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t.l!SHA81 6 l(URUŞTUft 

2 ncl sahifede · ' 
ı - Tarihi teirlk:amıı.~ AbdDI- ! 
hamlt 2- Harici ve 11)41 haberler 

ı Qncıı sahifede 
1- Din de kadıkUyılnd• bir 

mektebin temel ıtma me-
raılml yapıldı. ~ 

2- Balat tamlrhaneıl tevıt , 

edlllyor 
1 fabrlkatorJar diln top

landılar Ye karar verdiler 
•- Vabfl hayvan zannedilen 

adam nasıl vuruldu 

4 llncQ sahifede 
J - Asker! bahisler 
2- Hlktye 3- Roman 

---

:::~.=~~:::.1Cühuriyet Halk Fırkası kahir bir ekse-
~~~~~~;~ riyetle lstanbul intihabatını kazanıy 
~eınleket meselelerinin baştan 
Ş~ mütaleasına imkan verdi. H t ! 
~~di tam bir vuzuh içindeyiz. ayre 
. Ukfunetin önümüzdeki sene i
t~nde yapacağı işler nelerdir? 
''<111.gi vergiler üzerinde tadi!At 
lapılacak? Adli kanunlarımızda 
r:Pılacak tadilat derecesi nedir? 
~&adi hayatımızın hangi saha 
b· da hükumetçe ne gibi tcd
~rler alınacak? Ciimhuriyct 
d.alk fırkası teşkilatı ne haldc
ır? Bu tarihi fırkanın faaliyeti 

~t teşkilatında yapılacak ısla-
~ın mahiyeti nedir? Yıeni çı
ı· Serbest fırkanın programı 
~e Çalışma usulleri nasıldır? 
1hasil Meclisin ve halkın hal

ttj ruhiyelerinde ne gibi ifade ve 
ltıaııaıar var? İşte bütün bu me
~lelerin etrafındaki hakikatler 

1 .. e:lisin ve fırkanın birkaç gün
u~ •çtimaı neticesinde meydana 
~1.ltrnıştır. Her işte vuzuh hem 
. Ukiimet irin, hem de memleket 
lr' 3" 

tı büyük bir kuvvet ifade e-
ker. Şimdi her v;ıtandaş biliyor 
• 

1 hükfımetin umumi siyaseti ve 
İ'ıııiiınüzdeki sene içindeki icraa
tı Şıt esaslar dahilinde cereyan 
Cdecek: ı - Dahili ve harici siya 
1'tinıizde tebeddül yoktur. 2 -
lııaarif siyasetimizde mesleki 
lahsu ve ihtısas, az masraflaçok 
tıctice arayan ameli bir mahiyet 
llıekteplerimizde her türlü menfi 
~irlerden münezzeh olarak ah
~k ve intizam cephelerine daha 
lıyade kuvvet verilecek. 3 - Bü
~Uk adli esaslar muhafaza olu
lıacak, tatbik usullerinde bazı 
tadilat yapılacak. 4 - Mali siya
'et bütce muvazenesine ve tasar 
~a. müstenit olacak. 5 ~Vergi-
1'rın ıslahı yolunda mühırn adım 
~r atılacaktır. Islah ve tadil edi 
. tek vergi kanunlari içinde ara

li, müsakkafat, muamele ve ve
t~Set vergileri daha evvel naza
l'i dikkate alınacak umumiyetle 
~trgiJerin ıslahı , onların tezyidi 
~alıiyctinde ?eğil, bilakis ten
•si şeklinde olacaktır. 6 - Li-
~ işlerinin esaslan değiştiri
'.tek değil noksanları ikmal c
~ılecektir. Meı;nurlann ve teka
~tlerin maaşları üzerinde yapı-

Cak ıslahatta da maaşları azal 
~lnıasi mevzubahs değildir, bi
~ltis daha ziyade arttlrllmasl 
~ilıctine gidilecektir. Bu seneki 
~İyct programına bu kadar e
ıa.u ve vaziyetin ihtiyaclanna 
~~gun ciddi meseleleri koyan 
:; onu tatbik için hiçbir fedakar 
"lttan geri durmiyan bir hükft
~te her türk vatandşi elbet te 
1ıınat eder ve onu takviye etme 
~ vatani bir borç bilir. İsmet 
1.~'a hUkQmetinln tuttuğu yol 
fit budur. 

Siirt rncb'usu 
MAHMUT 

At/nada ilk 
çarpışma 

~oo metrede ıeçme
lerde, Senih, Meh
tııet Ali kazandılar 

lı .Atinaya giden atletlerimizin 
. tinada yaptıklan ilk maça ait 

~ilıı gece kablo ile §U telgrafı al
••k · 

ATINA (Nco-Faleron) 6 -
~~ ıaat 1 - Parlak bir geçit 
f'ıtıi yaptik ve çok alkıılandık. 
•kunımız Muntazamdı. Dört 

r.•rıı yaptık. Haydar yükıek at
d'll\ada 1,70 le, Mehmet, 1500 
"ııe 4,19 l a mağlup oldular. 100 
~ etrede ıcçmelerde Senih, 
i~·ehmet Ali kazandı. Finalde 
S ı ~ür~'. ik~ Yunan, iki . Sırp, 
d~ll\ıh ıkıncı, Mehmet Alı Dör-
1 Uncü, Balkan bayrak müsaba
~~~ında Besim, Zıya, Mehmet 
~.ı. Semih, üçüncü geldiler. 
.u
1 
rk sancağı iki kerre direğe çe 

1 di. 
Burhaneddin 

Bu zevatı nasıl nam
zet gösterdiler? 

Listede Cemil Paşadan 
başka Çerkes Etemle 
birleşenler de varmış f 

Serbest Cümhuriyet Fırkası
nın İstanbul Vilayeti umumi 
meclisi namzetleri listeleri ara
sında görülen bazı isimler ve 

S d ki C H F 1 •ı d 1 şahıslar halk üzerinde son dere-

an ı ar . . . rey erı e o uyor ~:::::sı:dt:~:::pm:l~k~::;ı 
•• •• • •• •• •• A • milliyeye hasmıcan olan Ferit 

Adalar, Uskudar, Beykoz, Sarıyer, Em1nonu, Bakırkoy kam1len; (paşa) kabinesinde yer almış 
B · l K d k.. F t" h k · ti Halk fırkasına · nazır ve yüz elliliklerden Çerkes eyog U, a ı oy, a l e Serıye e verıyor Etem çetesi ile teşriki mesai e-

lık günden Serbestçilerin gözleri yıldı ve halkın anca~ !Jazi fırkası derek mahkum olanlar vardır. 
olan Cümhuriyet Halk Fırkası ile birlik olabileceğını gördüler Ferit Paşanın Nafıa nazın 

ve sulh murahhası olan esbak 

S b t ·ı b• k İ • • Şehremini Cemil Paşa da S. C. er eS Çl er lrÇO zeya IIl reyIIll F. tarafından namzet gösteril-

aln1adan namzetliklerini koymuşlar! miştir. 
Cemil Paşa, yüz elliliklere 

Karşı fırka namzetleri arasın del istif al ar başladıj 
intihap heryerde canlı bir manzara gösteriyor 

C. H. Ji. namzetlerinden: Galip IJahtlyar, Cevdet 
Kerim, Alt Rıza, Necip Beyler 

Dün sabah saat 8 den itibaren j ren Kule dibinde bulundurulmuı- -
İstanbul umumi meclisi intihabatı ba · muştur. 
şlamıştır. Daha erkenden r~y san- 1 Kule dibi H. fırkası ocak merke- . . . . 
dıklannın konulacağı yerler halk ta- zibayraklarla tezyin edilmigti. İnkı- • ı..mıza. derem~ ?ca ederım: 
rafından kesif bir kalabalık halinde lap encümenleri ocak binasının önün Şehır meclısı içi.':' S .. c .. F!r~ası ta-
doldurulmağa başlamıştı. deki meydanda m;ısa başında ahzi rafından nam~~t gosterildığ~ını baz~ 

Dün sabah İstanbulun 10 kaza- mevki etmişlerdi. Rey pusulalarını gazetelerde go~d~m... Fethı Bf .nın 
sında da( intihap başlaınıı bulunu- - almağa gelen halk en çok C. H. Fır- şahıslarına samım~ ~u;metkAr o!mak-
yordu. kasının kırmızı rey puslalarına bir la be~aber, me~aıyı ilmlyeın s.ıyaset 

Eminönü kazası tehacüm halinde rağbet ediyorlardı. le lttigale mUaaıt olmad~ğı glbı fırka 
S C Fırkasının rey puslası veren ile de asla temas etmedığlmden bu 

En evvel intihabata başlıyan Emi- mas~ıa.:U,,n adedi burada 7 olması- namzetlikte behemehal bir yanlıı 
nllnü kazası idi. na rağmen hepsutln önü de boştu. lık olduğunu beyan ederim. 

Sandıklar kaymakamlık dairelerin Nezihe Muhiddin H. S. Fırkanın YUSUF ZIYA 
den kaldırılmıg ve otomobille mu- - bir masası başında bomboş oturu- - Keza gösterilen ekalliyet namzet-
karrer o~an. yerlere n:klolunmuştur. yordu. Kargı fırkanın namzetleri ıı Jer meyanında da haberi olımyan 

Her ıntihap sandıgının bulundu- rasmda akalliyetlerden bazı kimse- kimseler vardır. Bunların istinkılflan 
ğu yer ?al'.raklarla .. dona~ıştı. Her !erin bulunması münevver ve şuurlu na rağmen S,. C. F. listesine ithal 
kazada ıntı~ap ~ncuıı:ıenlen kayma- halkı müteessir etmiş, bütün reyle etmekte bir beis görmemişlerdir. 
kam Beylerın rıyaseti altında sandık rini kendi öz fırkaları olan Halk Öğrendiğimiz .. s c f k 
evveli halka bot olarak gösterilmiı frıkaıına vermMerdir Serbest fırka nın Üsküdar k e gore 'ti · 1 ır ası 

:ı- • azaıı namze er meya 
bazı . m~ruf zevat.•~ şöhretlerin-- nında Kısıklı sabık Bektatl fCyhi Ali 
den ıstifade etmek ıçın , bu zevatın Nutku Beyin iımi vardır. 
haberleri olmadan isimlerini namzet- Dün B "J d s C f k 
ı 'th 1 t · 1 d' eyo., un a . . ır asına er arasına ı a e ınış er ır. rey verenler · · d y h dil 

Beyoğlundan namezt gösterilen d'kk . ı~ın e a u er nazar• 
D kU "k R'f t B ti". d ı ati celbedıyordu. Bunların ekse-

r. çu . 1 a ·• naınze ıgın e riyetinl de çocuklar teşkil ediyordu 
muvafakati olmadığı,nı C. H. F. fır Bazıları pa il t t im ki ı 
kası azasından olduğunu beyan etti- di İntih brat e u u Uf hemse eldr
'" 'b' D "lf" üd . 1 . · a a tamamen ser st o u 
6 1 gı ı aru unun m errıs erın- - ğundan herke · t di"-' · IÖ 1" 
den Yusuf Ziya B. de bu meyanda s 18 e .,.nı Y uyor, 
bulunmaktadır. ~:kası namına propaganda yapıyor-

DUn mumaileyh şu tekzibi 'Jgön- · 

dahil edilmemiş ise de, Hey'eti 
mahsusadan Devlet hizmet ve 
müessesatında istihdam oluna
mıyacağına dair karar almıştır. 
Bilahare, Hey'eti mahsusa kara
rım tetkik ve bir kısmını nakze
den Ali Hey'et te bu karan boz
mamıştır. 

Belediye ve umumi meclis 
azalığı gerçi memuriyet değil
dir; fakat belediye veya meclis 
azalarının netice itibarile Devlet 
ile alakası vardır ve musaddak 
bir bütçeden de hakkı huzur ve
ya şehri ücret alacaklardır. 

Bu itibarla belediye veya u
mumi mecliste nim resmi bir 
Devlet mtiessesci değil midir? 

Devlet hizmetinde kullanılmanıaaı 
hakkında karar olan ve S. C. 

F. tarafından şehir mecilslne 
aamzet gllsterllen 

Cemil Paşa 

dermiştir. İsmini bile ög" rerunemi•ler .. "' Böyle ise Cemil Paşa bu mec 
Milliyet ırazeteıi tahrir müdürlüiü- Masalann, iskemlelerin lizerine liste aza olabilir mi? C. H. Ji. namzetlerinden : 

K~mll, AbdUlkadlr Zıga 
B~yler 

ve bilihare temhir edilerek iplerle 
bağlanmıştır. Sandık yerine vazedil
dikten sonra ilk rey atılımı ve diııer 
!eri de onu takip etmiştir . 

Adalarda, Osküdarda, Beykozda 
Sarıyerde, Eminönünde, Balnrk-Oyiln 
de kahir bir ekseriyetle Halk Fırkası 
lehine olarak tecelli etmektedir. 

Beyoğlu, Kadıköy, Fatih kazala
rında intihabat henüz inkişaf halin
dedir. Bugün de devam edecektir. 
Buralarda da vaziyet H. Fırkası le
hinedir. 

Ekalliyetlerin hepsi reye iştirak 
etmemekle btraber edenler karşı fır
kaya rey vermektedirler. Fakat va
ziyet buna rağmen gene C. H. F. le
hindedir. 

Dün Beyoğlunda intihabat Top
hane nahiyesinde başlamıştır. İnti
hap asnasında S. C. Fırkasına rey ve 
renler ekseriyetle hamallar ve amele 
sınıfı idi. 

Serbesçilcrin bütün gayri kanuni 
propaganda ve nümayişlerine rağ

men şuurlu halk kütlesfi o tarafa 
rağbet etmiyordu. 
~ey!>ğlu sandığı saat 1 den itiba-

ne : çıkarak popUler nutuklar verenler 
Efendim; görüliiyordu. S. C. Fırkasının pro- Bir rivayete göre bu hususta 
Apğıdaki mekütubumun ilk nüı-, Devami S inci sahifede) S. Fırkadan ve namzet-1erden 1 

V 
Zıya Mulla Bey de: 

atan daş ' ~~n olduğu gibi ~u: "- Cemil Paşa Hey' eti mah-
-~~------.;!..-•_ gun de,yann da reyını susadan hizmeti devlette ademi 

G • · fı k l C H Ik istihdam. karar almıştır. Nasıl azının r ası o an . a fırkasına ver ve intihabat listt:sine dahil olabi-
kara günlerini unutma!.. lir." demiştir. 

Beş 

hasta 
var/ 

ETEM 1ZZET1

in 
• yen1 romanı 

MHliyet'te çıkacakbr 

r .. 

7 &ene evvel lstanbulu terk ve tahıige etmek ı•aziye
tlnde bulunan huvayı ttllllflyenln başkumandanları 

Dolmabahre'de Salllhaddln Adil Paşay ı ve la ederken 

Istanbulun kurtuluşu 
İstanbul 7 sene evvel bugün kurtulmuştu 

Bugün Türk İstanbul en geniş bir hürriyet havası 
içinde kurtuluşunun bayramını yapacak ve 
Mustafa Kemal ordul ,ınnı tebcil edecektir 

Bugün İstanbulun kurtuluş 
bayramıdır. Mondros mütareke 
sinden sonra senelerce kara gün 
ler geçiren İstanbul, yedi sene 
evvel bugün tekrar istiklaline 
kavuşmuş ve bütün memleketi
mizi kurtaran Türk ordusu İs
tanbula da girerek kurtarmıştı. 
Bu büyük bayramı bugün İstan 
bullular emsalsiz bir şekilde tes1 

it ediyorlar. 

Kurtulut bayramı programı 
Bayrama askeri kıtaat, mek

tepler, cemiyetler ve bütün halk 
iştirak etmektedir. 

Geçit resmine iştirak edecek
ler bu sabah saat tam onda Sul
tanahmet meydanında toplan-
mış bulunacaklardır. f Drk m/l/tllnln batan bir cihanı 

Geçit resmi husumet karşısınaa tarihin enm 
ttctllilerlnl yendi/i KDnde bu mot6r 

Teşrinievvelin 6 ıncı günli hosımın son izini dt /stanbat 
~olordu kumandanı Şükrü Nai- su/arınaan ııtiyordu .. 
li Paşanın Sirkecide İstanbul . . 
toprağına ayak bastığı saat tam duracak18:"dır: B.u hır d~ika du 
onda şehrin muhtelif yerlerin- ruşta şehıtlerımız takdıs oluna
den toplar atılacaktır. İlk top caktır: Bu!1d~ sonra kıtaat v_e 
atılınca limandaki vapurlar da mera~ırne ışbrak edenlerin geçıt 
düdüklerini öttürecckler ve resmı başlıyacaktır. 
halk ile kara nakliye vasıtaları Alay Alemdar caddesi, Sir-
da bir dakika oldukları yerlerde (Dcvami 2 inci sahifede) 

Adliye vekilinin beyanatı 
Hükumet programile millete vadettiği

miz şeyler üzerinde çalışıyoruz 
Yusuf Kemal Bey tebeddülat rivayetlerine karşı: 
"Hakimlerin yeri kanunla tayin edilmiştir" diyor 

ret eylemişlerdir. 
Vekil B. Adliye işleri etrafın 

da tetkikatta bulunmaktadır. 
Yıusuf Kemal B. dün, geç 

vakıt gazetecilerin ziyaretlerini 
kabul etmiştir. Yeni Adliye Ve
kilimiz, çok kibar, mütevazı ve 
herşeyi açık konuşan bir zattır. 

Gazetecilerin muhtelli sual
lerine cevaben kısaca demiştir 
ki: 

- Size ne söyleyim? Vekalet 
işlerini henüz deruhte ett: -n. 
Hükfunetin programında mille
te vaat ettiği şeyler iizerinde tet 
kikatta bulunuyoruz. Şimdilik 
kendim öğrenmek yolundayım. 
Teftiş ve saire mevzuubahs de
ğildir. 

Gazeteciler, Adliyede bazı 
tebeddülat yapılacağı rivayetle-

Yusu/ lıemal Bey rini kaydederek vekil Beyin fik-
Adliye:: Vekili Yusuf Kemal rini sormuşlardır. Yusuf Kemal 

Bey, dün saat 15 te Adliye dai- Bey, şu cevabı vermiştir. 
resine gelerek gP.ce geç vakte ka - Adliye kanunla işler. Ha
tlar meşgul olmuştur.Vekil Beyi kimlerin yerleri kanunla tayin 
Başmüfettişlik dairesinde Müd- edilmiştir." 
deiumumi Kenan, Reisievvel Vekil Bey, şehrimizde 10 gün 
Feyzi Daim, Başmüfettiş Şükrii kadar kalarak tetkikatına de. 
Beyler ve diğer bazı zevat ziya- vam edecektir, 
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a·mit:I Sulta HARICA ABERLER •• -
._.Tı~a;,;h;;.sl~n;.;.;P..;a~ş:..a-n_ı_n .... H_a_ı_ır.a.t.ı~_- _--[iil~:---~- Yunanistan da 1 

M.V er1izelos 
Filistin de 

Tecavüz! 
Cene11rede lzmirde panik başladı! 

Akalliyetler No: 57 
(TarcUma va iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

~ ultan Hamit ve matbuat 
Hizmet fır-

Ankarada 4 gün Hayfa'da müslüman- M. Titulesko 
başmuharriri karşı 
kadan ayrıldı .. 

kalacak, misakı larla hıristiyanlar 1 nutkunda Vasıf ve Zeynel Besim Beyler arasında taa 
Padişah, bütün gazeteleri alaka 

ve dikkatle takip ederdi 
imzalayacak arasında arbedeler.. neler istedi ? edilen iki mektup ve İzmirdeki inhilal.. 

KUDÜS, 4 A. A. - Bir kaç İZMİR, 5 (Milliyet) -· lz- ı rının zannettikleri gibi Serbe 
Yunan Başvekili ile Anka hafta evvel Hayfada müslüman Akvam meclisinin son mir meb'usu Vasıf Bey Hizmet Fırka ile alakam yoktur. Ba 

Sultan Hamit Matbuata çok rada neler "'Örüşülecek? lar ile hi~stiya':1 araplar .. arasın- içtima meclisinde.. sahibi Zeynel Besim Beye şu fırkasmında programını, emel 
ehemmiyet verirdi. Dahilde ol- 6 . . .. . da baş gostermış olan duşman- mektubu yazmıştır: ni, gayesini bilirim.Nitekim 
sun hariçe olsun gazetelerin neş ATİNA, 4 - T)ıın Turkıye ca fikir ve temayüller şimdi da- T" C1ENE~~E, 4 CA. "!-· -. ~· "Zeynel Besim Bey kardeşi- zetemde senelerce bu frrkant 
riyatını dikkat ve alaka ile takip sefiri E~is B~_Y. ha 7.İyade endişeyi mucip olacak ıtu esko kv<>~k eıruy~~. ~- me: Gazetenizin 3 EyHll 930 ta- en hararetli murevici olarak 
ederdi. Dahilde intişar eden ga- M. Venızelos ıle bir surette tevessüa başlamış ve . me~. ısının rihli nüshasında "biz bocalama- lıştnn. Ancak her kesin malu 
zetelere karşı sansür usulile tak uzun bir mülaka' memleketin diğer kısımlarına mt:ımı ~unas_e;. dık, verdiğimiz sözde hala seba- olduğu veçhile, son zamanla 
yit altında tutabilmek mümkün yapmış, müla- da sirayet etmiştir. Dün, Yafa- b~tıle soyledigı tımız vardır. Ne zaman Cümhu- gördüğüm bazı haksızlıklar 
~di: ancak Avrupada çıkan ve kat mevzuu An-_ , da müslümanlarca mükaddes ad ?ı~ nutukta; ?u riyet Halk Fırkası mutemet sal bebile İzmir teşkilatile bera 
gerek mensup oldukları hükü- karadaki müza- dolunan bazı yerlere Arap hiris- ıçtıma ~e".resın- tanatına nihayet verir ise, ne za- çalışmak imkanı kalmadı. B 
metler ve gerek hitap ettikleri kerat ve M. Ve- tiyanlar tarafından intikam kas- d~ sulhun ıdame man inhisar belasi milletin ba-lyurduğunuz islahat ötedenb 
~fkan umumiye üzerinde icrayı nizelosun Anka· tile bir iki tecavüz vaki olmuş- sınde. ve m~~y- şından kaldırılırsa, ne zaman 

1
emellerim olduğu için elbe 

tsir eden gazetelere karşı yapa- ra seyahati etra- tur. Bu hareketin neticesi olarak yert bır teşkil~ta halka biraz nefes almak imkanı memnuniyetle karşıladım. Mu 
:ak bir şey olmadığından bunla fındaki teferrua· şiddetli bir arbede çıkmıştır. İn- r~ptı gaye~ıı:ıe bahş edilirse o zaman progra- 1 metler saltanatının ilgası ad 
rr yakından takip ettirir, bunla- olmuştur. giliz polisleri sükiln ve huzuru vasıl olmak ıçın mm etrafında tekmil memleket- ! nr. inhisarların tadili adır~ 
rın neşriyatına muhtelif suret ve M. Venizelos süratle iade etmişlerdir. Fakat, ~arfedilen mes_a- le beraber bizde varız" yazıyor-lteşki!atın şuna, buna değil, b~ 
va~ıtalarla cevap verirdi. Ecnebi ve Hariciye na7 bilhassa Avam tabakasının se- ıden b~setmı~, sunuz. Azası olmakla müftehir İ zat halka ve bizzat gençliğe ı 
gazeteleri içinde bilhassa ehem- rı M. Mihaiako· bebiyet verdiği münforit taarruz '!ide edılen netı- bulunduğum yüksek ve tarihi 1 tinat ettirilmesi adımını, m 
mi yet verdiği şunlardı: Taymis, pulosun Ankara Enis Bey ve tecavüzler hala devam etmek :elerden m~m- fırkanın maksat, emel ve prog- · leket için faideli görmekteyi 
Tan, Ktilııişe çaytung, Tribuna, seyahatlerinin 20 T. evvelde vu- tedir. "'· Ti''.". . nu~. kaldıgını ramında ve bir müddettenberi jBunların tahakkuku takdirind 
!standart, Viyedemusti. Bu ga- kubulacağı söylenmekte ise de ve_ bu ?e~c~le~ın k~t 1 ve~ehem- gördüğünüz veduyduğunuz icra tıpkı yazdığnn gibi, verdi •. 
zetelerde intişar eden havadis- hareket günü Ankaralra cereyan F acıa ! ~~~e~Iı .?1r ııe: e_mege de_lalet et- atında yazılarınızın, arzularını- 1 sözde elbette sebatım vardır. 
!er, siyasi makale ve mütalealar Abdlllhamlc.lıı Orman etmekte olan mü?.akeratın alaca tıgın~ soylemıştır. ~- Tıtulesko zınihtiva ettiğimanaya mugayir hususati yazacağım makalele 
günü gününe tercüme ve tak- nazırı Selim Melhaıne ğı neticeye tabi bulunmaktadır. ekallıyetler mesele~ıne d~ t~ıı:ıs bir şey var mıdır. Böyle bir mu 1 de izaha çalısacağrm. Sarsıl 
dim olunurdu. Bunlar içinde tas İstanbulda çıkan gazeteler Bu müzakeratın 20 teşrinievve- R-101 alevler içinde.. ede~.k bu ıı;-eselenı~ hallı ıç~~ gayeret kalmamışsa senin gibi hörmet ve muhabbetlerimi t 
hihe mlıhtaç gördüklerine veya tab'olunmadan evvel sansür e- le kadar hitam bulacak tarzda Balon 54 yolcu ile eı: ıyı çarenın ekallıye~leı_:le h~- bir arkadasn bize muhalif olma- yit ederim kardeşim efendim.' 
cevap verilmek icabedenlere dilirdi. Her gazete yazıların pro hüsnü suretle ilerlemekte oldu- kumetler arasında samımı ve ıh sını ve Serbest Cümhuriyet frr- Hizmet başmuharriri 
Matbuatı cnebiye müdüriyeti, valannı Matbuat müdiriyctine ğuna dair malUmat alınmıştır. beraber yanıyor laskarane b.ir müşarek~t ve mu- kasında çalışmasını artık nasıl Zeynel Besim 
saray mütercimleri ve bazı ma gönderir, bunlar sıkı bir kontrol Beauvais, 5 A. A. - R-101 zaheretten ıbaret oldugunu be- anlayabilirim, bana !Utfen izah 

Seyahat tariki şu suretle tes- · · M T" 1 k Ak ruf muharrirler vasıtasile lazım dan geçerek basılırdı. Matbuat işaretli kabili sevek balon şid- yan etmiştır. . ıtu es o, - etmenizi rica ve muhabbetlerimi Bu iki mektubun Hizme - bit edilmiş olduğu haber almmrş 
gelen cevapları tanzim ve neşret müdüriyeti mühim gördüğü ha- tır: M. Venizelos ve refakatin- detli bir rüzgara karşı alçaktan vam Cemiyeti büyük meclisinin teyit ederim kardeşim, efendim" intişarı üzerine Serbestciler f 
tirirdi. zı yazıların provalarını saraya de bulunacak olanlar Pireden uç~aktaolduğu bir srr?da Be~u- yeni merhaleler katetmeğe ha- • İzmir meb'usu na halde şaşırdılar. Zeynel B 

Avrupa gazetelerinden bazıla takdim eder yahut bizzat getirir (El" ) kr .. .. ki 1 _ vaıs halkı balondan bırden bıre zır oldug-unu siyasi ve iktısadi ~ Vasıf ayni nü~hada yazdığı bir mak 
ı . ıs uvazonıne ra p o a 'dd li b. al ıktı- .. • d k di 

rmrn stanbuldaki muharrir ve di. rak İzmite ve oradan treni mah- şı .. el t d" ırBaev ç gmı gor:. meselelerin - müştereken hare- le e en . sinin serbest fırka 
muhabirler! saraya davet oluna- Ec b" 1 d b 1 1 A k 'd kl di muş er ır. lon derhal yere du k til h 11. . . Z. Besim B. in cevabı intisap etmediğini, Halk fırk ne ı gazete. er en azı arı- sus a n araya gı ece er r. k . 'al tmi' 

1 
et sure e a ını temın ıçın 

rak muhtelif suretlerle taltifleri nın ithali alelıtlak memnu idi. M. Venizelos ve refakatindeki- şeret ışBtıal e ~ ':'ed pabrç
1
a an- her t!irlü teşebbüslerde buluna- Zeynel Besim Bey şu cevabı nın gayelerine taraftar olduğu 

unutulmazdı. Bu siyasetten hay D" - 1 · · d 1 hd 1 1 ki .. d d k 1 mrş ır. onun ıçın e u unan vermiştir: nu fakat tatbikatta gördüğün 
Ji fayda görillmüş ve bir çok ma ıihge~ eruıdın le.~ Aey ar dyakiaz.ı a- ber se __ dzdgun efvamda e Te~~ k~ an 55 kişiden ancak 10 u kurtanla cağını söyli~rek nutkuna niha- " Vasıf Bey kardesime: sanlıklardan şikayet ettiğini s· 

n tıva e en en vnıpa se u mu et zar ın , ur ıye bilm' . B nl d .. · t · · M 
kaleler muvafık surette yazdın! faretlerimiz tarafından şifreli tel hükfunetinin resmi misafirleri ılıŞtid r. D1:1_ ar

1 
~h?laa sekızı ye vermıştır. ektubunuzu aldım. Ehem- ylemektedir. Serbestçilerin 

mı~tr yara ır ıger en a enkaz miyetine binaen, ve aramızdaki ateşin taraftan olan Hizme ~ · grafla verilen malfunat üzerine olacaklardır. Avdet ağlebi ihti- alt d b. 1 kt _, __ 
S 1 H · d"J' d" B k b'J 1 · 1 · ·k -1 1 k m a u unma auu K I B hususiyetten cesaret alarak ay- ve Zeynel Besimin bu iftir utan amıt, Şehzadelig-i za mene ı ır ı. u a ı gazete en ma aynı tarı ı e yapı aca trr. Bal al 

1 
.. ·d urtu uş ayramı 

onup ev er ıçın e bulun nen neşrediyorum. Bunun ben- ve neşriyatı serbestcileri inici 
manmda intişar eden ceridei ha gizli vasıtalarla getirtip okuyan Yunan ricaline fevkalade bir is- masmdan d' 1 'd'l ce büyük ehemmiyeti vardır. ra uğratmıştır. Zeynel B.bu m 
vadis, tasviri efkar, Basiret, lar hakkında Hünkara jürmal- tikbal merasimi yapılacağı ha- m kt d' 0 tayı. Y

1
.anmh a gı ı e - • 

ı ·ıd· - · b · · b 1 eme e 4'· ngı ız ava nazın (Başİ birinci sahifede) Çünkü bütün siyası işlerimi ef-
1 
tupları ve makaleyi neşri ake 

Çaylak, Çıngıraklı tatar ve saire dar ;.en ~gı v:. unfn.netı':ısın- er a ınınıştır. Lord Thomsonun da ölenler a- kari umumiye huzurunda açıkça 
1
de ailesile istanbula haraket e 

gibi gazetelerin serbest neşriya- e kı~~ ~ ım k~m~~.en~ ca arı_ Ankarada ne kadar kalacak? rasında ol~uğu söylenmektedir. keci, köprü yolu ile taksime çı- · halledeceğimi müteaddit defalar !emiştir. Serbest fırkanın tzmi 
tı halk üzerinde nasıl tesirler ya ~gı va 

1 
• ı 1İ ( u ne;ı ANKARA 

4 
M V . 1 Fransız hava nazın derhal kaza kacaktır. Taksimde Cümhuriyet vad etmiştim. Benim bir çokla- ' de inhilali başlamıştır. 

yaptığını bilirdi. Esasen dahili gadz~te)er u:nıı_mıl yet ed levrakdı e A k d d"'rt-:: k. alecaktırruze os mahalline gitmiştir. meydanında bir tribün yapılmış -
politika işlerile daha 0 vakitten sa ıy~ namı e ya o_unur u. n ara. a o &un a .. . · LONDRA 4 A.A _ _ tır. 
meşgul olan ve muhtelif maha- Beyoglunda Serkl donyana ve Başvekıl, İsmet Pş. ve Turkiye · tı· kab"l· ' k bal. ~ 1 ~1 

İ ·ı· k ı··b·· f h · ı·ı ·· ·· k ·· k t ışare 1 ı 1 sev on Hındis fil ve eşhas ile sık sık temasta ngı ız u u une se aret ane ve nca ı e gorusece ve muza era t . 'tm k .. b 
b 1 Ş h d A ··lh · E ecnebi postahaneleri marifetile hitam buldug: u takdirde ticaret danad gı he kuzere 1:1g~n Lon-

u unan e za e ptu amıt b . li .k bah • .. ra an are et etmiştır Balon 

Burada İstanbul umumi mec 
lisi azasından bir zat nutuk söy
liyecektir. fendi bu gazetelerin neşriyatına u gazetelenn ge p aza tarafın ve ı amet ve rı musavat mu b" üdd L d f · 

d - • k ı ı · · · d k ır m et on ra a akında uç yabancı değildi. Bunların mu- an okundugu malum olduğun- ave ename erını ımza e ece - muş f k t b 1 ti k - Tribünde Vilayet erkanı, ko-
harrirlerini dairesine davet eder dan oralara devam eden aza ta- tir. Aksi takdirde yalnız dost- d •

1 
a a d u ud arını ço aşağı-

1 d b 1 · · 1 . ı k · k · d kt' a o masın an o ayı yalnız ış- lordu kumandam, cemiyetler, ve kendilerile gizlice görüşürdü rassut a tın a u unur ısım en u mısa mı ımza e ece ır. ki .... 1 b'I . . B .. .
11 

. . • f k 
1 

.. 
h H .. k' 'dT d' arı goru e ı mıştır. alon, Pa- mumessı en, sıyası ır a ar ru-

O zaman memaliki ecnebiyede er gece un ara arze 1 ır ı. Tehir ihtimalı de var mı? ris, Tunus hattı ile Afrikanm esası bulunacaktır. 

Fransa müşkülat 
çıkarıyor 

Sovyet mallarının ithaline karşı 
in. tişar eden ve aleyhimizde neş- o 'hl d 1 b ld F ·ı· ~imal ah"!' · t k" d k · tarı er e s tan u a ı ıp ATİNA, 4 _Türkiye sefiri ~ s ı ını a ıp e ece tır. 
rlıy~ı:adbulullal} Avrupa gazete- Efendinin çıkardiğı Tarik gaze- Enı·s B. Tu'"rk - Yunan ı'tı'la'fna- . ANKARA, 5 -A. A. R-101 
erını e meşhur kraethane sahi · r k b·ı· k b 

1 • S tesı, çerçilden sonra c.eridei hava mesi•in tatbikatı hakkında M. ışaret ı a ı ı sev alonunun 

Merkez kumandanın emri ile F ransanın yeni tahdidatı .. 
ordu kumandanı önünde geçit . • .. . • 

11 arafım Efendi ve kitapçı El disi çıkaran Mehmet efendinin uğradığı feci kaza ve Hava na-
nino vasıtasile getirtip okuturdu Venizelosla görüşmüştür. Anka L 

başlıyacaktır MOSKOVA, 5 A.A. - Mat- lrane ıktısadı munasebatın ınJa 
· buat Sovyet mamulatınm Fran 1 tama doğru tehlikeli bir yol 

M Saadet gazetesi, Ahmet Mithat ra sefiri M. Polihronyadisin bir zırı ord Thomsonun vefatı do-
atbuat yolile efkarı umumiye Ef d. · T ·· h ki la il M·ıı· ··d f . . en ının ercumanı a kat, raporunda teyit edildig" i veçhile yıs e ı ı mu a aa vekili :ızerınde müessir olmuş olan M"h Ef d. · s b h Ah Abd .. lh J'k B İ ·1 

A 
1 ran · en ının a a ve her ı'kı· tarafın bu l1ususta hus·· nu·· u a 1 ey ngı tere hava ptülhamit Efendi saltanata c d B · ·k · b' · .•. met ev et eyın 1 dam gazete niyet gösterdig- i anlaşılmış ve nezaretıne ır ta7.ıyet telgrafı 

geçtıgı zaman bu hususta hayli I · · · d d. gönde · tı. L d B" en ıntışar e er 1• bu hususta matbuat tarafından rmı~ r. on ra ıiy!ik 

Öğleden sonra kolorduya gi- ' .: :ıya ithalindeki ye.ni tahdidatı girdiğini yazmakta ve Fr 
dilerek tebrikat yapılacaktır. Bu · Rusyaya karşı açık bir iktisadi hükumetinin bu kararını Sovy 
gece de Cümhuriyet meydanı, mücadele başlangıcı addediyor. !er aleyhindeki Cenevre giıl 
Beyazıt meydanı ve sair yerler İzvestiya gazetesi Fransanın mükalematile alakadar bulma1' 

te.crübe edinmiş bulunuyordu. Elçimiz Ferit Bey hükumetimiz de bandolar çalınacaktır. milletler arasında müsalemetka . tadır. 

Bınaenaleyh kendi saltanatı za- Bı.İnlar arzu dairesinde neşri- vaki olan neşriyat mübaleğah namına İngiltere hükumetini ta 
manında bu kabil ahrarane neşri yatta bulunurlardı. Bazan bun- görülmüştür. ziye etıneğe memur edilmiştir. 
yata cevaz vermiyeceği ve ilk lar içinde dikkatsizlikle ve ya- Gümrük tarifesinin tanzimi 
fırsatta hüriyyeti matbuatı tak- hut sahiplerinin gözünden veya uzun bir zamana mütevakkrf ol
yit ve hatta ref'edeccği tabii idi. sansörün kontrolundan kaçmak duğu takdirde M. Venizelos tica Romanya kabinesi 
Mamafi saltanatın daha ilk sene suretile intişar etmiş "marzii- ret, ikamet mukaveleleri mu··za- B'.KREŞ 4 AA 

·ı· · · u • · · - Kabine !erinde Matbuatın elinden hürn· a ıye mugayır,, yazılarda çıkar- keratının hı.tamı zamanına tesa- d h 
d azası arasın a oşnutsuzluk e-

Vilayetinden: 

İstanbul vilayet ve belediye 
riyasetinden: 6 Teşrinievvel pa
zartesi günü İstanbulun kurtu
luş bayramı olduğundan o gün 
yapılacak merasimde İstanbul-

yeti almakla işe başlamag-ı mu- ı. O vakit bir t<-~afın jurnah ve düf ettirmek için, seyahatı"nı' te- ı · b ı· · · G 
ser en e ırmıs. tır. azeteler, ka- da bulunan meb'uslar Cemı·yet· af k ·htı' t b · ihbarı üzerine bunlar bir kaç hı·r edecektı·r. ' ı V ı ı I ya Ve asıret görme- binenin istifası ihtimalinden • · beJ d' V' • 

misti. Bu itibarla bı'r kaç sene gün müddetle tatil edilir, ondan b h umumıyeı e ıye ve ılayet 
Bahri müsav:ıt meselesi mü- a setmektedir. 

mathuatr serbest bfrakmıştı. An sonra tekrar çıkmalarına müsa- meclisi umumisi azaları, erkan' 
d zakeratma henüz baslanmamış- B Jk k f cak bu serbesti anbean kuvvet- a e olunurdu. tır. a an on eransı ve ümerayı askeriye ve rüesayi 

leşmekte olan mutlakiyeti idare H ftalık S ·f·· · memurin, Darülfünun ve Maarif 
. 

1
• a ervetı unun ve ma- Misakın imzası ATlNA, 4 A. A. - Balkan ıle bir arada yürüyemiyeceg-in- umat gazetelerı"nın· renk)' e erkanı, Hayır hars ve meslek ce-

d ı ve r ANKARA konferansına iştirak edecek Ar- . . .. en üç yüz be!! tarihinden itiba- simli olarak çıkmaları ve Fünun ' 5 - Yunan Baş- B 
1 

y 
1 

mıyetlen nıesası, Bankalıır ve 
ren sansür usulü ile teşdit edil- "f b h 1 vekili M. Venizelos ayın 22 sin- navut u gar ve ugos av mu- . . . .. .. . 

ve maan ten a setme eri Hün- de Ankaraya gelecektir. M. Ve- rahhaslarr Atinaya gelmi 1 d' ımtıyazlı şırketler mudurlerı, es meğe başlandı ve Rıdvan Paşa- karın mucibi memııuniyeti olur ş er ır. af . etl . . 1 . . 
nın Dahiliye müsteşarlıg·ı zama d S nizelos Ankarada bulundug- u Küşat celsesine ait merasim ya- n cemıy en reıs erırun saat . u. ultan Hamit bu gazeteler-
n'.ııda büs~üt!in korkunç bir şe- de intişar eden romanları mun- zamana kadar Türk - :·unan nn yapılacaktır. Bu münasebet- on buçukta Taksim Cümhuriyet 

Erzurumda kar 
ERZURUM, 5 (Milliyet) -

Bugün buraya saat 9 da kar yağ 
mağa başlamıştır. Şimdi saat 17 
dir kar hala devam ediyor sada 
sulu serpken halinde yağdığı i
çin erimektedir. 

Erzurumda intihap 
ERZURUM, 5 (Milliy~)

Belediye intihabına faaliyetle 
devam edilmektedir. Herkes re
yini Halk fırkasına veriyor. 

ANKARA, 5 A. A. - Ava
nus, Menavgat, Suşehri, Koçhi
sar, Karamanlı belediye intiha
batında Cümhuriyct Halk Fır
kası namzetleri kazanmışlardır. 

Vecihi B. hava yo
lile Ankarada 

ANKARA 5 A. A. - Kendi 
imal ettiği tayyaresile İstanbul· 
dan hareket etmiş olan tayyafl 
ci Vecihi Bey şehrimize gelmit 
tir. 

S. Fırkadan çekilenler 
İZMİR, S - Serbest Fırkaya gİJ 

miş olan kunduracılar bugün istifa ti 
tiler. 

Terbiye sistemi 

k.ıl a. ldı. Bır aralık 0 hale gelmı'ş t k tt d dostluk misakı ile diğer mukave le atletizm o yunlan tertip edil- meydanında tahsis edilen mera-azaman o u urur u. 1 1 h 1 · · · B 
tı kı. gazetelerde marzii fihyemu e er azır anmış ve ımza edil- mıştır. u oyun ve müsabakala- sim mahallini teşrifleri rica olu- KONYA, 5 A.A. - Seydişe-
lıal _ yazılar şöyle dursun tertip Sultan Hamit bir taraftan miş olacaktır. ra Balkan hükumetlerine men- nur. hir ve Sultaniye kazalarile Anta 

ANKARA, 5 A.A. - Maarif '/t 
kili Eset B. dün akşam üzeri Maatl' 
V ekfileti erkanile talim ve terbift 
azalarını davet ederek bir iÇtima a~· 
tetmişlerdir. Bu içtimada Vekil 13-
maarilte takip edeceği maarif ve tot· 
biye siyasetinin esasatmı izah e~· 
tir Bu meseleler etrafında tetlcik"1 

hataları bile gazete sahipleri hürriyeti matbuatı azami dere- M. Venizelos, Ankarada 3 sup ekipler iştirak edecektir. d 
· · h ce takyit ve adeta külliyen gu"n kalacak Ankara Palasta - Bayram münasebeti ile lyanın Taş kazasın. a belediye ıçın te likeyi davet eder olmuş- C h H lk F 
tu. ref'ü ilga ederken diğer taraf- Başvekil Paşanın misafiri ola- İrti"hal Elb" J k intihabatı üm unyct a ır yapılmıştır . 

tan - ma!Um olan okşamak . rak ikamet edecektir. Yunan ıse: a et atay kası namzetlerinin kazanınalari 
Dahiliye nazaretinde bir mat · · · v ili" d" k 1 · 1 · · · • • • • • • • • • • • • e ııı.. 

b sıyasetı ıcabma - bun- Başvekili samimi olarak karşı- ama eşrafından esbak Sob- s n ır şap a e netice enmıştır. 
uat müdüriyeti vardı. Bu mü- ı lll kte l•ı r ' r . <:ra maddeten yardnn etmek lanacaktrr. ranya meclisi azasından Türk B günkü' •• ku u1 ha ll Bu ne cür'et •• ır.ıe p l e ' 

c urıyet teşkilatı itibarile Dahi- fırsatlaruu da kaçnımazdı. Bir mevaddı harbiye fabrikası u- u . rt UIJ yramı m • 
!ive nazar~tine merbut idi ise de aralık gazetelerin tabi oldukla- K" p H mum müdürü Zümrüt zade!:!~- nasebe.tile me.murlarm. . da_ba·yra· 1ZM1R, s - Selcr~isar ~ayma- • milsabakası ı 
lı ~ t·ikatta s d · azım Ş lf" t t ed bilin kamı İhsan B. gece evıne donerlı:cn 8 ı ,. • aray an emır alır ve rr pul resmi bunlar için bir kül • z. kir Beyın· valdeleri ve Bu"yu··k er- mı esı e.. esını temın ıçın. 
lk1"ya h · d" B" 1ar öğl kad yolda Hazım ve Mehmet isminde i- 8 74·· .. h ft b l 0 _,. .. ~ esap venr 1

• ır çok iş fet teşkil ettiği kendisine arzo- B. M. Meclisi Reisi Kazım kiinı: harbiye reisi müşir Fevzi memur. ~ . eye_ ar mezunı lı:i kiti tarafından dövillmilttür. th- - uncu a a aş amış 1; 

'l'U· arlar da sık srk gazeteler hak lunmuştu. Hünkar bunların Paşa dün öğleye kadar Dolma- paşa hazretlerinin teyzeleri sali yet ve~~tır. Ögleden sonra san B. ağır yaralıdır. • U ilncll hafta başlamıştır• , 
kırda j ürnallar verirler, her han "Maarifi umumiyeye hizmetle- bahçe sarayında istirahat hatı misvandan Hasna Hanım herkes ışının~~ bulunacak Devlet bankası • Gazetemizde çıkan balıerıer ı 
.... ; f)ir gazetede intişar eden bir ri hasebile mazharı muavenet ve saat 2 de Beyoğlu tarafların- dün gece irtihali dan beka et- tır, Mektepler tatildir. ANKARA, s _ İlrtısat Vekili Şe : den en mllblmmlnl seçip eıı·0, m-ı"cale . bir fıkra.hatta birkelime ve teshil_at olma.. lan I_azimeden da_ bir tur yapmıştır. Öğrendiği miş ve cenazesi bugun·· Nişanta- rd B. Devlet Bankasmın bir an ev- martosl akşmına kadar rıı ı 
d.v türlü firlü manalar cıkara- bul_undugu,, m~taleasıle gazete mıze göre Meclis Reisi, dairei şındaki apartmlanmdan kaldırr- itam müdüriüfi1 . vel açılması hazırlıklanrun bitiril- • 1abaka memulu~uııa rııııd•· ı 
rak veh;m ve vesveseyi tahrik. lerın pul resmın<len muaf tutul intihabiyesine tekrar gitmiye- ]arak hususi kabirlerine defne- M hk . r d b' . mesini emretmiştir. Faaliyetle çalı~zl • tiniz. Neticeler pazar gaııO 1 k ! ' Bitmedi) cektir. dilmiştir. . ... a .. -~?1eı a~ ıye. e . ır. ıtam maktadır. Devlet Bankası çok yakın • neşrcdilecektlr' I 

mudurlugu teşkıl edılmıştır. da açılacaktır. a • 8 • • 8 8 8 8 8 .• • • 
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sak yolunda gene bir facia vu u u 1 
t Vilayette 1 Gene o! 1 Poliste 1 Ne olacak?I ..._ _B_eıe_d_lye_d_e ___...;;' Rus filosu 1 Mahkemelerde 1 

Mektep Romisyoncular dün Neden öldü Fabrikatörler toplan- Dubalar Dün limanımızdan Cindolsmail 
D.. t l d l dılar ve karar verdiler h . haraket etti .. un de kadıköyünde op an 1 ar Vahşi hayvan zanne Balat tamir anesı 15 sene ağır hapse 

mahkum oldu ti trıektep temeli atıldı Nafıa Vekaletine müra- dilen zavallı adam! Rakip _vazdiyette _üc~et büyütülecek Tahtelbahirlerde bugün 
caat edilecek ve mata- tezyıt e erek ışçı gidiyorlar 

•st Cuına günü de başka lipte bulunulacak Bir kurşunla öldü, ahnmıyacak İkinci bir kızak yen Bi'l' kaç gündür limanımızda 
911 bir mektebin küşadı hakikat te bu mu? İstanbuldaki trikotaj fahri- yapılıyor buJu2 an Rus filosunun bir kıs-

Muallim Bedi Beyin mu

hakemesi karara kaldı ı'·, Komisyoncular birliğinde kato"rlerı· du··n Sanayı· Bı'rlig- in -
k k · 1 b k ç 1 k h' · mı dün sabah saat 11 de Misina ,,. yapılaca gümrük omısyoncu arı üyü ata canın mer ez na ıyesın de bir i~tima yapmıştır. Köprü dubalarının tamiri i- Kazım isminde birini öldü-

.• b' · · l d d b' · ı t M t " ya müteveccihen hareket ettniş- d · ır ıçtıma yapmış ar ır. e ır cınayet o muş ur. us a- T 'k · f b ·k ·· 1 · · b c_in belediye tarafından Balatta ren Cin o Ismailin dün Ag-ırce-lll F.:adıköyu·· nde <:!air Nefi so- ı·ı rı ·ota] a rı ator erının u tir. Giden gemiler. Amiral gemi .. ı. - lı? Bu içtimaa sebep Rıhtım şir fa çavuş yanında hizmetçi Ha ı · · d "dd · b' · l yaptırılmış olan atelyenin tevsii zada muhakemesi neticeleruniş· 
~, '?-liında dün yeni bir ilk mekte- 1 · k .. ıçtımaın a mu etı ıttnış 0 an si ve iki torpidodur ' ketinin artık hiç bir usu ve nı- ag- a, pilak almak için kurt öyu- ·k · .. · · · 'h b t karru"r etm'ıştı' r <:!ı'mdiki kızak · tir. Dünku·· celsede Mu"ddeiumu-
11ı "Ul. vaz'ı esası yapılrruştır. Vila- tn otaı encumenının ıntı a ı e • · "' . 

, zama istinat etmeyen ücret talı ne gitmiştir. Mustafa çavuş dö- im mahallinin yanına bir kızak yen Rus filosu, giderken top en- mi iddianamesini serdederekma dl aYet namına Vali muavini Fazlı f 1 · yapı ıştır. f silatından son günlerde aza- nerken Dervişog- lu Muharremın dalı t ı kt Bundan dahtı suretile şehri selamlanır.: znunun cürmü sabit oldug- unu lı;e ey bulunmuştur. İ Bundan sonı:a fabrikaların ı a yap ırı aca ır. " 
!aşan şikayetlerdi. ctimada ko korusuna girmiştir. Muharrem kd' • · d · · 1 ı b şka hali hazırda dubalar kızak ve mukabele olurunuştur. söyledi ve tecziyesini talep etti. ıı 

1 
c. uma günü de başka bir mek · 1 b' ı·-· f d ye ıgerın en ışçı a ınası mese .. a . . . . 

mısyoncu ar ır ıgı tara ın an de koruya vahşi bir hayvan gir- · · k ı il len bır manı Maktul vekili de Kazımın vere u ebın küııat merasimi yapılacak- lesinın mıiza eresine baş an- uzenne e e çevrı - Şehrimizde kalan iki tahtel- . . . -
, .,_ ele geçirilen Rıhtım şirketi ni- di zanni ile ateş açmış ve Mus- t Fabr'k 1 kd' - · vela ile çekilmekte ayni vasıta bahir de bugun·· hareket ederek s. esı n. aın.ına 1000 l.ıra tazmınat ier ""· . . b b h' t 1 al k ··1m·· mış ır. ı a arın ye ıgenn . . . . . , . 

tt D zamnamesının ~ a ıse aa - tafa çavuş yar anara o uş- den fazla ücret vennek sureti le ile ındırılmektedır. Bunun yen- filoya iltihak edeceklerdir. J ıstedı. Cındo İsmaıl bu esnada 
evairde çalışma saatleri luk eden madesı okundu. Bu tür. Tahkikat devam ediyor. işçi almasından şikayet edil- ne de bir motör konacaktır. bazı tefevvühatta bulundu: 

iıtl madde şöyle idi: Al f 1 d ·1 · 
İli' Vilayet kış mesai saati hak Denize düşen çocuk mekte idi .. Uzun müddet hara Ekmek fiati • • - t tara ı ö tim eğı mı? 
nı kltıda tetkikat yapmaktadır. Madde 23: Rıht~a çıka.rıla- retli müzakerelerden sonra tica Y enı kıtaplar!. İsterseniz yüz seneye malı· 
nı· Muhtelif şekiller düşünül- cak eşyay~. mu.htelıfeden sunu- l'._Q.kapanrnda Keresteciler ret kanununun 60 ıncı maddesi- Narh komisyonu dün topla- Maarif Vekaleti her ay Bibliyog· kum edin, diye söylendi. 
. , llıckted' ö-1 tatili apıl- fu selase uzerıne alınacak re- sokagında oturan 16 yaşında nin verdiği salahiyetle fabri- narak yeni fiatleri tesbit ettniş- rafya namı altında yeni bir mecmua Mahkeme hey'eti müzakere
~ ~aksızr~· saatg ı°o da işe ~aşlı- sim en fazl:ı 3 ~".1'angı tecavüz Alaett~n ismi.nde bir çocuk K~- kalar arasında yüksek ücret ve- tir. Buna nazaran frrancala 14 çıkaracaktır. Bu mecmua bir ay için ye çekildi. Biraz sonra tekrar sa-

n. fllrak ak~am 4 te tatı'lı' faali- ettn.lye.cektır Ru.sum. u _ muharre drköy ıskelesınde dolaşmakta ı- rerek işçi alınması menedildi. kuruşta ipka olurunuş, ekmeğe de Türkiye~e çıkan yeni kitaplardan lona avdet ederek Cindo İsmal-
~ d k-f d d' k k bahsedecektır. l' b h k . 'kr . . f • ~et edilm · d d" .. tilm kt _ renın ıtası an ıst111 a e en ken sar'ası tutmuş, zavallı ço- Bu hususta bir de talimatna- 10 para zamme ılere 9 uruşa ın u are etı ı ar ve ıtıra r 

3~ • esı e uşun e e ı· b"l h l 1 · · - D l t l b t iıı •ir. yer ı ve e~ne ı .er amu ~ erını cuk denize düşerek bogulmuş- me nümunesi hazırlarunağa baş- çıkarılmıştır. . . ev e a ora uvan ile sabit olduğundan ceza kanu· 
İlı LJ k d ki J' f rıhtım harıclne ıhraç edebılecek tur. Arandığı halde cesedi bu- lanmıştır. ~kmek Fıranc.ala ~ıatlerı: Ticaret mektebindeki devlet labo nun 448 inci maddesine tevff. 
;.; Y U a po ıs ~e rüsum itasından istinkaf. ve Iunamamıştır. Bir kısım aza komşu devletle Istanbul belediyesınden: Teş ratuvarı bu ay iç.inde işe başhyacak kan 15 sene müddetle ağırhap-

Mtilkiye müfettişi tarafın-· ımtina vukuundan dolayı şırke Ş' "I 1 1 re nazaran daha çok inkişaf et- rinievvelin yedinci Salı günün- tır. Bu seno için fındık, pamuk, tlf se konulmasına ve maktul Ki-
81 ~ Bakırköy merkezinde bir tin hiç bir sebeple tazminat ta- ışe 1 e yara amış rniş ve mamulatı daha çok te- den itibaren Ekmek dokuz ve tik, peynir: afyon gibi maddelerin zımın veresesine 1000 lira tas-
ct t 1 b' h kkı k " evsafını tayınle meşgul olacaktır. Bu . . . 
h• ece yapılan teftişte kalemde e ıne a yo tur. Beyoğlunda Fatin efendi so- kemmül etmiş olan trikotaj Fırancala on dört kuruştur. mallar ihraç edilmeden evvel labo- mınat ıtasına karar verdı. 

~~na bqma uyumakta olan Bu madde ile Rıhtım şirke- kağnıda bakkal çırağı Dimitri, sanayiine bazı fabrikatörlerin u- Tiyatro mektebi ratuvarda tahlil edilecektir. Cindo İsmail, bu karara karp 

1 ,1 ırec!. ~am~il Efendiye işten tinin rıhtı:msu yerler~ çıka_nlan ka!weci Varnak Efendiyi şişe cuza maletmek endişesile hile Lisan dersleri hırçınlandı. Abuk sabuk bazı llf 
~· Çektınlmiş ve hakkında talı- eşyadan ücret ve resun ıste- ile başından yaralamış ve yaka- karıştrnnalarımdan şikayet et- Tiyatro mektebine ginnek is lar söyledi. Neticede jandarma· 

'· 
1kata başlanmıştır. meğe hakkı olmadığı anlaşıl- lanmıştır. tiler. tiyenlerin müracaatları devam Liselerin lisan derslerinde mühim !ar tarafından sürüklenerek dı--

.. "'"'-t h tm kt l d" 1 tadi!S.t yapılma. ktadır._ .Evv~lce kal- an ıkarıldı. le- Karakolla..rı teftiş .• ..,. ır. . Bir intihar Bunu e emmiyetle nazarı dik e e e 0 up un yapı ması mu dınlan Arabı ve Farıaı yerme geçen ş ç 
•f .. .. Uzun müzakerelerden sonra kate alan encümen, triko eşya- ~~r ~üsa?ak.a ~bir zaman sene yalruz Fransızca okutulmuştu. Cindo İsmail, bundan evvelki 
· :lii Mulkiye müf.ettlşi Husnli B. bu hususta hükO.ınete ve yeni , Samatyada oturan 7 5 yqla- nın üzerine malın cinsini bildi- ıçın tehır edılmıştır. Bu sene yerleri boş kalan bu dersleri celselerde cinnet iddiasında bu-

'~ 't. il sabah saat beş buçukta, Nafıa Vekiline müracaata karar rmda Jozef Andriya Ef. bu sa- ren bir etiket ilsalı:ınm mUnasip Mezbaha satış yeri Ma~r~f -yekfileti nazarı i~~a almış lurunuş fakat bu iddiası muaye 
"' "C"o-1 ı· k ın' mer ve ıkincı devre talebelenrun bebeme . • . . ~ bı.ıt' g u po ıs mer ez e. k • verilmiştir. balı odasında duvardaki çiviye olup. olmadığını tetkike karar hal ilci lisan okumalarının mecburi- ne netioesınde sabıt olamamıştı. 

polis mevkilerinin bır ıs- d Mezbahada inşa edilmekte o-
• llıııu tefdş etmiştir. ip bag-1ayıp bonuna takmak suııe ver ı. lan satış salonu bir kaçcfıüne ka- ı~~ilmesini me~tepıere tamim et- Hakkı Tarık Beyin carihl 
~ Bir hintli · mıştir. Bu tamıme nazaran Franaıs 

Ol Polislere izin tile intihar etmiştir. Jozef An- Son sistem bir dar ikmal edilecektir. nümüz- ca okuyan talebe badema Almanca Hakkı Tank Beyi yaraladı-
& Hint hUkftmeti ziraat tetkik driya Ef. Polise, müddeiumumi deki hafta içinde resmi küşadı ve ~ngiliace li~larından birini de ğından dolayı Ağrrcezada muha 
bıı ha l!azı polis efendilerin vuifeleri meclisi ikinci reisi "Devan Baba ye ve akrabalarına hitaben yaı:- tayyare yapılmak üzere hazırlık yapıl- tercih edecek!erdır. kemesi cereyan eden muallim 
~ ~ §ı~~::ı,;:ı:!~~akitııiz ayrrldıkla dor Ruja Gark ~ava"e~elki giin <lığı mektuplarda intiharının Pek yakında şehrimize B. 38 maktadır. Mektepler kafi gelmedi Bedi Beyin dün müdafaası ya-

Bunun önüne ıeçmelr ve polis İatanbula gelmış ve diin meın- sebebi parasızlık ve yoksuzluk markalı gayet büyük bfr tayya- Darülbedayi nekazanıyor Şehcimizdeki orta mekteplerden pılmıştır. Maznun vekili Seni-
~ ,_•ınurlarını daha sıkı bir kontrol leketine müteveccihen hareket ld ,. b'ld' . ti re gelecektir. ekserisinin altıncı smıflarr dolduğun yeddin B., hadisede tahrik m.ev-
~ lltında bulundurmalı: için polislerin etmiştir. 0 Uı;unu 1 ınruş r. Bu büyük tayyare, Almanla- Darülbedayiin geçen seneki dan mektep idareleri fazla müraca- cut olduğunu ileri sürerek mü-
~D fainız komser ve merkez memurla· Bir tecavüz rın son za~anlarda inşa ettikle- hilsdatı hakkında bir istatistik atlar karııı•ında müşkill mevkide kal vekkilinin beraetini istedi. Müd 
~ ~dan izin alıp vazifelerinden ayrı· Kadıko" Y hatlı . barnb k t' t b' ta yapılmıştır. maktadırlar. d . • C .1 B ~ d hiJıneleri kararla§mıf, baıka gelı:ll- Dün gece polis memuru Rasim n aş a ıp e ır yyare- Geçen sene de orta mekteplerin ~ı~umı . e!111 · maznunun 

ıı• hareket edenlerin de şiddetle tec- efendinin zevcesi Asime Hanım <lir. Belediyenin idaresinde bulu illı: sınıflarında yer bulmalı: güçtü. cürmu sübıt olup olmadığı 
l'esi takarrür etmlttlr. Şirket, hattı kendi Bundan başka, öğrendiğimi- nan Darülbedayi 1929 hazira- - Maarif vek41eti bu ihtlvacı temin noktası üzerinde duntlaınıyaca-Koska caddesinden geçerken , 

ze göre maruf Graf Zeplin d~ nından 930 mayısı sonuna ka- için Lilel~de y~ni blr lise açmııtır. ğını, nakzen yalnız cezaya taal-

Halk Bilgisi 
Dernek bu akşam senei 

devriyesini tes'it edecek 

.. Halk bilgisi derneğinin bu
Nn üçllncli senei devri yeıı!dir. 

Bu münasebetle bu gece kon
lervatuvarda büyük bir müsame 
tt verilecek ve derneğin senei 

• ~\rriyesi bu suretle mükemmel 
"it ııurette tes'it edilecektir. 

: « Bu müsamerede Halle bilgisi 
~ ._:rneği tarafından Anadoluda 
ti !'.'!>la.nan ve fı1rne alman oyun-

'<ltdan bazıları oynanacak ve 
~l>ııi seyahatte pılAfa alman şar 
~tlar okunacaktır. Bundan baş
~ daha bazı me~hur oyunlan-
ız gösterilecektir. 

vesaitile yaphracak kuyumcu Emin isminde biri A- şehrimize gelecek ve Yeşilköye dar 21 bin lira masrafa mukabil B.~ seneki ~azıyetten anlaı~dığına ll'ik ettiğini söyledi. 
Kad k.. d"t dil lı: sıme Hanımı cebren otomobile inecektir. 56,497 lı'ra van'dat teımı·n etmı'ş gore bu Hfı değildir. Daha bır orta H , . hAk' k k' 

ı oye tem ı e ere tram- • alnı . . b i . lm k mektebe ihtiyaç vardır. ey etı a ııne,. arar v~~e 
vay hattının inşasını Üzerine almak . . ak ıs~ış una~ nı 0 

. a Zeplinin kolaylıkla inebilme- tir. Konserlerden de ayrıca 341 Mevcut mekteplerin bu i•e klfi llzere muhakemeyı 12 teşrınıev• 
iıtlyen gruplarla uyugulamadı"°'ndan ıstıyen şofor Sadettin Ef. ıle · · t · · · y 'Ik lir ı • ı;• sını ernın ıçın eşı öy tayyare a a ınmıştır. gelmemesi husuli orta mekteplerin vel pazara talik etti. 
münakasa feahedilmiştl. kavgaya tutuşmuş. Müdahale meydanı d · d'd · 'h artma bebl t · ti 

Bununla beraber, şirket tekrar bu eden olis Ali Fuat Ef. yi döv- n a şım ı en ıstı zara- Umumi hasılat geçen sene- sına se ye vermış r. 
gruplarla temaa etmiş ve iki tarafın .. .? Em' Ef ak lanmı ta başlanılmıştır. ye nazaran 8,141 lira fazladır. İlk mekteplerde 
menafllni telif edecek şerait araştı- muştur. ın •• Y a ş Gerek tayyarenin ve gerek 182 günden ibaret olan temsil 
rrlmıştı_r. Fakat b~ t~mas ta müsbet ve hakkında tahkikata başlan- balonun şehrimizde iyi bir şekil devresinde 191 piyes oynanmış İlk mekteplerde kayrt muamele· Tarih encümeni kıl.tibl umu-
b!r netıce vermemıştır. Binaenaleyh mıştır. de istikbali kararlaştırılmıştır. E k h A l . d sine elAn devam edilmektedir. Bu mta! Hamft Bey bir müddetten-
doğrudan doğruya kendi yapmağa Silahla oynarken tır. n ço ası at temın e en sene fazla talebe için yeni açılan ıu· beri Ankarada bulunmakta idi. 
karar vermittlr. Halk h. 1 . ? piyes Aynaroz kadısı olmuıı;tur b~le~e yeniden 30 muallim tayin•- Hamit Bey diln şehrimize avdet 

Bu husuotald keşifnameler esasen Eşmenin Bilişki köyünden 1.2 . ze ır enıyor mu · 12 temsilde 5521 lira temin et- dılmııtlr. etmiştir. Hamit B. neşriyat talı 
huır olduğu Piİbi Şirket inşaatı idare yaşında Mahmut namında bır Beledıye heyeti fenniyesi tuğla miştir. Kürsüler kaldırılacak sisatı almak için teşebbüsatta 
edecek milhendislerc de malik bulun- çocuk köylerinin su yolunu ta- harmanlarının vaziyetini yeniden 
maktadır. Yakında teaviyei türabiye mir içht köylerine gelen su yol- tetkike başl~ştır. Halkı götürmek İçin İlk mekteplerde muallimlerin bulunmuştur. Bu tefebbüsatın 
ye baılanacak, icap eden malzeme Al' t kı t.. Buradakı fabrikalar sahiplerile oturmasına mahsus kürsüler kaldırı- netlceal muvaffakıyetli olmuş• 
~riş olunacaktır. İnşaatın müm- cu~~. ı us anın ?!'a ve av u Eyüp ve civarı halkı tuğla harman· Darülbedayi müdürlüğü her lacalı:tır. tur. 

olduğu kadar sür'atle ilı:maline fegı ıle oynarken sılahı ateş al- !arından çıkan dumanın muzır oldu- gece temsillerden sonra şehrin l._ -·-----------------------· _J 
çalııtlacaktır. Ya!nu milnakasanın dırmış ve karşısında bulunan ğunda, harman sahipleri ise olma- muhtelif semtlerine on tram- - s• f h k 
feshi. inşaatın bir iki ay gecilı:mesine ayni köy ahalisinden 18-20 yaş- ~.ğmda ı~rar etmektedirler. Bunun ır acıanın ı• a"' yesı• 
sebebiyet vermiş olacaktır. larında kimsesiz Emine namın- ıçın .b7ledıı;.e bu meselenin bir daha vay arabası tahrik edilmeııi i-

. . . tetkıkına !uzum hissetmiştir. çin tramvay şirketi nezdinde te 
da hır kızı beynınden yaralamış verilen malumata göre bazı dok- şebbüsatta bulunmuştur. 
ve ölümüne sebebiyet vermiştir. torlar bu dumanın Eyip halkını ya

Tarih encümeni 

Ankaraya gittiler 
Suriye giimrükleri Evvelki gün Londradan şeh-

Yenl. Mersin g~zet 1· • rimize gelen İngilterenin İrak 
il Türkiye toprakları 

vaş, .Y~".af zehirlemekte olduitu ka· 
naatını ızhar etmektedir. Nekadar buğday geldi? 

Maslak yolundaki oi:omobil 
kazası nasıl oldu ? ,. a es nın ver f kal"d k . . s· H 

''ğl malfunata göre Tti ki _ ev " e omısen ır empres 
~ 8tıriye hududu üzerinde ~uly~- ve İngilterenin Türkiye sefiri 
;, ~an Meydanı Ekbezde beyn~l- Sir Corc Klark, dün akşamki ek 

l\ıiiel bir giimrilk teşkil ed'l- spresle Ankaraya gitmişlerdir. 
l\ıektedlr. ı Sir Hempres, iki üç gün Anka

Buraya murahhas oalrak hü rada kaldıktansonra şehrimize 

İktisat vekaleti memleketi
mizin topraklarını tahlile başla
mıştır. Bu iş için mu telif mınta 
kalara ziraat fen hey'etleri gön 
dermiştir. Hey'etlerden biri or
ta Anadoluda ışe başlamıştır. 
Diğer hey'ette Garbı Anadoluda 
toprak tetkikatma başlıyacaktır. 

Ticaret odasında Haziran, Temmuz, Ağustos 
Ticaret odası Bursa vilayetin aylarında İstanbula ~u miktar Evvelki gece, SişU - Büyük- sefar~e ait, onların öniine 

de çok eski bir tarihe malik olan buğday gelmiştir. dere yolunda, bir kişinin ölümü geçmek istemi9. Her iki otomo-
pirinç zeriyatının ve o suretle Haziranda 3o5 vagon Anado ve bir kaç kişinin yaralarunasile bil de yeni, ve yollu imiş. Şoför 
eski şeklinde inkişaf edebileceği lu'dan, 39 vagon Trakyadan, neticelenen feci bir otomobil ka- Ciyondi, Bulgar otomobilinin 
tetkik edilmektedir. 17237 çuval limanlardan. zası olmuştur. kendilerini geçmesini kibirirıe 
, .._ Temmuzda 405 vagon Anada Kaza hakkında yaptığımız yedirememiş. 

~ ludan, 22 vagon Trakyadan, tahkikat şudur: O da dayantyUş vitese. Saba 
ijı ~~ınetimiz tarafından Mersin ~önecek ve Bağdat'a gidecek-
•• ttımrükleri bamüfettlşi Refik tır. ' 

• intihap edilmiştir. 
. Fransızlar tarafından ise Su 
tııre gümrükleri müfettişi Hür-

• 'e . 
1• t r.••ırahhas olarak intihap e -

, ·ı~"~tir. ----.J. Muvahhit H. ın 
yüzükleri 

Azl•z Ve S8Vg•11•1 1530 çuval limanlardan Evvelki gece, Yeniköydekl hın alaca karanlığında, iki ota-
ş f l 

Her ziraat mıntakasında bu- d 
O Ör erin itirazı lunan topraklar Ankara ziraat h h I Ağustosta ıooı. vagon Ana- Avusturya sef~ethanesinde bir ı:ı:obil arasın a baş döndürüc'~ 

Tek taksiye şoförlerin itirazları laboratuVarında tahlil edilmek- emşe r doludan, 64 vagon Trakyadan, yaz balosu tertip ol~uştu •. ~ bır y~nş başlamış. 
Belediy_e fen heyetince tetkik edil- tedir. Bu tahliden sonra topra- 6173 çuval limanlardan gece baloda sabık İtibarı millı Nıhayet, mukadder akibel 
mektedir. - b .. t.. f Büyük inkılabını günlerce · Bankası müdürü M. Brosanın yetişmekte gecikmemiştir: 

Belediye, tayin eyledi"i iki sene gın u un evsa ı. a. nlaşıla. cak, . G. eçen sen.e Anadoludan şeh zevcesi, İkdam gazetesi sahibi Asfalt yolun bir viraJ'inda, 
s noksan ta fl k şehit kanile sulanan yurdun 158 b 336 b "d müddet zarfında tek taksi usulünü ra arı ıçın ımyevı rımız.e . ın ton Uıs ay Ahmet Cevdet B. in oğlu Ferit şoför Ciyondi, direksiyona 'ıa-

b h h 1 b.k k gu"Lreler t · d'l k · samimi hadimi olan Cümhu- im e eme a tat ı a arar vermiştir. ,. emın e ı ece tır. ge ıştır. B., Türkiye Milli Sigorta şirk-.- kim olamamış \\:! otomobil müt-
Bu esasın tebdT · k. im riyet Halk Fırkası lstanbul 1 ıne ım an ° a- Bu işler bittikte kA ti müdürü M. Hemıan ve zevce- hiş bir hızla yoldan fırlıya·. ak o· maltla beraber tetkikat neticesinde .. . n sonra ve a Belediye intihabatında sana 

ı ı .. uariilbedayi Samsunda iken Da- teferrüata ait aksam hakkında yapıl- le.t Turkıy.e toprakları diye bir d Rıhtım şirketi ücretleri si, Alman Bankası memurların- radaki bir ag-aca yu"klenmistir. 
•lb şu can an tavsiyede bulunu. d d li 1 • edayi san'atkarlarından Bedia mrş makul bir itiraza tesadüf edile- zıraat harıtası çıkaracaktır. . . . dan M. Nikola a avet o arak Sadmenin dehşetinden otomo-

• 

i 

' • ! 
i 

~vahhit H. ın yüzükleri çalınmıştr. cek olursa nazarr dikkate alınarak r· t h . yor: Rıhtım şırketı halı hazırda bulunuyorlarmış. Gece yansın- bil parçalanmı - k"k" • 
. Bedia H.; Samsundan ayrılırken icap eden tadilat yapılacaktır. ıcare mua edelen Yurdunu seven vatandaş 43265 metre mürabbaında di 'ki dd ş ve agaç 0 un 
'" . . . ar • dan sonra, saat ı ra elerinde, den_ koparak, yere kapanan so-. ısınden şüpheli olduğunu söyle- - Bu . husu. staki tetkikatın bir an Alman hükuAmetı'le aramızda- karanlık günlerin hicranı- ve antrepo a sah t B l d yrı1m l 
ıs t b ı ye. Y ıp ır. u ar- ba o an a ış ar ve Madam förün üzerine devrilmiştir. " ve stan u a gelmiştir. Samsun e~el •.kmalıne çalışıldığı gibi neti- ki ticaret muahedesin' t tb'k' nı, dünkü mazinin seni esir d la 929~ '<>!ıs. müdüriyeti tarafından yapılan ceı tetkıkata kadar talimatname ahka ın ~ ı ı- ıye ve antrepo rın metre Brosanm otomobilino binerek Bir az sonra yoldan geçen di-
;hkıkat üzerine yüzüklerin Bedia mrnın tatbiki da tehir edilmiştir. ne başl~ştır. Bulganstanla eden sefaleti düşün ve sana murabbaı Galatada, 26275 met- İstanbula hareket etmişlerdir. ğer kafileler, Ciyondiyi, büyük 
· ın haber verdiği adam tarafından . yapılan tıcaret muahedesi de ancak Büyük Gazinin izinde re m~.rabba~d~ İstanbul t.arafın- Otomobili, Madam Brosanm ağacın gövdesi altında ezilmiş 
•lındığı tahakkuk etmiştir. Şırketlere tebligat bir kaç güne kadar gümrüklere yürüyen öz fırkanın yar ola- da mu~bakısı de muhtelıf yer- İtalyan şoförU Ciyandi idaro e- ve cansız bir halde, diğerlerini 
1 Gösterilen lüzum üzerine Bedia ld t bliğ d ·1 kf B · · cağım unutma. Onun mücer. l rded r di · Adliyeye davet edilerek müddei- yapı ı e e ı ece ır. u ay ıçınde e ı · yonnuş... de muhtelif yer ' . · nden yaralı 
lııumiJikre ifadesi alınmıştır. Telgraf k bl .•. tatbik edilecek ticaret muahede rep ve temiz namzetlerini Rıhtım şirketi antrepo ve ar- Ve söylenildi~~e göre Ci- bulmuşlardır . 

,, ' a osunun geçtıgı yerler l • d b' . d M . t redd" t .. • t'h t Ç" di l . . alla d ı;u• 
. oedia H. ; verdiği ifadede "yüzük den bazı şirketlerin bacalar açtrğı enn en ın e acanstanla o- e u suz ın ı ap e · un. ye erıue gıren m r an san- yondi de o esnada efendileri gi- Yaralılar derhal kaldırılarak 

'
1nin; Samsunda ziyaret için oda- ve kabloyu bozdukları görülmüştür. lan ticaret muahedesidir. kil senin için, yurdun İçin, dık başına '240 kuru~ aylık al- bi bir fazlaca içmiş ve keyif ha- Şişlide Manarya hastanesine 
~a ıı:elen ?ir.i taraf~ndan çalındığı- Telgraf müdürlüğü belediye reisliği- inkılap selameti için doğru maktadır. Tüccar bu ücreti fa- !inde bulunuyormuş. yatırılmışlardır. 

ı:· soylem.•.ştır.. Artıs.t.iıt. bu ifadesi ne bu.nu şikayet etmiştir. Beledı"ye- 'r;;;::---;;ı---::------=· yol bu yoldur. h' b 1 aktad ü • 'li 
""' dd - 11 B h, t ış um ır. cretın tenzı Maslak taraflarında, balo da- Beyoğlu 1·andannası haAdise ·~ sun mu eıumumılıgıne gönde- den şırketlere müessir tebligatta bu- e Q 8S 8 lJ8F. I C. H. Fırkası · · 'd b 

tek, ·c1avaya orada r.ı.ıı'"akt!.• lunulmuştur _ Y' ıçın yenı e_n azr teşebbüsatta vetlilerini İstanbula getiren di- ye vazıyet etmiştir. Kaza tahki-
ı_ı__,,;_:::.;:.::...:..::.:.;:;;;..;.:.::.::..:.::.~:....~:.::::::::.:::!::::!_:_ ________ u,..,....,....~-----..:..:.:..::....::~.iıı .. __________ ..,ıllı~..ı.un...L""'>ld ..... --...:----L..:.:~.:.::_:::_::::_::::.==:;-~. ::- n __ ' ---~ •-- •- _ ~---- ·-- _ 1 _ _ _ _ __ _ • • _ , 
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anı...I. 
Telofon au.maralan: 

lıtanbıal 3911, 3912, 3913 ---
ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 

Ttirkiyc için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

6 .. 
z " 

750 " 1400 " 
1400 " 2700 " 

Gelen evrak Keri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

ur. Geaete ve matbaaya alt İ!I• 
ç.in müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların me 'uliyethıi 
ıı1bul etmez. 

Askeri hahisler 

İstanbulun kurtuluşu 

Fınncı Esnafına 
ı,tanbul Ticaret \1Udilrl!iJtU!idÖıi7 
l•tanbul fırıncı ar cemiyetinin 

Jıre he,eı! lntihıbı 8-10-930 çar
:amba ~unü J\arıköv"dc Havyar ha· 
ıında 2ı 'in. dı k:lin cnıiveı mer 
<czırde vapılacaRı ve •ut 10 dan 
!fı , .• kadar inıihaha devam eJIJe-

"Mil!!Efı,, in edebi romanı: 88 

u noktadan taziz, takdis eder
im. Son senelerde, dimağmın
orgunhığu, gözlerinin haatalı
ı seni perişan etmişti. Sen, a
ı bir adam olmuştun. Eline ka 
·m almıyordum. Yazı od.Hının 
apısınr açmıyordun. Ben, yıl
irca dolaştım, sen, hep ayni 
ese! ayni atalet içinde uyu,. 
ukça uyuşuyordun. Belma, se
in dimağmr tenbih etti, gev i
en sinirlerini gerdi. Eski Ncv
es Vacit, uyanıyordu. Kara bu 
Jtlar :.rasından ansızın sryn
ın bir güneş gibi parladın! 

Nevres Vacit, parmaklarını 
~asanın kenarında iskala ya
ar gibi g-ezdiriyordu: 

Mahmut Yesari 
- Daha dur ... Neticeyi gör

medin. 
- Fakat yakıın. . . Hem çok 

yakın ... Bundan iÜJ>he etmiyo 
rum. Benim asıl takdis ettiğim, 
senin uyanman, harekete gel
men ... Bu, kafi ! Belmayı, anla 
dm. Sözünde ikinci bir mana, 
hareketinde bir kast, sonraya 
bırakılmıı, tevehhüme müaait 
bir şey yok. Hep olduğu gibi, 
göründüğü kadar .•. 

Nevres Vacit, gözlüğünü ta
karak aya&"a kalkmıştı: 

- Ben, bunu iyi bulmuyo
nmı. İnıanm &ılışa alışa bir su
lıaıtu hayale gidişi, sürüklenişi 
vardır, bir de ylldınmla vurul-

MiLLiYET 

!
muşa dönerek yanmak, mahvol 
mak ... 

Hürrem Hakkı, omuzlarını 
kaldırdı: 

- Yaşnnu: müsait değil. .. 
Netice ne kadar çabuk, ne 'ka
dar ani olursa, hakkımızda o ka 
dar hayırlıdır. S91'lunda ölüm 
bile olsa sürünmek~n kurtulu
ruz. 

Nevres Va.cit. dolaşmak iste
di, dizleri titredi, adımını ata
madı, masanın kenarına tutun
du: 

- Acılığı nisbetinde doğru! 
- Bi!" fikrini de tashih et! 

Belma sana bir eser ilham et
ti; lakin bir başka Belına da, ay 
ni tesiri yapa<bilirdi. Şu var ki 
Her erl«!k senin yaptığını Bel
maya yapamaz! Bu işte senden 
ziyade Belma şanslı ... 

-21-
- Size çok dargınnn, Rasih 

Bey! 
- Neden Belma Hanım? 
Belma, boynunu çarptttı, g.öz 

lerini süzdü: 
- Dargınım! 
Ra ih Nevres. ba mı yana çe 

PAZARTESi O TEŞR1NIE\'VF.L 

lstaubul ikinci Ticaret i\lahke
mcslnt!rn: 

Türkiye J, Bankasının lstanbul"dı 
Koprülü hınınd• muklııı J\. A. :\la
nuhan d<ndi zimmetindeki matlu
huna mukabil merhuıı bulunan iki 
balya pamuk ipli~inin .. rılnıası h:ık-

1 kındaki 9.10. 982 '.\o. Ju talepli, ubi· 
ııin ikanıersar.ı"' n nıechuliı etine hi
nıen illncn tebli~at yapıldı~ı h•lde 
ııırnz dılmeıniı oldu~uııd•n •mvali 
mezkılrenin aleJtı,ul 'ruhtu ve keı· 

• -, -. 
• • 

Devredilecek ihtira beratı 

"Stir'atle müteharrik ve•ıiıi nalı:· • !iyede alelhusuı tayyarelerde mesnet 
yerl<ri ve sJIAhları inşası hakkındı.ki 

icat için Sinıl Mildilriyeıl umumiye
sinden istihs•I edilmiş olan 19 tem
muz 19'28 tarih ve 687 nuıuerolu 

ihtira beratı hakkındı bu kere ba ·-
kasın• ferağ veyahut leara verilece· 
&inden mezkur ihdravı >&tın almak 
veya i~ticır ttmo• ırz~~unda bulu· 
nan z e\'atın lsıanbul'da Y~ni posta-

• 
hane arkasınd ı Aşır J.;fendi kitap-
h•ııt>i caddeı.i•de Turkive hanının 

18·22 nıımerolarında kain \'ekili 
llA'.\RI W:\l .TtR l5TOK efendiye 
mür.tCll:tt etmeleri il:\n olunur. 

Sa.•ı'a.t: 

Sözlü, ~arkılı ve muzikalı 

EBEDi SERSERi 
nam şıb.,crle 

mevaiınin ilk gılı 1nüsamer~~ini ve· 
rivor. " PARISLI KOYJT.S • vesair 
muııunı filmlerin rejiı!lrU JOE MA Y 
ın bu lirik ve d,..matik eseri GUSTA \' 
FROELICH ve LIA. 'E HAIO tara-
tından emaalıiı bir ıuretıc ıem<il 

edilmektedir. 
Gavrikalıili kıyas miunsenleri ile, 

\'iyına operuının bir gala mUsame 
resine İfllrak ile 100 kişilik hırilruli-

.. ..... *_. ....... . 
OPERA 
Sinemasında 

Gala müsamtr< <i olarak HAROLD ML'R
R ... \",NORMA T~:RRIS ve WALTER 
KA'J'l.ETın tem<ili muhte>emleri 

8 

EıRINl~YYE 
HOLLYWOOD'da BiR iZDiVAÇ 

......................................... ... .................................... ... 
ııııııııısıııııııııııııııııııııııııı,. "'lllfııııııııııııııııııııııııııııııııııı .... 

~~ ANADOLU li :: .n 
-- e~ :: SiGORTA ŞiRKETi e: 
:: == :: Türkiye ı, Baakatt tarafından tefkll edllmlftlr i:: 
._: __ : Yanrıa - Hayat - Nalı:Hy• - Kaza • Otomobll - mH'ally•h ~; 
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i ....................................... ~·········ı·····ı····················-•••111111111111111111111111111111111,.. ~1111111111 ••••••••• ··········••ı 

Emlak ve Eytam Bankası lstanbul 
şubesinden: 

Pazarlıkla satılık emlak 
Esa,; No. :\lnkii ve _ ·evi 

20 , "işanta~ı Teşvik iye mahalleıi KAcane cadde~i ı 00 No. konak 
23 Zincirli kuyuda ~9 dönıim arazi ve muhtrlil mebanl. 
116 Be~ikcaş Facnıah.ıtun .mahallesi Beyoğlu cadde..«i 5 ve 5/1 

numHrah hane ve ahır. 

Balı\da yazılı emlAI,. pazarlıkla 

tıtrihinc mıısadif çar~amha ııün!l 

satılacaktır. Taliplerin 
sasat onaltıya kadar 

5-11-930 

•ubemlze iiıtti fruhtuıı J!l lqrini.:vvcl lfJJO 
<ılı '••t 10 da btanbul iş ilanka
sında .ı.fı cdilcctki \C r:ıtıint ınnmı

ilC"ıh mürıehin b•nk"ı mabkeme,·e 
cclbetmek ~urcdlc üç g~n ı.~rrınJa 
iıiraz C\'ltdiği takdirde muamelei ka· 
nuni\'c;iain ifa olunacaP;ı ilıln .;:ılunur. 

~K~~HENtEHE: l(ATRAN HAKKI EKREM 
virdi. Ferhuncleye sordu: - -- -_Meraktan kurtarmanu;ı ri

- Siz bu dargınlığa vakıf mı ca edeceğim. 
sınız? - Bilakis, siz, bizi üzüyorsu 

Ferhunde sükunetle gülümsü 1 nuz. 
yordu: Rasih Nevres, sahte bir iı;ıy-

- Bilmiyorum. . . Belmanın retle durdu: 
talbiati mart havası gibidir. Bel - İkinci bir kabahatim de 
li olmaz ·ki. . . var, demek. 

Belma, scrzinişle baktı: Belma, kıs kıs gülüyordu: 
- Askolsun, Feriş ! Arkadaşı- - Bile bile yapıyorsunuz! 

nı ne de güzel müdafaa eder- - Ne ağır itham! .. 
sin. - Ah, Rasih Bey, siz, ne kur 

- Yalan mı? Senin neye da- nazsınız! 
nldığmı, ben, ne bileyim? - Teveccühünüz, Belma Ha 

Rasih Nevres, bunun bir da- mm! 
ruşıklr döğüş, evvelden hazrr- - Şimdi de alay ... 
lanmış bir oyun old•.ığunu anla Rasih Nevres, ko11annr ka-
mıştı, fakat onların neşelerini vuşturdu, dua eder bir tavurda 
kaçırmamak için alıklığa vuru- gözlerini havaya dikti: 
yordu. -Ne tali! Nefes alsam, ka-

Belrna, neye dargındı? Neye bahat oluyor. 
danlırdı? Ferhundenin de bildi Belma, arkadaşının kolunda 
ğine nazaran, bu, Belmanm ma gıdıklanıyonnuş, ötesinden be
IUm şınıanklrklanndan biridi. risintlen çimdikleniyormuş gibi 
LAkin hangisi? yerinde duramıyor, kıpır kıpır 

Belma, Ferhundenin koluna kıpırdanıyordu: 
girmişti, başını onun başına da - Tabii, kabahat sizde. Her 
yadı: zaman siz kabahatli siniz. 

- Hila keşf.ed medini:ı: mi - Niçin Belma Hanım?. 
Rasih Bey? - <:ünkü. sİ7.İn her hareketi 

niz kasti. . bir çok vaitİerdebUlunmuş zan 
Rasih Nevres, Belmanın ma- neder. 

nevrasını yavaş yavaş keşfedi - Belma, Ferhundenin ağzın-
yordu. Rasihin zıddına gide.- ı dan sözü kaptı: 
cek, onu zorla hiddetlendire- - - Halbuki Rasih Bey, dün
cekti. Bunda ne menfeati var-- yada hiç kimseye hiç bir şey 
dı?. Ne yaptrımak, ne söylet-· vadetmez. Yalnız bizim gibi sır 
mek istiyordu?. naşıklar, yapışkanlar olursa 

Rasih Nevres, gözlerile Fer- vadalrrlar. 
hWldeden soruyc du. Fakat 1 - Estağfurullah. 
Ferhundenin aldığı tavırda öy- - İşin nezaket tarafını bı-
le zoraki bir biganelik, alakasız 1 rakın .. öyle öyle .. 
Irk vardı ki Rasih Nevres şa a 1 - Vadim ne idi? 
ladı. Belma, Rasihin şaşkınlığı - Bir tek vadiniz vardı, o-
na kikır kıkır gülüyordu; nu da unuttunuz, yahut .. 

- Bakınız, cevap veremiyor- Belma, durdu, kaslarını kal-
sunuz !. dırdı: 

-Ne cevap vereyim? - Yahut unutmak daha isi-
Ferhunde, Bclmanm kolun- nize geliyor. , 

dan çekti; kafi! Üzme! der gibi - Lutfen hatırlatmaz mısı-
baktr. Belma da yorulmuştu: ı nız ?. 

- Vaadinizi unuttunuz. Belma Ferhundeye baktı: 
Rasih Nevres, tereddüt için-\ - Söyliyelim mi? . 

de idi: - Söyliyelim. 
- Affedersiniz, hangi vaadi İki genç kız, omuz omuza ver 

mı . mişler, dudaklarında tatlı, bay 
- Sanki bilmiyorsunuz. gın bir tebessümle Rasih Ne\'-
Ferhunde, dayanamadı, ma- resin gözlerinin içine bakarak 

nalı manalı gülümsedi: I duruyorlardı. Bdma: 
-, Rasilı.~filn.Jib~·an "" · . .Wtmedl 
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ismet 
Beye 

Paşa, 
cevap 

Fethi 
• 

verıyor 

Başvekilin Millet Meclisinde 
irad ettikleri tarihi 

nutkun mabadi 
O -'- - b' ki yapılmı• bir\ mış, amma liderimiz bu değildir, ser 

emea. u yorum , :!" • • ·ıı · f ı· · 
"'"k 1 • tadil J oması hükiime- beıt bırakmak ıçın mı etin aa ıyetı-

• ave enın o u . k . hi 1 1 hd't t . - ru bır ta ım ın sar ar a te 1 e -
tiıı avantüriyeler ile muamele yaptıgı •· d' · dd' b günkü sözlerin 
ı-: . d _ bn k . . haldı ,-e meınc.ı ır, ı ıası u 
-uunın e lf88 e e ıçın . den büsbütün başkadır. Hususi aer 

~Uvvetli değild~ler. Eğer kı:ı:.:~ maye gibi ufak bir ittiı'ake itiraz 
,u ınukavelelen ortadan Ç • • ediyorlar. Maahaza bizim meıleği-
~~endifa' itinde nere~e ~endilerıle miz esasen bu değildir, bu yaptığı -
"'tilafl · olduğumuzu bılmıyoruın e - b' ttir 

Sandıklar C. H. F. 
reylerile doluyor 
(Başı birinci sahifede) İsmail Hakkı Beyle birlikte Üsküdar 

tarafına geçmişlerdir. 
pagandasını yapan Yahudi gençleri Mülhakatta intihabat devam et- -
daha ismini bile öğrenmeden, çıkıp: mekte, peyderpey neticeler alm~ak 
- Yaşasın serbes halk fıkası, diye tadır. Dün Yalovanın intihabı bıt-

bağırıyorlardı. mis ve netice Halk Fırkası lehine te 
Fakat bu sönük, yanlış ve bir ya- celli etmi,tir. Mülhakatta her yerde 

hudi sesi halkın içinde cevap ala- - vaziyet H. Fırkası lehinedir. 
madan sönüyordu: Bugu" n nereleri rey verecek 

- Yaşasın C. H. fırkası sesleri et 
Bugün -ebrimizde intihabat de-

rafı çınlatıyordu. > • ·ınaı 
Şayanı teessüftür ki daha Türk- vam edecek, dün reylerini ıstı .. 

çeyi bilmiyen bazı gayretkeş bezir etmiyen mahallelerde halk reylerıru 
vermeg~ e devam edecektir,. ganlar: ı · · 

_ Gazi bu milletin babası imi§. . Bu sabahtan itibaren rey ennı 
verecek olan mahalleler şunlardır: Gibi, manası anlaşılamıyan şey-

ler saçmalıyorlar; sözde Gazi Hz. n!n Eminönünde 

EnıniJel san~ı~ enılak nınzaıe~esi 
·i E Kat'ı karar ilanı 
.. il "" .... "·-::;:; _.. 
ı_ 

lkra:r: 
ı'lo. 

• Merhunun cins ve nev'ile mevlcl Borçluncn 
ve müştemilltı ismi 

2231 2231 790 Üsküdarda Seli.mi Ali Efendi mahallesinde Parmaklı 

105 1080 

bakkal sokağında 23 - 1 numaralı seksen üç arşın ar

sa üzerinde kaııir iki katta biri ıandık odası olmak üze
re dört oda_ bir sofa, bir gusulhane ve bir mutfak iki 
yüz yirmi dokuz arşın bahçeyi havi haricen sıvasız bir 
hanenin tamamı. Ahmet Sai 8. 

2266 Ramiste Boınak mahallesinde Hakkı Bey caddesinde 
eski 9 mükerrer ve yeni 61, 61 - 1 numaralı dokıan 

üç arşın araa Üzerinde ahşap iki katta üç oda, bir sofa, 
bir tatlık albnda oda olarak kullamlmakta bir dükkanı 
ve yirmi. arım arsa üzerinde ahıap bir mutfağı ve yü:z 
seksen yedi artın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Hıfzı B. 

BCJiktaı icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayrimenkulün ne olduğu: İki bap 
hane. Gayri menkulün i.ıulunduğıı 
mevki, mahallesi, sokağı, numara
sı.: Beşiktaş Türk Ali mahallesi Me
cidiye ve dere sokağı 1, 2. 

Takdir olunan kıymet;: 
1000 lira; 2 No' 1600 lira. 

1 No: 

Artırmanın yapılacağı. yer, gün 
saat: 26. 10, 930 pazar saat 15. 

l - işbu gayrı menkulun artırma 
şartnamesi 5/10/930 tarihinden i
tibaren 930/ 1204 No. ile Beşik" ş ic
ra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. f
Ianda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler, işbu şartna

meye ve 930/1204 dosya numarasile 
mcmuriyetimize müracaat etmelidi!", 

2 - Artırmaya iştirak için yukar 
da yazılı kıymtin yüzde 10 temi
nat gösterilecektir. 

•~ 'k' d ed k . 1ar bel mız ır zarure 
~· ı ınci erec -e omısyon • - - Mesela; lstanbulda bet yüz bin li-

lıi lıakları olmadıgı halde araya gınp ra sermaye ile ıirket teşekkül etmiş 
~ beyhude yere k~nmı~ .o~r eUi bin lirasını devlet koymuş yüz 
~ri ıürülüne bir ~Uk~etı~ ısnabe t bin lirasını mavunacılar koymuı, ına 
a n ~urtul~ı~ ~ yo tur, n vunacdar naklen para koyınamıtlu-, 
. ll bınayı yuz bın liray~ . ç~kardım, biz mavun~cıların fili bir inhisarını 
aının:' ~a~a ucuza . ç~ka~ılırdı, ...ı. - bir şirket haline getirmek için mali 
••nbın ıçın de aynı ıddiayı serdet - müşkülat karş11ında kaldık. O zama• 
lllek mümkündür_ Böyle meselelerde nakadar maişetleri bu yüzden olan 
?ahalılık fazlalık be~hu~e masraf vatandaşlar birtakım mavr.alarla kaı·
ııışaatin heyeti umumıyeıınde çıkan şımızda kaldılar bizim için iki ıekil 
Pllraımın niı~~ ile ~lçül~r. Eğer ~a vardL Ya mavu~alar1 arzu ettikleri 
":" clerlene ki, ıtle şırketin yapbgı bedel ile satın alıp ke,.dilerini isten 
filan hat, itle fil&n memlekette ya - çıkarmalı idik ve yahut inhisar .ol 
Pılan hat, sizi~ yaptıkl_a~ı.nızdan d~ mut diye hakİannı nazari dikkata ,ı 
~tuzdur Bu ooz tal'.am ıti~ olab_ıl~ı-, mamalı idik. Haklarını nazari dikkata 
o zaman ~eketin. hu~_usı şeraıtile almamazlık yapamazdık, behemehal 
lllukayese edilerek bır hukme '!ar • nazarı itibara alacaktık hazır para
~ mümkündür!. amma bö_yle ~ır tel mız olmadığı için e1leri~deki malları 
itik yaparlarsa gorec~~dır ki, hem m malzemeyi olduğu gibi sermaye o 
lıu, memlekette hem diger memleket !arak koymalarını tercih etıik.Görü
l":de yapılanlara nisbetle, biz~~ yap yorıunuz ki, bu itin bir tirket haline 
lıgımrz hatlar ~-~a pa~alı d~gıl, ~: girmesi vatandaşların hakkını k.:>ru
h.• ucuzdur. Hukumetın takip. ~t~ı mak için hususi br zaruret olmuştur. 
''Yasette ağır masraflardan bınsı - Ondan sonra haricten elli bin liralık 
~ ~li müdafaa ~sraflarıdır. Bu- sermaye meselesidir bütün tenkit, 50 
;'- ~~ teaıu etmı;c!iler, fakat ~ hin liralık bir sermayeden ileri gel
cşkıli hakkındaki beyannamelermı mişse bunun çaresini bulmak kolay
•~rdikleri vakit üstü kapalı olsa da dır asıl korkulacak nokta bu mesele 
~ milli müdaf~ ma~r~larının çoklu de ~ol oynıyan v& yann oynamak üze 
k~na temas ettikler~ı h~tırlıy~~.z, re kapıda bekliyen münazialı ecnebi 
bir de bizim devlet butçesınde buyük tirketlerinin bu işe girmesidir. Kor
ınasrafnnız Osmanlı borçlarıdır. Mas karım ki, bu inhisarları milletin faali 
taf çoktur, masraf çoktur,_ maır~ - yetini takyit ettiğimiz endiıesile söz 
Çoktur diyince timendifer ıntaa~. ya !erine uyarak kaldıracak olursak iki 
n.i Nafıa biitçeıi milli müdafaa butçe sene sonra bundan bilmem kaç sene 
•ı, Osmanlı borçlarına temas ebnek evvel lzmir limanında gördüg" ümüz 

fırkaları ile beraber olduğunu anlat- Sarıdemir, Demirtaş, Yavuz er 
mak istiyorlardı: Büyük reisin aziz sinan, Hacıkadln, Hoca Gıyasettin, 
namları böyle yabancı ağızlarda fena Süleymaniye, Zındankapı, Ahiçelebi, 
ve yanlış propaganda aleti olması mü Rüstempaşa, Tahtakale malıallele

i4745 57444 2708 Beyoğlunda F eriköy birinci kııım mahallesinde Bü-
3 - Hakla. ... tapu sicillile sabit ol

mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a
likadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususil- fai~ 
ve masrafa dair olan iddalarını iıhu 
ilan tarilıinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitcle•'., birlikte 
memuriyetimizc bildirilmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

Fatihte 
ncvver halkı çok miitec•sir etmiş- ri . 
tir. 

Nevbahar, l\lelek Hatun, Ördek 
kasap, Velet Karabaş Merkezefendi 
Deniz Aptal, Ereğli, Arap Emini, 
Fatma Sultan, İbrahim çavuş, Uzun 

Adam arıyorlar! 
Dün kaydettiğimiz gibi namzet 

billamıyan S. C. fırkası rey atacak 
kimse dl"' bulamadıklarından süslü 
otomobillerde intihap yerlerini dolaşı 
yorlar.; 

Yusuf, Seyit Ömer, Beyazrta-
ğa mahalleleri. 

Beyoğlunda 
- Haydı yok mu reyini verecek. 

diye bağırıyorlardı. 
Kuloglu, Cihangir, Gümüşsuyu, ı 

Kocatepe, Katip Mustafaçelebi, Firu 
zağa, Çukurcuma, Şehit Muhtar B. 
Bülbül, Bostan, Hüseyinağa. Tom
tom, Asmalımesçit, Kamerhatun, 
Kalyoncukulluğu, mahalleleri. 

Etrafta asılı büyük reklamlarda 
S. C. F!rkası diye yazılı afişlere rağ
men halk yanlış yola sapmaktan dai
ma ihtiraz etmiştir. 

Serbesçilcr halkı iğfal gibi bir Sarıyerde 
çok dürüst olmıyan şekillerde gay
retkeşlik yapmışlardır. 

İntihap tam bir serbesti ve hürri
yet içinde yapılınış her vatandaş 
vicdan ve kanaati ile hareket etmiş
tir. İntihap esnasında hiç bir lııidi
se çıkmamıştır. Yalnız berayi ihti- -
yat asayişi temin maksadile her san
dığın başında bir iki polis memu
ru bulundurulmuştur. 

Trabya, Yeniköy, İstinye mahal
leleri. 

Beykozda 
Cümhuriyet (Bozhane, Küllü, Ök

cüme) Paşa mandıra, Ali Bahadır, 
Mahmut Şevket Paşa köy ve nahiye 
!eri. 

Üıküdarda 

T ehacüme mani olmak için 

Çakırcıhasanpaşa, İhsaniye, Se
limiye, Ayazma, İmrahor, Ahmet 
celebi, Hamzafakih, Salacak. Sinan 
paşa, T•v~şihasanağa mahalleleri. 

J· d B' · · d' kadar bu azım ır. ızım .tını. 11'.e . muvaziali ecnebi ıirketler karımnda 
ınevz~larda vazıyetimız. şudur: Şı- kalırız. O zaman çok mütcellim olur
ınendifwden vaz geçmıy~z, _bu ' !ar.Kendilerini ıüphe ve elemden kur 
lbeuıJeketi tam bir uzuv halinde ıdare tarmak içn temin ederim ki bu in 
olunur, milli vahdeti temin olunmuı hisarla kaldırılmıyacaktır. İzmi~de 
l>ir millet müdafaa•~ im~n halin~ hiç garip ·bulmuyor musunuz, bilhaı 
lelıniı bir ricut haline getirmek bi- sa tahmil ve tahliye itlerinden bahs 
ı:ion içia ha1ati bir meseledir. Bu olunuyor ve bir cok güzideler Fethi 
lanıarı Yan! tim~ndife~ ve _milli mÜ• Beyin eb-.tmcla toplaruyorlar, tah • 
dafaa aleyhindeki. tenkitlerı bana ge min eder misniz ki, 1 zmirliler liman 
tek alaCAklan vazıyette bulunan ve işleri mevzuu bahsedilirken rıhtım _ 
terek diler dootlarnn~a, çok söyle~~ dan ne kadar zahmet çektiklerini F et 
ler, ben ~e ~ ~ym. ıebeplcrle mu hi Beyin kulağında hiç duyurma -
dafaa ettim. Bır millebn her ıeyd.~n mıı olsunlar, bunu hiç tahmin etmiyo 
~~ ~aellern olan aıla tereddu~ rum.Ecnebi sermayesi bahsinde çok 
ııoturmıyeıı hakkı yaıamak h~ mu ihtiyatkar davranıyorsam bu, çok ted 
dafaa hakkıdır. (Bravo ıeslerı, alkıt birli ve ihtiyatlı bir şeydir. Keıke 
lar.) Hatta borçlunun da yapmak bu ihtiyat ve takyidi milli ıerma
lıakia borç demek hakkmdan evvel yelerile ICJekkül eden tirketler hak _ 
telir, bizim nazariyemiz ıudur: kında da göstermek Iütfunda bulun-

M .. dafaa hakkı • saydılar, Ziraat . Bankasının memle _ 
U kette nasıl tenkit edildiğini iıittiniz 

Müdafaa hakkı o da bittabi 1ap - mi vazifesinden hariç işlerle meşgul 
tnak haklarındandır. demekle biz Tür oluyor borçlularını, borç ödemeğe 
kiyenin yazİyetine milli vaziyetine davet ediyor manasını Yeren tavur
göre bu büyük ınaoraflardan vaz ge- lar alınıyor, ve bir çok haksızlık ve 
çiyoruz, bununla beraber demek ki, yolsuzluk ile doludur. 
bu masrafları temin etmek için, takat Z · t B k 
hiricinde külfetleri milletten istemi- lraa an ası 
Yoruz, bunu mecliıte ve m~eketin A~kadaşlar vazifesinde başka ilılerle 
dOrt kÖfeÜnde söyledim, bır çok nu ugra~ıyor borçluları haklı bulunuyor 
tuklımmda vazihan ~ ettim Ye \ ~aksızlık ve yolsuzluklarla doludu; 
1ıu feryatlarmıın aeticesmde Osmanlı 1 ıthamlarmdan yalnız birisi dün
borçlarının ağır olduğu hükmüne va, yanın her hangi bir bankastnı ba
tıldı. Bunu resmi olarak bizzat söyle , tırrnalı: için kafidir, nasıl insaf ediyor 
dRn, Maliye .. ekili arkadatım söyledi lar milletine enbüyük hir kredi mües 
ınahiyet ilk defa olarak bugün Siirt sesine. halk kartısında bütün bu ıe _ 
rneb'uıu Mahmul B. arkadaşımızın beplen temerküz ettirerek ve teksif 
tahrikine cevap olarak Osmanlı borç ederek onun itibari aleyhine tevcih 
larında bizimle müttefik olduklarını ediyor~?. Ziraat Bankası bugün 
i,ibnelde bahtiyar oldum, kendileri. ınuıtakil ve ayn bir tCJekkülün ken
ııi bilhassa tebrik ederim, çok cüzel d~sine söyle~enıözlerin hepsine kartı 
dir daha en-el söylemeli idiler "alkış bızzat mevki almak vaziyetindedir 
lar,,maahaza bugiiL söylemelerine benim burada bu ınenaa temasım' 
de müteıekkirim bununla da kemali siyasi sahada ~e~leketin en büyük 
İhtiyatla dokunmak istemedikleri bir laedi müeueses1D1n aleyhinde söy _ 
mevzuda el oilunun nihayet kendile- !enen sözlerin her hangi bir kulakta 
rini bir karar venneğe mecbur ettiği devamlı bir akis bırakmamasını te
lli anl•mıı oldular "alkııJarn bütün ınin ebnek içindir. Eğer teferruata 
bu siyasi muvacehelerimiz esnasında geçerleroe kendilerine söyliyebiliriı. 
başka noktaların da nazari dikkati ki,Ziraat bankası gerek zürraa arazi 
celp etmemesi mümkün değilir. İktı- mukabilinde ikraz için gerek zirrai 
•at ve Maliye siyaaetlerimizden müş krediler için çok hizmet etmektedir. 
tekidirler, kendi nazarlarınca memle- Hizmetinden mÜtCJekkiriz. Ziraat 
kette C. H. Fırkası aleyhine harekete Bankasında haksızlık, yoktur. 
gelen başlıca muharrikler iktısadi ve Arkadaşlar her hangi bir müessese 
ıııati hatlarımızdan, iktısadi mesleği de haksızlık ve yolsuzluk olabilir, 
ll1İzİ lktuat vekili arkadatımız vu..--uh banka gibi bir itibar müessesesinde 
la zannederim ki, hiç bir tereddüde haksızlık ve yolsuzluk umumi olarak 
mahal kalmıyacak derecde söylediler. söylenmez bilbas•a böyle bir iddia 

lnh• } . . idame edilemez. Filhakika eğer hak· 
ısar ar ışı •ızlık ve yolauzluk varsa derhal onu 

Bunu ben bir kelime ile tekrar ede - sarahaten söyleındı; liznndır, aaraha 
bilirim evet iktisatta aenelerdenberi ten söylenir ve derhal alakadar olan 
takip ettiğimiz, Ye gene takip edece lar, meıul olanlar tedbir alır. Hak -
iimiz istikamet, milli iktisat siste - arzlık ve yolsuzluk taıhih n ilan olu 
ıninde kcndilerile eaaılıihtilifmuz bu nur. Fakat bu kredi müessesesinde 
noktacladadır.Şnndi bunu müfredati- samimi olarak vücudünu tuavvur 
le misallerle izah edeceğRn,IUtfea Ji. ettikleri haluızlık ve 1olıuzlak ., .. ,. 
inan mhiaaıiarı hikayesinin ceçirdiği bun~. tarih ve ...... ,.,... bir sebeple 
lekamülii lıabrmzda tekrar etmenizi tashıhıne teveuül için imkan vermi· 
<ica edİyONm-Biliyoraunuz ki inhi- ırorlar. Onan itibarına uzatılan dil 
&arlar meselesi büyük bir ıbtilif me- zalimanedir, bundan memld.et mu
•eleıi ortaya kondu.Fakat bu mesaile tazarrır olur benim itikaclnnca Mit _ 
rnüfredatile yakından temaı eder et- hat Pı. merhumun bu memlekete en 
rnez ihtilafı liman inhisarları budu- faydalı en payıdar eseri Ziraat Ban
duna münhaair kaldı. Bugünde gör- kaııdır. Cümhuriyet bunu ele aldık
dük ki, liman inhisarları hududunda t~n ıonra ~erine titrenir en kıymetli 
çok tezelzül etmişlerdir, meğer li - bır mal gıbl çok teki.mülata mazhar 
>nan inhisarı ıneaelesinde yalnız tah- etti, ve bir kanunla mütekamil bir ha 
'Dil ve tahliye itlerini gören milli tir le ıre~di. Bunun itibanm aiyanet et 
ketlerin hususi sermayeye malik ol - mek ıçln her hangi bir ecnebi banka 
"'alan, canlarını 11kmış, eğer o kadar aı brııamda daymafa mecbur oldu
.,,k hu<uıi sermayede olmasa da mün iu~~ tekayyiidü bundan esirgeme' 
haııraa devlet eli.ıde bulunsay - melıyıs. Ziraat Bankasına ela bu le. . . . 

İntihap sandığı etrafında fazla te
hacüm olduğundan bugünden itiba
ren halka suhulet olmak üzere bazı 
tedbirler alınacaktır. Bu auretlc 
daha salim bir şekle sokulacak
tır. Herkes intihap defterindeki sı
ra numarasile reyini atacaktır. 
Mahalle heyeti ihtiyariyeleri sıra nu
maraları havi kağıtları evvelce da
ğıtacaklardır. İntihap sandıklarının 
başında her kaza kaymakamı hazır 
bulunmakta ve serdolunan itirazları 
dinlemektedirler. Kaymakamlar 
gayet bitarafane hareket etmekte 
ve kanunun ... emrettiği her ;iÜhu
leti göstermektedirler. İntihabata 
iştirak eden Hanımlarımlzın C. H. 
Fırkasına rey verdikleri görülüyor
du. Halk Fırkasından Nalaye, Lati
fe Bekir H.lar ve Serbest Cümhuri
yet fırkasından Nezihe Muhiddin 
H. intihap mahallinde dolasıyorlar
dı. 

Kahir ekseriyet 
Diin akşam Beyoğlu kazasmda, 

Karaköy Tophane ve Kuledibi inti
habab neticelenmiş ve 843 reyden 
670 i C. H. Fırkası, 17 3 te S. C. fır
kasından olmak üzere büyük bir ek
seriyetle milletin kendi fırkası olan 
Halk Fırkası kazanmıştır .. 

Valinin beyanatı 

Kadı köyünde 
Caferağa. Hasanpaşa mahalleleri 

Adalarda Büyükada müntehipleri. 
Bakrrköyünde 

Vidos, Litros, Av3s, Çıfıtbur
gaz, Ayapa köylet reylerini verecek 
!erdir. 

Bu sabah sandıklar Eminönünde 
üç mihraplı ve Rüstempaşa camile
rinde, Fatih, ınıntakasındaki Şehre
mininde Eregli camisinde, Beyoğ
lu kaymakamlık binasında, Yeni- -
köyde, Molla Çelebi camisinde, K1-
dıköy ve Üsküdar, Adalar belediye 
dairelerinde bulunacak Bakırköy ve 
Beykozda da köy köy dolaştırılacak
tır 

BERGAMA, 5 ..,.-- Kazamızda be
lediye intihabatına devam edilmekte
dir. İki fırka ınücadelededir. Şunu 
haber vereyim ki Cüruhuriyet Halk 
Fırkası namzetleri memleketi temsil 
eden ve halk tarafından sevilmiş ze
vat olduğundan muhalifler de reyleri 
ni H~lk Fırkası namzetlerine ver- .. 
mektedirler. 

FOÇA, 5 - Kazamızda belediye 
intihabatına dün başlandı. İlk günü 
seksen rey satıidı. Muhalif fırkanın 
ocak reisi kendisini namzet listesine 
koymuşsa da hallamız mumailevhin 
bazı harekatından dolayı ismini lis
teden çıkarmağa başlamıştır. 

Vali Muhiddin B. intihabatın sure ÇEŞME, 5 _ Kazamızda J:>eledi-
ti icrası hakkında müharririmize ye intihabatına bugünlerde başlana 
şu beyanatta bulunmuştur. caktır. l!.vvelce Cümhuriyet Halk 

- İntihabat bugün (diin) baş- Fırkası müfettişi olup geçenlerde v 
!adı. Şimdiye kadar esaslı hiç bir zifesine nihayet verilen N esimi Sa
şikayet vaki olmuş değildir ve inti- nm Bey yeni fırka namına idare he
habatm tamamen kanun ahkamı dai- yeti teşkiline çalışmaktadır. Fakat 
resinde serbestçe cereyan etmesi için bütün gayretleri boşa gitmektedir. 
llizım gelen tedbirler alınmıştır. Çünkü idare heyeti teşkili için bir 

Reylerin toplanması başladığı sı- kaç zattan başka kimse bulamamak
rada ilk hamlede vukuu tabii olan tadır. 
ufak tefek münakaşalar geçml§ ıse TiRE, s _ Kazamızda belediye 
de bunlar da şayanı kayıt değildir intihabatı devam etmektedir. Bugü
ve intihabata müessir olacak hadise ne kadar yapılan intihabat neticesi 
te~kil etmez . .,. Cümhuriyet Halk Fırkası lehinedir. 

Hakla Şinaııi Paşa Muhalif rey verenler de reylerini 

Dün Halk Fırkası müfettişi Hak- ~~:~:~efı~=~.;~t~~~~:~n~~:!~· v~~'.' 
kı Şinasi P§., fırka erkanı ile bera - mektedirler. 
bcr intihabat yerlerini gezmiştir. KONYA, 5 _ Cihanbeyli kaza-_ 
Hakkı Şinasi Paşa bir müharririmi-

d smda belediye intihabatı bitmi•, C. ze emiştir ki: • 
- İntihabat mecrayi tabiisinde H. Fırkası namzetleri kazanını§iar- -

gidiyor. Halkımızın C. Halk fır- dır.SEFF.RİHİSAR 5 - Kazamızda 
kasma fevkalilde temayülü görülmek b ı 
tedir_ İlk günden görülen vaziyete e ediye intihabatına ba§landı. İlk 

günü atılan reyler tamamile C. H. 
nazaran neticenin behemehal lehimi- Fırkası lehinedir. 
ze tecelli edeceği muhakkaktır,.. 

Aldığımız malilmata nazaran kar BOYABAT, S(Milliyet) -
şı fır~a .erkanı da mmtakalara ayrı- Kazamiz belediye intihabatında 
ıa0rak ıntıhap yerlerhıi gezmişlerdir. Halk fırkası namzetleri ittifakla 

ııküdara geçtiler amma.. intihap olunmuşlardır. 
Dün akş~m geç vakit Fethi B. M. Lil.tfü 

Türk 
TurtiJe ti~rit inhisarı 

murakıpliğinden: anonim şirketi 
Türkiye kibrit İnhisarı Türk anonim şirketi heyeti umumiyesl 

fevkaltde olarak içtima etmek üzre muhterem hbsedaranın 1 930 
~enesi birinci teşrinin 23 tarihine müsadif per~embe günü saat 
ı ı. de ı_stanbul'da veni postahane arkasında Bencibare hanında 
kAiıı durede hazır bulunmaları rica olunur. 

~bu ~~yeti umumiyei fevka!Adeye iştirak için şirket nlzaınna
meı :sasısınln 24 ve 26 ıncı maddesi mucibince vek!leten veya 
asa~e~en on hisseye malik za\·atın nihayet ı 3 teşrinievvel 1930 
tanhine hadar hi-selerin şirkettn merlrezl idaresine veya Tiirkiyede 
iş, Ziraat ve Felemenk Bahrisefit Bankalarından birine tevdi ile 
alacalçları makbuzu içtimadan bir gün evveline kadar şirkete irsal 
eylemeleri lüzumu iliin olunur. 

Ruznamei müzakeratı 
1 - Hük(lmeci Cumhuriye ile şirket beyninde mUn'aklt 8-6-930 

tarihli itilMname ile şirketin tasfiyesi hakkında karar !tihazL 

yük dere cadde•inde eski, 5,5 mükerrer, 5 mükerrer 5 

mükerrer ve yeni, 7, 9, 11, 9, 1 numaralı iki yüz otuz 
arşın arsa üzerinde 2, 3, 4, S, inci katlarda yekdiğeri· 

nin ayni bir korido:-, be.şer oda, birer banyo, odaıı var
dır bir mutfak, birer balkonlu dört daire üıt katta ise 
önde bir koridor, üzerinde iki oda arkada bir koridor, 
üzerinde üç oda birer ml!ifak birer balkonlu iki da
ire ve yüz yirmi artın arsa üzerinde hamam ve came
kan mahallini ve burada çini iki koridor, bir oda, bir 

Iahve ocağa, iki dıt mahalli ve yüz dok38.n artın arsa 

üzerinde sıcaklık ve ıu hazinesini ve kırk üç arıın :ır
sa üzerinde külhan ve üstündeki odaları ve alımda 
dükkanı ve koridor ve dairelerin kömürlükleri çini ko
ridor, antrt:: ve üç odadan ibaret kapıcı daireıini havi 
bir apartmanın otuz iki hisse itibarile yirmi üç hisseıi. 
Ayıe Şaziye, Müftehir Hanımlarla Orhan Mithat, Ali 

Rıdvan, Hayrünnas ve Hadimünnaa Beyler. 

1235 6330 2972 Beşiktafta Teıvikiye maha1leıinde eski ve yeni Kağıt 

245 1450 

~291 1134 

137 390 

1424 

84S 484-0 

hane caddesinde eski, 52, 54, 56 ve yeni 76, 78, 78-1, 

80 numaralı biri seksen arıın arsa üzerinde ah,ap iki 
katta sekiz oda, bir sofa, bir mu !fak, diğeri yüz yirmi 
arım arsa üzerinde ahşap üç katta sekiz oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir antre ve altında bir dükkiln ve yedi yüz 
dok•an dört arıın bahçeyi ve derununa cari nıaıf ma-
sura mailezizi havi iki hanenin tamamı. Halil B. 

3016 Kartalda Babalar kariyesinde Kariye derunu mevkiin
de yeni 59, 20 numaralı yüz otu:z arıın arsa üzerinde 
ahpp iki katta biri camekinlı olmak Üzere beş oda, bir 
sofa, bir toprak avlu, bir mutfak ve bin üç yüz yetmiş 
arşın bahçeyi havi yenice bir hanenin tamamı. Sabri B. 

3127 Horhorda Sofular mahallesinde PCJtemalcı hanı deru-
nu sokağında eski, 1 ve yen, 26 numaralı seksen beı 

artın araa üzerinde zemin katı ki.ııir diferleri abıap ol 
ınak üzere iki buçuk katta dört oda, iki sofa, bir ocak 
bir methal, ve yirmi dokuz arııa bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Cafer Ef. 

3477 Y edikulede Kürkçübatı Hüıeyinağa mahallesinde Ye 
dikule caddesinde eski, 63, 63 mükerrer ve yeni, 93, 
95 nwnaah kırk arım arsa üzerinde taıtan bir katta 
bir oda, bir toprak aralık, bir kuyu ve elli arşın bahçe
yi havi bir hanenin tamaını. Zemci Ef. ve Fatma 

Ya,ar H. 
Mevlevihane kapısı haricinde Merkez efendi mahalle 

ıinde Dere sokağında eski, 6, 4, 4 mükerrer ve yeni, 
4 numaralı yüz yetmiş bet artın arsa üzerinde zemin 
katı ki.gir diğerleri ahıap olınak üzere iki buçuk katta 
sekiz oda, bir taşlık, bir mutfak ve yedi yüz yirmi beş 

arşın bahçeyi ve bahçede bir abır, bir kuyuyu havi 

bir hanenin tamamı. Ayşe Sabiha H. Şerefeddin 8. 
3909 Beyoğlunda F eriköy ikinci kısım ı.ıaballeıinde Hanım

oğlu ve Haıu sokağında eski, 42, 47 ve yeni 74 numa
ralı altmış artın arsa üzerinde kigir iki katla dört oda, 

bir ufak, tatlık bir mutfak, bir kömürlük, bir ufak sofa, 

bir balkon, bir merdiven altı, ve yirmi arşın bahçeyi ha 

vi bir hanenin otuz iki hisse itibarile yirmi hissesi. 

3913 

Ayşe '?aziye, Nurkadir ve Müftehir Hanımlarla Hay
rünnas ve Hadimünnas 8. ler. 

Beyoğlunda Feriköyünde birinci L:ısım mahallesinde Ka 

ya sokağında eıki 42, 44 mükerrer ve yeni 4, 8 numa. 
ralı yüz elli artın ana üzerinde biri kigir üç katta dört 

•da, iki sofa, bir kiler, bir ıahniş, bir balkon, bir mut

fak, bir antre, bir taşlık ve diğeri keza ki.gir üç katta 
bet oda, bir sofa, bir kiler, bir ıahniı, bir antre, bir la§ 
lık bir balkon, bir mutfak ve üç yüz elli artın bahçeyi 
havi iki hanenin otuz iki hİSle itibarile yirmi hisıeıi. 
Ayte Şaziye Müftehir, Nurkadir Hanımlarla Hayrün-

nas ve Hadimünnas eByler 

ı;GS 1780 3914 Beyoğlunda F eriköyünde birinci kısım mahallesinde 
Hanım oğlu ve Haau sokağında eski, 42, 47 mükerrer 
ve yeni, 76 numaralı yetmiş iki aqın arsa üzerinde ya
nın ki.gir iki katta dört oda bir ufak ıofa, bir taşlık, 

bir mutfak kömürlük ve yirmi sekiz arıın bahçeyi 

bavi bir hanenin otuz" iki hisse itibarile yirmi hiıseai. 
Ayte, Şaziye, Müftehir, Nurkadir, Hanımlarla Hayrün 

nas ve Hadimünnas Beyler 

416 1884 13131 Osküdarda Bulgurlu mahallesinde Şeyhiılim Küçük 
Çamlıca Çilehane sokağında eski 9, 11 ve yeni, 2, 4, 
2, 4, 1, numaralı iki yüz altmıı bet arşın arsa üzerinde 
yarım katı ki.gir diğerleri ah§ap olmak Üzere iki bu· 
çuk katta on oda, üç sofa ve yüz elli sekiz arşın arsa 
üzerinde yıkılmıı ahır ve mutfak mahallini ve bin yüz 
yetmİ§ yedi arım bahçeyi Ye yirmi dört dönüm fazla 
bahçeyi •• boıtan kuyusunu havi muhtacı ta nir bir 
kötkün tamamı. Mehmet Niyazi Ef. Emine Mü. 

zeyyen H. 
537 ll&O 16443 Oıküdarda A§Çlbaıı mahallesinde Mektep sokağında 

eıki, 30, 30 yeni 36, 36 - 1 numaralı yüz altOUf arıın 
ana li:ıerinde ahıap iki buçuk katta biri dört oda, bi

ri küçük olmak üzere iki sofa, bir mutfak, diieri üç 
·-·' oda bir antre hariçte küçük bir mutfatı havi bir çab al 

tmda yeni iki hanenin tamamı. Numan Ağa 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma §artnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almı~ 
bunları temamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde birakılan 
gayri menkulün bedeli zamanında vc-
rilmezse gayri menkul ikinci bir ar
tırma ile satılır ve bedel farkt ve mah 
rum kalman yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın mcmuriyetimizce alıcıdan tah· 
ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki 

şart tahhakuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıkt•:ı sonra gayri menkul en 
~ok arttırm•= üstünde birakı!ır. 
Şart tahakkuk etmezse artırma geri 
birakrlıp alıcı taahhütlerinden k'lrtU
lur ve teminatta kalkar. 

S -- Artırman .. n birinci veya ikin· 
ci olınasına ve gayri menkule teallQk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer §artlar: 

İkinci artırmadır. Resmi tellSliyc
müşteriye aittir. 

İşbu yazılan evsafı yukarda gös-
terilen iki bap hane tarihinde 
Beşiktaş icra memurluğu odasında 
işbu nan ve gösterilen arttırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı ilan o
lunur. 

1 
Jstanbul belediyesi·ı 

~ ilanları 

Eminönü Kaymakamlıp;ından: 
Başı boş bulunup idareye tes
lim edilen dişi bir koyunun üç 
ı;ün zarhnda sahibi müracaat 
etmediği takdirde bilmüzayede 
satılacaı:tı ilı\n olunur. · 

lstanbul ikinci icra dairesinden: 
Bir borcun temini için mahcuz 

ve !ruhtu mukarrer bulunan Teşvi
kiyc'de Te~vikiye Pala~ apartıma
nındıı iki numcrolu dairede mevcut 
büfe. konıur biile. halı. knı ola, kol 
tuk, kütüphane vesaire teırinievvel 

9.930 tarihine müsıdif pertembe 
günü <aat 12 den itiharen nlhallinde 
bilmüzaycde açık ar"ırma suret!le 
saulaea~ındın talip olanlar me7.kılr 

gün ve saatte mab1llinde hazır bu 
lunacak haciz mc uru~a 930 3550 
'\;o. dosya ile m ucaar e\ Iemelcrı 
illn olunur. 

ZAYi lstanbul lthalAt Güm-
rüğündcn muamelei rusumiycsini ifa 
eylediğim eşyanın 32'.!'.!2 numerolu 
ye '.!5 k:lr.unu<ani 930 tarihli mak
puz Sen dı kaz.aen zayi olmuştur. 
Yrnı,i olınac1gınJm hukmu o!ma
yac•ğı il:ln olunur. 

Columli.ı> pl;\k fabriko<ı ------

lngılP maınulAtt 

"NASY~Nll,, M~TÖ~~ 
!\tazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet saJc, iktisadi 
ve liatı her tiirlii rekabetten 
aridir. Tediyatta tcshilit. J lcr 

zaman teslime amadedir. T:ıf ılat 
için Ga!atada Perşembe p:ızanndı 
Arslan Hanında 1 -5 numaralardı f 

IZAKINO ARDITTJ 
müessesesine müracaat olunma ı 

ihtira nanı 

Yakarda cılıu ve nev'ile mevki ve müıtemilab yazılı emlak hizalarında 

göıterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 13 TeırinieYVel 930 tarihine mü 
sadif pazarteııl ırünii saat ikiden itibaren ınüzayedeye mübaıeret olunark 

(Mulıammen kıymetlerini) ııeçtiği takdirde kat't kararlarının çMilmesi mu
karrer bulundufundan talip olanların mezkUr ııünde saat dörde kadar San
dık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra.vuku bulacak müra 

caatlrm bbul edilmiyeceil ve ıneakilr enılike evvelce talip olanların kat'i 
karar ea11&11ııda hazır bulunmadıkları ve batka talip zuhur eylediği takdirde 

enelki taliplerin müzayededa çekiJmiı addolunacakları lüzumu ilin olıı 

Ga:r: ve lıuharlın ve ecsımı ma 
yll ve nim oıayialı ve bilhassa suyu 
takim ye tahrik etmek ve tahrik 
edilmi~ mevat imal eylemek için 
u5UI ve tertibat • hakkında istihsal 
olunan 1 ııtusıos 1 Q28 utih vo 
764 numerolu ihtira beratı bu kete 
mevkii file konmak ıizre ıbere dev· 
rüferağ veya lcu edilec ğinden tıip 

olınlann G.ılaıa'da Çinili rıhum 
Hanında Robert fertiye müracaıhın 

olunur • 
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Devlet Demiryolları lspana YilaJetinden: sEvRtsEFAİN 

HASAN 1 d i 
• ı - t Karaağaç - Örkcnez üzerinde yirmi bir tane dokuz bin kırk üç :\1rrkez A. nt•; Galata kiipru a re s 1 ana 1 lira seksen iki kuruş bedeli keşifli menfez köpriı imal!tı oınaiyesi Başında; Beyoglu 2.162 Şube 

acentesi; Sirkeci'de Mühür lar 

Ecza deposu müstahzaratı 
Paris, Londra, Roma ve A vrupanın büyük fehirlerlndo 
en bOyük mOklfatı ve llltın madalya ve nişanlan 

diplomalarla musaddak blrlncllltl ihraz etmiştir. 

Hasan kuvvet şurubu 

......................................... 
269 ron putrel ve 18 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla mü

nakasası 27 birinci teşrin 930 pazartesi gü:ıü saat 16,30 da An
karada devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 16 va kadar komisyon kAtipliğine 

vermeleri ılzımdır. 

Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik 
sinir, verem, ademi iktidar, tasallübü şerayln, bel
gevtekliti bastalıklanaa nafidir, fiteai 60 kuruf. 

Hasan kolonyası 
1 Talipler mliııak:ısa ~artnamelerini beşer liru mukabilinde Anka 

rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
1 Teşrinievvel 930 tarihinde icrası mukarrer Eskişehir aile 

Halis limon çic;ıtlnden müstahzar bir barikat un'at 
olup 90 derecedir. Ecnebilerin ve memleketimizin en 
büyUJı: zevatı Hasan koloııyaaı istimal etmektedir. 
36-60-110 ve 200 kurutluk fitelorde. 

Hasan Zeytinyağı 
Yemeklerde ve tababette ve kara ciğer hastalıklann

da lıtimll edilir. Dünyanın ın nefis yağıdır. Okkalık 

flfelerde yüz kuruttur. BllyOk tenekelerde 90 

Dantos Hasan Diş macunu 
Dlflere ebedi hayat verir. inci gibi parlatır. çoru
mekten vikaye eder.Ve dlf ağrılarını,nezlelertnl keser. 

Hasan sürmesi 
Ollzlere makavometsuı bir cazibe ve fUıun ika eder, 
Kadınlann hayat arkadafıdır. 30 kuruştur. 

Hasan glüten ekmekleri 
feker Haatalıklanna ve dlyabetlk olanlara ledlızar 

edllmlf aeft• vo blfhaaaa tazelitf basebilo boyalı: bir 
ratbet kazanmaktadır. Adedi 25 kuru11tor. 

Has balık yağı 
Morveçyaaıa Hile Morina bahtının b&f mahaulDdDr. 
lçm .. ı baftf olap mideyi bozmaz kiloluk cayet teml:ı 
'H mualı.ııaııı flfelerde 100 kuruttur. 

Fayda Hasan 
Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, pire, ıuve ve sair 
h&faratı yumurtalarllo lmba eder. 75 kuru11tur. 

Tekir~a~ vilayeti ~aiıni encoınenin~en: 
57+82 Eb'adında birinci hamur k!at 80 top 
57+82 ,. ,. ikinci hamur kAat 80 top 
kaplık kht 1000 tabaka 
renkli kAac 1000 tabaka 
küçü zarf 1000 adet 
Davetiye 1 i düzine 
kartvizit 5 düzine 

VilAyet matbaası için yukarıda miktarı yazılı kırtasiyer.in Mat
baaya tesllınl 2 J gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

taliplerin yevmü ihale Olan lll·I0-930 Çarşamba günü saat onbeş
te Daim! Encümende hazır bulunmaları ll~n olunur. 

lars vil8Jeü daimi encomenin~en: 
Yol in1BaUnda istimal edilmek üzere mübayaa ve imaline IUzum 

h&sıl olan lld buçuk kiloluk bir taralı keskin diger tarafı dUz 
olmıı.k üzere bin adet taş kırma çekici yirmi gün müddetle mü
nıı.kıısaya vaz"ına karar verilmiştir. Talip olanların münakasa şart

dameslnl almak ve pey sürmek üzere ihale tarihi olan 13-10 930 
pazrtesl günü saat ondörde kadar Kars encümeni daimisine 

Sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden: 

Vekalet için pazarlıkla seksen ton kok kömürü alınacaktır. 

Vermeğe talip .olanlar şartnamesini görmek üzer~ Ankara'da Sıhhat 
ve içtimai Muavenet VekA!eti içtima! Muavenet Umum Mlldürlii
jtüne ve lstanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne mü
racaat etmeleri. 

mektebi talebeleri için !uzumu olan elbi-;e, kasket, pelerin ve ayak 
kabı miınakasası 12 Teşrinievvel 1930 pazar giinii saat 16 ya 
tehir edilmiştir. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklıf ve teminat mektuplarını 

aynı günde saat 15,30 a kadar mlir'kasa komisyonu katipliğine 

vermeleri IAzımdır. ' 
Kullanılacak kumaş, astar, düj\"me, ayak kaplar için deri, kösele 

ve saire numunelerini ve elbise, kasket, pelerin ve kunduraların 

biçım ve tarzı imalini görmek için Ankarada Malzeme dairesine 
müracaat olunması. 

Fiatlarda esas bu numunelercıir. 
Şartnameler beşer lira mukabilinde Ankarada 

idare veznelerinden tedarik olunabilir. 
* • • 

ve Haydarpaşada 

3000 ton katran yağının kapalı zarfla münakasası 3 ikinci 
reşrin 1930 pazartesi günü saat 16, 80 da Ankarada Devlet Do 
mir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat J 6 YA kadar komisyon k!tipliğine 
vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa fftrtnamelerinl yirmişer lira mukabilinde An
karada ve Hıydarpaşada idare veznelerinden tadarik edebilirler. 

Evkal nınnın ınu~urıuınn~en: 
Evkaf umum müdiirliiğü teftiş heyetinde münhal bulunan 

iki müfettiş muavinli~ne, ıı:emurln kanunundaki sair teraltl haiz 
olmakla beraber yaşları 23 ten az ve SS ten fazla olmamak üzre 
Ali bir mektep mezunlarından olup ta lptidaen memuriyete dahli 
olacaklardan namzet olarak alınacağından talip olanların 15-10-930 
çarşamba günü saat on yediye kadar, bir arzuhal ile Ankarada 
umum mildUrlüğe ve lstanbulda Evkaf müdürlüğüne müracaat 
etmeleri-

Arzuhale: Mektep şehadetname veya tasdiknamesi ve nUfus kA
ğıdı asıl veyahut musaddak suretlerile memurin kanununun dör
düncü maddesinin B, C, H, V, Z, fıkraları mucibince muktazi 
vcsaikın raptı ve adreslerin açık yazılması !Azımdır. 

Muavinliklerin asıl maaşı 83 liradır. Teftişte bulundukları vakit 
ayrıca harcırah ve yevmiye alırlar. 

Talipler müteaddit olur ve şehadetname dereceleri müsavi bu
lur.Ursa aralarında imtihan yapılacağından tasdiknamelerde şeha

detname derecesinin tasrih ettirilmesi icap eder. 

Kars vilayetinden: 
8/9/930 da yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna

kasaya vaz edilip şeraiti fenniye ve ehliyeti kanuniyeyi haiz talip 
zuhur etmeme8ine binaen yapılan münakasanın keenlemyekün 
addile lı:arar verilen 82950 Ura 42 kuruş bedelli Ardahan yalnız 
cam yo\unda 23/900 • i3/00 inci kilometreler arasında vaki ayak
ları kArgir döşemesi ahşap ve indelhace beton arme olmak üzre 
yeniden inşa edilecek yirmi sekiz adet bir ve iki adet ve bir 
adet de altı metre açıklığında 32 adet menfez ve köprüler yeni
den 25-9-930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı 

~ rf usulile münakasaya iktidarı fenni ve mallslne itimat edilen 
talipler kabul olunacaktır. Keşifname ve fenni şartnamelerini gör
mek ve fazla malllmat almak ve ehliyet vesikalarını kayıt ettir
mek üzre ihale gününden sekiz gün evvel Nalı a baş mühend;sine 
müracaat edeceklerdir. Bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminaı ve mıkdarı teahhüdü mübeyyin teklif mektuplarını kanun 
ve usul dairesinde tanzim ve \ari hl ihale olan 16- 10-930 per
şembe günü saat 14 de kadar vilAyet makamına tevdi etmeleri 
ilAn olunur. 

22 teşrinievvel 1930 çarşamba günü saat on altıda kapalı zarf zade hını altınd.. Tekfon l•L 
usulü ile ihale edilmek lizrc mlinakasaya konulmu~tur. Talip olan- 2740 
!ar münakasa ~artları ve keşifleri Isparta baş nnihendi~liğindcn 

alabilecekler ve talipl~rin mühendisliklerce musaddak len memur
larile birlikte olmak ve müzavede ve münakasa ve ihale kanunu-

' nun kapalı zarf hakkındaki ahkünı ve usulüne riayet etmeleri ve 
muktazi ticaret odası vesikaları teminat akçeleri ve evrak ve 
vesaiklerlle Isparta daimi encümenine müracaatları ilı1n olunur. 

Tetirda~ vf laJetin~en: 
VilAyetimizin solak ÇLŞme mcvkiinde tcsi~ edilen Amerika asma 

fidanlığına alt 23988 lira 80 kuruş bedrli keşifli bir binanın 
inşası 1 teşrinicv\Cl 930 çar~aml'r pi: ı;cr.< en itibaren yirmi gün 
n•üddetle ve kapalı zarf usulile müna kasa v ı 'azolunmuştur. Talip 
olanların p!An ve keşif evrakı ve ~ar<ı'am~~ini görmek üzre her 
:;ün Tekirdağıntla komisyonu mahsu r:: müraoatlan ve yevmi 
ihale olan 20 teşrinievvel 930 p:ızanesi glir ,, % 7 5 nisbetinde 
teminat akçesi veyahut muteber bir l!~ıık:ı P .... ıu ile komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

Hiç beklenllmediğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllRE PlllN~~~~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 

BOyUk ikramiye 

40.000 Liradır 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Blltlln sınıflan mevcuttur. 
Kız Ye erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı tetkillt da· 

bilinde idare edilmektedir. 

Talebe kaydına devam olunmaktadn 
Talep vukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi arkasında 
Tel : lat. 2534 

E~irne f ilayetin~en : 
Keşan-İpsala yolu silindiraj ameliyau ihale edilmek üzere ka

plılı zarf usulile münakuaya çıkarılmıştır. 8-10-930 cumArksl gü
nü ihalesi yapılacağından tııllplerin enclimeni vilAyete gelmeleri 
ilan olunur. 

Perukar esnafına 
İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstanbul peruklrlar cemiyetinin idare heyeti 

intihabı 11-10.930 cumarteal gUnU Slrkecl'de 
Sucu aokaOında TUrklye Hanındaki cemiyet 
merkezinde yapılacaöı ve aaat 10 dan 16 ya 
kadar intihaba devam edlleceöl allkadlrana 
llln olunur. 

·----------- . 
Trabzon birinci 

postası 
(Mahmut Şevket pa;a) rnpuro 

;i~!~~ ~alı at~anıı ~l~~:oı 
kalkarak Zonguldak, !nebolu . 
Sinop , Samsun , Giresun , 
Trabzon, Rizeye gidecek ve 
dönüşte Siirmene, Trab;r, · ın, 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Cnycı 
Samsun, Sinop, lnebolu, Zon
guldaıta ujtrayarak gelecektir 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) vapuru 10 
teşrini evci 

cuma !Oda Galata rıhtımından 
kalkarak cumartesi rnlıahı lzrnl· 
re varır ve lzmirdcn saat 12 

de kalkarak pazartesi s:ıat 1 O 

da lskenderlye'yc varacak ve 
çarşamba lskenderiye'den kal· 
karak Izmir'e uğrayarak lstan 
bnl'a 12 de gelecektir. 

lSKEDERIYEDEN :ıktarma 
PORTSAIT için de Eşya ka
bul olunur. 

Mersin postası 
( Çanakkale ) vapuru 8 

Teşrinievvel çarşamba 11 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale, fzmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, Alatye'ye uğrayarak 

Meraln'e gidecek ve dönlişte 

ay111 iskelelerle beraber Taşu
cu Anamor, Kuşadasına uğra· 

yacakur. Andifli ve Kalkan yol· 
cu ve yilkü gidiş ve gelişte Fet
hiye'de aktarma suretlle alınıp 
verilir. Çanakkale için yük 
alınmaz. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Merıln) npuru 7 teşrinievvel 
salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
kalkarak Gelibolu Çanakkale 
ICUçülı:kuyu, Edremit, Burhani
ye, Ayvalığ'• gidecek ve dö

nilşte mezkôr lllı:elelerlı birlikte 
Altunoluğ'a uğrayarak gele-
cektir. 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID :::~:vv~ı Pazarf esi 
Sirkeci' den hareketle Ereğli, Zon· 
guldak, Bartın. Kurucaşlle ve Ci· 
deye azimet ve avdet edecekdt· 

TafsllAt için Sirkeci salono 
karşısında Mizan oğlu han No: 9 
Telefon lstanbul 354 

Bartın-lnebolu Postası 

lstanbul ticaret ve sanayi odasından: HiLAL . 
lstanbul kurtuluş bayramı mün asebetlle 6 tefrinievvel 930 pa- ~~~i~~=vv~l Pazartesi 

.-HAVAGAZlşti•• 
zartesl günü odamızın kapalı oldujtu llAn olunur. günü akşamı Sirkeci nhumınd'' 

1 b ı L• ş• k • d hareketle Ereğli , Zonguldak• 
stan U lffian il etin en: Bartın, Cide, lnebolu, Evrengeıı' 

lstanbul'un Kurtuluş gününe milsadlf olan bugünkü pazartesi lllşı ilkelelerlne azimet ve avdel 

Erzak · 
ve levazımı saire ınona~asası 

1 Beyoğlu'nda istiklal caddesinde 34 numarada 
bulunan şubemiz 8 teşrinievvel tarihinden 
itibaren gene ayni cadde üzerinde 101 numa
ralı mağazaya ( Sabık F ord otomobilleri teş-

Jlml~ bir mağazası ) naklolunacakbr ..... _ 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: taksitle satılık arSazi 
Çırpıcıda J O ile 30 arasında otuzu mütecaviz bostan ve çayır 

sekiz taksitle satılmak üzre müzayedeye konulmuştua. ihale 20 
Teşrinievvel 930 pazartesi saat onalnda yapılacıı.kur t:ıllplerin ve 
fazla malômat almak isteyenlerin ,ubemize müracaatları. 

Ta~lisiye umum ınodorıo~nn~en: 
Anadolu tahlisiye mıncakasının Karaburun ve havalisindeki tah· 

llslye binalarının bazılannın tamiri ve bazılarının dahi tecd!den 
inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya vıızedilmlştlr. Mezkôr binaların iha
lesi 12 teşrinievvel 930 pazar günü saat 14 de. icra kılınacağın

dan taliplerin bu baptaki keşifnamc ile şeraiti fenniye listelerini 
görmek üzere Galata'da rıhum caddesindeki tdarei merkeziyeve 
ınuracaatları . 

Yüksek orman mektebi rektorlu
ğundan: 

Mektebimizln sekiz aylık erzak ve levazımı salresl kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzre her gün ve münakasaya iştirak etmek için de yevmi ihale 
olan 15 teşrinievvel 930 tarihine miisadif çarşamba günü saat 
14,30 da Defterdarlık binası dahilinde mUessesaU lktısadlye mu

günü şirketimiz öğleye kadar açıktır. Öl;leden 10nra kapalı bulu- edecektir. Yllk n yolcu lçill 
ilA ı Sirkecide yeni handa 1 nuoı' 

nacajtı n o unur. • rolu acentanna müracaat. Telf' 

1 t b 1 ti• t" d h·1· .. .. " .. defnu lstanbul SI05 ./ 
s an u care ı a ı ıye gumrugu BAKTERtvoLoK ...... 

müdürlüg" ünden· lor. IHSAN SAMI 
• lsaıc~~riyoloji laboratuv 

ldareınizde, evrak hıfzına mahıus odada, f&rtnameıl mucibince Umum kan ııhliliıı, Frengi nolı· 
yapnnlacak rafların lnşaşı pazarlık ~retile mevkll münakasaya kon- tal nazınndan (Vumnın ıeamiild-
mn•tur. Taliplerin ı 1-10·930 tarihine milıııdll cumartesi ..ıınu Pıt lıan lıUrcyvın aayılmuı, dfo ve ıııı· 

-. 11u bıastabklın tefhitl, idrar, bılg• 

P. T. T. ~. M. tevaziın ve Me~ani 1110_ oTndu:tnmnübayaat komisyonuna müracatlan. ~:h~~~;~~:::i~.:~~~~.h~:~~ 

ıırııuu~en: · .,. •• !~~.~~~~~~. ~~~~i~l~~0!~ .::.;·::.~; :.::: ~:.· 
bayaat komisyonuna gelmeleri llAn olunur. 

Posta ve Telgraf merakizi ihtiyacatı için 5,000 kilo sicim ile 
100,000 adet tahta etiket ve 6,000 kilo anbslj kAğıdı kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunmuştur. 

16-10-930 tarihine müsadif perşembe günü ıaat 14 te ihalesi 
icra olunacağından, taliplerin şartnameyi ~lmak için her gün ve 
münakasaya i~tirak için de yevmi mezkôrda muayyen olan saate 
kadar usulü dairesinde kapaulmış olan zarfların komsiyon riyasetine 
tl!vdi eylemeleri. 

~RON Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

velce illn olunan kereste münakasast teşrinievvelin sekizinci çar• AD EMJ IKTJD P .. 11 
şamba gün!i saat on birde icra edileceği ll!n olunur. Ve bel gevtekllöllt• 

kartı en müessir deva Servold 
baplarıdır. Deposu: lstanbul'd' 
Sirkecide Atı Rlza Mer1ıe1 Ci~ali labrikaları ınndorın~undeo 

• Fabrikamızda numuneleri görUlecek olan hurda kllo olarak tah
minen 4200 kanaveçe, 840 sicim, 1050 tönbeki derisi, 400 tön
beki bezleri 280 tönbekl tiftiği, bir adet demir su deposu bu ayın 
on beşinci günü saat onda alenen müzayede edileceğinden talip
lerin 1_90 lira ı>c_y ile fabrikada bulunmalarL 

eczanesldir. 
ııe 

Tı,raya 150 kuruş posta ~· 
gönderilir. lzmirde Jrgatpazarınd• 

ııı· Trabzon'da Yeni Ferah eczaneler 
de bulunur. / _______ ____,~ 

Mes'ul M:;dür: Bürhaned / 


