ile İstinaf miid- zılmıştı. Muhtelit mübadele komisyo- ı Yunan heyeti murahhasasma Muharrir Sabiha Zekeriya H. 
tanın esrarını vermeğe icbar olu deiumum1si Necmeddin Mo11a nu reislerinden M. Anderson müracaatla evvelce müttehaz ,..., miis• •kil olarak belediye in-
nur korkusile ve sır verip sır ver B. ele ge<;irınislerdi. ı3u telgraftan sonra Sultan bugün şehrimize gelecektir. ı kararlar mucibince bu muhacir- tihabatı için 
ınemek için, bir gün mevkuf bu- Hamidin oynadığı rol şayanı Mübadele komisyonu bir kaç lecin eşyayı menkullerini .ı hiç · amzetliğini koy 
lunduğu mahallfn aptesanesin Bu z~tler ~ gün Yıl- hayrettir. Hayatına suikast et- gün kadar Giride bir memuru bir itiraz ve müdahaleye mey- muştur. Sabiha 
tle intihar etmiştir. ~ız~~n 

1
, B~~ıktaşa ı~erken y~l- miş, bomba getirip fitili ateşle- mahsus gönderecektir. dan kalmadan nakledebilmeleri :ekeriya H. (Şe 

Bombalı arabayı Yıld d a ır astı parçası ulmaus ar miş ve nihayet her şeyi itiraf Bunun sebebi evvelce Girit ve kendilerinden vergi ve resim .,. meclisine nam 
' ız a ca d B ı· 'k b k J "I' ·• 

miin dıskapısı karşısına m" d'f 1
· u astı ara ate er egı as- ederek idama mahkfun olmuş adasında İtalya tabiiyetini ka- namile - bakaya olsa bile - 'etlig"imi niçin . usa ı .•. "d' k .. k d .. 

ve yeni mahalleden gelen yolun t~?~ 1
; .an: 0 ı;;ıne B a .argo- olan bu Jüres idam o- bul etmiş 25.? Türk aile~i kal- hiç bir şey talep olunmaması, koyuyorum) ün 

'11Üntehasmdaki noktaya getirip ~lu ~::ş ~r.şey \ u ıp ucu lunmadı, hapsolunmadı, hatta mıştı .. Bu ~.abııyet dol~yı.sıle bu noterlerden emlak kaytılan iste-ı 'anı ile bir de be 
bırakanlar infilak makinesini 0 

1 e gı 1 ere mese e temaı;1en mahfuzan hudut haricine de tar 250 aıle mubadeleden ıstısna e- nirse derhal verilmesi için ma- /anname neşret-
sııretle kurmuşlardı ki sultanHa ~~{ıdanb~ ~.ıka~ıl:~ş, elde eddılen dolunmadı, bilakis affedildi, ha- dilmiş bulunuyorlardı. halline tebligat yapılmasını is- miştir. Sabiha 
mit, selamlık dönüsün<le miıta- ~-ı er utun a 1 atı mey ana pishane höcresinden Saraya ge- Ahiren Türk - Yunan - İta!- temişlerdir. M. Fokas keyfiıyeti Zekeriya H. di-
dı veçhile kendi kullandığı pay- koymuşlardır. tirildi, Padişahla bilvasıta gö- ya hükı'.imetleri arasında cere- Hariciye nezaretine bildirerek ,.. yor ki: 
tonla dış kapıdan tam çıkarken Mahut Fehim paşa böyle bir rüştü, Ermeni komiteleri aley- yan eden uzun müzakerat netice teshilat iraesirıi rica etmiştir. Sabiha Zekeriya H. - Ben nam 

Kartal belediye intihabatı hi·· 

tam bulmuş ve neticede Cümh~ 

riyet Halk Fırkası namzetleri ki 

zanmışlardır. 

jTahir Bey namzetliği 
kabul etmiyor ... 

Darülfünun eminleri intihab 
ayın on üçüncü günü yapılaca! 
tır. 

Eminlik için namzet göstt 
rilenlerin arasında Hukuk Fa 
kültesi Reisi Tahir Beyin dt 
ismi zikredilmektedir. 

Tahir Bey bu hususta şu be 
yanatta bulunmuştur: 

- Birçok arkadaşlarnn ema· 
nete namzetliğimi koymaklı 
ğim için ısrar ettiler. Bundal' 
dolayı çok mütehassis olduıtl 
Fakat vaktimin en mühim kıt 
mmı tedrisata hasretmek kar8 
n kat'isindeyim. Zaten fakülti 
reisi bulunduğum ve Darülfil
nun Divanının tabii azasındaı 
olduğum için, bu esas itibari!• 
Darülfünun işlerile meşgul ola 
cağmıdan bahsile bu namzetlil 
ten affolunmaklığımı arkadaş 
!arımdan rica ettim, kabul etti 
ler. Şu hale göre benim artıl 
namzetliğim mevzubahs değil 
dir." 

Balıkçılık komisyonu 
Dün Ticaret Odasında balı1' 

çılık komisyonu bir içtima yap· 
mıştır .. Bu komisyonda e""eıcı 
tetkikine başlanan balıkçılığııı 

teali ve inkişafı çarelerinin tes· 
bitine devam e dilmiştir. 

Komisyon yakında mesaisi· 
ni bitirecek ve bir rapor hazırlı· 
yarak Odaya verecektir. 

Tal ebeye mahsus vapıJl 
postalan 

Yakın sahillerde işliyen va 
purlarda kış tarifesine başlaJ!· 
mıştır. 

Vapur şirketleri talebe i· 
çin muntazam postalar yapma· 
ğa karar veflllişlerdir. • 

Şirketihayriye bunun tatbı· 
kine başlamış, Seyrisefain vı 
Haliç te başlıyacaktır. 

Dünyanın en güzel şif 8 

yerı 

Y'alovaya tetkikatta bulu11· · 
mak üzere gitmiş olan Paris Tt! 
fakültesi profesörl-:rinden tı4 
Marsel Labe şehrimize gelmiŞ" 
tir. Mumaileyh yarın darülfÜ' 
nunda bir konferans verecektir 
Profesör Yalova için "dünya· 
nın en mükemmel şifa memb9 
cümlesini kullanmaktadır. 

homba patlıyacak ve Hünkar bü fırsatı bittabi kaçırmak istemez hine çalışmak ve bunların ahval sinde bu 250 aile Türk tabiiye- . . zetliğirni ne Cümhuriyet Halk 
tiin rikapta gidenlerle birlikte di. Günün birinde o da hünkara ve harekatı hakkında hünkara tine kabul edilmişler ve müba- Yu.rut?'l~larm ıa?e edemıye- - Fırkası, ne de Serbest Cümhuri- Brezilyada 
berhava olacaktı. Halbuki tesa- bir jurnal vererek faillerin içer- malumat vermek üzere para mu deleye tabi tutulmuşlardır. cekle_rı çıflıklere .aıt vere~e~erl yet Fırkası namına koyuyorum. MONTEVİDEO, 4 A. p.. · 
lüfen ogün Sultan Hamit na- de aranılmasını arzetti. Hadise- kabilinde Sultan Hamidin hiz- Komisyonun göndereceği t~ınat me~.elesın~e :enı~ır .va Müstakil olarak İstanbul şehri- Brezilyada bir kıyam vukuu118 
M::ız kıldığı mahalden kapıya yi Ermeni erbabı ihtilalinin ter- metine girdi, beş yüz altın har- memur - ki ya Saffet veyıı Ra- zıy~t te~a~du~ e~~ti.r. Çıftli~- nin ekseriyet nüfusunu teşkil e- dair hududa yakın yerlerden ge 
"l1Üntehi koridorda alelusul seıa tip ettikleri en ufak teferrüatına· crah ihsan edilerek Sirkeciden sih B. olacaktır - oradan hic- sahiplen çıftliklenıun mesahaı den a,ınele, şehir hududu dahilin len haberler açıktan açığa ınüP. 
n~ muntazır bulunan Şeyhülis- varmcıya kadar sabit olduğu hal ' şimendifere bindirildi ve gitti. ret edecek olan 250 Türk aile- sathiyelerinin fazla olduğunu, deki fakir köylü, küçük esnaf, lağalı görülmektedir. Mesele·· 
ı.;m Cemalettin Efendi ile görüş de Fehim paşanın failleri içerde Sultan Hamitli itlaf etmek için sini sureti luısusiyede kirala- Yunanlıların istimlak listesinde küçük memuru temsil eden halk nin hakikati Rio Grande do Sil 
meğe koyuldu Bu mülakat mu- aramak yolundaki jurnalı bu can 

1 
vazife kabul etmiş ola;,. (Jüres) nan bir vapura eşyaları ile bera ki miktardan fazlasınm kendile- namına koyuyorum. Tahakku- hükfuneti dahilinde askerleri' 

tattan bir parca fazla sürmüş- yakıcı şımank adamın mahiye-' çok ge1;meden Sultan Hamidin her irkap ve doğruca İzmire nak rine ait bulunma!! icap ettiğini kuna çalışacağını en birinci şey polisler arasında bir ihtilaf "~ 
tü. Halbuki he~ı>pca o dakikada tini iraeye kafidir. Fehim paşa hafiyeliğini alarak Avrupaya !ettirecektir. Bu 250 Türk aile iddia etmişlerdir. Keyfiyet he- fakir halkın reyini, otoritesini, niza çıkmış olmasından ibaret!'' 
Hünkar arabasilc camiin dış ka- bu yoldan faaliyete geçerek te- döndü ve hayli hizmet etti. si Muğlaya iskan edileceklerdir. yeti umumiyetle tezekkür edf. iktisadi ve içtimai haklarını mü 10 kadar !rimsenin yaralandığı 
'lısı hizasında bulunacaktı. Bun mini istifade etmeği düşündü (Bitmedi) Türk heyeti mur:ıbh:ııııası lecekti,. dafaad..-. _ıjyayet olunmaktadır 
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Şehzade başı 
• • 

mevsımı 

lıtanbulun geceleri uyanık kalan biricik semti, Teırin yaklllfınca hu
t l$i bir hal alır. Tiyatro aalaılarının kapdarı rengi.renk ili.nlarla aüılenip 
hi!zonir. Eli çıngıraklı çığırtkanlar, temaıagiran efendileri eğlenceli bir ge
""ı..: Ctirm:ğe davet ederler. 

Şehza<lebafı , ~u bir kaç gündenberi uzun süren yaz ataletini Üzerinden 
Qb trş gibi görünüyor. S inema kapıları bele Cuma günleri hınca hınç dol
~tndır. Koıniki şehirler, biribirlerile r ekabet etmeğe baıladılar. Bir taraf-
' ~~ '1ıeşhw· çayhaneler, mevsim tuvaletine koyulmuş bulunuyorlar. Anlatı· 
'.ro,. ki, ~chzadebaşı, bu ıene kendi•inden epice bahgettirecek? 

Dağ yemişlerinden : Koca yemiş ! 
Son e Unlerde mevsim yemişleri arasına kocaycmit te karıştı. Kocftye· 

"ıiıini kim bilmez. 
Kırmızı reng i ve olgun . • •.. o, dikenli kabuğile ağızda eriyen bu dağ 

teın;ıi, latanbulda hemen de k ;ptilerin istifade•ine terkcdilmiştir. Bunlar, 
kenden Büyüktlere sırtlaı·ına dağılarak oralarda pek mebzul ola" bu ye. 

41İılerden sepet sepet toplayıp ilk vPpurla şehre indirirler. 
Kocayemişi, sonbabann en son dağ yemişidir. 

Avuç açmak san'ati 
l:lir takım çocukların küçük yaş-ı ıikayet edilmedi. Fakat bu §İl.Ayet

'~ dilenciliie •lı•br•ldıklarmdan az ler, görülüyor ki teıiraiz kaldı. Hala 

HAL SNAF 
Mısırlı eğlu çeşmesi akmıyor 

Yapmak, bir muvaffaluyetbr. F~-ı B;yin çeımeden bir bardak su doldu. 
kat yapdam ya§atmak ondan daha rarak İçiti henüz gözlerimizin önün-

denberi akmıyormuf. Buna sadece 1 

hayret ederiz. 
büyük bir muvaffakıyelJr den gitmedi. 

Naııl bir mini yüzünden olursa ol-
Kayıtdaitı suyunun Kadıköyüne 

akıtılması münaıebetile yeni yapılan 
çeımelerin önünde irat edilen ıata· 
fatl• nutukların akıi daha kulakları

mızdadır. Belediye Reisi Muhiddin 

Şimdi, aradan bir ay bile geçme- ıun bu çeımcnin akmamasını bir ma 

den ititiyoruz ki kü§at resmi bu ka· zeret telakki edemeyiz 

dar §8§8alı olan çe,melerden biri, 

Mısırlı oitlundaki çeıme, bir kaç gün 
Alakadarların nazarı dikkatini cel

bederiz. 

Ne kazanıyor ki vergi versin .. 

Şu adamcağızın seyyar 
ğında neler yok! ... 

dükkancı· hatta kaç haftada satacak ve bu sa- olmadan geçinir pek çok küçük sa· 
hı.cağı ıeylerden kaç para kazana- tıcı vardır. 

Boncukların, teıbihlerin envaından 
tutun da, katır tırnaitına, kunduı-a 

1 

baitına, ağızlığa ve tesbihe kadar 
her §ey var. Bunların hepsini bir ara
ya toplaaan belki bet lira veren bu-
lunmaz. 

Bu hırdavatı kimbilir kaç günde, 

cak? Fakat, resmini goruyorıunuz, Hükılmetimiz, hu kabil ayak satı
o bundan müteessir değildir. Hatta cılarından kazanç vergisi ahnmama
ıigaraaını ıannakla meşgul bulundu· aını düşünüyor. Bu karar, her halde 
ğuna göre, keyfi de yerindedir. çok rerindedir. Şimdi •iz söyleyin: 

latanbul sokaklarında namuskflra- Bütün sermayesi bir iki yüz kuru-
ne ekmek parasını çıkarmak için böy şun içinde olpn bu zavallının hangi 
le aza kanaat eder, kimseye muhtaç kazancından vergi alınabilir? 

Mektepler açıldıktan sonra .. 

• 

• 

Bir kaç gün evvel mektep!.- açd· 
dı. Sokak hatlarında kız erkek ten 
ve neıeli kafileler halinde mektebin 

• . ......, 

yolunu tutan talebelere sık sık tesa-ı sa, ana smıfları küçük yqta 
düf edilmei~ batlandL Uk mekteple-! !arla dolmuttur. 
re bu sene, tehacüm fazladır. Bil has-

1 
• 1 

-····-····-···--···············-··-·-·--·············-···-·················--····-·····-······-·---··---·------sokaklarda yolculara avuç açan, yav küçükleri, kiralayıp balkın merhame- Bunlarla ciddi tekllde milcadele 
rulara rast geliyoruz. tinden daha kolay istifade e~k yo· 

Bunları, dilenciliğe alııtıran, ck;e- lunu bulan mürabnhacı dilenciler a2 etmek polisin batlıca vazifeti olma. 
riya a"" W' babaları ddilcliı-. B37lo . d~ğildir. lıdır. 

I 

Sokakta ucuz makarna .. 

Un fiatleri, inanılmıyacak derece
de düıkün olduitu halde makarna fi
atlerinde biç bir değiıiklik yoktur. 
Bakkal dükkanlarında makama kırk. 
kırk bet kuruı arasında &atılıyor. 

Ancak ıon günlerde bazı ıeyyar 

makarnacılar türemittir. Bunlar, İf-

portalar içinde okkatı yirmi kurutt 
makarna sabyorlar. Anlatılmıy., 

nokta, bu makarnaların neden yapıl. 
mıt olduğuc!.ır. 

Belediye böyle itportalarda çok il• 

cuza satılan makarnaların terlcib<o' 
tetkik ettinnelidir. 

Bitpazarı ör. ünde ... 
Bitpazarı önünde; bin bir çeıit tey satılır. Resimde gördülrleriniz b•kı· 

sahan ve tencere ile, eski kullanılmıt elbise satanlardır. Bu kabil eşyanın . 
daima alıcı11 bulunur. latanbulda doğmuı büyümüı bir çok insanlar v:ırdn 
ki, belki ömürlerinde sırtlarına yeni elbise giymemişlcrdir. 

Bitpazarı ve Yenicami avlusuna fakir sınıfının bu rağbeti, anlaıılan da· 
ha bir çok seneler devam edecektir • ------------·-·· .. ·-··-· ............................................ .. 

Haril, hayat, kaza ve otomo!>il sigortalarırım ~~ 
Galatada Ünyorı harıında klln ÜNYON SiGORTASINA ' 

TOrklyede blll fasıla icrayı muamele etmekte olan 
Y aptınnııı. 1 

' . "' ÜN YON , 
kumpaııyuına bir kere utramadan ılgorta yaptırmayınız. ! 

1 ele/on: Beyodlu • 2002 ~!!!i!~~!ıiıij 
-..:..·:"'·:c;:ı;o-;-:::;-. 
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ismet Paşa, Fethi jlstanbul belediye intihabı bu sabahtan itibaren başla 
beye Cevap •veriyor (Batı birinci .:rufede) eabık villyet meclisi azası, Hi Müllıakat intihabatı: da pey- kudret ve şahsiyetleri meçhul tüccardan, Soysallı oğlu Suph 

Rıza B. Mü Erkimbarp Kay. ve Hasan Remzi B. sabık vili:ytt deıpey bitmektedir. bul kimselere müracaate mec- Burdur mebusu eaboılo, Ce
1111 

İb Halkalı Ziraat mektebi sabık nı 
• sabık ş. Demiryollan kuma., S. meclisi uaaı:, 17 Avukat ra- Kr 1 kazuuıda bur ve muztar kalmıştır. mi, Tahir Celfil B. tüccardan. fi 

Ba-Qvn.ktlln M i llet Meclisinde Sait B. esbak Cemiyeti belediye hinı B. sabık vilayet meclisi a- Bu meyanda dün de Kartal Serbest fırka intihap müca- mi zade Nuri B. tiiccardan. 
y ~ azası, 4 Vehbi B. zası, 18 Muhiddin Pş. sabık vi- intihabı bitmiş ve Cüınhuriyet delesi için bilhassa bdm propa BEYOOLU KAZASI 

f•od ettı•kleri tarihi BEYKOZ liyet meclisi azası, 19 Bürha- Halit Fırkası namzetleri 50 re- gandacılardan mürekkep bir he- Makbule Hf .. Nezihe Muhitti 
• n · B .. 20 N'h B k' l • · l\lehmet Ali B. eiôbak şehreınio 1. Mehmef: AB. sabık ce- nettin . tuccar, ı at • ŞO ye ka.,.,.. 550 reyle intihap olun- yet teş ı etmıştır. 

tk b dl 
.,,. ya Molla B. Avukat, Mimar nu un ma 8 miyeti belediye azası, 2. Salih förler cemiyeti reisi. muşlardır. Bu heyet azalraı semt semt B., Ebubekir Hazim B. sabık 

• . . -. • Arif B. sabık Galatasaray lisesi FATİH Silivri, Malttpe, Şile, Yalova dolaşarak bir takım konferans- mebusu, Doktor saWıattin T 
B.fYeldl I.-.t Patanın Serlıeıtjleketia hariçt- buicla:r itı.al etmiye .. d .... 3 Sadi B bık Cemi- . . Ka intihabatı da bugünlerde başla- lar vermek suretile propaganda Kadri B. eabalıı: fe)ıremaneti 

fırka ıw.;. Fethi Beyin teakitleriae rek seçinmui meoeleoini tahükuk mu. uru, : · sa . 1 Latife Bekir Hf dm aktadır H s De fenniye mildü·" Nuri B. es 
Mil•-· M--li-· ~- _.ı:..: miiokit ettiaı k ;..;. tam yedi - a"--•· yetı beledıye azası,4.Se.nıye _ıs- . ·. . . . · · mak üzeredir. yapın · eyete uat r- • .., 

- ···· ---- ·--· -r ,..., H lk B kim Bırliğı reısı, 2 Dr. Hıkmet B. c-h . . halkmd . tih b vic ve Nezihe Muhiddin H. lar manlı banlraaı mecliai idare 
mulaıi ve miclellel cnap1arııu mub- tık Yedi. ıeneclenberi ı.. beclihimeıe mail cenani Hf., 5 u ı . - ·ı.a l' · iza 3 v<- nmız a m a a "' dan, Yusuf Ziya B. Hukuk müd 
t .... i ıwtku <Mim a:r- ~. ~ leyi bu m~ett~. talıaldıuk ettir- yager, 6.Salihaddin B. sabık C. sabık vı ~ mec 

1111 ~· • ijtirak için büyük bir alaka mev da dahildir. !erinden, Orhan Mithat B. a 
mlfbk. ......... dd~ .w:rW. ~ ~. ~ier P~. böyle tahakkuk et: belediye azası. Ahm~t Bıcan B. sa9ık cemıyetı cut olduğu gibi reyini de Halk Bundan başka müderris ta- - Ahmet Rüstem B. esbak Vaş· 
ıo,._; Jııais oı.a bu müim Ye tan· tirebiliroek lıedilıı bulclaldan ba aeti OO ~tediye azası, 4. Top~;Pılı Hi- Fırkası lehine lmllanmak için mail Hakkı B. de Bakırköyde ve sefiri, Sadi Rlıa B. avukat, 
hi ..,tını ..... ınabadiai ele buııün net ceden dolayı manleket lıir kat daha BEY LU kim ~ade Mehmet 1:'· ~ccar, ~· derin bir temayül vardır. diğer ba.zJ mmtakalarda konfe- dis E" esbak mebus, Panciri 
re cleTun edi~z: memnua olacaktır. 1. Nakiye Hf., 2. Cevdet Ke- İ l S tkı B eınlyetı beledi l bak O.. bankası müdürü, Mar • -· - sınaı r · c - rans ar verecektir 

Traktör meseleei Zaten fiat Ye tatbibtta MnltS'C ve rim B. 3 Nemli zade Mithat B. Dr t K~ ·ı B Davul çal nacak · um Ef. avukat, Avram Nauns 
1 1 d. . ~.__ ' ye azası, 6.. . . zzet. ..mı · ı Fırka beyannameler dagı-·t-

1 - Tenkitlerini& takclir olu- ren •ey er oöy en •t• - ~m- Ticaret odası reisi, 4. Sadettin avukat Cemal Oğuz B. vil.iyet 
cak lıir adır lıi tuzaktır da yaldızlan .. cak sıcak akan te:rler . . . b led' sabık cemıyetı belediye azası, 7 İntihabat ile halkın tamamile mak suretile de halk arasında mi meclisi azau, İsmet B. Dii 
Eilenceli -..::k i~n r diy........; deiiJ baıit ııörülen maddelerdir. Bu Fent B. sabık cemıyeu ~ ~ye Vasfi Raşit B. sabık cemiyeti alaka.dar ve haberdar olmasını propaganda yapmaktadır. Her umumiye müfettişlerinden. Esat 

lua d" ·· t dejı1clir derelim ., bant maddelerin tahkik ettirilmesi azası, 5 Cafer B., esbak emıye beeldiye azası:, 8. Galip Hakkı temin için Viliyetten kayma- yerde Halk Fırkasmın kazanma ri B. mütekaidini askeriyeden. 
~: muel~seırinde samimi olarak ııcael~ •i;ir• -re ı.. da ~cak İf ya- ti blediye azası, 6 Muammer B. B. doktor, 9. Refik Ahmet B. kamlıklara mahallelerde davul sı üezirne yeni iırkadan eski ba- B. Tekirdağ ticaret odası reisi. 
İzahlıt almak iıteclinizse traktörü,.,.. pan, •t bilen a~lara muyeHer o- İş Bankası müdtirü, 7 Fortun V ki · 1 · ··d·· ·· 10 mi B fabrikatör, Vegleri Ef. 
duğwnaz ı:ilıi çiftçi hayvanını da 1ıa- lur .. (8raYo oeol~ı). .. . zade Murat B. Zahireborsası re- a .t yazı ış en mu uı.:'1' . çaldırılarak ilinlar yaptırılması li pervaz iddialar kayp ve yeri- Sisam Beyi, Pantazidis Ef. R 
--ı. idinia. o zaman ıize eli- Bır uzun clanıryolu uzermcle ııe- . . 

8 
H d' B s· Avnı B. avukat sabık cemıyeb tamim olunmuştur. ne ttreddüt ve endişe hakim ol- por kulüpleri reisi, Hikmet B. 

;:celıtim iri propamda traktörden çen bir tiren katannm kıymetini öm ~~· Odam 1 
• : ~g~ta.cı ~e belediye azası, 11 Manyasi zade •• muş gibidir. , lı:at, Dr. Necmettin B., Vehit 

bahııetmediğim ı:ibi çiltçi hayvanın· ründe bi
1
r anlarabab!l~P~!." bi1'~1 ada· ı1cakret a~ı r~ıb~ı.1 d' ecıp · Feridun B. esbak cemiyeti be- Usküdar şoförleri ye- Yarın şehrimize gelmesi bek bak ticaret müsteşarı, Cemal B. 

dllD ... L-L--~-dı'm. Çü'nku·· ...__ me- ma nHı • ta ı ırmuz. ~Y ."er ça sa lI cemıyetı e e ıye azası, l d' 12 S di B bak car. Arpacıog·lu Nikolaki Ef., H .......,~~ "" d iJ e ıye azası, a ·es pa · h k d•J ]enen yeni fırka merkez ocağı. a 
•eleler tetkik ouamaktadır. Her ikiıi- nklarım tabaklanmanuı er erden 10 Kara Mustafa zade Ahmet lis müdürü .ve sah.ık V. mecl.~ Ill r aya geçme 1 er zasından Nun .. ve Ag"aog"lu Ah- B. eıbak sefaret başkatibi, Dr. 
nin mahiyetine söre elbette Millet ciyerle_rmit .. ~u~cla~ ~ayet ediyor· B. tüccar ve sabık vilayet mec- - çült Rifat B., Kadri B. 5abık 
Medioinde fllYllDI kabul olacak bir lar. Eger koylulenmıze çarrldarmı .. , T f'k B bak azası, 13 Ali Seydi B. sabık vıla Bir gazete Üsküdar şoförle- met Beylerin iştirakile umumi mat müfettişlerinden, Ziya Şalı:İ 
mevzu haline ııetirilec:ektir. Biz köy-1 tabı.klanmıı derilerden ırjydi_rmek bi IŞıs~ aza~r._ 11 e~ ~ C · e~ . yet meclisi azası, 14 Dr. Musa rinin heyeti umumiyesile S. C. ictima akti muhtemeldir. muharrir. Moralı zade Nail B. 
ler için elbette onların menfutine ze naıip oluna bununla ilinıhaye jf. e remım ve sa 1 emıyetı Kazını B. sabık vili~et meclisi F. ya iltihak ettiklerini yazmış . Fethi Bey intihabatın .ıeti- - vuş B. tüc~ Kazancıyan B .. Be 
muvVık olaa -deleri liberal olan tihar .~d~eiiz. .~':' "!9"'leketi_n bü- belediye azası, l2 Abdülkadir azası, 15 Fırıncı Şakir B. sabık tır. Dün bu hususta Şoförlerce cesine kadar şehrimize kalacak 1 ~de T~ B., .Ka~ka;n Ş 
efendilerinden çok daha enel dütün· tun koyunde mııhnn bir oerveti .. d. Ziya B. avukat ve sabık cemiye- viliyet meclisi azası, 16 Ali miyeti erkanından Senihi Be- tır tin .B. Bbah':'fYe. mButekakıtlendnde~ 
mii§ ve tetkik etmiıizdir. M..ı.aza r°'":'aktan kurtaran ve ~k ta.~rruf ti belediye azası, 13 Nazmi Nu- . . . seyın . çı tçı. ert etza e "' 
bu ince oyu-• teıiri ioa iki oaatten t_,n eden bu kadar ı..ıt tedbiri her . İ b l Sa . Mazhar B. doktor, 17 Nurettın yın ma!Umatma müracaat et- Maamafıh buradaki ikameti- B. avukat, Aşır Efendizad~ Ki 
fazla olirmedi. BaıYelr:ili• mütemadi- köyt,! ayn ayn tathilı edip öjre- ~· ~·-~~~k\_ve 8~ .u 

14 
;ayı Münşi B.,esbak C. beledi)'e tik, dedi ki: ni Meclis açtlmcıya kadar tem- Sadık B. avukat 

yen lıir telıeddül halinde olduğuna nebi için ııeneler~ ve lnı ..... etli ırligı . atı 1 umumısı, ~v: azası, 18. Dr. İhsan Arif B. sa- - Değil heyeti umumiye dit etmesi de muhtemeldir. ADALAR KAZASI 
zarif ifadelerile ııö1landeri çok hotu adamlar tarafmdan asratılmalıı lhım fik Amır B. esbak Şehremını bık vilayet meclisi azası, 19 Hu- hatta bir tek şoför bile iltihak Yeni hrknm namzetleri Ali Rlıa B. Mahkemei Tem)'· 
ma sitti. Hakilmte11 Bat•ekil ahval dw. Z•YJf adamlar böy!• teYI .. 1:"Pa muavinlerinden ve S. C. B. aza- lfisi Ertuğrul B. cemiyeti bele- etmiş değildir. Bu iddia da be- Serbest fırkanın İstanbul bak reisi, Avni B. Rum mektebi 
ve lılclisatm llpoile mütemadiyen t• ınazlar (BraYo • ..,.ıen). Bedihiyat 1 15 H. Raif B. esbak Şehremi allimlerinden. 
beclcliil eder. Çtinkü ınüt-cli .._ programından lıir madde ıt.he alma· s .' . diye azası, 20 Ali Kimi B. Da- nim Serbest fırkaya geçtiğim namzetleri şunlardır: FATİH KAZASI 
kimll mütemacl bir tebeddül teldi• ~ ~ii~de eder mioiniıı. VerııiJer nı muavınlerlnde~ ve C. B. aza- rüşşafaka müdürü, 21 Cel61 Fey iddiasına benzer. Yarın Kadı- BEYKOZ KAZASI (HiSAR) L''•fı Simavi B. 
de sörülür. Bazı bazı bahtiyar inoan ~ıllı ıst_ıhsal v~ ~b,ta hazan m.ü· sı, 16 Mehmet Alı B .. s~bık An- yaz B. a vukat,22 Nüzhet B. avu köyünde ve Üsküdarda intihap Asaf Bey - Şirketi Hayriye Bat- Nuri Ahmet B. eabak şehre 
lar vardır ki ıür'atle kemale ııelirl r hım teoıratı ha1zdırler. lktıoat ve ,.. kara Şehremini muavını ve sa- kat, 23 Tevfik B. Ticaret odası başhyacaktır. Bu iddianın ne- kitibi, M~tercim _zade fama~ Hak1? ti muhasebecisi, Hüsnü B. es 
ve artık defiımek ihtiyacmdan mü:. tihoal '.'oktai nazannd~'.' me~i- teoi- bık C. B. az., 17 Mustafa B. es- muhasebecisi, 24 Emin B. tüc- kadar boş olduğunu da bu inti- B

0
." NHul_fisBı B,::_ Hisalkr_~aünn zdahire1tac~- onya valisi Mustafa Hayri B. a 

tağni laıbrlar. Biliyoruz iri Fethi B ... ,. tı hdaız Bolanlan.':' l~adıb b~a~ta agbuaoı bak Maarif mtidürü ve sabık . h .. kt' .. k" b' • un . ,.,..nge oy en rmı.r Arif Oruç B. Yarın gazetesi bal 
0 

lıoıhtiyarlardıındn- Ye altı sene en>el azım ır. unu soy ıyen ızız ve • A • • ş··k .. AA 
1
• car ve sabık cemiyeti beledıye ap gosterece ır, çun u ır Bafmühendiai esbakı Osman B. avu harriri İbrahim B şehremaneti 

hattli• . . el tan ... ,._ d nu tahakkuk ettirebilmek için çekti- vilayet meclısı az., 18 u ru ı azası. tek şoför reyini Serbest fırka lı:at, Ahmet B rihçi '.Beykozlu, 
yırmıoene evv ı....,~u: an . . . .. .. . . 'nl • heyeti fenniye müdürü., M 

hiç ~. Hakilı:ate. bü- iumz zahmetlen ııoruyon.~nuz. Da- B. sabık şehr~mını muavı e- KADIKÖY lehine istimal etmiyecektir. BEYAZIT KAZASI Babri B. kunduracılar müm 
günkii kadar mükemmel idiler bizim ha da çok zab?'et çekecegu:. Proır· rinden, 19 Kamil B. sabık vili- 1. Safiye Hüseyin Hf., 2. Se- S. C. F. propagandacıları be· Suat Derviş H., Halil B. Müze Hüsamettin B. mavnacılar mü 
kendileri kadar bahtiyar yaraclılma- ......, oku~k ~u~nda ~lunmuılar yet meclisi azası, 20 Etem İzzet lih Cimcoz B., 3 Cemal B. es- nim fırkalanna iltihak ettiği- Müdürü, Şerif Ali zade Murat B. sa li, Osman B. kömür tüccarı, Ali 
mıt olmakbğımızı tabii ve mazur ırör fakat kendıleruun noktai na:Earlan- B M'll' t . 'şle . . .. l' k 1 • . be t bıJı: Antalya mebuau, Dervit zade Ha mülga M. mebusan ba kitibi, y 
··nı (B ı · .ıı.. .• •·-) Halk nın daha evvelden düıünüldüğünü · 1 ıyet gaze esı yazı 1 ". bak C. B. azası, bahriye binba- mı soy ıyere rey ennı ser s aan Fehmi B Nuri B Bonıa İb su er. ravo oes en --y...- ''d" .. 21 H . B El ktnk f ka l · · f" 1 ., · acen- zade Hasan B.. rahim Halil B 

fırkaoından tazallüm rolü de Halk ırösteren bu noktalar1 niçin tebarüz mu uru, aşım . e şı mütekaidi, 4 Methi B. sabık ır ya verme ennı şo or ere tası, Urfalı Mahmut Kamil B., Tah· zacı, Hayri B Ankara şchreına 
fırkuma azami derecede zulüm et· ettirmek lutfunda bulunmaddar. Ar- şirketi başmühendisi, 22 Ayşe cemiyeti belediye azası, 5 Reşat tavsiye ediyorlamuş. sin Ziya B. esbak Tokat mebusu, müdürü sabıkı, İbrahim İzzet B. 
mit olan .bir arkadatrn aizma yalıı1- ~da,lanm te"":r ~yiın ki flln- Remzi Hf., 23 Rıfkı B. sigortacı B. sabık cemiyeti belediy azası, BugUn bütün şoför arkadaş- Hasan B: Meto zade keresteci, Berç bık İstanbul varidat müdürü, H' 
mu zannolanurcla. Biz Serbest hr. cli~k;kkad_~~ Fethi Beyın. beyanatında ve sabık cemiyeti belediye azası lara haber gönderdim ve Halk Kerestecıyan Ef. sabık Osmanlı ban- B. sabık maliye tahakkuk milfet 
kanın çdmıaoı bir tekimüldür di:ro- te noatalarnuı taallUk eden mad . P b k C . . 6 Aziz B. sabık cemiyeti beledi- Fırkasından aynlmadıg" mu bil- kan müdürü, Kurşuncu zade Edip B. rinden, Dr. Edip Kamil B. Satıl 
ruz. Mali ikboacl veclahıli harici po. deler itte bahsettilderimclir. Ben ııü· 24 H~~et ş. sa5 ıy emfıZy~tı ye azasr, 7. Emin B. sabık cemi- . . . . Haydar B. yorgancı, mobilyeci, dö- Balatta fabrikatör, İdris Ef. celep 
!itikada o kadar çok 'ttihamdaa zel oyanları hakikaten severim ama beledıye azası, 2 usu ıya yeti belediye azası, 8. Azmi B. dirdim ve reric:rını Halk Fır~a: teıneci cemiyeti reiai. Halil B. Nakli ciri, Hilmi B. sabık posta telgraf 
.a millet 1• 1~." ;,.;nd~""r at_,.,.::':: bu oyunlan anlıyan adam.lann karu B. sabık vilayet meclisi azası, bak · SI namına ıstımal etmelennı yat şirketi sahibi, Suat B. noter mu-u•~ ·r .... -. ~-- T es cemıyeti belediye azası, Muhittin B .. Ayvansaray deği 
clir sibi sözlerine kartı ııuimiır:i çıkar llnda batladıimt noktadan ıimcliye 26 Ömer Faruki B. avukat, 27. 9 z· Al' B rica ettim. avini, Hayri B. esbak Mec. umumi müdür muavini, Haydar B. müt 
nuyoruz, fakat kendiı.i lıanire si· k~dar !~ ~ç~k aaathk mu"akakt Rifat M!ie et B. sabık Cemi- ıya mı . tüccar, 10 Asını f azaundan, Sedat B. bankacı, İzzet B. idini askeriyeden, Yani Volos 
d ·~- ilL .. 1 clilı:l . bir team haizdır YY zade Nuri B. tüccar. Karşı tara Fazıl Hakkı B .. Kasım B.. Halepli ı b 'k A A er sı:"-," " ooy e ~. aatulı:Ja. . . · . yeti belediye azası 28 Nail Bey a rı atör. ziz vni B. ıiraatsı 
nnda ınh11uırlarla eepJeriai cloldaraa Şmıdı eoaı meoelelere ıreç1yonım. .. .. ' , SARIYER ? Oğlu Yuvan Ef. kabzımal, Hantal- Klmil B. tüccar. 
muuliyetalllikten hOJlaııu aclan.lar Eaaa meoeleler ve fikirler üzerinde eczacı, 29 Mühurdar zade Nun 1. Hüsamettin Pş. sabık ce- ne yapıyor • zade Hasan B., OSKÜDAR KAZASI 
milletinfaaliyetini inhiııarlarla takyit konu,mak için Fethi B.ef. aylardan- B. tüccar, 30 Kara Osman zade miyeti belediye azası, 2. Sezai C . F ,___ KADIKÖY KAZASI Ali Naki B. sabık jandarma 
ettilıleri için Cünılıuri:ret SÜfı"!İ kar- beri kar§ı kaqıya ıı;elmekten muay- Suat B. tüccar, 31 Dr. Emin Serbest ümhunyet ır ........ ı Operatör Cemil PJ., Hasan Toıun kumandanı, Nazım B. mütekai 
p....ıa yüzlerini laıpıyacak adamlar :ren meıeleler üzerinde bir an teırak- Sükrü B. doktor 32 Lokantacı B. esbak Şehremini muavini ve lideri Ali Fethi ve merkez ocağı. B. mütekait miralay, Cemal B. esbak askeriyeden, Khım B. sabık cenı 
ı:ibi söylerler ~u Ji:i"don bir çok za. kuf e~ekten ihtiraz ediyonım. Fa- Aptullah B. 33 'thsan Namık sabık C.B.azası, 3 Amca Tev- 6.zasından Erzurum meb'usu Divanı Muhasebat müddeiumumisi, ti belediye asasından, Kenan B. 
valblarla tak:rit ettikleri için Ciimhu· kat elimden kaçamazlar. (Bravo '" . _' . . fik B. sabık cemiyeti belediye Tahsin Beyler dün sabahki eks Doktor Nazif B. sabık belediye mil- meclisi umumi azasından, Besinı 
riyet ırü-i kart•UDda yüzlerini ka· !eri). Behemehal °'!Y!etirim. Muay- B. sab~k vılayet _meclı~ı v.ası, ~.4 azası, 4 Aziz B. avukat, 5 Ali B. presle Ankaradan şehrimize gel dürü, Nazmi Duhanl B. tüccardan, avukat. Ali Nazif B. Emin B. 
pıyacak adamlar .,.;bi oözler ·"ylu··. yen meseleler Ye fıkirler üzerinde Nazmı B. Bah, nye mıralay mu- Muammer Salih B. avukat, Sami B. cardan, Ali Ntku B •. .., eshabı emli.ktan, 6. Salahattin · ı d' h b m1•1ct yorlar bu yüzdaı bir çok zııvalldar fikir münakaplarmda banıri köteden tekaidi, 35 Senihi B. tüccar, 36 mış er ır. aa a 1 e " en, Hami B. esbabı BAKIRKÖY KAZASI 
kıyunet kadar teaahürat yapıyor bu- kaçoalar öteki kö,ede mutlak keneli· Abdürrezak Şükrü B. Beıyoulu B. sabık cemiyeti belediye azası. Fethi Beyi Haydarpaşada emlikten, Nuri B. tüccardan, Lion Galip Kemali B, Moakova 
ıriin l>izzat Mecliste Halk fırka11nı !erini yak lıyac:aiım. (Gülmeler) bü H'l~" h · · 37 M'th t c" OSKÜDAR sadece İstanbul meb'usu Hay- Ziver B. avukat. . sabıkı, Ali B, lokantae1, Baha B. 
h .. - emlelı: k" ti' rih d k ı <ına mer ~ısı, ı a e- SARIYER KAZASI utan m ette tqhir etmek için ume n programını tq e er en . .. 1 C 1• 1 B b k . dar Necmettin Molla Beylerle bak adliye müsteşarı. Stile 
en afak bir tereddüt ıröotenn· 1 ötedenberi yalnr7 bugün değil iki ay mal B. Noter, 38 Halım B. tuc- . e a . sa ı cemıyeti be- ' Saffet B. sabık Hiraliahmer batkfi Fethi B, millga dahiliye nezareti 
ırena zulme ufnyan kenclileri:;:ı~;: danberi dikkat ettim ki tenkitlerini car ve sabık vilayet meclisi aza- lediye azası, 2. İsmail Şevket bazı akr.abası karşılamış~ır: tibi, Tavil zade Hafız Hüseyin B. vcti teftişiye reisi. 
meT!Dinde bulunan adamlann teca- en büyük ma•raf olarak timenelifer- sı, 39 Kadri B. sabık vilayet B. avukat ve sabık cemiyeti be- . Fe~hi B. bu ~evatl~ bırli~e, 
vüz ettikleri fırkayı alui vaziyette ler üzerinde temerküz ettirdiler. Şi- meclisi azası 40 Ali Rıza B. ec- lediye azası, 3 Vehbi B. sabık Şırketihayrlyerun Cumhnnyet 
ıröotermeleri ııibi mahirane br manev mendifer üzerinde açtıklan mücade- 41 N .'1 B B h · k · t. b Jed' 4 H · muşu ile köprünün Galata tara 
ra sönfünüz mü? Fakat ı.u manev- ledP-11 ne perİflln ne hazin ricat göı- zacı, .. ~ı . . a rıy~ ayma cemıye ı e ıye azası, asıp . . • 
nd.a hızla lıir ıeydir, bu hakikatleri t klerini hatırı z mıoınız? ilk kam mutekıdı, 42 Feyzı Ahmet B. A. Hisarı sabık belediye mü- fma. gelıı:ıış ve oradan hır oto-
ıahrif etmek için hakikaten t•tıla >•~daca!:' i ~ldir d eli!•~ ve iddia !B. Doktor. .. dürü, 5. Dr. Hazım Pş. sabık ce mobıle bı~~rek fırkası:ım İstan 
kaç bir ceoarettir (Bravo sesleri). ettiler kı kahilı teab ur ıdı. Bugün EM1NÖNU miyeti belediye azası, 6 Cemil bul şubesının bulundugu Nazlı-

İzmir hidiıeleri veyahut r_arm !~pıla~llir_di._ lopaı et· 1 Rana Sani Yaver Hf., 2 B. sabık cemiyeti belediye azası hana gitmiştir. 
B.ilmem bir sözüme dikkat ettiniz mek gayrı kabıli tehır bır ıhtıyaçbr. Te fk S r p D 3 H Ad'l 7 Muharrem Nail B. avukat, g Fethi B. Nazlıhanda bir saat 

mi efer kencliıine ve arkad lan B14ka suretlerle para bularak yap- v 
1 

a .ım ş. r.'. · · 
1 

Yusuf Nun' B. avukat. kadar kalarak fırka arkadaşla-
·ı· t d'J . L bu em1"' na mak kabildi dediler hiçbir delil in- B. sabık vıl§.yet meclısı azası, 4 
1 ııııa e 1 ıruyeceaoe m ekette . .' .. . . • . , B .. I d . . rile görüşmüş, belediye intihaba 
muhalefet fırlaumın tq kkülüne na- rdakmı atclanh .ı.:en~ılderıneb ~o bt~rdım ki f!'.· Recep B. ~bık vılayet meclı ug un nere er e Inbhap tı ve teşkilat hazırlıklarını bli
•ıl imkan verileceı.. buyuru ı ve azıneoın en •twı ır vaslta sı azası 5 Sadi B. sabık vilayet 

1 .., yor ar. ·ı k kabil el "ld' B nI ' 1 ? ''k b. l"k il rm ş fakat Acayip zmirde nutuk -..erek ken· ' e >'.apma eırı '· u. arın meclisi azas~ 6 hsan Sami B. var· yu ır a a a e so u ' 
eli fikirlerini ve taraharlannı b' hepunde mutabık kaldık. Nıhayet d kt 7 K- 1 B b k . 1 ~ meyus bir cevap almıştır. 
hakim edince halk fırkası ~zetelırena~ bula bula balclakları iki üç hat için ° or, . . ema · sa 1 

• vı a- İntihabın bugün takip edece- A k d b' h Jd 
n'ın .._Ik f ka k . .•-

1 
• kua vadeli müddetle yaptıg· ımız mu- yet meclısı azası, 8 Sadettın Rı- n ara an yorgun ır a e "" ır " mer ezın1n ta ği seyre göre Eminönü kazasın- l F h' B b t l ·· maımdan asla mu··t~oı·r olma~~: k .. •v.elelerdir .. Bu · muknelelerde rok za B. zahire tüccarı, 9. Kemal ge en et 1 • U emas arı mu 

--· ..,..... L-_1 dil • da Hocapaşa, Hobyar, Şeyh ak B" "kd d k. 'k 
Fakat zannetıniyordum iri muhalefe ~t.""" e er. Hatamızı ve ıiy.,..,. Salih B. Cüınhuriyet yazı işleri M h Gc l' • Ç 1 b' • te 1P uyu ere e ı 1 a-
ti de yalnız kendilerine haı bir ni· timizın yanlqbğı'." göıtermek için müdürü, 10 Talat B. Mirala • e ~et Y anı, . e e ~oglu A- metgahına giderek istirahat et-
met telakki etoinler. Siz yap a-1 Sıva~ hat~ oıt ~ı?ı alan bir .. t k . !" • b k bel d. Y laettın mahallelen, .Fatıh kaza- miştir. 
bilirıiniz Fakat bizim fikir! ~ · Belçıka §İrl<etine venmşız. Palıab mu e aıc sa ı e ıye a- smda Mollaşeref Kinnasti Şeb Serbest fırka lideri, Haydar-
l>eğenıni;ecek adamlar sene =- ~!a vermitiz ~kat hu. teraitle zaEı, 11 !.ka U·ılıisi B~hçet resmi, İskende~aşa, HocaUvez 
bilir. Serbest münakqa bayr • al dahi ıırket gelmemiş bu mıllet !ren- Hf., 12 Reşat bık vıl§.yet Sinanağa Sofular Mura ' pa a~a ~endisin~ gö~ bazı ga 
tında bu telildö · a1ruz k.,. eme: dilerinin taoaYTI1r ettikleri bir zara· meclisi azası fabrı atör 13 Esat • . .. ' tpaşa, zetecılenn Meclıs muzakeratı 
rine iqhiaar et~k iıti:ren ':ı.ni- r~ uiraı;aamı,. Bu netice gene bizijB. avukat eski haki..::ılerden H~ Halife, Husam~y, Muh- hakkmdaki suallerinden asabi
yet nazarı dikkatinizi celbetıni 01temlerınden kurtarmıyor çünki mil 14 Ecz F . B bık ·r ' tesıp İskender, Keçecıkarabaş, }esmiş ve hiç bir şey söylemek 
mu?. Hüzniinüzü tahrik etıni;~; let urf tesadüfi olarak talii sayeain- .. acı ent . sa .vı ~yet Hatice Sultan, Mimar Sinan istememi tir • 
mu? Biraz claluı seniı olmalarını ri de kıırtulmuı Y~ biz ~ena bir muka- meclısı azasından, 15 Hılmı B. kazasında Kemankeş Hacı Hil~ F tlu '3 . h de ld ğ 
ederim. Bizim ııül- eri . .ca •ele yapmak tohmetinden asla kur- . .. ' . . . . e ., e.r ~er O U U 
den biri olmalı • ;:;.Y enmız. tulmuyoruz. Ba münaoebetle ..-zede- ruz. Hatti umumi ve aleni beyanat- mı, Mu~~ zade, Y.etııcamı, gıbı İstanbul ıntıhabatmda da 
llllZI bel1ri kend~ne huo~~~ ~bir.~• daha dikkat ettint Fet· Sarında serırüzeıtcular ile avantiiriye Arapcamıı, Emekyemez, _Berek Halk Fırkasının kazancağmı 
hulet olmak üzre huıuıi bir ıurette hı B . ~iZi",' programım121 tenkit et- muamele yapbiitmızı ortaya koydu. zade, Şahkulu mahallelerı, San nazan itibara almış ve te~ddüt 
verdik; Taırih etmek iııerim ki prog mek ıçın hır sene ~~ se~.e hatta ta: 

1 

~~r:. Bi.lhaı•a ar~.ızda.. ~.lu~ Y.er kazasında Rumelifeneri, Sa- içinde kalmış olmalı ki bu bu
ram dıye okudukları ıey Cümhuriyet ~v;:~e h~yalllenrun muoaade ~!ti uçı:ıncu .ıah:slar _'Ç'? aoz toyli".ecek· rıpçe, R. kavağı., Sanyer, Ma- susta da şakkışefe etmemiştir. 
Halk fırkaıında proııram olarak h •• ııen ıre mekte mahzur gor- len valut bıraz ıhtiyat etmek inoah d h il l · B k ki d bu 
nüz tesbit eı!ilmi d ··ıd· B e- müyorlar. Millet Meclisinde miinaka muvafık olur Belçikalılardan kendi en. ma a e erı, ey oz kaza- Son da kaya ka ar namzet • 

f eııı ır. ununla im ka ı · beti · • sında Koçallu Öme ı· · S 1 1 d onun maddelerini müdafaa et k ._ fil o Uf nun arrn 1Sa tecrübe !erile mukavele yaptığımız adamlar .. . '. r ı, ırapı- amıyor ar ı 
çin haiz olduium İmanın asla me ;. o!ıınmu.• mevzuları hulioa muhkem vakıi taahhütlerini ifa edememek ac- nar, Huseyinlı, Polonez köy ve Serbest Cümhuriyet Fırkası 
lat~ .istem~. Reomi ve haki~?bir h!r vaz1y~t almıt olan tedbirleri ~- z~nde bulundula~. ~ali itibu-ları hiç mahalleleri; Üsküdar kazasında İstanbul belediye namzet listesi 
vazıyetı teıbıt etmek için oöylü,..,. ~de dahı oloa mevzubahı etmek 11• bir zaman cayı munakaııa olmadı. Çakırcı Hasan Paşa İhsani ni ancak dün geç vakit matbua-
rum yoksa proırram halinde Cümhuri tıyorlar. . . . Çok doıtları varılır. Sorarlaroa mem . . ' İ ye, . . . 
yet Halk fırkaoına bunu ben teklif et . l~te Fethı B.~'.. bu b1ZJm huıuıi leketlerirıde nazırlık etıniı, itibu- luı- Selımıye, ~yazma, . mrahor, ta verebılınıştir._ 
tim inanarak, bilerek teklif ettim.ı •mtıyıız~ızda l>ııtün haratmnzın he- zanDllı ve batti buırün dahi itibarı Ahmetçelebı, Hamza Fatih, Bunun sebebı, fırkanın nam-
Kendilerinin talisiz Ye semeresiz mü s~~mı .. böy.le_ her .•ene hiro;r birer bu- müsellem olan adamlarla muamele Salacık, Sinanpaşa, Tavaşi zetliklerini temin etmek için 
dahalelerine kartı onun madd•lerini f!(bili'.'?':"ufFgıbı ye~ıden ~etkıluı vazede- yapbfm;ıızı ipdeceklerdir ve zanne- Hasanağa mahalleleri Adalar müracaat ettiği kadın erkek bir 
müdafaa tm k be · · · k k ı rız. akat biz aynı oalihiyeti mu d ·rim ki mahcup olacaldard Keza ' ' 
d e e nım ıçın ço 0 ay. arızi nmız hakkında k-·'lanma li'k I ka 1 . d k ır.dil il kazasında Büyükada Kadıköy çok maruf zevattan ret cevabı 
ır. w ya ve sveç mu ve eıın e en erı e İ . .. .. . 

Feth' B · b d'h' d d'kl . onla;-dan kendilerinin en iyi bulduk- temaıta bulunduklarnnız dahi itibar- kazasında Osmanaga, kbaliye alması dolayısıle muşkul vazıye 
1 

• ın e 
1
1 t ıyat e 1 en lar., ~n iyi düşünd.ükleri zamanlann !arı ııöz göıümıiyen adamlardır. mahalleleri; Bakırköy ka:zasın- te düşmesi ve listenin mütead-

Bec1ih. at dn~_kcla. d . b' h~oab~mb. ııonnalılabö. 
1 

ıktlfa ederiz. Bi· Memleketlerinin ileri gelen mües.e. da Şamlar, Ayayorgi İkiteller dit defalar tadiline lüzum hasıl 
ıy ec• crın en 1<te ır zım gı ı ye her sene he 'diri D 1 ti · h''k• ti · · · İ nokta H b b ıı b • d · · d · ı · . r muaraza sesı er. eve er1 ve u ume en köyleri rey vereceklerdir nti- olmasıdır. 

• . · u. u ~ 4' ug ay !t alı va- a gecen lf erının hesabını verebi)e. tarafından au.reti mah~usada iyi va. · .. .. .... . · .. · ·· • · 
k_jdır. En ~ek ıtha olu"~" ıse p!rin•-ı cek adamlar bulunabilir. Evet f . tan.>-. ...,.__1 "'--ek le! • hap yedı gun surecegıne gore Yem fırka, şohretlennden ıs 
t r11 ... 1 k . b' .• "( . • eea. ~ve ·~arı yu.-.5 o ugu ·- ,... . . 'f . d'"'' • ?"· _ m.e -. •ın ugd~y. ve Ptnn<; ih. dım. Belçıka şirketile yapılan lıiır hiçbir zaman tereddüt göıteı·meınit· dıger mahallat ahalısı de mütea- tı ade etmek ıste ıgı zevatı lıs-
ı•ya.ıd'" 1•

1
•"111 ctm.k ~uç olmamalc mu"."'ele tahakkuk etmo<liği l:alde tir. kıp günlerde sırasile rey verecek teye ithale muvaffak olamayın-

u:ım ır. ~le bu bedihı noktayı menı dahı onun ithamından kurtulm (M b d' ) 1 d' ' f · uv.,_ a a ı var er ır. ca tanınmamış, aynmaru , 

Nafıa Yetaletin~en: 
Kapalı zarfla manakasası icra edilerek ıhale edilemune ı 

binaen :i tesrinicvvel 930 pazar giinu pazarlıkla mubayaıı edil 
cep;i ilAn edilmi, olan su lşl~rı levazımının ~rtname veçhile l 
ay 7.arfında Avrupad~n celp \C te ·Jimi kabil olamıncap;ı dü"ıfl 
!erek pa,,arlıkla alınma<ından sarfı nazar edilmi~tir. Kapalı ı3 

usulıi ile alınmasına karar verilen bu eşya ve leYazıma ait miı~ 

kasa şartnamesi Sondaj leHzımı ayrı diı\cr le vazını dahi a 
mlinakasay' konulmak iizere tebdil ve bunlardan Sondaı makin 
)eri için 3 ay diğer levazım için de 2 a_,. teslim mııddeti kalı 

edilmiştir. l\.Iünaka ··ı, ·aha VekAleıindc mute~ekki' komi,yond.ı 

i:lnunuevvel Q30 carihine musadll pazartesi ~ant ı-ı de yapılacahtı 
Yeni şartnameler Ankarada Zat İşleri MuciürluP;ıinden isrıı 

bulda Nafıa Ba~ \1ühendi,Jiğinden mec-:ancn alınacaktır. Münak~ 

11aya iştlrAk edecekler, Teminat mektubuyla Ticartt odm;ında rrı• 

kayyet olduklarına dair vesikalarını hir zarla ve şartname dair 
ılnde tanzim edecekleri teklif meknıplarını da diğer bir zarfa ' 
bunların hepsini üçüncü biı zarf derun una koyup m-:erina han 
münakasaya alt olduğunu ve teklif s~lıibinin bim ve adreslerini ~ 
zacak.lardır. Teklif zarflarının mllnıkasa icrası aaatından eı;V 

komisyona verilmesi IAzımdır. 

F1nncı Esnafına 
lstınbul Ticaret MUdUrhiğiloden: 
bıanbul fınncılar cemiyetin.in 

idare heveti intihabı 8· 10·930 çar· 
t•mbı günü Karaköy'de Havyu hı· 

nı nda 22 No. da kıl in cemiyet mer 
kezinde )ıpılıcığ1 ve saaı 10 dan 
16 ya kadar intihaba devam eJile
ceği alAlmhrana ilan olunur. 

lstanbul üçünctl icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borcun temini lltlfuı için 
rebnedilmı, olan 38 S KlREN sifı:Je. 

unde ıoz penbe ren~indc kıymctdaı 
bir tek 1. ·cı açık uıırma •uretiylt 
ıeırinievvelin dokuzuncu ptrştnhe 

günü Sandal bedesteninde -ut on 
uçıen on heşc kadar '•tılac•klir ıalip

lerınin mahalllnde ~aıır bulı n•cak 
n 

• 
BeyoAlu Sulh Mahkemeıi l 

düncU Huknk HAkimllP,-indtn: 

Beyoğlunda Bursa sokaıtında 

numaralı madam Kıtına Yu\&nid<' 
pansi7onunda ·ııkia ve l•tanbul 
Galıtıda Çlnlli Rıhtım hanında ik• 
kattı 15 numarada Hugo Sdnn 
mliessesesı Turkiye mume<,illi~I nı 
murlanndan iken 21 ığu. to• 111 

urihinde lngiliz ha<tıhane&ind ' 
eden benT. ru•lardan Bazil Ob· 
F.fendlve ait muhtelif ve kulli~' 
11'1kdarda e ki pullarla iki t ~ ~ 
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Müterakim oktruvalar ihtilafı kökünden halledilmiştir 
VtlAg6tttJ Asri tiyatro Qktruva 1 Mahkemelerde 1 Poiiate 1 Elıonomt -j 
1 B 

Bir intihar ,...._M ___ --' 
O Vergisi Projenin ihzarına ihtilaf kökünden eraet . . . . . . ensucat 

Liman işleri 
Hamdi Bey dün 
Ankaradan geldi iki - ı teşebbüs edildi hal fasl d.ldi l "Y da d" Bır ihtiyar kendısını F. b k J nci taksitler de ve e ı arın,, vası un b -ıd- a ri atör erin bir-

.ı\lman grupu bu işi . kz ••rü1• d" as ve o u l . kJ"f l d Liman tarifesinin tezyidi tahsil ediliyor Belediyenin le.aran fabn- na en go u in . b" eşmesı te ı o un u 
6 ayda bitirecek kat .. l . etti dd" tihann sebe ı F asla varit dekil 

ol P&ra.sını vermiyen- Şehrimizde inşa edilecek as- or erı memn~n . Arif Oruç ve Şems~ ın fakru zarurettir ak.at dünkü içtimada Uzun müddettenberi Anka-
ltr fi'len çalışbrılıyor ô ~iya~o, hal ve saire için be- İstanbul belediyesıle Sanay~ Beyler beraet ettiler Sama d A _ h da karar verilmedi rada bulunan Liman şirketi mü-

\> . . . • • . •. lecliye ıle Alman grupu ara.~ınd_a birliği arasında oktruva resmı .. v hke- tya a ga am~ dürü Hamdi B. dün şehrimize 
o.ı vergısının birıncı taksıtı kat'! mukavelenin imzası uzerı- f d .. d be . devam e- Dun sabah Agrrceza ma oturan 70 yaşlarında Andnya Mensucat fabrikatörleri dün avdet Hnoo;•tir. 

etra ın a ote en n · d Yarın g tesi sahibi d" k d' · · l k til Ticaret Odasında bir içtima yap --·...,, · olurunuştur. Vergiyi ver ne bu baptaki projeler hazırlan- den ihtilaf esasından halledil- me~ınO e aze . ~ ed . u~ en 1~ 11? e a~ma_ sure e Liman şirketi meclisi idareei 
:~e~ de yollara gönderile- mağa başlanmıştır. miştir. Bilhassa müterakim ok- di.A:rlfB ~ç. vetmuh.amr .,.~slu - ın_?har etmıştır. Ailesı.ne. bı:hak- ınışlardrr. dün içtima ederek Hamdi Beyin 
~ ~~ ç~h-~t~~ır. Tiyatro binasının Tepebaşm truva resminin tahsili meselesi n . enn emyızce na zo - tıg~ v~~k~pt_a z~retten ıntı ar Bu içtimada Oda tarafından Ankarada yaptığı teşebbüsat 
~ının ıkıncı taksıtının de da yaplıması takarrür etmiştir. Türk sanayi erbabı lehin~ çok nan d~valanna bakıldı. . ettıgm, b~l~ıstır. :~:;::r~ttihat meselesi gö- hakkında verdiği izahatı dinle-

D
•line başlanmıştır Projeler altı aya kadar bitmiş iyi bir şekilde halledilmiştır. Arıf Oru~ v~ Şemse~din B. !) Jnku · r t ar miştir. 

. efterdar Şefik Bey olacaktır. Bu anlaşma hakkında Mi;l~ 1
1
er ;ahkeme e azır bu unuyor 1 -Vezirhanı arkasında otu- Fabrikatörler arasında bir it Hamdi B. dün bu seyahati ve 

!) Ll d 't' ki' Sanayi Birliği katibi umumısı ar ı. ran sarraf Mehmet Ali B. in e- tihat tesisi için evvela küçük ser Ankarada yaptığı teşebbüsat 
tftcrdar Şefik Bey bugün man a vesaı ı na ıye- N . N . B bir muharri- Maznunların vekili Ruhi B. mayelerin küçük fabrikaların bir hakkında bı'r muharrı'rı·m:~e ş 

d hrim. el k . . . azmı un ey d bul d E 1 vine giren hırsız (2) altın sa- 1 . ~ 
a an şe ıze g ece - nın tanzımı . · hatı vermiştir· de ora a unuyor u. vve ce 1 -- b' f eşmesı lüzumu öne sürülmüş- izahatı vermı·şnr· .. 

mıze şu ıza · . hk . . .1 at, e mas ıgne ve ır gramo on .. 
. . . d' İ b 1 b b anayii ok temyız ma emesının ven en tur. A k d b'l' ,_, A _ • • • Seyrısefer merkezı, şım ıye - stan u er a ı s . k il' • k d çalmıştır. - n ara a, ı ıyorsunuz "' 

'"'8ım Beyın teftişı kadar yalnız otomobil gibi ka- truva hakkında. ce:ey~ ~den karara aıt na ~z amı 0 un u. 2 - Beşikıaşta köprülü ha- Dünkli müzakerat bu nokta bir kaç içtima yaptık. Liman 
.. lıfilaldrat İnhisarı umumi ra vesaitile meşgul idi. Halbu- müzakereler netıcesınde ıttı11:az E_vvelc~ ver~en kararda: Şem j marn arkasında oturan Selim üzerinde cereyan etmiştir. ücretlerinin nasıl alındığı, ne gi-
dli?ü Asım Bey, dün Kaba- ki nakliye vesaiti yalnız bun-ı edilen mukarrerat~n fazlasıle s~~dın B. ın Anf Oru~ B. ın tev Efendinin evine hırsız girmiş, Kamhiyo fiatleri bi ücretler olduğu, ve limanın 

~11 lll§U.ı hitam bulmakta o- dan ibaret değildir. Deniz vesa memnundur. Sanayıı k_ısmen ye J<f~~~eı:ı ~nra Yarın ?3: neşret- öteberi çalmıştır. Dün Borsada İngiliz lirası şekli idaresi hakkında hükumete 
il~ depolar ile başmüdür- iti de sıkı bir intizama tabi tu- ni in.kişa~a- başlı:ı:an bır . ye_rde tıgı ~1:1 m~nedemzsı_nız!,, _ya- 3 - Kırlangıç vapuru tayfa- 1030 kuruşta açılmıs ve ayni fi- izahat verdim. Bumeyanda diz
binaıını tetkik etmiştir. Bu tulacaktır. tııkyıt edıcı a~a~~l onun ınkışa- z~s~ huku~etın ~~vı şah~ı~.e- sından Mehmet Ef. Balıkpaza- atte kapanmıştır. barko ücretleri de mevzuu bahıı-

i sonra da Mecidiye köyü Bunun için seyrisefer merke fı~a d~ marudir.Erba~ı sana tıı;ı:ı .~ah~~r mahıyetınde. gorul- rında bir birahanede rakı içer- Liret 9.02; Altın 919 kuruş- oldu. 
\ltrında i111a edilmekte olan zi, liman içinde çalışan ka~ı~, yıın şımdıye kad.ar va~ı .. olan muştu}~ıge; t~raftan Arıf Oruç ken cebinden (25) lirası çalın- tan muamele görmüştür. Liman ücretlerinin tezyidi 
ilp ve likör fabrikasınuı in a sandal ve saire gibi vesa.ıtın şikayetl7ri muhık gorulere~ B. de vyırmı bın memur a~ı~t~ 4 - Kadıköylü İbrahim Ef. B b} mevzuu bahs bile değildir. Ten 

., tetkik ederek inşaatın tes- seyrisefer tarafından nasıl ıda- nazarı dıkkate alınmış ve yen:- kalacagına ve B. M. Meclısının nin Sirkecide tramvavda saati irinci te İğ ziline gelince, o da bir tarife me 
•
1 htkkında lazrmgelen emirle re ve kontrol edileceğine dair den ihzar _e~~~n .. oktruva _ta~:- mühi1:° vak'ala~a sahne o~a~ağı çalınmıştır. · Istanbul menkulkrymetler ve selesidir, ki zamanı glince tarife 
"~· F~brikan~ kan_u- b~r pr~je haz_ırhyacaktır ... B_u_va matnam~s~ uç.~cu maddesı vu- na daır gazetesın~~ çıka.n ıkı t~I Küstah bir esrarkeş kambiyo borsası ve Osmanlı komisyonu karar verir. 
~ nihayetıne dogru bıt- zıfelenn denız tıcaret mudırıye cude getınlmıştır. . graftan dolayı, muheyyıç neşn- . . . Baııkası komiserliğinden: Limıl!lm ve inhisarın şekline 
t~ ımıh1ıetneldir. Fabrikanın ti ile seyrisefer merkezn arasın- Bu madde şu~ur; (Şel_llr. hu- yat maddesinden iki aya mah- Esrarkeş ~aıf Şe!1remınınde 27 Eylfil 1930 tarih ve 1726 gelince; bu İsmet Pş. Hz. nlıı 
'1i çolı: güzel olduğu gibi bina da nasıl taksim edileceği bu dudu dahilinde ım_al ve ıs_tı?sal kfun olmuştu. mahall~e bagr:P çagı~ca ~~ numaralı kanunun mevkii mer'i nutuklarite taayyün etmiştir.,, 

•iatemdir. Aynca mütehas- projede gösterilecektir. edilen eşyanın t.arıfe mucıbınce İlamın okunmasından sonra, tar nasıhat etmış o da bir elsılfilı yete vaz'ından itibaren 2 Teşri-
. . ikameti ve çalışması için Kabristanların ıslahı tabi olduğu resımden mev.addı müddeiumumi Cemil B., nakza atınca yakalanmıştır. nievvel 1930 tarihine müsadif 
bik tarzda bir bina da inşa y . k·ı dil k br' ta iptidaiyesi tekabül eden mıkta- ittihaı istemietir. Maznunların Cer vakaları Perşembe günü akşamına kadar 
llıunaktadır. 1 e~.·d~·l··: .. e ~n ft a ~s b ~- rı alınır. Bakıyesi şehir sanayi- vekili Etem Ruhi B. de nakza l - Büyükdereli Bedros bir İstanbulda Bankalar konsorsi-

ac ;nu : ~gu,I ev _a : ı~:şı~ ine yardım için mükelleflere ittibaı istemiştir. alacak meselesinden kavga et- yomu tarafından Osmanlı Ban-

Gazi Hz. 
Bouın emlAkini Halk 
Fırkasına verdiler 

tan arı evır a maga ş prim olmak üzre tahakkukattan Evvela nakza ittiba edilmiş t. - · k d v· · · tu ·ı tır . . . ·ı ıgı ar a aşı ıçını us ra ı e kasma (110,500) yüz on bin beş 
İ b ld k' kab . stanların tenzil ve mevaddr _ıptıdaı~e ı e ve müddeiumuminin mütaleası yüzünden yaralamıştır. yilz İngiliz lirası çek olarak tes-
stan u a ı rı addı mamulesıne tarıfede ı t 

bir kısmı metruktur bazılarma mev . . .. · 1 soru muş ur. 2 - Tophanede amele Nurı lim olunmuş ve bunun mükabi-
da ölü gömülmektedir. mı:harrer resı~le1'.. mus_avı ~ ~ . Müdd~iumumi nakız mu~i- amele Mehmedi biçakla arkasın tinde ihtiyat evrakı nakdiyeden 

Bundan başka şahıslar elin- dugulhalde rebsunk uç~e b~ınr molıka bınce Arıf Oruç ve ~mseddın dan yaralamıştır. Sebebi belli (l,138,182) bir milyon yüz otuz 
t a nur ve a ıyesı pn - B ) · be ti · · " · · d~ .husı:ın kabrist:nıar olduğu r:~ tahakkukattan alınır. · Me~~ndde' rmae e'::1~ ıtast1emb.ıştıdr. dOeğildir. p M . . sekiz bin yüz seksen iki lira mev 

>... . gıbı dogrudan dogruya evkafa b b u ıu uır.ının e ın en sınan aşa ektebının kii tedavüle vazedilmiş olduğu 
...... dola ,o1a. i• Anluıradan ıu b ı ki d ardır Bu maddeye nazaran er a ı s~ sonra mahkeme heyeti müzake- mezku'r kanunun ı'kincı· maddesı' .... llJnatı almq mer ut mezarı ar a v · .. b 1 d' t f d hi .. h -rü 
"" • • br: . ___ ._, Ke- Kabristanlar belediyece tesel- - nayım_ e e. ıye . ar_a ınl ank - reye çkilmiş ve bilahare nakız ve mu U ne tevfikan Maliye Vekaleti na-.... ucz ' Glızi M ....... a mayesı temm edılmış oma ta- al 'b' be k 0 ..,_. H ık · ·• ı.-cliMrine millet Iüm edildikten sonra bunların t ep mucı ınce raet ararı smanpaşa orta mektebinin mına tebliğ ve ilan olunur. 
~ ı..cliye ..tamı1 ı.ütiia ev- tabi olacağı şartlar tanzim edi- dır. 1 .t ktruva verilmiştir. mühürü meçhul bir kimse tara- Kambiyo Borsası 
~ ._ ..wlıi ı...ı-duldan mılü, lecektir. Bu suretle bazı kabris Geçen sene/re aı ~l di Şemseddin B. tahliye olun- fından çalınmıştır. 
ı._,,·lı._ · 

1 
d ~ biyk ük ::k ı::ı- tanlar kaldırılacak, bazıları tan bobrcbuna ge ı~ce, h'mayeem~ muştur. Zorla davet olur mu? 

li onıırea n e nr aya ıe e . dil ı. baz rlerde de er a ı sanayu ı Em• ·• .. k . d k" 
ltıalümdur. zım. e e~e..., ı ye sadile öteden beri yaptığı- ınonu mer ezın e ı Karagümrükte kebapçı Os-

r_":lıinm h.ber alchfmnza nauran yenı kabrıstanlar açılacaktır. mız temennileri kabul ile mamu d hAd• • d man Ef. nin evindeki düğüne 
....... H ti · 1 .__, .___ .. - arp a ısesı avası _ • 

KazımPş . 
Dün Ankaradan 

lstanbula geldi 
Büyük Millet Meclisi reisi 

Kazım Paşa dün hususi bir va
gonla şehrimize gelmişlerdir. 

Reis Pa a istasyonda vali, po 
lis müdürii, Halk Fırkası mHet 
tişi ve sair erkanı hükfunet ta
rafından karşılanmı trr . 

Ki.mn Paşa bir motörle doğ
ruca Dolmabahçe sarayındaki 
dairei mahsusalamıa gitmişler 
ve akşam geç vakte kadar daire
lerinde istirahat buyurmuşlar
dır . 

ı...,-..: ~ en ~·aı•nn~ ~t• ıoı latın ·· zde kırkını ihracat, '}"o çagırılmadıklarından mugber 
~en bu uen teveccübu, bu ev- Adı· k·ı· yu . b 1 v k •t s· k 'd b" l 1 o M h t tab Tütün bayı"lerı'ne ı'hta· ~ llraai çiftlikleri Halk FD"ka ıye Ve J J yirmisini fire ve zayıat ka u a tı e, ır ecı e ır ote o an sınan ve e me anca • 
~ deni :. mdei ~esinin ederek yilzde yirmisini de se- müsteciri Sait ve şeriki Ali Ek- çektiklerinden yakalanmışlar- Tütün inhisarı idaresi mülhs 
~ •e ikmalini emretmek suretile le- b h Ank d nei atiyeye terketmeyi kabul et- her Ef.ler Eminönü polis mer- dır. !~============- kattaki bazı bayilere ihtamama 
tt!ı~~tlar'!"'"· Bürü!<.~ Haz Dün sa a ara an miştir. Mütebaki yüzde yirmi kezinde dövülmüşler ve mezkftr Nişan yüzünden İkmal imtihanlan göndermiştir. Bu bayiler en fıu 
.,. "'inm t.u -ıeri macıbince ken Jd · .. .. ·· · k · tt k k · · Fah · ' ki · J 
""eti h-"- -'-d h diy eli ge ı uç senede ve uç musavı ta sı e mer ez ser omıserı n, mua- İstinyede outran Muammer İlk mekteplerde ikmal imti-. la sürüm yaptı an sıgara an 1 ne ıua tarann an e e e • • • • . • ba . O h . , k d' v • 

~ •"• -zı "' çiftlikleria tapulan Dişlerini tedavı ıçın alınacaktır. Bu tahsılatın ~~ . - vın sman, ta arrı m.emuru Ef. Zehra H. ile mşanlanmakta hanlarına 15 T . evvelde başla- bulundurma ta ve ıger nevı 
· lf. Fırkau namına reamen kayit .. k l k bı sanayii tazyik etmemesı ıçın Mustafa Ef. ler darp ve ışkence iken bunu çekemiyen Neşet Alı nacak ve bir hafta devam ede- sigaraları satmamaktadırlar. 

>o denedilmiıtir • buradd on ~un a aca fabrikaların çalışma m.~V:sim.i_n- cürmünden _ma_znun .olarak mah ve Yusuf gece Muammer Ef. cektir. Herhangi bir sigarayı istiyeıı 
Adliye Vekılı Yusuf Kemal dealmması muvafık gorülmuş- kemeye venlmışlerdı. nin önünü keserek silahla teh- Ziraat müsteşarı müşteriye o neviden satmak 

Necmettin' Bey avdet etti B. dün sab_ah_ki ekspresle şehri- tür. . . . . Dünkü muh. akem. ede,.cei.bo.lu dit etmişler ve evine de tehdit mecburiyetinde olduklarından 
im T k l ti ı.. h ı d ı ı Bir müddettenberi Avrupa- b h ·h t ı t ~- 1 . . mize ge ı tır. • n ota] ann ıç maı nan ,,azı şa ıt er ın enı mıştır. mektubu göndermişelrdir u ususta ı tara yapı mıs ır. 

i .. ~.Yosta yapıla~~ tah!lsıye Yusuf Kemal Bey, şehrimize . . . .. Eminönü merkezi ikinci ko- 12 kk k k k da bir tetkik seyahati yapan Zi Pertevniyal lisesi 
'"'Bıyonunun yerını tayın et- dişi . . 1 . . k . . İstanbul trıkotaJ fabrıkator- - · H.. . H 1 •. Ef O a aça ra ı raat müstesarı İhsan Abidin B. 
~it .. . . . 1 erını tec avı ettırme ıçın . b .. . b' r ·· d b·r mıserı useyın u usı . şu su d . 1 p 
i)ıı: • ~zere K~yosa gıtm~ o an geldiğini ve on gün kadar kal- ~er~ ugun sanayı ır ıgın ~ ı retle sehadette bulunmuştur: Arnavutköy iskelesinde Be- dünkü eksprsel Macaristandan Aksaray a yem yapı an er-
~diri umumı Necmettın Bey dık A k d t ıçtıma yapacaklardıı-. Bu ıçtı- kir isminde biri 12 okka rakıyı şehrimize avdet etmiştir. tevniyal lisesine ilaveten biı 

~hr!mize avdet etmiştir. İsta- d t~ ~n.~al n. araya avı e :- mada trikotaj fabrikaları ara- - Ben o sırada karakolday- kacırırken yakalanmış rakı Esnaf cemiyetleri cimnastikhane yaptırılacaktır. 
'1~on için yer tayin edilmiştir. .ecegını _sor emış ve şun arı ı- smda son günlerde gittikce ar- dım. Yukardan feryat duydum .: d d'J · ıı· ' Bu hususta İstanbul on beşinci 

la ve etmıştır. , M . . . . .. 1 d' mu sa ere e ı mıs r . talı'matnan1 esı· s· 'htilAf . tangayri meşru rekabet mevzu- uavıne gıtmesını soy e ım. Ort k" d ilk mektebin salonu model itti-
ır ı a - Yapa~ağımız_ şeyleri P';0,g bahs edilecektir. İçtimada bil-jBadehu gördüm ki bu ikisi, Sa- a oy e yangın Esnaf cemiyetleri talimatna haz edilecektir. Cimnastik sa-

'Bir müteahhitle Rıhtım şir- ramrmızda ıza_h ~ttık. Buna ıla- hassa fabrikalar arasında ınüte, it ve Ali Ekber Ef. ler, topal- Ortaköyde oturan tütün a - mesinin tadili için müracaatlar !onunun üst katı kütüphane o-
ktti arasında bir ihtilaf çıkmış- ve edecek y_em bır şe! yok?1r. hassıs usta kapmak meselesi;lıyarak ve ağlıyarak yukardan melesinden N uri Ef. nin evin- cofalmıştır. Baın esnaf cemiyet. lacaktır. Lisenin münhal olan 
lır. Mesele şudur: . Seyahatıı:ı hususı mahıyett.e görüşülecektir. Fabrıkatörler lffidiler. Kanaatim, bunların den yangın çıkmış. söndürül- !eri talimatnamenin değiştiril- riyaziye muallimliklerine Hay· 
Şirkete ait bir duba tamir ve dır. Maamafı.h b~ s~yahatten hı- bu i~te bilhassa usta alan bir dövüldüğü noktasındadır". müştür. mesi için İktısat Vekaletine dar Niya~i ve Talha Kemal B. 

t:tine vazedilirken müteahhit listifaded ~dldıye~ı zdıyl~kret ebdece- Musevi tacirden sikayetçidir- Muavin Osman Ef şahidin Tapu baş memurları müracaat etmişlerdir. ler tayin edilmiştir. 
"'lilf dan h - im ğim. A lıve e sım ı ı te eddü 1 . . ·• .. __ _ 
k ın asara ugratı ıştır b. h d v•ıd· er. ıfadesıne karsı aralamıda muna İ t b 1 B · ı ü k''d b •• k 
;:ısar on bin lira raddelerinde lat mevzu a ~ .eLır. Abdülkadir Beye kaşa aeçtiği~ aralarında şah- k ~ a:~ u ' . e~og ~ st ~ ?r D •• •• 
b"'hınin edilmektedir. Fakat du- Irak fevkala'" de ~i mün';feret oİdug-·unu binaen- daz.a arkı e yem aza al ra a -~ıfm unyanın en uyu an b 'kin · f .. takdirname - ' e ııece tapu memur arı vazı e-
•uı.it üzerine almamaktadır k ı"sen" ge İ Oktruva tadilatında göster- . v'. . .. I . . erme a tan sonra ş me • •ı..L ?1 u ı cı masra mı mute- ld aleyh Hulusi Ef nin şehadetini 1 · basl dık ha d G H d• 

'l'ilh. . .. . . • . . om d. -- b'" ük d 1 kabul etmıyecegını soy emıstır. murlarla başkatiplerin vaziyetı a amı azı z. ır 
tı.. lı~ıye mudırı um~sı Ne- lngilterenin Irak fevkalade Cıgı. u)"bclgd~yrett.edn o a~ı "!.1:tıhakeme diğer üç şahidin ne olacag-ı ve bu üç kaza başın 
·••ettin B bu meseleyı hallet- .. .. emıyetı e ıye ı are encu- 'b' · · b k b' ·· k 1 e 

Ilı ı. .. • · • - komiseri Sir Hembers dunku · b h · · Abd··1 ce. 1 ıcın aş a ır gune a mış murile başkatiplerine ne gı·bi bır e,. uzere hakem tayın eclilmış . . menı maz ata mu arrırı ll , 
lir: İhtilaf henüz intaç edilme- eksp~es~e Londradan şehrımıze kactir .Beye karşı 

1 
şehrimizdeki tır. • •• • • • ~v~~erileceği tapu umum mü 

l"rııştir. gel~ıştır. . sanayı erbabından sanayi birli- iki şofor tevkıf edıldı durlugunden sorulmuştur. 

M. Marceı Labbe
, Sır Hembers b°: akşamkı e~ ğine 59 imza ile şu teşekkünıa- .. . . rinde kaldı!,, diye ayak diremı 

Sabık Italya hariciye nazırı M. 
Sforzanın mühim bir eseri 

prr:sle Ankaraya gıdecek ve hu- me gönderilmiştir: Şofor Kemal ve Suat ısının- lerdir. ş 
"- :Paris Tıp fakültesi üstatların kfimetle temas decektir. Sanayi Birliğine: de iki şahıs, dün Ağırcezada, B .. . l .. . d İtalyanın sabık hariciye nazr-ı zaya göre Stalin bayağr ve so-
. .,.ıı p f M l L f' Radyonun kabloları Memleket sanayiine menfı" ırza taarruz cürmü ile maznun unun uzbe.r1ı~e Y.0 ualzerın e - k k ı b. .. ··d·· p·ı d ı._ • ro esör arse abe, re ı- . . . . k f 

1 
k h k kalan otomo 1 ıçerıye mo:uş rı Kont Sforza ahiren hatrratı- gu an ı ır gurcu ur. ı su s 

-.qsııe ve Profesör Akil Muhtar J tesırat ıka eden amıller meya- ve gayrı mev u 0 ara mu a e · "h h'b' · ' ttı. Kont Sforza bu pek ki Donkişota benziyor. Musoli· 
~ · aşın mış nında zikredilebilen oktruva me edilmişlerdir. bıla are sa 1 ıne teshm olun- nı neşre · .cYın refakatinde, çar§<lmba gü .. . R d . . . . _ 

1 
_ muştur. mühim eserinde bu devrin bü- ni de öyle bir adamdır ki Faşist 

~~ Yalovaya gitmişti. Profesörü . Dun bıı: hı:sız a yo ~ı~ketı resmının agır ıgı hakkında sep- Şoför Kemal ve Suat bundan . . . . • yük adamlamıdan bahsederken fırkasına hazmedilmemiş hayi· 
.fa.Iovada Sadu11ah B.le kaplının Osmanıye ıstasyonuna_gıden keden müracaatlerimiz nazarı bı·r müddet evvel, Recep ve ı·s Bır muhtelıs tevkıf edildı k - 1 d uk b" , kal ı 1 k 1 yeni Avrupayı uran nca ara- e ve çoc ça ır program ver-
il. doktorları karsılamıs, her ta- kurşun J 

0 arını esıp ça - dikka~e. al~nara~ s~nayii hima- mail ismindeki diğer iki arkada- Anadolu sigorta kumpanyası smda yalnız bir büyük reculü miştir. İtalyan devlet adamı 
tarı gezdirmislerdir. · mıştır. ye edıcı bı~ ta~ıfe ıhza~ı ~usu- şile birlii;te bir gün rasgeldikle muhasebesinde bulunan Hay- devlet bulunduğunu, bu büyük bu ri.:ali ayrı ayrı tenkit ederek 

Marsel Labe asri tesisatı ve . Rad~o şirketi d.er~al tamir i- su~da ~emıyeti .. umu_mıyeı be- ri iki kızı otomobillerine almış dar Behçet B. in 2000 liraya ya- adamın da Gazi Hz. olduğunu herbirine birer numara verdik· 

llaireyi fevkalide beğenmiş, kap ç~ faaliyete gecmış ıs~ de nes- ledıye 1~~re e~~ume:ıı ı:ı:ıazbata lar ve Hacı Osman bayırında kın bir parayı ihtilas ettiğı kaydetmektedir. Kont Sforza ten sonra yeni dünyayı yapan· 
ı_tanm hatıra defterine de şu ~yat zar:ıanına ka~ar ıkmal et- ~uh3::rırı ~~ul~dır Zıya 'Be- "ben:zin bitti!,. diye otomobili kumpanyaca görülmüş ve hak- eserinde Lenin, Musolini, Pils- lar arasında yegane büyü!< ada
tiınıeteri yazmıştır: tıre~emış ve lbu yuzden akşam ym gosterdıg~. a!akayaJstanbı_ıl durdurmuşlar, kızlan indirerek kında tanzim olunan tahkikat duski, Venizelos, Poincare, Pa- mm Gazi l'v1ustafa Kemal oldu-

' -Tabiatın hususi bir itina i- neşnFyat !alpı ?ma~dı~~ırl. erbabı 5.?nayıının -~u~e~ekkır insafsızca ırzlarına geçmi lerdi. evrakı müddeiumumiliğe, ordan ehiten. Llyd George. Gürzo::ı ğunu söyluyor. 
•cYarattıg· ır zannolunan Yalova en ış erı mu ur üğü bul11;ndugunun teblı~ıru bılhas- Dün, mahkemede gayri mev- da dördüncü müstantikliğe veril ve mareşal Fo'-tan ayrı a'Tl 
~ sa rıca olunur efendım K · " J .'Mustafa Kemal" diyor 'Ma-
tasır_lar görmüş ve şifalı sularını Eski Emniyet sandıg' ı binası · kuf olarak bulunan emal ve miştır. bahsetmekte, bu ricalin büyük 

z• ve ma?inin samatalı ve ma-. tıhin cok eski zamanlardan nın isticarı meselesinde beledi· Suadin tevkiflerine karar veril- Dördüncü müstantiklik, Hay bir6!' adam olmadıkları netice-
;ıcri sit:ı}-isle yadettiği - bu iti ye ile Emniyet sandığı anlaşa- Varşova sefareti miş ve her ikisi tevkif olunmuş dar Behçet Beyi celbetınişve is- sine varmaktadır. nasız mirasile alakasını kesmek 
•ı;ı ı v f · · · 'k kifin cesaretini göstermiştir. Bu iti-~ r a çok yaşlı- bir kaplıcadııı. matlığından Fen işleri müdür- arşova se aretıne tayıni ta tur. tıcvap ettı ten sonra tev e Kont Sforza diyor ki: "Lenin 

1 cıı bu çok yaşlı gence, yeni Ya lüğünün Beyazıt belediye dai- karrür eden Tokat meb'usu Şev İki şoför bu vaziyet karşısın lüzum görülmüştür. Haydar B orijinal olmağa çalıştığı zaman barla Gazi Mustafa Kemal mu-
~vaya güzel bir ati temenni e- resi binasına nakline karar ve- ki B. dün sabah Ankaradan şeh- da şaşalamı5lar ve: tevkifaneye sevkolunmuştur. çocuk gibidir. Tıpkı bir Alman vaffak olmuş bir devlet adamı 
'tim . .,. rilmiştir rimize .(!elmiştir. "-Otomobilimiz yol üze- Tahkikat devam ediyor. mektep hoC'asma benzer. Sfor-lve büyük bir reistir." 
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ABONE 
G 

3 aylığı 
6 .. 

12 u 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

· 750 .. 1400 .. 
1400 u 2700 H 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüı!.alar 10 kurut 

tur. Gazete ve m'.ltbaaya ait itleT 
icin müdiriyete müracaat edilir. 
- Gazetemiz ilanların mca'ullyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün en çok hararet 13, en ız 

IO derece idi. Bugtin ruzg!r poy
raz esecek h8\·a bulutlu olacaktır. 

[Mektepliler müsabakas~ 
İsmet Paşa kabinesi 

73 üncü hafta birinciliğini 
kazanan Galatasary lisesinden 
1371 No: Nejat Kemal B. in ya 
zısı şudur: 

Bu haftanın en mühim ha
beri İsmet Paşa Hz. nin 2 Teş
ı inievvelde Mecliste yeni kabi
nı nin programını okumasıdır. 

İsmet Paşa programında di
yok ki: 

"Hükumetin takip edeceği 
siyaset umumi ve ana hatlarile 
uzun senelerden beri takip olu
nan hatların ayni olacaktır. Da
hilde bu umumi siyasetin ifade
si Cümhuriyet icabatmın mü~!
madi bir tekamül takip etmesi, 
vatandaşın huzur ve emniyeti
nin çahşmakla inkişaf etmek 
gayelerinin engelden masun bu
lunması, vatanın, milletin his
si ve içtimai birliğinin muhafaza 
ve takviye edilmesidir . ., 

lRTlllAL 
Kesriı·e eşrafından ve Darüldcezc 

hastanesi cttıbbasından Doktor Reşat 
Beyin pederi Hüseyin Cafer B. eceli 

• mev'udu ile ırtihali darı baka eyle
mi-tir. Cenazesi bul(iin saat on bir 
buçukta Divanyolunda Binbir direkte 
eczane sokap;ındaki 12 numaralı ha
nesinden kaldırılarak Beyazıt camii 
şerifinde cenaze namazi badel'eda 
Topkapıda :\lerkez efendideki mak 
berei mahsıısasına defnedilecektir. 
.\levB rahmet eyli,re. 

Yüksek Mektcp:er MUbayaat ko
miıyonundan: 

Dumlupınar Yıtı mektebi için 
J ~!evvel 19.30 pel'fcmbe gflnl 
kapalı zarfla ihale~! ifAn edilen kun
dura malzemesi, taliplerin teklif &ttik
leri liat haddi itidalde görülmediğin
den 6 teşrinievvel 1930 pazartesi 
~nü saat 16 da pazarlık . uretile 
ihale edilecektir. Talipler, Fındıklıda 
Yüksek :\lektepler mübayaat komls
ı·onuna müracaatları. 

ZA\'I - 1927-1928 senel ·~ 
ıivesinde Selçuk Hatun kız orta 
mektebinden almış olduğum nısdik
namıyi zayi eııim. Yeni•lni çıkarıa

ca~ımdan eskisinin hükmü olmaya-
18ktır. 101 Sabahat 

1909 dan beri keyfi bir surette de 
vam ettirilen idarei örfiyeleri ve ıui 
iıtimalleri görüp (Hanı yağma) ve 
(Doluanbeıe doğru) manzumelerini 
yazan Tevfik Fikretin bu şikayetleri 
nin ne kadar haklı olduğunu münev
verler anlıyordu. Ve denebilir ki oon 
vak'alardan ıonra Fikretin İami ve 
mevkii çok yükseliyordu (*). 

Garip bir tesadüf eseri olarak o za-

(*) Tevfik Fikretin (doksan beşe 
ôoğru) şiirinin intişarı üzerine İtti· 
hatçıların yardakçı kısmından olan 
gazeteler büyük şaire her fırsatta hü 
cum ederlerdi. 

Tercümanı Hakikat 1910 kışında 
çok ileri gittiği için Serveti-Fünun 
ile matbaamızda kurulan Fecri-Ati 
Hey'eti ateşli bir mukabele yapmış
tı. 

dair havadiı okudum ve Bedri Beyi 
görmek için Polis müdürlüğüne git
tim. Aramızda fÖyle bir muhavere ol 
du: 

- Beyefendi. ;; Benim azil oluna 
cağımı bugünkü gazetelerde oku
dum, doğru mudur? 

- Haberim yok, gazete havadisi! 
- O halde tekzip ediniz. Çünkü 

vazife ifasına bu gibi habel'ler ma-
nidir. 

Zepelin balonu havaya yükıelmiı 

bir tıramvay arabasına benziyordu, 
içinde geziliyordu. Dokurun tayyare
si iıe bir ufak kutu idi. 

lstanbul cevelanını bitirip Y eıil
köyde tarlaya indiğimiz zaman geniı 
bir nefes aldım. 

- Tekzibe ne lüzum var?! Medeniyet ilemi havada, deniz al-
- O halde ben iıtifa ederim. bnda, yer altında yürüyor, durmu-
Dedim ı : ve masasından bir kiğıt yor. Bu Alemin yürüyÜfÜ yanında çok 

alıp derhal iatifamı yazdım, önüne geride kaldığımız için yeni neıillerin 
111111111111ıııııuuıııııın11Hıııı11111111uııı11nııınııı11111uuuıu"'" bizlere niıbetle yüz kat fazla çalıı-
şairden aşaı;ıki telgrafı almıştık: ma11nı oöylemeğe lüzum kalmaz. 

Rumelihisarından: 1914 , ün 23 Kanunusaniıi Türk 
20 Kanunusani 327 irfan ve matbuat hayatına acıklı bir 

Deraliyede Babıali karşısında Ser- gün olmuttur. O gün Recai zade Ek 
Bu mukabele 26 Kanunuevvel veti Fünun idaresinde Ahmet İhsan rem Beyi ebedi yatağına yatırdık. 

(326 · 1910) tarihli ve 1079 numa- Beyefendiye ve vesateti ICıtufkarile Ben büyük hocamdan dinmez göz 
ralı gazetemizde vardır. Mukabele Serveti Fünun aile! muhteremesine: yaılanle ayrıldım. Serveti - Fünun 
benim, merhum Mahmut Sadıkın, Pek alicenap olan tezahüratı sami- yetim kaldı. 
müderris Köprülü zade Fuadın, meb' miyetinize teşekkür ederim. Keşke a Serveti Fünunun 1183 numaralı 
us Fazıl Ahmed.in ve çok muhterem rada şahsı hakirim mevzu olmasaydı 23 Kanunuoani tarihli nüıhaaı üıta
Hamdullah Suphinin imzalarını taşı- da müdafaai hak için ben de sizinle da hasrolunmuıtur. Oradaki maka. 
yordu. Bu nüshada (Doksan Beşe I hem his ve pür heyecan haykırabi- lemden bazı parçalan alıyorum Mat. 

doğru) .. manzumesin~ de basmı~tı~· j leydim. buat hatıralarımın Os~~d . ~kr~me 
Bu .. nushamız çıktıgı zaman buyuk TEVFiK FiKRET j ithaf olunmuj, olan bırıncı cıldınde 

GÜSTAVE FROLICH ve LILLIAN HA YD 
tarafındın bir ıureti fevkalAdede temıll edilen 

EBEDi SERSERi 
namındaki sözlli ve şarkılı sUperfllm 

8 te~rinievvel çarş>.mba akşamı Gala ınUsamcrcsl olarak 

~~~öst~ı!~k~:nasında 

Darül'acezc müdürlüğündeni 
500 kilo tuzsuz tereyağı 1000 

kilo pirinç unu 

Bbalilda cins ve mlkda.rı mu-
harrer tereyağıle pirinç ununun 
2 teşrinisani 930 pazar 5 ünü 
kapalı zar[ usulile münakasaya 

konulacaktır. Taliplerin yüze yedi 
buçuk teminat akçelcrile müra-

caatları. 

·.r 1 N T E N K U L t 
BUtiln dilnyada tanınmış Amerikan 

milrckkepli kalem. 

Müktedir ve tanınmış acente ara-

niyor. Türkiye için umum acentalık 

veriliyor. Teklillerin • Asbesto• ,. 
rumuzu He almanca veya fran51zça 

olarak zirdeki adrese gönderilmesi: 
• Abestos. Beograd, Postfach 468 L Almanca sözlü ve şarkılı 

------------- en mükemmel f!lmdlr. 
Üaküdar Bankasından: 
30 Eylül 930 tarihinden ıtı

barcn Üsküdar Bankası müdiri 
Şckip Hikmet Beyin inHkAkine 
mebni badema bankamız namına 
imr.aya salahiyettar olmadığı 

ilan olunur. 

Daktilo aranıyor 
Bir ecnebi şirketi bihakkın Türk

çeye ve biraz Fransızcıya vakıf bir 
daktilo aramaktadır. Tahriren Ga
lata 188 numaralı posta kutusuna 
müracaat buyurulmasL 

lsı.nbul ikinci Ticaret Malıke-

meıind;;:n: 

Müflis Brodromo• efendinin lı
ıanbul'da Ktirkçli hanıııda 3(> nume
rolu dtikkdnda mevcut erkek bUytik 
ve küçük muhtelif elbise ve paltolar 
açık arttırma suretlle satılmasına ka
rar verilmiş olduğundan talip olan· 
tarın 11 Teşrinievvel 930 Cumartesi 
gtinti saat 10 da ve anı rakip eden 
diğer gUnlerde mezkur dükkAnı mü· 
racaıt1arı ilA.n olunur. ' 

••---• Bugun •---•ıı 
Melek Sinemasında 

NANCY CAROLL 
HAY AT Dalgalan 

filminde fevkalAde olarak şarkı 

söylem•kte, dans etmekte ve oy· 
namaktadır. Kı•men renkli olan 
bu mükemmel fllmde NUyorkun 
"ZIEGFlELD'S FOLLIES" in en 
güzel r.umerolırı görünmektedir. 

llAveten: FOX NEWS halihazır 
1 sesli dünya havadisleri. -lstanbul blrlncl ticaret mahkeme· 
ıinden: 

~'elemenk Bahrlsefiı Bankasına 

merhun olup 5atılm111 kararıir olan 
IO adet 1911 ve 1 adcı 1903 11-

rihll Mısır kredi Fonslye ve 11 adet 

Şark demir yolları tahvilAtı 8-10-930 
tarihine mUsadll çarıamlıı ııünU saat 

14 te lsıanbul .Esham ve tabvildt 

~--~~--........... !'!ll!!!!'!ll!!!'!!""!'!!!'!'!'!."------~~"!!!!!!!!!!!"--.-~-""'!--.!'.!'!~"!!."!!..~.~--..... --~!!!!!!!!!!!~-:O-'!'!""!'!'!"'!'!!!!'!ll!!!~!!!!!!!!!i'!"""!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~!!"'!!!!~!'!ll!!!~!'!ll!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!'!ll!!!!'!ll!!!!'!ll!!!~ 
"Mi llipt e,, in edebi romanı: S'l kiler, ondan türlü manalar çıkar mıyorsun; hazır esvap alıyorsun miyordu. - . Vekayi, bunda da luğu öyle.: Kadınlığında o ka- - Rasih'in lheısabına tcşeık· 

Borsasında satılacağı llrut olanur. 

Nevres Vacit, yorgun bir gü
lümseme ile baktı: 

- Onların hepsi liayali.. Hep 
si benim kuruntum! .. Biri haki
ki değil. 

- Dünyada mutlak hakikat 
olarak ne var, zaten? Senin o ha
yali muaşakalarm, mükalemele
rin, kuruntuların emin ol ki kaç 
maşuk, maşukanm kalbini uyuş 
turmuş, hicranlarınıavutmuştur. 

O, senin hayali dediğin, kuruntu 
1ediğin şeylerden kaç aşık isti
fade etmiş, ve ihtimal kaç genci 
;;ileden çıkarmıştır? Senin için 
söylemiyorum. Kendim ve em
gaJim için bunlar, gençliğin ebe
di hileleridir. Eğer edebiyat na -

Mahmut Yesair 
ınma bir kaç eser okumuş, bir 
kaç satır hatırımda kalmışsa, bu 
yüzdendir. Sen, bunları daha ko 
layhkla, daha maharetle, daha 
salahiyetle söylersin. 

- Meramın beni gülünç yap
mak! 

Hürrem Hakkı, için için ho
murdandı, yumruklarını sıka
rak hiddetle bağrdı: 

- Bilakis, seni gülünç mevki 
den kurtarmak istiyorum! 

- Anlıyarnadım ı. 

mağa uğraşacaklardır. Hepsi bir potlarına göz yumacaksın .. Sen ona hak verdirtti. Kani Bey or dar ... Serbestliğinde o kadar... kür ederim. Seninle bu kadar 
türlü tefsir eder. Ayrıca mühim Belmayı, bir kaç günün içinde taıda, Fazilet Hanım ortada. . . Bu noktayı açayım. Böyle ser- iyi, ıbu kadar güzel anlaşacağı· 
münakaşa mevzuu da olursun. teshir ediverirsin. Yanımızdaki komşular, yakın best, delişmen ıbir ıkrz, daha ile- mızı pek ümit etmiyordum. 
Kendilerinden kesretle bahsetti- - Buna inanmıyorum! ahbaplar, uzaktan tandtklar ... risine varabilir, değH mi? - Bütün hodbinler gibi inat· 
ren insanların, şöhret tacirleri- _İnan, evvela kendin inan ... Hepsi, hepsi meydanda.. . - Ümit olunur. çıhğım seni korkutuyordu. 
nin bütün hileleri budur.Sorula- Kendini inandıramadığın şeyle- - Doğru! - Hayır ... O da o kadar. . . - Eğer serziniş edersen, s& 
na da ceva vermez, gülerler. Söz re, başkalarım hiç inandıramaz- - Belmayı, tam modern tip Susmuştu; Nevres Vacit, al- zümü geri alırım. 
!erin nükteli olacak, muamma- sın. Sana, hatırlat, demiştim. bir kız tahayyül ediyordum. Ra nı kırışarak düşünüyordu. Hür- _ Devam et. Daha kmlaca!< 
ya benziyecek. Seni dinliyenler _Neyi? . - s.ih,onun da mevkiini verdi, gös rem Hakkı, bir koltuğa çöktü: ayna ıkaldı mı 
hayretle ağızlarını açacaklardır. _ Rasihten ettiğim istifude- terdi. - Az istifade mi? - Hayır... Şimdi krrrkları 
Eg"er onlara anlad kl e 1 Nevres Vacit"in sesi, m...,.hul t pl ya ag· • ı arı v an 1 !eri! ----,. Nevres Vacit, .inler gibi mırıl 0 ı c ım. 

b·ı ki · b' ı· n1 b h d bir sıtma ile titriyordu: B .. k d'l' ya ı ece en ır ısa a a se e Nevres Vacit, elini alnına vur dandı: - ugun sen, ço şayanı ı' 
cek olursan, itibarın düşer. Bu- du: - Be imanın mevkıii ne imiş? _ Demek Rasih, ha ı kat bir adamsın, Hürrem! 
run kıvırmağa yüz buruşturma- _ Evet ... Evet... o, be- - Göründüğü kadarmış... _Neye taıaccüp ediyorsun? Hürrem Hakkı, yerinden 
ğa, omuz silkmeğe başlarlar: nim için çok enteresan... Ne eks~k. ne fazla... Neye ağzın açı!k !kaldı? Niçin kalktı, küçük bir reverans yap· 
Biz de bir adam, bir şey zanne- - Kort fikrini ortaya.- atan Hürrem Hakkı, dunnuştu, ha istihfaf ediyol'Sun? Biraz evvel, tı: 
diyorduk! lar başlar. Bununla bendim. Hoş görmiyen, itiraz fifçe kardeşine iğildi: senin ha.ldı:mda, d~ündü1deri- - Kimden bahsediyoruz? 
ikinci bir istifaden olur. Hakiki eden yalnız Rasih olmuştu. Fa _Anlatabildim mi? mi söylemiştim, ne çabuk unut Nevres Vacit, elile işaret et· 
takdirlerinle, r:kıemeler ayrılır. ka b k .. 1 ed' tun? ti: 

t unu açı ça soy em 1
• ne Nevres Vacit, göl'Jlülderini çı - Kırıkları topla! 

Nevres Vacit, isyan eden bir kinaye ile, ne sitemle, ne serzi- 11ca· rdr, pann-ı·Jarmrn ucı'le ...K.. Hürrem Hakkı, kard-inin 
t 1 "ğ " .. ka d k la ..... !>"" .,., Hürrem Hakkı, tekrar yerine avır a go sunu çı r ı, aş n- nişle hissettirmedi Sükut etti ı · · · ~--" btwm•n eğdig" ini görmüştü·, bu, · · • erını oguşu .. uu: ~r- oturmuştu: 
nı çattı: Vekayi ona bak verdi. _ A-lıy"""•m. zmmen itiraf edıilen ı..:r mağlQ- B 1m hs h · ~ 

t ... ~·" 'P - e anın şa mı, şa sıY~ 
d - nsaı;• bu kadar küçük gör - Nasıl? Sen kort'tan müş-;_ - Hayır ... Anlatayım ... Gö biy.etti. tini bir yana >bırakallilll. Senin ti 

üğü, böy e aldattığı bir mahlQ teki misin? . ründüğ!i kadar ... Neden bahse Nevres Vacit, ancak i§itilir zerinde yaıptığı tesire bakalııtl· 
-Anlarsın! Senin alelade, ba ka nasıl olur da ruhan bağlanabi -Her halde pek memnun da diyorsa, onun haldkmda bütün bir sesle: - O• müthiş! 

sit konuşmamaklığm aleyhine- lir? Nasıl hürmet eder? değilim. Onu karıştırma .. _ Ra- düşüncesi, bilgim o· kadar... - Evet.· Olabilir ya .. Ni- - Farkındayım ... Hem o lı:? 
dir Nevres! .. Ve aleyhine olu- Hürrem Hakkı, kollarını aç- sih, komşulaınn !birini sevmi- Kahıka'ha ile mi gülüyor? De- çin olmasın? dar farkındayıim ki bu kıza hU 
yor. Sen, başka konuşacaksın. mıştı: yor, biııile konuşmuyor, hatta mek ki azami gül!işü o ika.dar... - Pek Ua, olabilir. susi sempatim olmasa, yalnı.! 
B.ırak manası7 olsun. Etrafında , - İs!Jl..wiw_a !c..Pstiim y_aptır- istiskal edivor. selam biıle ver- l{ürek çekmesi öyJe ... Sporca- - Ta·şğ!!c ettim. Hürııem . .._. fBitmedil 



8romural • KhoU• tabletleri dOnyade en ziyade mOteammiın\ 
lsap mllseldrini ve mllnrvvımdir. Bu mOstahzar milyo""' 
larca vakadı ıecnıtıe edilmıştir ve fırrıGn bınten:e doktOI'•' 

• tar tarafından llvsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 d~ 
eeçrr eeçmez, şayanıhayret olan mOıdcldn tesirini gösterir, 
Uıun zam1n ılınsadl hıç bir zaran yoktur. - Eczanelerdeı 
10 veyı 20 llbletlik cam tOpleror satılır • ..=: fabrikası Alman
yada Rhein üzerinde Ludwieshafrn, de KNOLL A.·0. dır; 

Hiç beklenllmadlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango bileli 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllHE PlllNG~lll 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 

BUyOk ikramiye 

40.000 Liradır 

... yeni Halk kitapları=== 
KURUŞ IJJRUŞ 

50 Kereın ile Atlı 20 Köroglu 
50 Nasretdo Hoca 20 Melek Şah ile G«llU H. 

40 Leyli ile Mecnun 20 Asüman ile Zeycan 

4-0 Billı)r lı:öşlı: hllı:Ayeıl 20 Elif ile Mıhmut 

30 SeyfillmUlk hlktyesl 20 Derdi yok !le Znlfiislyah 

30 Yusuf ile Zilleyha 15 Rızinlhan ile Mabıflruz 

26 Tahir ile Ztibra 15 Gül il• altemkAr 
.:ı5 ~ıkı Garip 15 Hurfit ile Mahımlhrt 

25 Şah lsmall t5 Yeni Türle lcahramanlın 
i5 A,ııı: Ömer divanı 25 Ahretle nasıl konuşulur 

20 Ferhat !le Şirin i5 Türk !simler! 
20 Arzu ile Kamber 20 Al! Babı 
10 Teşk!IAU esasiye kanunu 25 Letalf ctizdanı 

25 Tarihi kadim ve doksan beşe doğru 

Baladaki kitapların sabş yeri lstanbul'da 
Ankara caddesinde ···= iKBAL KITAPHANESINDE •••OO 

İLAN 
Osmanlı Bankası gişeler~ Tetrlıaievvelin 13 !!neti pızartesl gününden itl

bar~ n iı'an ahire kadar, zird~ muharrer saatlerde ıçılc bulunacak~r: 

ı. GALATA IDAR~:l MERKEZlYESI: 
Sıat 10 dan 16 ya kadar 
• 10 -~ a 1/2 a kadar 

2.- YENICAMI ŞUBEŞfı 
Saat 1 O dan 16 ya kadar 

,, 10 • l 2 ye • 
3.- BEYOCLU ŞUBEŞI: 
Saat 10 dan 12 1/2 a ve 

• 14 ten 16 ya kadar 
Saat 1 O dan 12 ye kadar 

Eyyamı ıdlyede 

Pazar günleri 

Eyyıını ıdlyede 
Pazar günleri 

Eyımı ıdlyedo 

Pazar gUnlerl 

ı 726 Numerolu 27 Eylô.l 1930 tarihli Kanunun tatbiki dola

yısile vaki olan ihtiyat ~vrakı Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
l!-1 el Teş. 1930 tarihindeki vıılyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
tarihinde mevcut evellci bakıye 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil edilecek 
olan Dövizler 
! lafta zarfında çıkın Dövizler 
~·ark 

tarihinde Osmanlı Bankası yedindeki 

fng. Lir, 110,500 

Oövlzler yektlnu lng. Lir. 1 I0,500 

2° - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı Naktiyenin tarihindeki bakıyesl 

l lafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye 
1,laftn zarfında giren Evrakı Naln:lye 
Fork 
c;ıkRn lhtlı· ar Evrakı Nılctiyenin 
2- lci Teş. 1920 tarihındcki yekı'lnu 

T. ı. l, 138, l 82 

T. L. 1,l3fl,182 

OSMANU BANKASI 

Ta,u ve ta~astro nıette~i uıü~ürlüüün~en 
Tapu ve kadastro mektebine talehe kabulüne 20 teşrinievvel 

930 tarihinden itibaren on beş gün devam olunacaktır. 

Orta mektep mezun !arı imtihansız ve bu derecede tahsilin! ik" 
mal etmeyenler imtihan ile kabul olunurlaı: Fazla malömat almak 

isteyenler her gün öyleye kadar Sultanahmette Tapu ve kadastro 
ılalre~indeki mektep idaresine müracaatlan 

lstan~ul ~onırukleri ~a, nıu~urluğun~en 
Gümrük levazım anbarının aleni münakasa ile tamir ve tadili 

mukarrerdir, Talipler keşif ve şartnameleri görüp miinakasarun 

yapılacağı 25· 10-930 cumartesi günii saat 14 de teminat evrakını 
müı;tasbiben başmüdiriyetteki komisyona müracaatlart. 

l\llLLIYF.T 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
'l'erlcibinde ktilliyetll •miktarda iyot, 

tanen ve fosfat mevcut olup cr.sicei 
uzviyeye sür'ıd tımessUltı sayesinde, 
kansızlıga, verem• bddadı olanlara ve 
bilhassa emraıı asabiye ve zafiyeti uınu
miyeyı tesirıtı tifaiyeıl vardır. 

Genç kızlarla, çocukl&rdı teılrın 

naftası pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, zayıf, sıracı veya kemik hastalı':

larını müptela çocuklar az zımın zar
fında diş çıkarırlar. Çıbulc yürUrler. Tom· 
bul toınbul olurlar. 

Sui itiyatlı sıbıvetlni va gençliğini 

sut l•tlınal eyllycftlere, adeıni iktidara 
pek ınüesslrdlr. Kanı tezyit , .• tasfiye, 
hazını teıhil, renge tızeilk ve veçhe 
taravet · bahşeder. Bez, e vram, cedir, 
çocukl&rm yüı ve başlarındaki çıban · 
lar, ergenlik ve ekıemadı pek mües
sirdir. 

Hasan ku\'vet furubu Avrupada bi· 
rlnclliği ibraz eyledtıt gibi bUtiln lleml 
tababotte takdir tevlit ıylenıif, ecnebi 
ve memleketimizin etlbbasının raporla· 
nnı kızanmıştır. Şiş°'! 60, büyük 100 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza depo• 
sudur. Eczacılara ve toptancılara büyük 

P\ZA.R 1930 

tenzilAt. -sru;;çha;;-b,;~~Jlı~~~~~~~~~~~~~~;J~~~ii~ii~~ Saraçhane başında l lorhor caddesinde t\l ti ııi r Pa~a k Jnae;ıntla 

Hayriye Liseleri Kız ve 

erkek nehari 
Ana, ilk , orta •e lise kısımlan vardır. Kıı ve erkek talebe a yrı ayn · kısıın l ard:ı dır. Bütün sınıfları 

ınevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve mua l lımlerden mnrekkeprlr. Fron•ııca tedri!ltı ilk sınıflardan 
başlanır. Leyli ıalebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihti mam ol unmaktadır. Talebe ınekıebin 

husus! otomoblllerile mektebe ~e li r ve •kşam evlerine ayni vesait le gönderilir. 
• Kayıt muamele> İ devam etmektedir. Tel. J, t. 5JO 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SEYRISEF AIN 

Merkez A ~cnta; Galata köprü 
Başında; Beyoglu 2362 Şube 

acentesi; Sirkeci' de Mühürdar 
zade hını altında. Teltfon lst 

SA.DIKZADE BiRA.DERLER:. 
VAPURLARI 

KARADENİZ l\IUNT AZAi\! 

VI•: LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
2740 vapuru p günü 
lzmir sür'at oostası ~teşrinievvel azar akşamı 

• Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Gülcemal) vapuru 6 te~rini (Zonguldak, faebolu, Ayancık, 
evvel pazartesi l 4,30da Gala- Samsun, oı du, Giresun, Trab-
ta rıhnmından kalkarak Salı zon, SQrmene ve Rlzeye azl-
sabahı lzmtr'e varır ve çar met ve avdet edecektir. 

şamba 14,30 da lzmir'den kal Tafıllat için Sirkecide Mıy-
karak perşembe sabahı gelir. 

1
menet hanı altında acıatalıtıaa 

Vapurda mükemmel bir 1 :•caaı. Telefon:lataabul 2134 

orkestra ve cazbant ı-.ıevcuc-

rur. Yelkenci vapurları 
Ayvalık sür' at Karadeniz po3tası 

Postası SAMSUN npuru 8 
teşrinievvel 

(Mersin) vapuru 7 t~rinlevvel Ç A R Ş A M B A 
salı 17 de Sirkeci rıhumından günU ak,amı 18 de Sirkeci rıbn-
kalkarak Gelibolu Çanakkale mından hareketle ( Zonguldak, 
Kllçilkkuyu, Edremit, Burhani- lnebolu, Sımsun, Ordu, Giresun. 
ye, Ayvalıp;'a gidecek ve dö- Trabzon. Sürmene ve Rize) ls· 

hl llk kel el~rlne azlınet ve avdet ede· 
nüşte mezk(lr ı~lcelelerle r te 

cektir. 
Altunolu!';'a uğrayarak gele- Tafsll!t için Sirkecide Yellı:encl 
cektlr. hanında kAin ıcentesino milrı· 

Mersin postası 
( Çanakkale) vapuru 8 

Teşrinievvel çarşamba 1 1 de 

Galata rıhnmından kalkarak 

Çanakkale, İzmir, KillWk, Bod

rum, Rado~. Fethiye, Finike, 

Antalya, AliUye'ye uğrayarak 
Mersin'e gidecek ve dönlişte 

ayru iskelelerle beraber Taşu

cu Anamor, Kuşadasına uğra

yacııknr. Andifll ve Kalkan yol

cu ve yükü gidiş ve gelişte Fet

biye'de aktarma suretile alınıp 

verilir. Çanalclcale için yUk 

alınmaz. 

İdare merkezi rıhtımındaki 

büfe bir sene için kiraya ve

rilecektir. isteyenlerin 9 teş· 
rlnie\ ve! 1930 günü saııt on 

altı da levazım mlidürlüğüne 

gelmeleri. 

TAV!LZADE VAPURLARI 

Ayvalık • lzmlr postası 

/!'*- n,,~a~~ı,, 
zart esi akşamı saat 

ı 7 de Sirkeciden hareketle Geli

bolu, Çanakkale , Ayvalık ve 

lzmlr• azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da verllir. 

Adres : Yemişte Tavilzade 

biraderler telefon İstanbul !21 o 

Katibe aranıyor 
BUyUlı: bir TUrlı: şirted u lng!

Uııce bilir bir TUri: Hanımı arıyor. 
Talırtren Beyoğlu 1154 posta turu
•unı müracaat 

caat Tel. lmnbul 1515 

Limanımıza muvasalau beklenen 

Vapurlar 

(SEMlRAMlS) vapuru 5 teş
rinievvel pazar (ltalya ve Yu
nanistan) dan. 

(KALDEA) vapurıi 6 teşin!
evvel pazartesi (İtalya ve Yuna
nistan) dan. 

Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

(1\U:RA O) vapurul5 teşrini
evvel pazar (Burgaz, Köstence, 

Sulina, Kalas ve lbraile) ye. 

(KALDEA) vapuru 6 teşrini
evvel pazartesi (Sarımın, Trab

zon, Battım ve ; 'ovoro<isk) e. 

(SEl\IIRA\llS) vapuru 9 teşrini
evYel perşembe sabah tam 10 da 

( Loyd Ekspres) olarak ( Pire • 

Brendizi, Venedik ve Tricste) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks vapurlarına aktarma 

edilerek Şimali ve Cenubi Ame

ika limanlarına gitmek için ten 

zi11lı doğru bilet vuillr. 

Her nerl talsiltt için Galatada 

mumhane ( Lloyd Triesdno ~) 

1er acantesıne. Telefon Beyoglu 

2127 "Yaya Galata sarayında 
ubılı: Seltn!k bonmarşası blna

ıındıkı yazıhanelerine. Telefon 

Beyoğlu: 2499 n yahat Sirkecide 

Kırzadı hanındaki yazıhanesine 

müracaat tdllmesl. Telefon 

lsı.mbul: ıss. 

i<:rbaa asliye mahkemesinden: 
Erbaanın Kebir ınahalle> inden 

Kadı oğlu !\lehmet ağa kerimı,j 

Nafia Hanımın zevci Beidağt koyün· 
den l latip Şe vket !~fendi aleyhine 
açtığı boşanın• davasından doları 

yapılan aleni ve gıy•bi muhakeme 
neticesinde ınüddeialeyhin beş sese• 
deıı beri taga yyüp ederelc zevcesine 
bakmamakta n vazife! zevclyetl 
hiç bir suretle ifa etınemelı:te ve 
ilAnen tebligat yapıldığı halde muhı
lı:eıne7e gelınemesl de bı:ttin vakıa· 
lan kabul mahiyetinde bulunmılcta 
olduğundon kanunu medeninin 134, 
138 inci maddeleri mactblnce Nafia 
Hanımın bof olınısını ve tarihi hll• 
kUmden itibaren mezburenln on ay 
sonra blfkasUe evlenmekte muhtı
rlyetiae 15 temmuz 930 tarihinde 
kabili teıny!z olmalı: üzre karar ve
rilerek Ü!mın blr nusbısı da mahke
me divanhanesine talik edilmiş ve 
mabktlmualeyhin elyevm lkımetg.1.bı

nın meçhul bulunmasından tarihi 
Ulndan itibaren bir mıh zarfında 

turuku kanunlslne tevessül etınedl~ 
talcdirde hükıniin kesbi katiyet etmiş 
ıddobnacığı t•bllgat makamını ka
im olınak üzre ilAn olunur. 

'.10 eylül 930 cumartesi günü 
İsmail isminde yazılı imzamı 
zayi ettiğimden hükmü olma
dığını llln ederiıı+ 

Adapazarı Sakarya mağazası 
Gömiilcüneli bacı Ali 

mahdumu İsmail 

Zirde muharrer olduğu vechlle 
TUrkiyede mevcut ilç büyük şehri

nin lımini yazınağa muvaffak 

olacak Milliyet karilerindcn ilk bin 
kişiye meşhur 

DOREMİPHONE 

gramoronunun ,ayanı hayret 
evsafını tanımak maksadlle 

"PL~K SATIŞI. 

100 adet gramofon 

MECCANEN 

teni edllecekdr. 

A .... 
A.,,, •• a 
A ••. a 

•. • e 

Kariler cnaplaruu işbu taponlı 

beraber n kazanan lınn haberdar 
edllebllmelerl için bir mektup deru
nunda aynca adreslerini havi bir 

zarflı 333. lluı deı Pyrenı01, Parla 

(France) DOREMIPHONE mUeue
sannın 4 cil fubeslne sUr'atle cön· 
clenDclldırler. 

ISTANBUl 
iLA 

ELEDiVESi 
LARI 

Beyoğlu intihabab : 
İstanbul belediyesi Beyoğlu şubesi İntihap 

encümeninden : 

Gazetelerle neşredilen ilanımızda sehven 
takdim ve tehir yapıldığı anlaşıldığından key
fiyet tekrar tavzihen ve tashihen ilan olunur. 

İstanbul Belediyesi Umumi Meclisine ma
hallelerimizden aza intihapebnek hakkını halı 
olanlar T eşrinievvelin beşinci pazar gününden 
itibaren reylerini vermeğe başlıyacaklardır. 

1- Hangi mahallelerin hangi gün hangi 
saatten, hangi saate kadar reylerini verecek
leri ve sandığın nerelerde bulunacağı aşağıda 
gösterilmiştir. 

2- İntihap encümeni reyi kabul günlerin
den sabahleyin saat sekizde işe başlıyacak ve 
akşamlan saat on sekizde işe nihayet verecek 
sandığı kapayacakbr. 

3- Rey sahibi zevahn bir suhulet olmak 
üzere İntihap gününe kadar mahalle muhtar
larınca kendilerine tevzi olunacak sıra numa
ralı pusulaları mu haf aza ederek rey vermeğe 
geldikleri zaman isim ve adreslerini o numa
ralar ile bildirmeleri evvelce de ilan ve tavsiye 
edilmişti. Şimdi de sureti mahsusada rica ve 
tavsiye olunur. 

4- Belediye kanununun 41 inci maddesine 
göre her rey sahibi nüfus tezkeresi veya nüfus 
hüviyeti cüzdanı mutlaka yanında olarak gel
melidir. Tezkeresiz ve cüzdansız gelenlerin 
rey pusulaları kabul olunmaz. 

Beyoğlu şubesinde reylerin kabulo günleri 

:S- 10-930 pazar 

Kıhcalı camii avlusunda sabahtan öjtleye kadar 

Kemankeş. Hacımlml, Müeyyetzade, Yenicami mahalleleri 
Kulı dibinde mahalli mahsusta 
öğleden sonra akşama kadar 

Arapcamll • Emekyemez - Bereketzade • Şablrula mahallrlcd 

6- 1O·930 pazartesi 
Beledlye dairesinde sabahtan akşama kadaJ 

Kuloğlu - Cihangir • Gümüşsuyu - Koca tepe - KAtlpmustafa • Çe 

1ebl-Flruza~a-Çukur-Şebit1\luhtır bey-Bülbiil-Bostan-Hüseyinaıta-Toı 
tom. Asmalımescit • Kamerhatun • Kalyoncu kulluğu mahalleleri. 

7- 10-930 salı 

Te~vikiye camii avlusunda sabahtan akşame kadar 

Feıiköy - Duatepe • Cumhuriyet - Şişli - Bozkurt - lnOnü • Pangal~ 
esklşchir Mecidiye -Meşrutiyet • Ha!AskArgazi - Teşviklye - Harblycı 
kağıthane mahallelerL 

8- 10-930 çar:jB.ınba 

Sütlüce Mahmutap;a carnilnde ,;abahuın öğleye kadar 

Sütlüce mahallesi 

Piripaşa mahallesi 

Öğleden saat on altıya kadar 

Halıcıoğlu iskelesinde 

Saat on altı buçuktan 

akşama kadar Hasköy iskelesi yanında 

eski belediye mevldinde 

Keçeci Firi mahallesi 

Saat on altı buçuktan akşama kadar Haı 

köy iskelesi yanında eski belediye 

mevkilode 

9- 1O·930 perşembe 

Fındıklı camii avlusunda 

sabahtan akşama kada 
Ömer Avni mahallesi · Kılıcall - Pürtelaş Hasan efendi mah•lll 

10-10-930 ı:uma 

Kasımpaşa camilkebir avlusunda 

sabahtan alcŞ&r"a kadar 

Silrurt • Kaptanpaşa · Kadı Mehmet efendi • Camilkebir • Hacı 

Ahmet . Bedrettin • Yenişehir Piyale - Hacıhilsrev - Yahyakilıya 
mahalleleri. 

1 ı- 10-930 cumartesi 

Ortaköy camiinde sabahtan öğleye kadar 

Ortaköy Mecidiye • Ortaköy mahalleleri 
Sinanpaşa camlinde 

Öğleden akşama kadar 
Abbasağa • Yıldız · Cihannüma • Sinanpaşa . Dlkllltaş • Vışnezade 

Müradiye . Türlı:all rnahallelerL 

* • * 
lttanbul Belediyesinden: Yeniköy temizlik işlerine ait 332 eski 

4 yeni No- bir beygir 8- 10-930 çarşamba günü Fatih Atpazarın
nnda mllzayede İle satılacağı ilAn olunur. 

* • • 
lstanbul Belediyesinden: Şehzade~ında Fevziye soka~nda Mah

mudiye çqaıeslnden çıkan mermer aksam ve saire yerinde mü· 

zayede ile satılacağından taliplerin 26 teşrinievvel 930 pazar gltnü 

saat 14 te mahallinde bulunacak memuruna müracaatları. 

* * * 
lstaubul Belediyesinden: Çırçır yangın yerinde 65, 68, 63 ha-

rita numaralı arsalar arasında 9,07 5 metre mnrabbaı yüzsüz ar

sanın metro murabbaına 4 lira bedcl!e talibi üzerinde olup ihale 

müddeti 12 t~rinievvel 930 tarihine temdit edilmiş olduğundan 
f.ıız!asile talip olın alakadarlann levazım müdürlüğüne gelmeleri. 



1930 

Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu münasebetle Gılatıda Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin tistilnde 

• e. 
Büyük 
Elbise 

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

çeşitlerde müntahap elbiseleri muhterem müşterilerinin enzan istifadelerine arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS ERKEKLERE MAHSUS OÇCUKLARA MAHSUS 

İngiliz muşambaları 9 1
/ 2 'i:ı~'!~! Trençkotlar 17

1
/ 2 ~~:~:: Kauçuk muşambalar 41 / Liradan 

2 itibaren 

Kabilitebdil muşambalar 14
1/2,, 

Muşambalar biverıın uıar1ı 19
1/2,, 

İyi cins yünlü paltolar 13
1I2 ,, Bivertin muşambalar 71 /.ı. " 

lagiliz biçimi K t'' l 141/ 
spor ve saire os um er ıı ,, Trençkotlar 9

1
/2 .. 

Muşambalar 
lngtlizblçl•I 
kumaşlardan 

uci\'ert aiyah ve Kostu" mler 
ıalr renklerde Trençkotlar muflon ile 13

1
/2,, 

G b d • Pardesiller a ar ın MUFLON ile HANIMLARA MAHSUS '{ünlü paltolar 9
1
/2" 

Mefbur Mandelberg marka empermeabllize 291 

Gabardin pardes üler /i" Deri taklldi muh- M b } 
telif renklerde uşam a ar 

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

Mandelberg pardesüler 37
1
/ 2 ,. 

MUFLON ile 

İngiliz biçimi kumaşlar- 221/2,, 
DAN PARDESÜLER 

Muhtelif renlı:lerdo 
gabardin 

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

EMPER EABiLiZE PARDESULER 
ile kadın ve çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTOMLERIN en müntehap çeşitleri 

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

- Tediyatta Büyük teshilat Toptan Fiatine Perakende Satıs -
· D l t D . il 1 Dr. A. KUTiEL 1 ev e emıryo arı ~:.;~·n~=:~:ı::a:~dav~a:!~~~ 

idaresi ilanatı Topçular cadde<! 34 

Betlktat 

------------~-----------------·· ISO adet vagon örtüsünün kapalı zarflı mtinakasası 17-11-930 
pazartesi g!inü saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryalları ida
resinde yapılacaknr. 

l~tirık edeceklerin teklif mcktuplannı ve muvaakkat teminatla
rını aynı günde saat 15 e kadar münakasa katipliğine vermeleri 

lazımdır. 
Talipler münakua .. rtnamelerlni beş lira mukabilinde Ankara

da ve Haydarpaşadı idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
•• ıt: 

Demir levha, putrel ve köşebent demirleri kapalı zarfla m(ina
kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15 de An karada 

Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakaııa1a iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 

teminatlarını, aynı günde saat 14, 30 a kadar komisyon katipli 
kfne vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde .Ankarada 
ve Haydarpa91da idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
360 tane lokomatif, tender •-=- vagon bandajının kapalı 

zarfla mllııakaaaıı 3 ikinci teşrin 930 pazartesi günü nat 
16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapıfacaktır. 

MUnakaeaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını , e 
muvakkat teminatlarını ayni günde ıaat 15,30 kadar müna· 

kasa komisyonu kitipliğine vermeleri lazımdır. Talipler mU
an.lcaıa prtnamelerini beı lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
20 ton kalayın kapalı zarfla münakasası 27 birinci teşrin 930 

pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde 
yapılıcaknr. 

Münakasaya iştirlk edeceklerin teklif mektuplaıını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde . aat 15.30 a kadar komisyon katip .. 
ligine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini oeşer lira mukabilinde .Anka
rada ve llaydarpHşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. • • • • 

1 Teşrinievvel 980 tarihinde icrası mukarrer Eskişehir aile 
mektebi talebeleri için !uzumu olan elbi"e, kasket, pelerin ve ayak 
kabı mtinakasası 12 Teşrinievvel 1930 pazar günü at ı 6 ya 
tehir edilmiştir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ve teminat mektuplannı 
aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa komiıyonu kAdpllgiııe 
vermeleri lAzımdır. 

Dikiş Yurdu 
Talebe k•ydı devam ediyor. Bir 
senede musaddak diploma verir. 

Akaretler 62 

···Dr.Nami-i Berlln tıp fakültesi serlrya· 1 
e tından mezun. Dı&bill hasta- i 
• lıklar mUteha11ısı. 

•: Şişli: Gezi halllsklJr cad-ı 
d~sl No. 182 

: Nargtleciyan eczanesi ittisalinde. 
ı Kabul: IHI ya kadar 
-•• Ti. B. Oğ. 4~52 eeee 

Dr.HORHORONI 
Be ı o !lt• Mektep sokak No. 35 

muayeno ~. '.ıahtan akşama kadar. 

Orman ve muadin idareleri için 
8262 adet defter ve 6179 adet cilt, 
56700 adet cetvtl mlnalzemesi ls
tanbul orman müdüriyetinden ve
ıl 1 mek şartı ile tabı tecl!t ve imali 
12 teşrinievvel 930 tarihine müs1dif 
pazar gilnn ihalesi icra edilmek 
üzere münakasai aleniye suretilc 
münakasaya vazolunmuş ntimuneleri· 
ni görmek ve şeraitini ~nlamak iste• 
yenkrin lstanbul orman müdilriye· 
tine müracaatları ve yevmi meıkOr
da bedeli mubammenin ° 0 7,5 gu 
nispetinde pey akçesini hamilen 
saat üçıe defterdarlıkta müteşekkil 

ih•le komisyonunda hazır bulunma· 
!arı ilAn olunur. 

Şehrimizin 

Büyük bir müesseses · 
lngllizcıye ve bihakkın dalı:tUog

raflye atlna bir 

Kullanılacak kumaş, astar, düğme, ayak kaplar için deri, kösele 
ve sai•e numunelerini Ye elbise, kasket, pelerin ve kunduraların 

biçım ve tarzı imalini görmek için .Ankarada Malzeme dairesine 1 
müracaat olunmasL 

Fatura Memuru 
ACELE ARA YOR 

llı:tidannı lıpaı ve ifayı hlz· 
mete kubl llyalı:aı edenlere dol
gun maq verilecelı:tlr. 

Taliplerin (Fa tara memuru ) 
romuzlle lıtanbul 176 numerolu 
posta kutu!!G adrealııe tahriren 
müracaaılan. 

Fiatlarda esas bu numunelerdir. 

Şartnameler beşer lira mukabilind<! .Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik olunabilir. 

• 

·---

K R E T~m.~en t~y~~~=~.!~~ı:e ~ 40~ M~yo~ A s 
1 

1 lstan~ul ~üınrütleri ~a~ ınü~uriyefin~en: 
lhtivat akçesi: 800 Milyon S:ımsun güruüğünde yııpılacak sondurma ve memur odaları 

ı.t Temmuz 1930 tarihlndıki bilançodur kapalı zarlla münakasaya konulmuştur. Münakasa 20 Birinci Teşriıı 
Mevcudat 

Veznede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. l,04~,940,746 45 930 Pazartesi günü saat 15 te Samsun Gümrük Baş müdüriyetind• 
Cüzdan ve müdafaai milliye sınedau 8,626,235,330 85 yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
Teminatlı avan•lar 454,529,822 06 
Hesabaıı cariye 5,131,025,858 74 muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Baş mil· 
Esham ve ıahvildtı mevcude ( eshaaı, bonolar 4,~84,616 02 düriyet muhasibi mes'ulüne vermeleri lAzımdır. Talipler münakasa 
tahviIAtlar ve rantlar ) şarmame plAn ve keşi!nameyi lstanbul Gümrük baş m!idüriyetlndtıı 
Muhtelif hesabat 856,954,280 25 tedarik edebilirler. 
EmlAk 35,000,000 

Fr. 15,654,070,653 

Dilyunat 
Va4eıiz mevduat ve senedat Fr. 5,728,694,23(1 
Hesabatı cariye , 
Bıdeııabsll vacibüttediyo hesa'bat 

6,7j)9,497,97 I 
244,449,303 

Poliçalar 475,891,766 
Vadell senedat 688,100,605 
Muhtelif hesabat 459,219,290 
1929 senesine alt hissel temeıtti bakiyeleri ıeniaıı 
Senel sabıkanın J Ur ve ıaror • beıabı baklyeıl 

44,293,280 
5,924,200 

Muhıell! lhtiyst akçeleri 800,000,000 
Temamen ıtdiye edllmlt sermaye 408,000,000 

Fr. 15,654,070,653 

.\fecliıl idare reisi Müdür umumller 
Baron Brcnkar R. Mason E. Eıkara 

87 

78 
02 
16 
81 
01 
16 

98 

87 

lstanbul Sıhhi MUessaseler mUbayaat ko
misyonu riyasetinden: 

Bakırköyünde kAin akliye ve asabiye hastanesinin 1 ve 5 numaralı 

pavyonlannda yapılacak tamirat ve tıdillt tanzim edilen şartnamesi ve 
olbaptakl keşifnamesl veçhlle ve ili teşrinievvel 930 ı}lı gilnU saat 15 t• 

kapalı zarf usullle ihaledilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu bapt~ 
lı:eşlfname ve fartnameleri görmek isteyenlerin mezktlr komisyona ve ful• 
izahat almak isteyenlerin mezkur müesseseye müracaaılan illn olunur. 

Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 
1617 meıre kıtlık elbiselik kumaş pazarlıkla 11tın alıoacalı:ıır. Pızarbk 

6· 10-980 pazartesi günü ıaat 14 dı Gedik pafada jandarma ima!Athanesınd• 
yapılacakttr. 

' Merkezi, Galata Karaköy Telefon B. O. 8297 - Şubesi Sultan Hamam 
Telefon. Is. 1127 - Şulıe.i; lsılklAI caddesi No. 833 Telefon B. O. 1353 Emlak ve E~aın lan~ası umum ınu~urıuıun~eı 

Satılık emlak Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana sınıfı, ilk sınlfları va ayr1 ta,kllAt 

dahlllnda kız va erkek orta va lise kısım 
larını muhtevidir. 

1 T eşrinievvelde derslere başlanmışbr. 
Tel. lst. 2867 - Bebek 210 

lstan~ul ziraat nıekte~in~en: 
Mektebe kıyt ve kabul edilmek üzre vesikalarile müracaat et 

mlş olan orta mektep mezunu efendilerin muayenei ııbbiyeleri 

icra olunmak için işbu teşrlnievvelin 9 cu perşembe gilnil sabah-

leyin saat ıe» da Sultanahmet'de Kabasakalda Vilayet bay 
tar müdiriyeti dairesinde 111ıa11 vücut 

etmelerL 

1::z:ur,~• Kuştüyü yasbk 
Galatasaray serglslnde bir çok ıakdirlerı mazhar olan lstanbul'da Çalı:

makçılu'da Çıtme sokağındaki kuş tüyli fabrikasında ltilosu 125 lı:Utuftan 
başlar lı:uş tllylorlnln ltilosu hazır yasdık ftlte yorgan lı:uş tüylerlne mabsua 
k.!lınıtların envaı cUmleal çok ucllJ: flaıla uulmalı:ta~. 

27 

81 
83 

Mevkii ve nevi Depozito 

Dolmabahçe Fatmahatun mahallesi kışla caddesi 
l 1-9 No. lı kok kömü:ü lmallthanesi arsaıı 

KAtanede cenderede Koşu köşkü 
Ayasağada Maslak köşkü 

86 Beşlktaşta lbrabim aga mahallesinde 42-44·46 
No. lı Ugir su tunları havi 1820 m. m .Arsa 

mıkd .. rı 
lira 
soo 

500 
1500 

700 

BalAda yazılı emlak satılmak üzre muzayedeye vazed!lmlştir. 
l - Müzayede ( kapalı zarf ) usul!le ve &nka idare mecUsi 

huzurunda icra edilecektir. 
2 - lbale 6-10-930 tarihinde yapılarnkur. 
8 - lbale bedeli peşinen tesviye edilecektir. 
4 - lştiraya talip olanlar teminat akçalannı ve teklif mektup· 

lannı ve bllmUracaa alacaklın bir kıt'a şartnameyi ihale tarihin· 
den evvel Ankarada Banka Umum Mlidürlügüne bizzat veya ?ost• 

ile tevdi etmelidirler. 

Maaril vekaletin~en: 
Maarlf vekA!eti teşkllAtı dahilindeki bütün mekteplerin JeY~ 

meccant talebe kadrosu dolmuş ve müsabaka müddeti geçrıılf 
bulunduğundan vekalete bu iş için katiyen mlirıcaat olunmaııı3'1 

illn olunur. 


