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' 2 nci sıtlıif~de · 4 3- Aiti haydut ka•ayı soy· 
_, r mak. istediler 

1- Tarihi telrik.amız~ Abdul- - •- ihracat komlsyoncuları-
hamit2- Harici ve Sl)il haberler nın kat'l kararı 

3 üncü sehiiedc ' 4 tinci! sahifede 
ı- Oral Jeplin postayı hem 'I ı _ Neşriyat hayatı, 2- HlkAye 

cetlrecek hem gütarecek ' 5 inci sahifede 
2- Metruk emlAk mıld!rl ~ 
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• dün Ankaradan geldi ~ 2 - lkttsadl hafta 

.~~::~l::m'.~~:~,-, Serbest Fırka ne y-aPacağını sasırdı ! 
Ctkiklerimızde daıma ışlerın 

latJıında kalıyoruz, içyüzlerine 
n ·r u Uza çalışmıyoruz. Halbuki 
~k.ikatleri; ekseriya biraz de
tııııikıerde aramak icap eder. 

liepimiz biliyoruz ki, mem
·C~etin bazı taraflarmda ıstırap 
~a.r, iktısadi buhran var. Mua
lıılarımız; hala bu ıstırap ve 
buhranın mes'uliyetlerini hüku 
llıetin yanlış politikasma atfet
llıekte musirdiler. Halbuki bu 
hükümde hem yanlışlık var, 
~em de insafsızlık ... Bu mes'u
llyeti bu günkü idareye yüklet
llıck isti yenler; biraz da cihan 
hııhranını bu buhranın memle
tctimize ~lan tesirini, sonra da 
labii ve arızi sebeplerden do
hıı mahalli müessirleri göz ö
nüne alsalar hükümlerinde bu 
kadar zalim olmazlar. 

lier hangi bir sebeple sıkın-
tıya düşen halk; tabiatile ıstı- KüçiJkpa:ıarda halk "Yaşasın Ga:ıll,, diye bağırıyor ... 

~~~:u;::·~!~~ti~J1~~~~i Dün de lstanbul halkı akın akın -
~, ruhu itibarile daima etatist 1 

bir İdareye bağlı olan Türk c H Ik fı k e d. . llıilleti onun içindir ki, müş- • a r asına rey v r 1 
~.iil de~lerinde karşısında me-

~ ~:~~~ ~;r; X::~~~~~vT~- Serbes fırkanın çığırtkanlarının patırdı ve 
lerdc en küçük bir tahrik ile hü- gu·. ru·· ltu•. len· de h d.. t .. ~t aleyhine ayaldanma.ğa ep suya uş u .. 

So~ıriunlerde Adana'da_hal- H~lk vatanı kurtaran, memleketi medeniyete, terakkiy~ götüren 
~bu haletiruhiyesi tahrık e- Halk fırkasına reyı·ni veriyor. intihabata müdahale edildiği yala'n-
~ilınektedir. Mahalli gazetele-
l'iıı bir kısmı ve yeni fırkanın · dır, Vali B. in mühin ve pek ziyade dikkate şayan beyanatı' 
teşkilatı iu tahrikatta önayak İstanbul intihabati dün del 
01rnaktadırlar. şehrin 10 kazasında hararetli 

Acaba Adana ve havalisinde bir surette devam etmiştir. Fır
hakiki vaziyet nedir? Haziran ka mücadelesinin canlı tezahü
Ve temmuz aylarında Adan~. ve ratı bu seferki intihabata ayrı 
h~valisinde buğday mahsulune bir hususiyet verdiği gibi inti
bir hastalık arız olmuşt~; ~a~k. hap sandıklarının başına topla
lııından çok yılmadı, 1;1mı~ını nan kalabalık içinde kadınların 
llaınuk mahsulüne verdı. Şım- mühim bir ekseriyet teşkil et
f 1 pamuk ma~sul~ alınmıştır; mesi de bu hususiyetin kuvve
akat pamuk fıyatı geçt';:ı sene- tini artırmaktadır. Bilhassa 

!ere nisbetle yüzde kırk nok- Beyoğlu kazasında rey verme
laııdır. İsti~sa_l masrafı esasen ğe gelenler içinde ekalliyetlere 
~apılınış, çıftçı bunu daha ev- mensup kadınlar nazarı dikka
vcı borçlanmıştı. Fia~n b.u §~ - tı celp ediyordu. Kadınların a-

ı r~tle düşmesinin netıcesı, çıft- rasında şık giyinmiş Hanımlar 
ç":Un borcuna vermekte old~ğu da ellerinde kırmızı Tey puslala 
f~ızden baş~a yüz~e "kır~ nısbe rı ile göze çarpıyordu. Münta
t~nde bir mıktarın ılavesı şek- hipler rey varakalarının altıRı 
lınde tecelli etti. . . imzalıyorlar, sarih adreslerini 

Adana ve havalısınde nor- yazdıktan sonra polisler taı-a

Fatih lfaıasında intihap biJyiJk bir canlılıkla 
d'vam ederken .. 

rağbet gösterenler küçük bir e- mıştır. 
kalliyeti teşkil ediyordu. Ser- İntihapta tam serbestlik 

ı 

Af talebi 
100 avukat H. Rifat 
-Beyin affını istedi 

Adliye vekiline 100 im
zalı bir takrir verildi 
• 

S;ıbık Adliye vekili Mahmut 

E sat B. le Haydar Rifat B - 
sında cereyan e 
den muhakeme 
Haydar Rifat B 
in mahkumiye 
tile neticelenm 
ti. 

İstanbul ba 
rosu azaların 

dan avukat Mu• 
tafa. Hayri ·B., 
Adliye veltaleti 
nin değişmesi ü 
zerine, barod< 

M. Venlzelos Hasau JJey 

Atinada Balkan 
konferansı açıldı 

M. Venizelos konferansta mühim 
bir nutuk söyledi 

Haydar Rifat B. ıı. Rilat Boy 

in affı meselesini mevzuubahset Hasan Bey nutkunda Türkiyenin sulh-
miş ve baroda da resmen teşeb h k d • 
büste bulunmuştur. perverliğini e emmiyetle ay ettı 

Fakat baro heyeti bu teklifi Atina, 6 ( Apo) - Balkan 1 Müteakiben Yunan heyeti mu 
muvafık bulmamıştır. Bunun ü- konferansı bugün müzakeratma rabhasası reisi M. Papanastas 
zerine Mustafa Hayri B., arka - başlamıştır. Atinanın sok°aklan yu söz alarak gelen heyeti mu -
daşlan arasında teşebbüste bu- altı balkan milletinin bayrakla rabhasları, Yunan milleti nann 
lunarak yüzden fazla avukatm rile donatılmıştır. Bunlar ara - na sel8mladıktan sonra bu ilk · 
imzasını havi bir takrir hazır - smda balkan bayrağıda vardır. balkan konferansının ehemmi -
lamıştır. Balkan murahhasları, meclisi yeti fevkalad~ini kaydetti. 

Hazırlanan takrir , Adliye ve meb'uEan salonunda toplanın - · M. Papanastasyonun teklifi 
kili Yusuf Kemal Beye verilmiş ca, Yunan gençlerinden mürek - üzerine Türk, Yunan, Bulgar, 
tir. kep bir heyet balkan marşını te Romen, Sırp Arnavut Başvekil-

Takrirdeki imzalar meyanın - rennüm etti. Konferansta 1 O leri, konferansın fahrl riyasetine 
da Abtürrahrnan Münip, İsma- Türk 30 Yunanlı, 30 Romen, 8 alkışlarla intihap edildiler. 
il Sıtlff-, Cevat, Kenan, Musta- Sırp, 10 Arnavut murahhası ha M. Papanastasyo nut~una 
fa Haryi Beylerin isimleri var - lıır bulunuyordu. Mütebassıslar devam ederek Akvam Cemıye 
dır. bu adede dahil değildir. (Devamı 6 ncı sahifede) ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . ..,...,,,,,,,, .......................... .... 

tııaı senelerde hububattan vasa 
ll (10) milyon lira, pamuktan 
da. (15) milyon lira memlekete 
kirerdi. Halbuki bu sene hubu
battan bir şey beklenemez. Bu
tiinkü fiyatine nazaran pamuk 
tan alınacak para da ancak on 

best fırka dünkü kurtuluş bay- Dün de intihabat her tarafta 

1 
ltıilyon lirayı buluyor. 

Uç senedenberi Adana ".~ 
hilvalisinde buğday mahsulu 
~k az. Pamuğun randımanı a-
1illınış. Şimdi de fiyatinin düş
llıtsi gibi bir vaziyet karşısında 
~~. Alakadarlar, pamuk fiyati -
~ın tenezzülünü umumi dünya 
1~tihsalinin fazlalığına değil, 
l&tihJakin azalmasına hamlet -

1 ramından da istifade etmeği dü tam bir sedbesti içinde cereyan 
şünmüş ve alayın arkasından etmiştir. Herkes reylerini ken
bir otomobille iki tarafta sıra- di elile sandığa atmıştır. Saba
lanan halka propaganda kağıt- hın 8 inden akşam 6 ya kadar 
ları dağıtmıştır. Fakat bu kağıt reylerin atılması devam etmek 
!ar ellerde buruşturulup atıl- (Devamı beşinci sahifede ) 

Z. Besini Bey ne diyor? 
Her iki fu·kanın da hatalarını tenkit 
edecek ve bu yoldan ayrılmıyacak 

ltıektedirler. Filhakika umumi Hizmet başmuharriri Serbest fırkada tasfiyeye 
lıltihsal yekunu her sene 16 
ltıiJyon balye iken bu sene 14 lüzum görüyor ve yeni fırkaya girmediğini söylüyor! 
ilıiJyon bal yedir. İngilteredeki Son günlerde tarzı hareketi I madılar. Bana fırkanın kapıla- ·ı 
ltıensucat fabrikalarının yarısı b d d'k d 1 · 1 g" t d'l B'tt b. · ·f . azı e ı o u arı mucıp o an I rını os er ı er. ı a ı ıstı a 
tasfiye halinde bulunuyor. lzmirdeki "Hizmet" gazetesi ettim. Ben istifadan sonra da 

Bütün bu gayri müsait ve sahip ve başmu- mutemetler saltanatı ve mali 
ltıcnfi şeraitin, Adana çiftçisi harriri Zeync siyaset tezimde müstakillen ça J 

Ve müstahsilleri üzerinde şid- Rüstem Pş. camllnde hallı Besim B. di; lıştım. 
~ttli bir tesir yapacağı tabii btlyük bir kalabalık ta- ailesile birlikt S. C. fırkasile "Hizmet" in 
ldi. İşte bugün orada çiftçileri- /inde reyini veriyor... Gülnihal vapu , nazar noktaları arasında bir 
ltıizitı yalnız servetleri ve vazi- rile şehrimize çok müşabehetler bulunması ve 
~ fından muhafaza edilen büyük etleri değil, çok temiz olan gelmiştir. benim "Hizmet" in tezini yürü 
lıa · fi · d hl'k rey sandığına atıyorlar . .Ysıyet ve şere en e te ı e Zeynel Besi tebilınek için bu yeni tecekküle 
h Rum ve musevi propa- ~ 

~ 

Istanbul kurtuluş yıldönümünü 
emsalsiz tezahüratla tes'it etti 

'' maruzdur. B. gerek son d filen kuvvet verişin ortada yan 
\Taziyeti pek yakından takip gandacı çocuklar dikodular ve g (Devamı altıncı sahifede) Taksim de yapılan geçit resmi pek muhteşenı oldu, halk 

======-•, kahraman Mehmetçikleri şiddet ve· hararetle alkışladı 
'den İsmet Pş. hükumeti, şu İntihap sandıklarınm bul~- rek bu ani sey. 
~İinlerde Aadana çiftçilerinin duğu mahaller seyre gelen hır hati hakkında 
ıstırabını tahfif edecek tedbir- çok meraklılar tarafından şaya muharririmize 
1er aldı. Maliye Vekaleti; Ada- nı temaşa bir seyir yeri haline tideki izahatı 
11ada çalışan yerli ve ecnebi getiriliyordu. İntihap sandığı- vermiştir: z. Besim Bey 
lıankaları nezdinde teşebbüsat- nın bulunduğu yere girilirken - Ortada bir sui tefehhüm 
1~ bulundu. Tediye kabiliyetle- bir çok çocukların karşı fırka varı Ben C. H. fırkasının İz-
11 olmıyan çiftçilerin borçlarını hesabına sinema ilanlarına ben mir teşkilatile mutemetler sal
lecil ettirmek, onlara azami ziyen allı, yeşilli kağıtlar da- tanatı etrafında uyuşamamış
~eshilatı göstermek, elhasıl I ğıttıkları görülüyordu. um. Yeni fırka teşekkül ettiği 
er zatın hususi vaziyetine gö- Bu renkli kağıtlardan bazı- zaman C. H. fırkasına, karşı-

hasta 
var! 

ETEM IZZET'in 
. 

venı romanı 

tı: mümkün olan yardımları te-' !arı reylerin mutlaka S. C. fır- mızda bizim kadar cumhuriyet
~in ~çin. elinden gel~iğini yıı.p- k~s~a veri~~es.in~ ta~siye eden c;i ve layik bir teşekkülün vü

. Şımdı, Adanadakı Bankala- hır hıtabeyı ıhtıva edıyor, bazı-1 cut bulduğunu bunun karşısın
~~n _mü~ürleri sık sık ~çtima ve l~~ı d~ namzetlerin isimlerini da C. H. F. nı~ derhal ıslahata 
le ı~yetı yakından takıp. etmek- gosterıyordu. . . .. .. girişmesini anlatımağa çalış- Milliyet'te çıkat::akhr 
dırler. :Bu m7ya.nda Zıraat ve Fakat Se~bestç~lerın but~n tım. Fırkayı İzmir'de temsil e-
(Devamı 2 ıncı sayfada) bu gayretlerıne ragmen otara.a 1 ..ı .. n zevat benim dilimden anla-! 

Dün İstanbul, sayılı günlerin
den birini yaşadaı. İstanbullu -
!ar, boyunlarındaki esaret hal -
kasının kırıldığı günün yedinci 
senei devriyesini, her senekin -
den fazla, bir şekle, parlak,mera 
simle kutluladılar. Ve bu kurtu 
luş bayramının tesirli, büyfüt 
kurtarıcının, fedakar ordunun 
adım hürmet ve şükranla yade 
yeni bir vesile oldu .. 

Sultanalımet meydanında 
Dün her taraf bayraklarla do 

natılmıştı .. Daha pek erkenden 
tramvaylar, arabalar, otomobil -

!er binlerce halkı merasimin baş 
lıyacağı Sultanahmet meydanı -
na taşıyordu. Saat dokuz bui;u 
ğa gelmeden, Sultanahmet mey 
danında mahşeri bir kalabalık 
toplanmıştı. 

Mektepler, cemiyetler, polis 
ve asker, sıralarmı almışlardı. 

En önde motoEikletli polisler 
bulunuyordu. Sonra Harbiye, 
Tıbbiye mektepleri, Kuleli. Ha
lıcıoğlu, Maltepe, Heybeli deniz 
askeri liseleri, bir piyade alayı, 
bir süvari bölüğü, muhabere 
müfreze~i. olis müfrezesi, ls -

tikliil, Galatasaray, İstanbul li
seleri izcileri, Erenköy kız lıse 
si, kız ve erkek muallim mek 
tepleri, ve nihayet mehterhane 
muzikası, esnaf cemiyetleri sıra 
sile geliyordu. 

Kurtuluş saati 
Saat tam on. 
Bu saat, yedi sene evvelki 

teşrinievvelin altısında, kolordu 
kumandanının Sirkecide İstan -
bul toprağına ayak bastığı saat 
ti. 

Meydanda bir kaynaşma ol -
Devamı altıncı sahifede 
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Sulta 
Talısln Paşanın 

No: 58 

amitl 
Hatıratı .. ·------
- 1LJL7"'w7'. 

(TercUm• ve lktlb•• 
hakkı mahfuzdur.) 

Ahmet Mitat Efendi 
ve Sultan Hamit 

Hünkar, merhumu çok takdir eder 
ve maarifin 

intişarına hizmet ettiğini bilirdi .. 

l\ULLlYET 

HARiCi 
lsgan 

Asiler çok 
kuvvetli! 

Donanmanın bir kıs
mı da iltihak etti 
NEVYORK, 6 A.A. - Bre

jilya asilerinin Riyo Grande dô 
Su! hükumetine meydan oku
yarak 21 ile 35 yaş arasındaki 
erkekleri seferber ettikleri ve 
Sao Polo şehrine karşı şimal is
tikametinde bir ileri hareketi 
yapmak teşebbüsünde bulundu 

malarını emretti. Bu emir üzel l klan bildiriliyor. Asiler, topla-
c ine pul varidatının muhaıısasbu lı dıkları askerleri nakletmek için 
lunduğu Diiyunu umumiye nez lokomotiflere ve vagonlara vaz 
dinde teşebbüııat ifa olunarak 

1 
' ıyet etmişlerdir. 

gazeteler pul il.sakı mecburiye- 1 Brejilya _ Uruge hududu ü-
~inden affedildi. '• ,j zerinde bulunan Riveradan bil 

Sultan Hamidln çok beğenip f 1 dirildiğine göre, bu ısyan San-
takdir ettiği muharrirlerden bi w Katarina hükumeti dahilin-

SAU 1 TışıtlNlr.VVEL 1930 

HABERLER .• 

Bilgük bir h1111a faclaaının .kurbanı olan R - 101 
Londra hava iatasigonunda 

Facia nasıl oldu? 
Kırk yedi yolcunun cesedi enkaz 

alhndan çıkarıldı ! 
Muciı:e halinde ölümden kurtulanlardan 

birisi bu elim hadiseyi anlabyor 

- .. ..-n. -· 

'~~~ 
Irak fevkalade komi 

Reisicümhur Hazretleri tarafı 
kabul buyrulmuştur 

ANKARA, 6 (Telefonla)- Reisicümhur Hazr 
İngilterenin İrak fevkalade Mister Hampresi kab 
komiseri Mister Hampres ile muslardır. Bu esnada 
Ankara sefiri Sir Corc Klark Cor<; Klark ta bulunm 
buraya geldiler Başvekil İsmet Paş 

İstasyonda Hariciye Veka- ter Hampresi kabul 
!eti Vekili namına teşrifat erka dir. 
nı tarafından karşılandılar. Mister Hampresin 

Mister Hampres şerefine reti komşumuz İrakla 
Hariciye Vekaleti Vekili Şük- surette cereyan etmek 
rü Kaya ~y tarafından öğle münasebatıımzı bir ka 
ziyafeti verilmiştir. teyit etmektedir. 

Teniste bir galibiyeti 
Suat Bey teniste Bulgan ye 

ri Ahmet Mithat Efendi idi. d k · • l. d · e çı an ıhtilal ile a aka ar_ bu . BEA UV AIS, 5 A.A. - Şim-[ mefruz sebebi hakkında ög" le- Hususi muhabirimizden ge- Suat Bey,Bulgar oyun 
Ciltler dolusu roman, hikaye, ı k d s K d d makale yaııan Ahmet Mithat ~ t~ ı;. anta ~tarına_ ıye ka ar enkaz altından 47 den sonra bir tebliğ neşredile- ce kablo ile aldığımız telgraf 6-4, 6-3 yendi. 
Efendi için ı "Usanmaz bir say asıle_ı:ı -~ükumet merke~ı~e. dog kadavra çıkarılmıştır. Diğer üçü cektir. şudur: Şirin yan Bey, Rom 

ru ~rumek._tedır_. İh_tı, l'.llcıler, henüz enkaz altındadır. Kaza LONDRA, 6 A.A. - Sıhhi- ATİNA, (Neo - Faleron) 6. yenildi. Veysi Bey, o 
ile maarifin intişarına çalışır,, B i h h k- l d derdi. Ahmet Mlthat Efendi .reJı ya Amutte ıt .. 1:' umet e- esnasın a balonu 12 adam sev- ye nezaretinin parlamento kati Bugün (dün) tenis maçlarında ci bırakılmıştır Burh 

nnden laakal ye_dısının federal ketmekte ve bütün diğerleri u- bi mis Sesan Lawrence amele 
Sultan Hamidin şahsen ve mü- h • D ""lf"" E • · İ kerreren taitifat ve tergföatına ükumete .karşı açıktan a_~ığa yumakta itliler. fırkasının bugün LLandednada aru unun mınl smet Paşa. ye 
mazhar olımuştur. ısyan e_tmış oldularını soyl~- BEAUV AlS, 5 A. A .. -. ~a- toplanan senelik konferansına ANKARA, 6 (Telefon.l_a)- • • 

Kemal Paşa zade Sait Beyin mektedırler. ~onanı_n~nın bır zatları 'kurtulanlardan bırısı şu riyaset etmiştir. Koferans açıl- Darülfünun Emini Neşet Omer bınenın progr 
ilim ve irfanını, FranS'lzcaya ~~~mı~ da asıler•. ı~tıhak et- m~lfimatı vermektedir. Beau- dıktan sonra hariciye nazırı M. Bey geldi. Yeni Maarif Vekili- t tb •k d• 
vukufu tamını takdir ettiği için tıgı 'temın olunmakt~r. v~ısye kaı:Ja_r herşey . yolunda Henderson Lord Tomsonun ha ni ziyaretle Darülfünun işleri a l e ıy 

Buenos Ayres, 5 A.A. - San gıtmekte ıdı. Bırden bıre balon t h.. 1 d · R h kkında go··ru··ştu" 
Aıvrupa gazetelerinin neşriyatı ud • . . • . , ırasını ormet e ya etmış, - a · 
na mukabele ve cevap yazmak tanadan h ut ~adıselerı hak- başaşagı ~ege başlamış son- 101 i aretli balonun u "radı"ı B l d d H lk fı k Ankara, 6 - Başve 

. kında gelen malumata nazaran ra tekrar hafıfce yukarı kalkma k ş k b 1 1 g g O U a a a r ası I Paşa Hz. iki gündenbe 
l!zım geldiği zaman Sait Beyı azaya ur an o an arın mem 

ehali ile polis federal kıtaata g"a başlamış ve sonra bı'r dır' eg"e 1 k tle · h. - d .. 1- kazandı k.l k d saraya çağırtır ve siyasi müda e e rıne ızmet ugrun a o a ete gayet er en en 
faanameler yazdırırdı. Sait Be Abdillhamidin Baı karşı bir hareket yapmışlardır. çarpmıştır. İşte infilak o za- .. 1 1 . "b .1 .. 1 - B 1 6 (H ') Beleye ve geç vakte kadar çalı 

mabeglncial 1'agik Be Bir ceneral ile bir çok zabitle- man vukua gelmiştir. Saat 21 m1;1lşb~ mak.abn lıtıhan elguze hve . 'ho bu, . lusuds.ı Cfunhun· met Paşa vekillerle te 
yin hicivde !kuvvetli olduğunu . S t , b. t r d . .. ası ır a ı et e ayat arına a- ıntı a ı netıce en ı. ~ 
ve o dewi.n vıilkel!sını tehzil et zevat ne zaman arzu etseler el- rın k'f a~.~n~ nı~d 1~1 ° ~ ın e de benz~n depolarında . ~enuz time vemıiş olduklarını söyle- yet Halk Fırkası namzetleri it - rek hükumet program 
tiğini bildiği için bu hlcviyele- lerini kollarını sallıyarak huzu- t~".1 1 ~ ı ;ış ~h ~- ~~ rı:v?et yangın evam

1 
etmekte ıdı. miştir. tifakla intihap olundular. . biki etrafında tedbirler 

ri getirir, okur, zevk ve lezetle, ra giferler, Padişahla konuşur- e 1 m~ te ır. . a .ı su".arı ış.- BEAUVA S, 5 A.A. - En- Jtilft\ dır. 
dinler maamafıh intişar etme- 1 d lasmı ıhata etmıştır. Bır zabıt kaz altından çıkarılan kadavra- At• d hl y • b .. t d 
melerl için mii:lAylmanc ihtamt a~~rı böyle bir tarzı ha- telef olmuş, 3 nefer yaralanmış lardan 25 i balonun merkez k~- ln8 an ffle Up eni U çe e 
ta bulunurdu. yat imrarma sevkeden sebeple tır. . • . . marasında bulunmuştur. Sır tasarruf yapıl 

Sultan Hamit gençliğinde ri mutlakıyyeti idarenin tesi- İh~l~l ha;eket~ yınas - '?~- Lefton Branker'in ölüler ara- T •• k ti ti ·ı b b 
Satı Beyin pederl meşhur Ke- ratında aramalıdır. Senelerce r<ıs hukumetı dahılınde .. kam sıı~da bul~duğu resmen teyit ur a e erı e era er Ankara, - Bütün v 
mal Papdan farisi dersi almış- müddet Hünkara verilen jur- D~pı:etoya kadar tevessu et- edılmektedır. de 1931 senesi bütçele 
old11ğundan Sait Beyi hem bu nallar dolayısile onda harice mıştır. BEAUVAİS, 5 A.A. - İn- y t ht da zırlanmasına başlandı. 
hatıra dolayuile hem de kendi karşı öyle bir his hasıl RİYO de JNEYRO, 6 A.A.· gi~t~re hava erkanı ~arlı.iyesi unan payı a ın tasarrufa azami surette 
sinin iktidarı sebe'bile takdire- olmuştu ki hemen her yerde Hududa yakın yerlerden g~_len reısı M. Johıı Salmon ıle bırçok edilecektir. 
derdi. Maamıfih glinün birinde kendi aleyhine bir pusu ve her ba~ı ~aberlere nazaran ~reıılya İngiliz gazet.ecile~ tayyare ile • • • • Heyeti vekile bir kaç 
bu zatı bir jurnala kurıban e~e- keste düşman olabilmesi muh- ~sılen Po.rto - ~llegre lımanını buraya gelmışlerdır. . . Besım Senıh ve Mehmet Alı, Hasan B.ın varnlı surette toplanac 
rek s~eleı:ıce zindan .köşelerın- temel bir insan tasavvur eder- ışgal etmışlerd~r. ~aat, 15",30 ta . İngılterenın ' •• • • •• • !etlerin ihtiyaçlarım tes 
de i:ıletmekten çeki~.edl. Sait di. Yaradılışı icabı kuruntulu İhtilal çıkaracaklardı! Parıs hava ateşesı .kuma~da~ telgrafı uzerıne Atinaya gonderilmış mekle meşgul olacaktır 
Beyın u~radığı bu zulum Sul- ve vehham olduğu için muhitin LİZBON, 5 A.A. _ Nimres- Bone Allonne beledıye ?aıresın malarda her vekalete a· 
tan Harnıd{n efldln ahraraneye tesiratı onu büsbütün vesvese · b. br-d li · h de beyaz bayraklar ve çıçeklere Atletlerimiz hüsnü kabul gördüler, Atinanın sat miktarı kararla tırıl 
ne kadar düşman oMuğunu ve içine bırakmıştı ~ı ır te Jg e J?. sın b tmen sarılmış olan tabutlar dahilin-
saltanatmı hürriyet cereyanla- · ~~en_ ~a ama ~zere u u~an deki kadavraların hüvviyetleri- en büyük oteline yerleştirildiler Muvaffak B., kalpleri 

d t tmak . . 1 d 1 Maamafih Sultan Hamitli bu bır ıhtılal hareketı keşfetmış nin tayinine başlanmıştır Mu- fakat ke ndilerı· o-erı.de 
rm an masun u ıçın e e d - h l . k h ld - b·ıct· ·1 k ed. s· ·ı . ... hace nerelere kadar gidebile _ tam ıgmıız a e getırme u- 0 ugu 1 . ırı me t. ır. ıvı maileyh, bu vazifesinin ifası hu Atina, 3 (Sureti mahsusada heyeti murahhasa reisi Hasan sim, Semih ve Mehmet 

... ·" t " '-"fd" susunda etrafındaki insanların ve asker bır takım kimseler tev susunda müşkilata ug'radıg'ın- giden muhabirimizden) - Eh! Beyi ikna etti. Ankara vapurile 'harek 
cegını g.us eııme11e ..... 1 tr. bü ilk l.. ld - t r t k'f d·ı · u· İhtı·1·1 k 't · * * * Y . ro u 0 ug~_nu .. es ım ~ .- 1 e 1 mış r. . a ?mı esı dan ve kadavraların hüvviyeti- Balkan oyunları da Türkiye tari Hemen bu maalde bir telsiz diren telgrafı Yunan sp 

Sult-an Hamit, liericesin bil- mek ıcap e~er. Ç~ku kendısı- azasından olan dıgerlerı aran- ni tayin etmek mümkün olama hinde keresticeler yangını gibi verildi. Bu telsizin ~akbuzunu latına gelmiş. Bana 
diği veçhUe, sarayın içine çe- ne pek esk.iden~~:1 mensup 0 - maktadır: dığından buişe yarın sabahdade hatırlarda kalsa gerektir. Şu gördüm: Tam 34,5 lira.. telefcnl:ı okudular. Artı 
kilmi§ ve hariçle ihtU9.tını en l~n ve .şehz~del_ıgı zamanında ~ım kazandı? vam edecektir. Felaketten çok farkla ki, bütün mevcudü, ateş- V~J?U: Pire limanınd~ ~ ı-:'.:.: 1 Cieki sevinci, şe•ar;;:ti v<: 
mahdut ş-ekle ndirmişti. Yilk- hı~etıne. gırmış .bulunan ben- PARIS, 5 A.A. - Belleville müteessir ve müteheyyiç olan yakmadan kaçırdık. Vakıa iş teş ve bırıcık rıhtıma yanaşırken el- mış gözlerin yaptığı m 
sek duvarlarla ve ilki muazzam deganın ıf3;deleı:ne . ba~~lırsa halk mahallesinde yapılan ve ehali kaza mahalline bir çok çi- pih ve istiarelerle söylenmiye ta çimizin yaklaştığını otosunun u- müessir vaziyeti tasavv 
kapı ne !hariçten ayrılan daire S~tan Haı:ıııt harıçle ıht~at ve pek hararetli surette cereyan çekler getirmektedir. hammill etmiyecek kadar feei - fak Türk bayrağından anladık. mezsiniz. 
içinde HünkArın ,,.,.,.irdiqi ha- munasebetı sever, bu munase- eden teşrii intihabat neticesin- PARİS 5 A.A H di Lakin bun tadil etmek isti Nihayet gerek bizim sefaret er Abrahamın kederde 

.,-., betlerin çok faideli olduğu ka- 1. • · - . ava na- r. u .. 
yat yeknesak denebilecek hal- . . E de sosya ıstlerden Jardelle ka- zırı M. Eynac refakatınde ka- yorum. Herkes bıliyor yal Gala kan, hele eski bir Galatasaraylı daha büyümüş burnu il 
l 

"dl naatını taşırmış. sasen şehza zanmıştır . ..dilrü.. 1 _ .. .. .. h · 'd · l f t k'tı. l · d K 
c e ı · deliği zamanında yerli ve ecne- Al · ··d f lemı m~.hs.us ~u . o dugu tasaray klubunun eyetı ~ aresı o an se are a P erın en e - kan suratı birdenbire p 

Reami muamelat için huzuru bi pek çok kimselerle mütema- manyayı mu a aa halde hukumetı temsıl etmek Balkan müsabakalarına gıdecek mal N.ejat Beyle şalıs~ ".e mü ~ ti, gözleri açıldı. 
na kabul ettiği başkatip, ikinci di .... tu" - .. l"-d Bertin, 6 (A.A) - Alman üzere R - 101 balonunun felake Galatasaraylı atletleri tam hara kehheı dostum başkatıp Zekı Ayın beşinde yapılac 
k•t· "'b ... 1 b · ·ı yen goruş gu ma uııı ur. · · - d • h ll · · · · V S d t B k · • kal 1 a ıp ve no e..... ma eyıncı er Devri saltanatının ilk zamanla- bayrağı ceıruyetıne mensup 20 te ugra ıgı ma a e gıtmıştır. ketten 24 saat evvel menettı. e .e . a · sıc? _ve s~ı P e ci Balkan oyunlarını il 
haric olmak üzere Hünkarı, hu d b .. 1 .. d bin aza Cümhuriyet idaresini PARİS 5 AA Reı·sı· ün her birini yegan yegan çag'ırdı rını açarak ıstıkbalımıze koştu- nutkunu M. Venizelos i 

. rm a u munva uzere evam . . . • , · · - c 1 • ı ·· · · 
susi hiımıetlere bakan kahveci- ettiği hikaye olunurdu. İkinci Hıtlerın çevımıek~~ oldugu ma hur M. Doumergue ile M. Bri- Tehdit etti. Bunlardan bir kıs - lar. Yunan ~~r unyonu reısı nz cektir. 
başı, seccadecibaşr, ibrikdarba- kerimesi Naime Sultanın izdi- nevr~lara ka~şı m~dafaa etme- and ve M. Tardieu İngiltere kı- mı dinlemedi. Klüp::en ~ar~a , mma gel;n ıkı zat bey~~ hoşa- Bundan sonra bütün 
şı, tlttıfuıcüba.şı, iıkinci kil~rcı, vacı münasebetile sarayda ta- ğe soz vermışlerdır. Genç Al- ralı ile İngiltere hükfunetine mahkum oldu. Zevahıre ve ıddıa 1 medl ettı~~en sonra reısı namı- rin bayrakları hep bi 
esvapç•başı nevinden adamlar ama me'duv bulunanlan yemek manlar ' grupu devlet fırkasın- ve R _ 101 faciasının kurbanla_ ya nazaran atletler iyi çalışma 

1 
n~ ge~en iki zat bey_anı hoş ame- muzika ile direklere çe 

ve haremdeki kadınlardan baş ten sonra takım takını bir sa- dan ayrılmıştır. rının ailelerine taziyet telgraf- mıştır. Binaenaleyh Atinaya git dı et_tıkte~ sonra re~~ M. Keçe~s tir. Yapılacak resmi ge 
ka hiç kimse görmezdi. !onda kabul eder, kendilerile 1 t b • .. •• ları çekmiı;lerdir. memeli. Fena netice alırız.Ala! geld~ ve bı~e ~ok muk~mmel bır nız atletler, başlarında 

O devrin niifuzlularından ve görüşür, herkese tatyipkar bir S ıra lll ıçyuzu PARİS 5 A.A. - İn iliz Bunu Galatasaray klilbü efka - centılmen ıntı~aı verdi. ci olarak iştirak edecek 
Dadişahm en gözde makarreple- .. 

1 
. ' . g · ·· l · k d. Rıhtımda bır takım gençler hald b" 13 l -

rinden addolunanlar, mesela soz bu urdu. Bır akşam bu da- (Başı 1 inci sayfada) memurlarına karıtı bır cemile rı umuıruyeye soy esın ve en ı d. . . .. e ız o acagız. 
vetliler arasında Ahmet Mit- İ B k 

1 
h • b' hl olmak üzere Fransız memurlan si vukuatın inkişfma intizar eyle vapur mer ıvenınden men Turk kam saadet getirir, mal 

Fehim Paşa, Çerıkes Mehmet . ş an a arının ususı ır m . K.f H G 1 atletlerini alkışlıyordular Di · · · ş· · 
Pasa, Tatar Şakir Paşa, İsmail hat Efendı ve düyunu umumi- met sarfettiklerini de memnu- R - 101 işaretli kabili sevk ba- sın. a ı.. ayır; atasaray ı . . . . .. .. · - Tenıs ıçın ırınyan v 
Pa')a gibi zevat geceli gündüz- yedeki Ali Bey ve daha bir kaç niyetle kaydetmek lazımdır !onunun düçar olduğu felaketin atletleri meneder, göndermez . yebıhrım ~· .butun. bu .ha~eket. - tek erkek ve Sedat ile S 
lii sarayda yatıp kalktıkları hal zat vardı. Hünkar bunlarla ko- Alınan tedb.rler ve a · 1 _ teknik esbabı hakkında tahki- İyi amma bu atletler gelmezse ı !e:de sarnı~yet bır ?ıssı galıp erkek müsabakasına iş 
de Sultan Hamidin huzuruna nuşurken sorduğu suallere Ali cak muavenet~er ' sai'esk:e kat yapmamışlardır. Allonne bizim Türk takrmı daha iyi mi 1?i· <?tomobillerle Atmanın say deceklerdir. 
hiç çıkamazlar ve Padişahı yal Bey tarafından verilen cevap- mevcut ıstırabın önüne e ile- ve Beauvaisnin başlıca binala- netice alır? l fıye~ı o~an _(Faler) de (Akt~o~) Sırplar tenise girmiy 
mz merasim günleri ve mera- lardan ve Ali Beyin zekasın- ceğine muhakkak nazari1e ç ba- rına siyah türllere sarılılmış Vapurda, Atinada toplanacak otelın~ ındık, zaten bu buyük ye kur'a çekilmiş ve biz 
sim sırasında görürlerdi. Bun- dan pek mahzuz olmuştu. Bu kabiliriz Mesele Adananın bu- bayraklar çekilmiştir. Balkan konfederasiyonuna gi - !otel dığer ;salkanlıları~ da o tur nanlılar düşmüştür. An 

!arın en k..ıı..adayıları bı"le Hun·· _ mülakatın verdiği memnuniyet ·· · · ·d 'd - .. k .. 1• BOVE 6 AA R 101 . den bizim Türk heyeti murahha 1 duğu yerdır. Atlerler bırleşir bir dakikada·. onların da iş 
au •. • .. . . • gun ıçın e çırpın. ıgı muş u a- , . . - - ışa .. .. . . l d h l A · d 

kara hususi bendeg&ndan biri le şu sozlerı soylemıştı. tı atlatmaktır Atiye ise emni- retli kabili sevk balonun ug"ra- sasını gordum. Vazıyetı anlat - eş~ez ;r. a tına a spor mer deceği haberi gelmiş ol 
B b k b.l ·hı-1·tl d · E ·~ b .. ı b. h.d. · kezıne gıttık Spor m··dn ·1 d k r' t l kt' marifetile kağıtlarını gönderir - en u a ı 1 1 a ar an yede bakabiliriz. Adana topra- dığı kazadan yaralı olarak kur- tun. vve- oy e ır a ısenın . · u n e an u a aze enece ı 

lerdi. Şınıartklığı biraralık had pek meı_nnun olur~. Bunu .. a.:- ğınm kuvveti, çiftçilerinin na- tulan 8 kişiden biri bu sabah ?lacağma ~mad~ar. O ~adat yaptı~ım ılk tema~. be.nce. um : Çocuklar iyi halde. 
di gayeyi bulmuş olan Fehim z~ edenm: Vaktıle ç_~I<;. goru- muskarlığı ve çalışkanlığı bize ölmüştür. Hava işleri nezareti ınanmadılar k~; kafıle efradının madıgım kadar .musaıt b~r te~ır ve sıhhatleri mükemm 
Paş,a Hünkarı !herkes gibi Cu- şur, ~ok ~selerle mu.lakat ~- bu emniyeti veriyor. kaza esnasında balonda 54 kişi ayrı ay~ı malumatla;ına mllra- b~r~t~. Zannedıyo~ k~, 0bı - met Beyle Veysinin diş 
ma günleri selamlık alayında derdım._ İzd~v?-ç mera.~ı:ni mu- Yalnız burada Adana'nın ça- bulunmakta olduğunu beyan et caat ettıler. Ve acı bır hakikat z~ ıçın ~~ oıı!ann hıslerı bilyl~ yor, o kadar. O da dert 
görür ve arabası arkasından yil nase~tile sızınle mulakatım- hşkan çiftçileri şunu da hatır_ mişse de kazadan kurtulanlar karşısında müte~llim oldu~r. dır. İlk sozle:ı İstanbuldan ~ti Yarrn sabah için Be 
diyerek Çit 'köşküne geldikten dan çok .. h.az duydum. _ . lasmlar ki, bugünkü müşkül va balondaki yolcuların 58 kişiden Hamdullah Suphı B. ferdi hısle naya gele.n bır telg.rafta Turk mih ve Mehmet Aliyi 
sonra herkes gibi döner gider- . Bu _nıulaka~an s~n~a Alı B~ ziyetlerinin husulünde, umumi ibaret olduğunu kat'i surette id ri t:;ı,tmin için çok defa böyle ce s~or ~eşkıl!tnıın Türk atletleri yoruz. 
tli. Fehim Paşanın babası İs- yın .kiı_n oldugunu ıstızah ettı; ve semavi afetler kadar kendi _ dia etmektedirler. Cesetlerin miyetin menfaatlerini feda etti nı A_tın~ ~eyahatine iştirakten Arkadaşları Pireye g 
:net Bey her gece Hünkarın ya Zekı bır ~~t ~lduğu hak~ındakı !erinin de hesaplı iktısatlı ted İngiltereye nakli için Dieppe ğimizi yana yakıla anlattı. Ya - men ettıfı hakkında gelen hava şılamak niyetindedirler. 

- .. · d k' '- maruzat uzerıne bana h tab · ' ' · d" · k dil · · k .. · bil · .agı onitn e ı paravana aııı<.a- _ . . . ~ . e~ · birli hareket etmemeleri mü- limanına bir İngiliz torpito kup Kadri B. ve Ruşen Eşref B. ısın e~ e.~ı ço '?1:'teessır · tün mılletlerin gaz 
,ında oturup Hünkara uyuyun- Yarın ken?ı~ını daıreı kı- him bir amil olmuştur. muhribi göndermek üzere la- İstanbulda iken bu noktayı ken -ıv nevmıt ettıgioldu. Bızım hara var. 
cıya kadar roman okuduğu ve tabete davet edını~. . Her hangi bir felaket at~ zımgelen tertibatın almdığı is- dllerine haber vennediğimir: i - ket telgrafımızı akşam geç va- Fakat, esef ki, bende 
her zaman Sultan Hamidin da (Bıtmedı) için bir ders olursa 0 yüzden tihbar edilmiştir. çin muaheze etti. Hamdullah kit almışlar ve vaziyeti bir tllr 'fürk gazetecisi yok. 
iresine gidebildiği halde Fe- R k b. . çekilen ıstıraplar .;e zahmetler LONDRA, 6 A.A. - Bir İn- Suphi B. kestirme gitmefi. ter - lü kavnyamamışlar. Onlara bu yakinen temas edince d 
him Paşa dairei. hü?1ayunu?- omanya a ınesı kolaylıkla unutulur ve affedi _ giliz tahkikat hey' eti kaıbili cih etti. Ve bu ilç kişinin her ı;ıe meselenln ufak bir yanlışlık ese anladım ki, Balkanlarda . 
dış kap.ısınd~n bıle gıremezdı. SİNA YA, 6 A.A. Kıral Ka- lir. sevk balonun enkazını bu sa- pahasına olursa olsun Atinaya rl olduğunu söyledik, 'geçtik. bu hareketlerin şümul ve 
Halbukı harıçte mevc~~ olan rol istişarelerine devam etmek- Siirt meb'usu balı tetkik etmiş ve iptidai tah gönderilmesi hakkında al&kadar Otele gelir gelmez ilk iyi ha cidden vasidir!. 
malfunat ve kanaate e-ore bu tedir MAHMUT kikata baalamıştır. Kazanın vekilletlerden birine müracaata ber ~ oldu. Şeviµi.. dostumuz Bürbanccl• 
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teskil edildi Adli kanunları tetkik için bir komisyon 
~:::::::--======-~=-~~~--::--~:-;;::============:::::;:;--~~~-;-:;-;--:;:--::=::=============;j'"~~;-:~~-:--:-ı.===~~:===;:==::::; -C.-Zeplin ı..-1 _E_'ll_on_om_ı __ I Adliye Vekili [ Poliste J Rıhbm İŞİ l. __ B_eıe_dı_ue_de _ __.] 

' 
"İ r-...... Vilayette 

Postayı hem getire- Pahalılık B.azı. ~anu?ları t~t- Haydutluk ihracat komisyoncu- Reyiam 
k kık ıçın hır komıs- larının kat'i kararı 

" cek hem götürece / B d ı k·ı Alt h d t k 
aı etrukmal 

Udür dün An - - ütün gı a ar yon teş ı etti ı ay u asayı 
rıı, Mektuplardan 100, kart- l kt soymak ı·stemı.şler ı "'tadan geldi UCUZ ama a Bir kaç gündür şehrimizde 
.ı lardan 40 kuruş alınacak d• bulunan Adliye vekili Yusuf Ke b l 

. ,,S~ <11a.ra maarif memur- Almanların meşhur Oraf devam e ıyor lllfll B., dün de Adliyeye gelerek Madamın ağzını ez e Komisyoncular birliği rıhtım 

Şirket mukavele hila
fına para almaktadır 

Rey pusulaları 
tab'olundu 

J İ · l k 1 f k t şirketinin usulsüz aldığı resim-• arı tayın' edı'lı"yor Zepelini stanbula geldıği za- Yalnız su"t fı.atı· 30 kuruş- meşgul olmuştur. 1 amış ar a a ···. ler aleyhine kat'i bir surette ha 
:,, . .. .. .. . man Almanyadan memleketi- Yusuf Kemal B., bazı kanun- G 1 d B ı 1 d Beşiktaşta yeni bir belediye rv 'trıık _ Al R a ata a u garya ote ın e ral ete geçmiştir. l~ I)' emlak muduru 

1 ı mize Türkiye postasını da geti - tan aşağı düşmüyor !arın tetkikini lüzumlu bulmuş oturan Kola ismindeki bir Bul- ~ . 
1 

. d k . tesisi ve diğer belediye hudutla 

intihabat reyiamın tehi • 

rine sebep olmıyacak 

iti lı.n~aradan şehr:'.mizc recektir. . . İstanbulun geçinme istatisti _ ve bu. maksatla, hukuk ve ceza gar meçhul beş arkadaşı ile ihracat tacır enn en e sen- nnın kaza teşkilatına göre ta-
iı r. Alı Rıza Bey, dun da Dün Posta müdirıyetı umu- . . T. t hakimlerinden mürekkep bir ko- birlikte evvelki akşam saat 19 si de komisyoncu~ara bu yolda dili için 16 teşrinievvelde arayı 
,,, g~lerek meşgul olmuştur. miyesinden İstanbul başmüdür kinı muntazamanh>'.ap.and ıc~rte misyon teşkil etmiştir. da Galatada Beyazıta§:a soka- yardım etmektedır. umumiyeye müracaat edilmek 
ıw lgın:uz J' ·· A .. • . . . onası hayatın şe nmız e mu e- _ .. . 

İl (' • ma umata gore - lugiıne gelen bır emırde Zep- d. 1 d - k det Komisyon, bu!."Ün ilk içtimaı g"ında 5 numaralı apartımana gi Komisyoncular şimdiye ka - uzere ıcap eden hazırlıklar bit -" « B .. k l'k ·ı . .. . .. k ma ıyen ucuza ıgmı ay - - . 
1 81 1.. ey, metru em a e aı imle gonderılmek uzere me - . F k b.lh d nı yapacaktır. Bugünkü içtima rerek mühendis Aleksandr efen dar verdikleri nhtım ücretleri - mış, rey pusu aları tabolunmuş-

. u İşleri halletmiştir. Tas tup ve kart kabul edilmesi bil- mekted_ır. ~ at . ı a~sa med~a d · 'fi' k · dinin oturdug- u birinci dairenin ni istirdat için de mahkemeye tur. Belediye intihabı muayyen eııııake devam olunacak _ d. ·lm· tı" dr gıdaıye fıatlen mutema ı - a ıcra ve ı as anmnı tetkık o-
ırı ış r. d.. k ı · 1 lunacaktır. kapısını çalmışlar, kapıyı Alek- müracaat edeceklerdir. Komis - olan yedi gün zarfında bitmeyip • B · · o ta ı'daresi ta- yen uşer en 11ç ucuz amıyan d. d'Jd. • · takd. d d · ~ unun ıçın P s · · d ·· f 1 · p be ·· k" . sandr efendinin zevcesi madam yoncular bu hususta bilcümle te tem ıt e ı ıgı ır e e ış ı: ~:~arif memurlukları rafından üzerinde Zepelinin bir ~addelerden bırı e sut ıat erı erşem hgun u ıkinci içti - Rota açmıştır. Kapıdaki 6 kişi vesaiki toplamıştır. geri kal.mıyacak, bir taraftan 

•• ., te k·ı ı k ı d · b 1 h , b. d dir mada usulü ukukiye, pazar gün b . b .. ·r Ş ı o unan aza ar a re!mll u unan ususı ır anı- · . . bi_r_ denbire. ma?amm üzerine Devn· ı'stipdatta Tı'caret ve eledıye intiha r ıçın rey toplan !lıeınurlukları da teşkil ga da yaptrrılmıştrr. . Bilh.ass_;ı bu sene arpa, ~aman kü üçüncü ıçtımada da usulü ce h d - k l masma devam edilmekle bera -
'•'- f J d - 1 b tl- · k l " tk.k ı k ucum e ıp ag.zı.m tı amış ar Nafıa nazırı olan Zihni Paşa 10 • "~tir. Zeplı'ne verı·ıecek mektuplar ı.at en ıg_ er. se .. ne .. ~r.e. nıs e .. ~t zaıye anun arı .e ı o unaca - b d b 

1 
b b' f d , 

J b k 1 d - h Jd ve odalardan ırın e u unan ag" ustos 317 tarihile şirkete 0 va er, ır tara tan a umumı ar>-,llıcınuruklar ilk mektep için 100 kart postal için 40 ku- ır aç mıs 1 uştugu a e su tır. k ğ b şla Jard r ya müracaat edilmı·ş bulunacak lı ' ' f J · k" · ·b· 30 asayı soyma a a mış ı · kit ki hükumetin şu kararını ~ 1 1lılerine ait işler ile meş - ruş alınacaktır. ıat en gene es ısı gı 1 en az Komisyonun mesaisini tem - Fa~at bu sırada madam ağ- bildir:nistir: tır. 
•cakJ.ar ve Maarif müdür o·· b' 1· ·ı· la _ kuruşa satılmaktadır. . dit etmesi de muhtemeldir. d k b k k f d , 
• un ır ngı ız y s·· .. 1 .h .k, d b k b r ,, zın a ı ezı çı arara erya a ş· k h 

1
, f. . . .. 'nıe b b ı ki d utçu er ı tı ar an aş a ı ıı ff 1 h 1 ır et ası atr sa ıyesının nıs J; r ut u unaca ar ır. · ld · , muva ak o muş, ırsız ar da f k 

1 
.h. h"kA bıı , 1 'I yare.sı ge ı mana ifade etmiyen bu mesele- işlerinde muvaffak olamıyarak mı mu ave _e mucı ınce u ~ -

·ıı ve ·ı Dün şehrimize bir k_işilik bir yi tevil için bu se.ı:e in.e_~ı~r'.~ Efendı·ıer apartımanm arka tarafından ~ete ~ermege ~ecburdur. Hu -rgı er İngiliz tayyares~ ge.lm.ış ve tay her ~edense! az sut verdıg~nı ~- birer birer savuşmuşlardır. k~me~ın y.apacagı an:repolara 
•a yare Yeşilköye ınmıştır. ne sunnektedırler. Halbuki mu- Galata ve Beyoğlu polis mer şırketın bı.r şey deı:ıege hakkı 
• Sctkk f t · R. A. A. ]. işaretini taşıyan tehassıs zevat böyle gülünç bir ayıpbr kezi memurları bu altı kişiyi a- yoktu~-. Şı:ket ha~k~ten bu pa 

: ı . a a ve arazı bu tayyarenin pilotu Londra - iddianın varit olmadığını ileri . ramakla meşguldür. Henüz hiç ra_yı bır muddet hukumete ver-
'~ılerine ait tamim Bağdat hava hattı istikameti sürmektedirler. 1 biri yakalanmamıştır. mış, fakat sonra bu mesele uı:ıu-
" hakkında tetkikat yapmakta- Sütün daha ucuza '20 kuruşa -- yeni kazalarda maarif tul~uştur. Antrepo meselesıne Q~ellefinin itirazları dır. R. A. A. J. bugün Bağdada kadar satılabileceğine en büyük Dün kulağımızla itittik gelınce: Sarayburnu antrepola-

lıı sı) t k.k d') k? müteveccihen hareket edecek- misal olarak da şehrin kenar gözümüz!~ .. gördük. S. C. F. memurlukları rını hükumet yaptırmıştır. Hal-
~' .: et l e ı ece tir. semtlerinde sütün 20 kuruşa sa namına Kuçukpazarda çığart , İstanbulda yeni kaza teşki- buki bu antrepolarnı. ücretini 
~ 4&~kkafat ve arazi vergileri Büyük Yünkers tayya- tılması gösterilmektedir. canlık yapanlardan birisi İs- 'liitı üzerine hükumet şuabatı- mukavele hiiafma olarak rıhtım 

Köprü memurlan 

imtihan edilecek 
Açıkta kalan ve adedi yüzü 

mütecaviz bulunan köprü me -
murlarma açık maaşı verilmek 
tedir. Bu memurların, derecei 
ehliyetleri tespit edilmek üzere 
bir imtihana tabi tutulmaları -
na karar verilmiştir. Bunu mü
teakıp derecelerine müsavi me
muriyetler inhilal ettikçe terci
hen bunlar tayin olunacaktır. 

Bozuk sokaklar tamir . :~da Maliye ve_kale~ndeı: resi bugün o-eliyor Bir ayda nekadar tanbulun saf ve temis halkını nm bu teşkilata raptedildiği şirketi almaktadır. Bu antrepo 
be darlıklara aşagıdakı emır 6 kendisine muhatap zannede - l~ d H b ld • 
•'I tr.ilını·ştı"r·. Bugün ~ehri_mize . ge .. lmesi bu""day o-elmiş? k "'- k ~~um U:· a er a ~g~mıza dan yalnız son seneler de şirke- B 
,,, ~ ~ ~ ~ re avaz avaz 'nay ırıyordu: gore aynı suretle Maarıf ıdare- tin aldığı para 3 milyon lirayı eyoğlu sokaklarından bir ço İle ~ ktisakkafat ve arazi vergi - beklenen_~· 38 ışaret~~ Yung~s Ticaret ve zahire borsası ta - - Ey ahali henda, hamam si de kazalara tak~im edilecek geçmektedir. ğunun bozukluğu bir çok şika -, 

edilecek 

. azanç ve veraset vergile- t~:ı'yares~nı.n muvasa atı te~. - rafından yapılan bir istatistiğe da, külhanda, evde, parkta ve kazalarda Maarıf memurluk yeti celbetmektedir. 
~arşı mükellef ve ya mal me hur etmıştır. Tayyare bugun nazaran geçen ay içinde İstan- hatta annesinin karnında ço· !arı teşkil edilecektir. Beyoğlu kaykamr Sedat B ., 

rır: tarafından vuku bulan iti s~at 12 
de Yeşilköye gelecek- bula memleketin her tarafından cuk bırakmadılar, hepsini as- İlk mektepler de kısım kı- Böyle şey yok Beyoğlunun yer, sokak ve la -

~~::rin1 e evvelce .verilmiş.o~ tırG. 38 tayyaresi 2 teşrini ev_ 16,515 ton buğday gelmiştir. kere gönderdiler, hal& mı bun sım kendi dairelerindeki kaza- ğım ihtiyacını tetkik etmiştir. 
t ar arın temyız ve ya ıstı- 1 t · .. .. B 1. d Bu müddet zarfında memleketi !ara rey vereceksiniz? !ara raptedilecek ve Maarif me- j Bu tetkikat neticesi bir program ~I 'Oın· . ve cumar esı gunu er ın en G b d k 1 t uı . B h d . 

... har'Syonlar~ca .nakz~n ıa- hareket etmiş, Varşovaya uğrı- mize. h~riçten hiç buğday gir - ene ura a ulağımız dol mur ukları vasıta sile idare edi zze vı ey alinde tespit e ılecektir. 
··~bı·-'~?e keyfıyetın mu~e~~ yarak Bükreşe gitmiştir. Bu- memıştır. du: leceklerdir. Maarif memurları k . d• İntihabat bittikten sonra ye 
" ,1~ı ıle b_u ba~ta. kendisını gün İstanbula gelecek, bir gün Bu buğdaylardan 626,5 tonu - Kardeşler vergi yükün _ Maarif müdiriyetine merbut o- te zıp e ıyor niden tahsisat istenecektir. İlk 
"{

1 
il) . a edebılmesı ımkllııının lük tevakkufu müteakip sırasi- ayni ay zarfında ihraç edilmiş - den sırtımız kanbur oldu. Ver lacaklardır. Bir gazete, Afyon m.eb'usu ve fırsatta halkın en ziyade geçtiği 
~ b~a?. ederke~, bazı ı:ıahal- le Atina, Roma, Madrit, Lizbon tir. Bu aya 10,190 tonluk bir gi vermiyeceğiz ve biz vergiyi Bir otomobil daha Türk ocakları umumi katibi tz ve uzun müddet tamir yüzü gör 

ı le luz~a nayet edilme - ve Londraya gidecektir. buğday stoku devredilmiştir. kaldıracağız.. çalı :unış zet Ulvi Beyin ocaktan 500 lira miyen sokaklar tamir edilecek -
~I ~t~!dugu ce~ey~nleden ~u G. 38 tamamen madenidir. Fındık ihracında dikkati Gene Üsküdarda kar§ı fır- Şoför Necmettinin idaresin maaş almakta olduğunu yazını~ tir. 
it, "e n ve vu u u an mura ikisi 550 şer beygir ikisi de 300 ' kanm namzet gösterdiği bir deki 2342 numaralı otomobil tı. Dün kendi~iL görüşen bir 
,S, ~~en aı:Iaşılmıştır. zer beygir kuvvetfude olmak olmak lazım zat: Langa gazinosu önünde durur~ muha~rimiz_e Izze~ Ulvi B: b.u 
lJ1

'" gıdakı hususatın nazarı üzere 4 motörü vardır Tayyare Ordu Gireson ve Ünye hava - Fırkamız Gazinin fırka- haberı tekzıp etmış ve demıştır 
b!. •te alırım s m f k ·· ··1 ' d o d" 3 ken meçhul bir şahıs tarafın- . T. Rüştü B. !!!!! tUr: a ı uva ı goru v_e ~akineıe:i. ".oku ve_ Cfyayı !isin~~ g~len fın~ıklar tücca- 11 ır. nun ver ıği 00,000 li dan aşınlmıştır. ki: 
1ıııı '- M" . tıcarıye naklı ıçın suretı mafı - rın şıkayetıni mucıp olmakta - ra ile te9ekkül etti ve bu gün Otomobili kaçıranlar aran- "-Ocak merkez heyeti umu Bugu"n Moskovadan ~ ti hakusakkaf~t ve arazı v_er susada imal edilmiştir. Hiç te- dır. Bu iİkayetlere sebep bu ha kar§ın•za çıktı. Reyinizi bi - maktadır. mi katipliğini fahriyen ifa et -

iıil, k kında b~dayet ~omıs- vakkuf etmeden 3 bin kiloluk validen geıen fındıkların ekseri :ze verin.. İki çocuk çig· nendi me~te.>:'im, benim gibi fa~riyen avdeti bekleniyor ııf ~ u:ra~ı al~y?ine vakı. olan bir hamule ile 3 bin kilo metre. yetle iyice kurumamış ve çürük Bunlar ne ayıp şeyler, fıı - . vazıfe ıfa eden ve ya tahsısatım . . 
~ \;ı.ratrıne ıs~ınaf komısyon- kateden bu t~yyarede iki kap- le karışık bulunmasıdır. Mahal- kat d.aha fecii var: Taksımde Taşkışla bahçe- kısmen terkeden arkadaşlarda Rusyaya dostane bır zıyaret 

~t•ı hardan bıdayet ka:arınm tan var~ır. Zı~merman ve Bra- li ticaret odalarının bu malla _ .. D~?. İstabulun kurtuluş sinde sakin 5 yaşlarında iki ço vardır. seyahati yapan Hariciye vekili-
il .tının ınde bu bapt~kı ~a~ız 1 uer ismındekı bu k.aptan~ardan ra menşe şehadetnamesi verir_ Jk~.nü ıdı. ~u uzun aeneler için 

1 

cuk, İsti.~lal caddesinde bir ta- Muhalif gazetede şahsm1dan imi~ Tevfik Rüştü B. ile refakat 
•• ~te e.sbabı muc~~~sı,_ ıle maada tayyarede bır telsız me- ken çok dikkatli olması lazım ge duşman çızmesi, kahrı ve e- raftan dıger tarafa geçerlerken b h d'lm· 

1 
b b.l lerınde bulunan Bolu meb'usıı 

"';, ınukellefe teblıgı lazım muru ve 6. makinist. v_ardır.. lirken buna ehemmiyet verilme saret_i altında yaşıy;,.n, fakat · 620 numaralı hususi otomobi- a dse .ı1 , ış o . masbı se le 1 e şu 1 Falih Rıfkı, Hariciye kalemi 
' T B hm f d 1 r d · e m r k 1 ak mı a ı aveye mec ur o uyorum 1 h .. d .... K 

1 
A . Jt ~ V . . ayyarenın oe ısmındekı mesi hem alıcının hem satıcının za erın oyulınaz şerbetini iç- ın sa emesın a uz a ar k. d h 

1 
T .. k ğ ··r ma sus mu uru ema zız ve 

" ~ erg 1 t k . .. h d. . d . , . . li 1 1 !ardır ı, a a evve ur oca ı mu et b .. d.. 1 . d N . B 1 ~tıc ı er _emyız omıs - mu en ıs~ e tayyarededır. ve her şeyden ziyade memleke - mesını ı enlerin günü idi. Bü yara Banmabıaşsını . . do"vmu··ş tdiuş·ım· i.d, im, fahriyen vazife gör - bşu~!."eu"nmhuusuurs~ırbını·r evnap~urnla .:ehen ~ •rı a n~k:en ıttihaz ~l;t~~ ~a~yarenın Bükreşten hareke- tin aleyhinedir. tün İstanbul ayakta olduğu _ .,, 
~ '\t ~rın _ıstınaf ve tetkıki. ı~ı - tının sebebi teahhürü ma!Uın K b' . . gibi bizi kurtaran ve daima Küçük pazarda oturan Ham- mıze avdet edeceklerdır. 

il ·" omısyonlarınca tetkikin- değildir. anı ıyo fıatlerı kurtaracak ol h t . za Ef. ile oğlu Ahmet Ef. bir Rus tahtelbahirleri Hariciye vekilimize Rus Sov-1~ . ''ile] bir ihbarname ile key . o·· b d İ . . . -· d b. ~n me_ me ÇI - h·•kA . af d t 
'>- Ik" k un or0 a ng 1 J gın e ır t d para meselesinden kavga et- yet u umeti. tar ın an stan -
""'il mükellefin haberdar e- ı me tep gemisi 1030 k t" al ı ız ırasf: K t' t t geçşı· hresmı var ı. dün gitti b 1 ah .. i 1 k (A fil '~i · d D iz t. . t k b. uruş a açı mış ve aynı ı ı aa am ış ane yokuşu- mişler. Ahmet babasını bıçakla u sey atı ıç n il s corya) 

ıcap e er en ıcaıe me te ı tara- t k k bel d. yaralamıştır. Rus filosuna dahil bulunan vapuru tahsis olunmuştur. """ A - • • f d b. m kt . . a te apanmıştır . nu çı ıp, e ıye önüncien sa 'k' R "' "l"k b 1 J m an ır e ep gemısı satın k b d Carih yakalanmış, hakkında ı ı us tahtelbahri dün limanı- Rusyada çok parlak ve hara-dt '' ara eyne mi el alınacaktı. Fakat tahsı'sat olma Liret 9,02 altın 919 kuruştan P.ar. en ura. a yazarken elimi k d p· 
b tahkikata başlanmıştır. nıızr ter e erek ıreye hareket retli hüsnü kabul gören Tevfik 

ziraat sergisi <lığından şimdilik Rüsumat i- muamele görmüştür. zı ttr:en ır manzara ile kar Kahvede bir cerh etmiştir. Rüştü B. carşamba günü Anka-ı~ \tıkar .. .. .. . • daresince kaçak işlerinde kulla §I aşt . . p f L bb b 
~ ~Sq :ı .. 6 -. '?~umuzdekı Ka nılan Hızır Reis gambotu mek Kambiyo BorsB."ll Orada ıntıhap vardı, kala - Gece Ortaköyde Alinin kah - ro esör a e ugün raya avdet etmif bulunacaktır. 
~ te:;.ıde ~~llı ıktısa~.v~ tasar tep idaresi emrine verilecektir. !sterlin 

1030
_ bab.k vardr, gürültü vardı, te- vesinde Cemal ile Ahmet ara- gidiyor Ankara, 6 - Hariciye vekili 

it#' '~il ıyetıı~ın ~eşebbusıl~ _bey Balıkçılık mektebi için de .ova 6.5 -. 
11 zahilr vardı. Fakat biran için smda bir kavga çıkmış ve Ah- Tevfik Rüştü Bey, çarşamba g!i 

ı.ı< el teknık zıraat sergısı bu Muharrem B isminde bir taci- Dolar 0,47 -,23 )!ling s 34.:.; herkese düten bir vazife her met bıçakla Cemali kasığından Profesör Marsel Labbe bugün nü buraya dönecektir. Hariciye 
.. açılı B"t" hü.k' ' · Frank • ·ı · · Bükreşe gidecek ve Bükreş tıp vekilinin avdetinden sonra Pa • şı , ,~~eti yor ... u u:ı ~metle re ait olan balıkçı gemisinin ve- ı2 oo,02 Mark ı 9~,- feyın_ ı_enaınde ve üstünde ol yaralamıştır. fakültesinin yüzüncü senei dev 
.~ V\O ye gonder.ılecekttr. • klllet tarafından satın alınma- Lım ~ oo,or Ley 79 -,45 ıınalı ıdı: Kadına laf almış ris sefirlerimiz talimat v-. ~;~ ·-· 

ı ·ı r 1 th l dild A k riyesinin tesidi merasiminde bu matnamelerini alacaklar ve fia. " 
· ,\ evo ver 1 a e ı sına karar verilmiştir. Drıbrnt 36 -.4~ Dinar 26 -,M - • ere, Türk aakerine Komisyoncu Kiryako evvel - lunacaktır. · reket edeceklerdir. ·• 

~: ' ~ol ver inhisarı hükumete Balıkçı gemisi, Deniz tica- wr•nk 2 •2 ~;Koron ıs-,9( ir küçük selam ve .. bir nİfa- ki gece yanında karisile beraber Yalovayı ve Bursayı gezmiş -
,if~ .

1

t. Geçenlerde bir grup mü- ret fen hey' eti tarafından mu- neyi ihtiram. Halbuki ne oldu Beyoğlunda Kalyoncudan ge - olan Profesör seyahatlerinde ,.. 
~' ~atla 7500 revolver ithaline ayene edilmiştir. Gemi bir 4e - bilirmiıiniz? T ravınay rayları çerken önlerine çıkan kahveci gördüğü hüsnü kabul ve muarne Aziz ve aevgll I ' 
. ~'ade almış ve bunları ge- fa da M. Veberman tarafından T k lnın kenarına kadar ilerliyen Şevket kadına lllf attıg"ı ic_in ara leye çok müteşekkir oldug"unu 

-" ·~ıst· B d.1 kt. er OS şirketı"nde ı'L~ 1•""60 iri ilik hem,ehrl "' t · ır. undan başka müra- muayene e 1 ece ır. iti ı fl'JU- 1 ve Türk dili ile Jarında kavga. çıkmış ve Kirya- söylemiştir. 
; ~<ıki olmamıştır. Diplomatik pasaportlar ihtilas konuımıyan bir ırup istih _ ko yumrukla Şevketi çenesin - Giresun ceza hakimi 

o E d. l ik T k •afk&r bir eda takındılar den yaralamıştır. S t' vvelce ıp omat pasaport er os şirketi memurların _ y ' ırrı B. 
~. 322l 323, 324 ile seyahat edenlere burada da dan Sami B. 3,500 lira ve Adil Diye deiıt·İakatı ~ Arap Hasanın marifeti Mezunen şehrimizde bulunan 

d 1 l pasa:oi veri11:ıkte i~:'.l~e- Be~~.~00 . lirayı zimmetlerine _Ha .. Ha .. Ha.. Üsküdarlı Arap Hasan evvel- Gireson ceza hakimi Sırrı B. bu 
le' oğum U ara ma un.arın y . ız. .:ıcıye geçır 1 erıne dair kumpanyaca Diy k d" J d b ki gece Balaban derede oturan gün vazifesine başlamak üzere 
~ VekAletınce v~rıle~ıle~eg_ı al§- polis müd..ıriyetine vaki olan mü e en 

1 
ar arın a ağırı - ahçı Nazmi Efendinin dükkanı- Giresona hareket etmiştir. 

, ?sküdar Askerlik cube- kadarlara teôlığ edılmı§tir. racaat üzerine her ikisi de tev - yor, na gitmiş ve dükkan üstündeki 
, " Likör fabrikası üç ay kif edilmişlerdir. - S. C. F. aakerllfi de kal 
en· d k d. 1 oda da yatan Nazmi Efendi ile , '- yor: ~ · b•t• H k1 d ıraca ·· ıyor ardı. "ti y ,e '<Ubemize mensup yerli sonra 1 ıyor a arın aki evrak mahke • 8 zevcesi Vicdan H. ı ölümle teh- ur .. 'unu seven vatanda~ ! ! 

' hı· Mu""skı·rat ı·nhı"sar ı'daresı· ta- meye verilmiştir. u söz ve tezahür ile Kü - d. · · d ı· 1 · :IKekteplı•ler Karanlık aünlen·n hı"cranı • 

Büyük inkılabın ııünlerce 
tehit kanile ıulanan yurdun 
samimi hadimi olan Cünıhu -
riyet Halk F rrkası İstanbul 
Belediye İntihabatında sana 
şu candan tavsiyede bulunu -

•· Oancılardan 322 doğum . - çükpazarda söyleen söz ara _ ıt etmış ıse e po ıs er yetışe - ı,.ıı "' 
~ı-<ıdın bakıyesile 323 do- rafından yeni yapdan likör fa- Ankara-Istanbul telefon tında fark yoktur. rek yakalamıştır. IJ b k nı dünkü mazinin seni e~ir e-

'', fluıardan iki sene ve da- brikası üç ay SOnl'il ikmal edile u o' ldü • 0 1 fil • m sa " 8111 den sefaletini düşiin ve sana 
d' r" aııa hizmete tabi olan- cektir. İnhi1ar idaresi bu sene İstanbul ile Ankara arasın- İtittiklerimizi, gördükleri - ren acıam mı ancak Büyük Gazinin izinde 
ef · 1~ ve 324 doğumluların likör ihracatı için hıı:ıırlıklara daki tek telefon hattı bugünkü ınizi bu suretle kaydettik son- Terra filim kumpanyasının o- 74üncü hafta başlamıştır yürüyen öz fırkanın yar ola-

1ı M h b D · başlamıştır. m\lhaberat ihtiyacına kafi gel- ıra bir tek kelime daha il&ve et peratörü dün Rumelihisarına gi h cağını unutma. Onun mücer _ : 
'' lrJ u a ere, enız, J f ınek · · derek Öldu"ren adam fı.lmı'nde bu 74 llnctt afta başlamıştır. · 
P )ı arma. Hava ve İstih- Mütahe.ssm M. Benzi tara- mediğinden te e on hatlannın ço ıaemıyonu;, Söyliyece . Oa:ıetemlzde çıkan haberler rep ve temiz namzetlerini 
Jıİ Jı sımflarına mensup efra fmdan yapılan likör nümımele- ğııltılması kararlaşmıştı. ğimiıı; •on ıöz fudur: lunacak manzaraları filme çek- dea en mtıhimmlnl seçip cu- I teı·eddütsüz intihap et. Cün-
i) r•,ı:, 10 930 tarihinden iti- ri Avrupadan gelen likörler Bu hatların çoğaltılması i- - Efendiler ayıptır. Bir miştir. marteal akşmına kadar mil- kü senin İçin. yurdun için, 

1#
1 ~.;11 celp ve sevkleri mu- derecesinde iyidir. M. Benzi 41in vapılan tetkikat süratle bi- İntihabı kazanmak İçin bir va Filmde baş rolü alan Konrad aabaka ıııemurluğ'una ııönde- inkılap selameti için doi!rı. 

~5 '<er olmağla şubeye mü- İstanbul çileğinden yapılan li- tecek v·e yeni hatlar az bir za- tanı anar,iye boğmağı ve kay vayt ile diğer artistler önümüz rlnlz. Neticeler pazar gllnü yol bu yoldur. -
' iltlan körlerin dünya .ııiyasaemda da man içinde tesis edilmiş olacak betmeği göze aldırmayı. deki h~~ta .. zarfında şehrimize netredllecektir. 1- C. H. Fı,kası 

-~ı . ·1.11ııiiiıiii-----~--~~~~~u 
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fldM'.•ıı • 4t NBfrlgat hayatı: 
,l}Nt-l ıy~.ıs. F ransada neşredilen ismet Paşanın F et i 

Beye cevabi nutku Asrın umde.t "Milliyet" tir. mühim eserler 
7 TEŞRİNİEVVEL 1930 .. .. 
İDAREHANE _ Ankara caddeai Cleı_n~ceau oldükt~ s~nra da 

No: 100 Teıp.f adreai: Milliyet, la- kendısınden ~ahsottırmcge mu-

Telefoa numaraları: neşriyat alemının muhim eserle Üt b.1 · ti• · • 
•"""1. vaffak olan b~ ~d~~· Fransız 

1 ls•-nbul 3911, 391" 3913 rinden bir kat taneıini do ıyi.ne omo ı gezın sının sonu 
~ ., d h D.. k •• •• h d raıarak tekamül ederler, daha kuv-

1 bu eski devlet a ammm ayatı- Bildiı!deri bir ailenin bir oto- mıdır? .• K~allare bile söz ...ıt.._ un u nus amız an 
1 

k k tli 
() ER -:r 1 vetli ıüpheler bu urlar ço uvve ABONE CRETL na dai-r çıkan kitaplar tefkil et- mobili vardı. Bunlar tarafından lenir?.. mabaat tetkikat yaparlar. Eğer vazgeçerler 

Başvekil, muhalif fırkanın tenkit
lerini birer birer cerhediyor 

G Türkiye için Ha~ ti. Klemensonun vefatından ay- bir paaar günü i9in otomobille l•ki kadın arasında.id mUne.- . . ıe bundan eıı ziyade müteellim ola-
3 ayhjı 74~0° kurut 1~~0Q larca sonra §İmdi neşredilen geırintlye davet edildiler. Koca kaşa nihayet kıııvga şekMni al- -•~kaddaıklar milli. ~h•larakt poblıtikaj! cak benim Proırramımızı fırka-
6 " 

0 

•• " "fi'" d V de · · li 1 bu d K b d K d b.rl d" ğ · taıup e er en samımı 0 u po ı mızın icraatıııı bu kadar kuvvetle 
H " 

1400 
" Z700 " ııvres e en e,, ~sım O an fil . ~a memıı:un u. arısı u- ı. a m_m ı t ~~e: . tikanm m~balifi olanlara rast ııel- ve iaabetle tebarüz ettirmek için Fet-

bir kitaptır ki ve eski Fransız na ııtırak etmıyordu: - Senın amcan ıflas ettı. · • elim, raıt gelebilirim. Böyle bir poli- hi Beyin itirazlarından ve fikirlerin
Ba§vekilinin iktidar mevkiinderı - Kimbilir, diyordu, taıksit- Bunu da mı ııöylemiyeceğiz. · · tik.aya muhalif olmak için aamimiyet den daha kolay daha uygun bir delil 
uzaklaştıktan sonra iruıiva haya- le alınmış bir otomobildir. Bel- - Sen benim amcamı bırak ten azade olmak ~~ ~eğildir. ~ı:ııi- nerede bulunabilir. (~iddetli ve de

1 RiO RITA 

Oel•n evrak geri verllmez 
Müddeti geçen nüıhalM' 10 kurut 

t..... Gaute ve matbaa1a ait iıler 
İfİn müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'uliyetinl 
kabul etmez. 

tında yazdığı yazılardan mürek- l<'i daha yarı parasını bHe ver- ta :kendi kız kardeşini düşün!.. mi olar~k inaan mıllı ıkrl~,.~~-pdolıt1ıka vamlı alkıılar) . ~d - b .. ··d··;rı; . 1 dl sı aleyhinde gerek ye ı ..,..a aı a- B k·ı P F th. B . d·.ı-e BEBE DANIELS keptır. Doı; ugu, uyu Uı;~ ve meınış er r. . Aıııl tohli'keli olan şey :bu kav rımdan mı·ıı·ı ı"ktısadın bu memleket- aıve ı aıa e ı eyın ı,. r 
dl ' ' · ' K -' d h b ok l bazı itira-z:ları üzerine tekrar küniye ~::::::::::::::::::~ son nefesini ver ğı yere aıt ıntı . au~n a a ır Ç şey. ~r gaya kocaların da karışması, te takibi müıkül olduğunu çok delil- gelerek fU nutku irat buyurmuşlar-

Bugünkil hava 
Diln on çok hararet 16, en az 

9 ılerecc idi. Bugtin ruzgAr lodos 
rn esecek havı açık olaca ktır. 

balannı toplamış oluyor. Kle- söyledı. Fakat kocası ona ıtı- bilhassa otomobili idare eden terle iıitmiıimdir. dır: 
menso bu yazılarında devlet ada raz etmektense dinl_~m~~i .~u- e~keğin de karısından tarafa çı Ecnebi sermayesi F 1 k ı'Kı' Ki 'r o,·oı v;ı·Np~ 
mı değil muharrir ve hikiyeci vaftk buluyordu. Çunku boyle karak kavgayı büyütmesi idi. M 1 k . . kt ·ı ethi Beye simsarı 8~ U 11~1) bD 

.. .. .. F k ""h . ..n k !arda daima kendisi b" . "d - em c etin sermayesı yo ur, mı . t d.l d. olar:ı.k gorunuyor. a at ı tı- mu a aşa k Alll. Hem otomo ılı ı are etmege, li iktııat takip edilen yolda ecnebi ısna e 1 me 1 
1 

7.wei :ı.-rz~n im 
31

_. Takt ) 
yar kaplan,, ünvanını almış olan n;ı~ğl?p _olurdu. Son.ra pe .a hem de söylenen şeyleri dinle- sermayesi getirmek güçtür. Binaen- Arkadaşlarım bir iki vazife vardır 
bu adam her seyden şüphe eden bılırdı kı, bu otombıl gezın - yıp cevap vermeğe hazırla - aleyh bir milli iktısat politikası takip ki onu ifa etmeliyiz. Muhterem Fethi 
bir feylesoftu". Son nefesini ve- tisi ~~nası~?a ka;ısı ~~~b~nın nan bu adamın bir hatası feci etmiyelim. li~er~I bir_ Y.oı tuttursak Bey bcya:ıatımdan simsarlık isnadı 

Mektepliler müsabakası rirken hiç bir şeye inanmadığını taksıtı verılıp verılmedıgını tek bir kazaya meydan verebilirdi. memleketııt . ın~·~~ı ıçı~. dah_a çok manasını çıkarınıç göründüler. ifade· 
::;:.:.;;:.:;.;.ı;;.;;::..;..________ .. · .. k rar düşünmeğe hacet görme- . . . . . l . sermaye getırebılırız. Böyle bır çok (erimde asla hu mana yoktur. Zaten 

Y • K b• soylıyerek olen K1emenso, bıra . . . "f d . "h tkı kadın nıhayet bırıbı r en- deliller vardır biz bu meseleyi tetkik ben bu tarzda konuşmağı da bilmem. 

73 üncü hafta üçüncülüğünü 
kazanan İstanbul terzi mekte -
biden 11 numaralı Melek Hanı 
mın yazısı ,udur: 

enı a ıne tığı bu yazılarda anlattığı şeyle den gez~ntıden ıstı a eyı tercı ne o kadar ağır ithamlarda bu- ı ederken ve programımızı tayin eyleı· Şöyliyeceğimi ıı-ayet acı şöylerim ken 
re kendi inkar felsefesinin dam edecektı. . Gü"zel lundular ki bundan sonra bir ken onun hilafı olan mülahazalardan dilerini simsarlık gibi isnattan her 

" Bu haftanın en mühim ha 
vadisi lsmet Paşa tarafından 
teşkil olunan kabinenin Millet 
Meclisinde 12 muhalif reye kar 
sı 249 rey ile itimat alması -
dır. 

Başvekil Paşa Hazretleri bu 
yeni teokil ettiği kabine ile bir 
kat daha kuvvetli olarak B. M. 
M. huzurunda hükilınetin prog
ramını okudu. Bu program muci 
bince hükfunet şimdiye kadar 
takip ettiği siyasetin ana hatları 
m hiç bir surette değiııtimıe -
miştir. Bilakis milleti daha zi -
yade refaha götürebilmek için 
vergileri imkhı dahilinde indir
mek, şimendifer siyasetine de -
.,am etmek, memurların maaşla 
rını çoğaltmak ve milll mildafaa 
işlerinde ihtiyatlı ve tedbirli ol 
mak gibi yapılması zarurt vazi 
feleri başarmakla meşgul ola -
caklardır. 

Şimdiye kadar her hususta ni 
hayetsiz bir a zim ve sebat sahi 
bi olduğunu bir çok deliil ile is 
'.:ıat eden Başvekilimiz İsmet Pa 
şa Hazretleri meclisin hemen 
umumr denilebilecek derecede 
· timadını alacakları :l)ek tabir 
idi.,, 
lllllHltHMlllll .. TtlllUllMlllHIHNl•IHtMf .... lflMlllfl,--.. 

Bilmecemiz 

gasını vurmaktan geri kalına- Nihayet pazar geldı. daha konusmalarına imkan kal kaçınmış asları biz . dinleme~telı suretle tenzih ederim. Ceplerimi dol-
t bir gün geçinneğe hazırlanıyor · korkmut ve onları tahlıl etmemıt a- durmak hikayesinin nihayet ihtisas· 

mış ır. . .. .. lardı Fifüakika pazar günü sa- mamıştı. damlar değiliz. Tahkik etmişiz, tah· ları olduğu halde liman şirketinde 
l Kd lembenhsod etkrafınkdakdı. koylul~ bahı~dan itibaren iyi bir eğlen Kadınlar daha ileri giderek lil etdmüi,~z, ~~~-ııisinidn karı daha ç~lkl: heyeti idareye tayin edilmiı olan ze
er en a se er en en ı genç ı k"b. b 1 d en yakın jandarma karakolu- tur ıunmuşuz on an sonra mı ı vata ait olduğunu söylediler söyle
-· d 1 k ti d ·· d .. - ·· ce programı ta 

1 ıne ' aş an ı. nun önünden geçerken blribir- iktıaat yolunu takip ediyoruz Bu dikleri gibi ihtisasları ve münasebet-gk~~ 1~ me1~. 1e eh n e gor ugu Bu gezintinin masraf kısmı da memlekette milli ikhsat siıt.,,;.i ta- leri olmadığı halde heyeti idareye ta oy u nes ı ı e ayatının son se .. d k tul t terini teVkif ettireceıklerini hay k. b" . . 
1 . .. .. ... .. .. .. . goz en uza tu mamış ı. k ö ı·· l rd ıp olunmaaı ec:ne 1 ıermayeıının yin edilmiş zevatın tahsisat alma a-nelerınde gordugu koylulenn S rf d"l ... . . kıra hay ıra S y uyor a ı. aelmesinc de mô.ni değildir Çünkü rını beyhude bulmuş ve gi:>rmemiş o-

b. ·· k a e ı en venzının parası ya .. . 
arasında ır mu ayese yapıyor il kt" K da lo- Fakat otomobili idare eden bizden daha cok olan memleketler ha Jabilirler bundan o zevatın yanlış ye-

·ıı . f k balı rı yarıya ver ece ı. ır . - . ·'-t b . ı d ki • k ve nesı en ayıran ar tan se . k . . erkek: rıçten sermaye ııetırm .... en ve unu re tayın o un u an manası çı ar 
d k k .. r· .. d"" .. k kantaya gıdilecek, yenece ' tçı memleketlerinde çalııbrmaktan nev- fakat cep doldurmak manası çıkmaz 

erb en .. <JY..u~::;: un~~· ~~ - lecek her şeyin parası yarı ya- - Hepinizin, dedi, hayatı be mit defildirler. Fethi Beye tavıiye Her neyse bu tarzdada olsa izah; Tımamen Alu1ancJ sozlü ve sar· 
~a ugunmu ~ m.~ ~- ~- _u- rıya verilece'kti. Bütün bu şart- nim elimdedir. Ben karrmla ederim ki milli ilrtısat aleyhinde açık memnuniyeti mucip bir şeydir, yal- kılı operet filmlerlnln en nefell 
gunu .. so_r. uy_o_ r ... Dunku koylu ıle laıra riayet edilmek suretile o- kendi hayatımı kurtarabilirim. olarak söylesinler kendilerin.e.düıen nız o zevatın ihtisasları mevzuu. bahs ve •ğlencıllsldlr. 
b ünk k 1 d b ld d k b 11- Muıiklsl: ROBERT STOLZ'un· ug u oy u arasın a u u- tomobil gezintisi eğlenceli, ne- Siz de kendinize bir mezarcı a- budur. Haki.katı~ ~r_amız a ı ~ t ~- ise kendilerini müdafaa e~emıyecek 
ğu fark şurada toplanıyor: r l - b i rdu Doğ- raymız. . . ta budur. Bız millı ıktıaat takip edı- vaziyette bulunmalarından ıstlfade et dur. 

Bugünkü köy!U dünyanın dl- şe ı 0 
acadga e.?~. yo b. · ihtilaf Onlar bu tehditten korktular y~~z: Fethi Be~ _açık aöylemek~izin meli idiler. Onun muhatabı biziz ih- • 

1 
ğer ara arı e . e~a~ a ~'. ··· çrkmamıştı. Fakat gezıntının mı? .. Her halde bu tesirini ic- bulunan tee11üsleri kendilerine ta- re intihap etmi,iz. Bunu bize pkli· 1 ı ı ı t fi .1 t t d 1 nısu ara a mu tın ır . . . mıllı ıkhsat polıhkasının aleyhınde tisasları olmıyan zevatı yanlış yerle- • ~I BE~M GE~'D' 
_;ı<:lemenso köylunun duny~ ve sabah kısmı bitip te öğle ye- ra etmişti. Misafir karı ıkoca: raflar ederlerse tenaku.stan kurtula- yet etmelidirler. R 

kaınat hakkında m~raka duşe- meğini yemek için kırda hangi _ Biz ineriz, dediler, biz ıgi- mazlar ve nihay_et ~ecliıte ve muay- Bir itirazları da ~udur. Bi_r .opera
rek canını sıkacak bır takım su- lokantaya gidileceğinde bir tür dip şimendifere biner, öyle dö yen meıelele.~ ~~rınde karı~z~.a tör bfr doktor bir l~ma.n. reıs~ olur 
allerle zihnini meşgul edebilece- lü ı d Kı ı kan tala- behemehal soz soylemek ve bır hu- mu? dıyorlar, kendılennı temın ede-
-· "hf 1 · F k t bu uyuşu ama ı. r O • neriz.. küm verdirmek vaziyetinden kurtul- rim ki 

0 
doktoru orada liman reisi 

gıne 1 ıma .vermıyor. a .a r~ın bir çdk ~~nasebetsızlilkle Otomobilin sahipleri buna mağa imkan yoktur. lıte arkadaşlar yapmak için bi• çok emek sarfetmi-
noktada şehır h~lkından bır ço- rınden bahsedılıyordu. memnun oldular: bugiin burada söylenen ııüzel söz- şiz diye hakikaten o doktor orada CHE\ AfJEK 
ğunun da bu vazıyette olduğunu İki ailenin böyle yerlerden _ Siz bilirsiniz, dediler, ini- !erden ve bilhassa muarızlarımızın liman reisi İzınirde belediye reisi ol- .. ı•İİMiiıAİİiUİİRİİlıiCıiEİllıiıiiiiııiiiıiiıiiıi•,, 
ili ve ediyor.· Klemenso şaya~ı birine gidip yemeık yemesi mu- niz .. Her halde buna teessüf e- yaptıkları tenkitlerden gerek politika m~şt~r ve b!r ç~~ bilyil~ işler gör-
dikkat bır mükayese daha yüru- f k l bT d" manevralarına ve programımızın esa muştur ve görebıhr belki yakından 

.. Ş h" d kt k .... k va ıl 0 mıya 1 ır ı. decek biz değiliz. . . sına ait bulunan noktaları teırih et- tanımıyorlar ve bilmiyorlar, fakat te 
tuyor. e ır _e me ep, . uçu Nfüayet bir yer buldular. Ye Onlar indi. Otomobil de hız- meğe çalııtık görüyoraunuz ki ıiya· nımadı.kları ve bilmedikleri halde ve 
yaş.mda ço:~gu .alır, ona ?1

r çok meklerini yediler. Yemek me- la hareket etti. Kır ortasında setimiz gerek mali ve ııerek iktısadi kendilerini müdafaa edemiyecek va
kelımeler ogretır. Tednsat bu selesi de böyle bitince gene ge- yapa yalnız kalan karı koca noktai nazardan çok kuvvetle müda- ziyette olmalarından istifade ederek 
kelimelerin öğrenilmesinden iba zintiye devam edildi. şimdi biriblrlerile kavga ediyor faa olunabilen bir mevzudur. hücum etmemeli idiler 
ret kalıyor. Me_kt~pten s?~raki Avdette yolda bir köpek çı'k- !ardı. Muhaliflerin tenkitleri Osmanlı borçları 
hayatta da genem oğrendıgı şey tı. Otomobili sahibi idare edi- Otomoblldekilor şöyle k-0nu- derman.sız şeylerdir Osmanlı borçları meselesinde 929 
itaattir. Papas akıl. ve mantıkın yordu. Bu köpeği çiğnememek şuyorlardı·. mukavelesini kendileri imza etmit ol 
f 1 ğ t ed k Ve bunlann aleyhinde muarolan- · t · ld -e ce u. ram.asını ın aç ece için arabayı çevirdi. Fakat bu d malarını ıma e mış o ugumu zanne-
şeylen tehkın etme'kten ba!fka sırada otoınobı"l sarsıldı. - Bu iş iyi ol u. • • mızm söylediği ıözler taliıiz derman diyorlar. Amir mevkünde bulunan 
bi Kadın kocasına: 112 esaıuz ıeylerdir. Kendilerinin adamların öyle vazifeleri vardır ki 

r şey y~pmaz. .. İşte bunun Uzemne sesler _ Evet, oynadığnnız kome- Fetlıi Beyin müıtakil bir fırka teı- hiç bir şart mukabilinde ondan vaz 
~u. eskı d~vl~t ad~~ mukay~ yükselmeğe başladı: di iyi bitti, dedi, eğ-er ben bu kil ebnekten, bizim I.arıanızda prog geçmemelidlrler. Bizde o vazifelerde 

Sin•ma ve tiyatrolar: 

İs. B. Darillbedayi 
temalllerl 

Salı •ktam ISTlftBUI. IWDlnsl 

;::~~;~~ ~ . ~ij ~~ 
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4 perde 

1

1111 
sesını daha ılerıye goturerek ku ~ raınımızı ve flrkamızı tenldt ebnel.- kusur etmit adamlar değiliz. 928 mu 
çilklliğündenberi bu suretle yeti - Böyle şey olur mu.·· . . kavgayı çıkarmasaydım her pa ten nevmit olmalarını dilerim. Bizim kavelesinin mes'uliyeti benimdir hiç 

1 2 ~ 4 ~ 6 7 8 9 ı O il b" d l k · - Cok korktum ... Acaba bır mrvacaktı ! . le mücadele etmek güçtür amma uğ- bir zaman 
928 

mukavelesinden dola ten ıra amı meme etın mu- hl"k. · ~ 
dd · "kb li il · d te ı emı var·· · · yı kendilerini muatep tutmadım. Ta· 

Tercim• eden 
1 er ı 1. Ottıo, 

H. Rulm 11111111 

• 

a eratı ve ıııtı a z~nn e Ot '-·1· ·d d n 00·v ••• Yarın aktam MELEK slnemasıncıa ••• -• dl Beydlu 4 ·" b ...... L '--Lımtı-u . l k bi k" . - OtnCJllll 1 1 are e e !imal verdik tatbik ettiler imza crull v9 ... ........ nn 
11:1 eı;~ır 0 

aca 1 r mev ıe getı- le çok ylyip içmiş biri olursa Mn evet ve sonra da mes'uliyet bizimdir, ğlııd1t1ı 
rıyBo~. İntih~bat. ····f. . . . tabit 'lcendini idare edemez!. . iLI GitA uSAM~R~~INi mes'ullyeti bizimdir. mes'uliyeti de- Beyoglu'nda StN Hrvllerde So· 

öyle yetışmış, ıkır faaliyeti B .. il d tl" u-:n ğil mukavelenin imzasından sonra muacu oğlu 10lı:a1tnda lf ftllmtt0IU 
· ki f t · l b. d u son soz a ve ı a "''~ df S tezahür eden iktısadi şeraite göre bu .n ın şa e memış o an ır a am ,_ d sö 1 . t. Ebe erserl evın 1ı1r. müdd••I sı •tatto• 19,,., · ı l hakk d ><& mı Y eınış 1

• nun ağır olmasının sabit olmasıdır. 
en çetın mese e er ın a rey O b"l h"b" •--d b k" b h tarlblnde hitama ermtt olduğuadMI k ki . i D h tomo ı sa ı ı l'4 ın una ( Der unsterbllch Lump ) Memnuniyetle gördük ı u ususta 

1 verme mev ıne geç yor. a a kızdı. bizimle mutabıktırlar. Tezahür eden bir IOn& mttddıtlı klralımağa ta ip B d e k · nam ıııuzlkal~ sözln ve •atkılı şaheserle ı ı ı ı o 980 •·-' ..-f sı var. u a am rey v rme mev • . • iktısadl şeraite göre mukavelenin is- o an aıın · 1 · oumar.- ~-
kiinde de mustakil değildir. İn- -. ?•.dedı, ne kadar. ı~se oto veriyor. JOE MAY'ın eseri olup GUS· tilzam ettiği bu paraları tamamile saat ıı dı Bayojtla 4 cU Sulh bu· 
tihabatta bir çok tertibata karış mobılını lrullanmağı bılır. TAV FROLICH ve LlANE HAID ._ ödemeği istemek için mecnun olmalı. huk bakimlltfne mlraoaaıluı ııtn 
tınlır. ı< - Peki böyle ~ÖY'lemeık kaba tarafından temsil edllen bu fevka14de ' Diyorlar bu noktada bizimle beraber olunur. 

İ•te Klemenso bu tahlili ya- hat mıdır? .. Senın kocan kıra! filmin mevzuu: dirler. Bunu izah etmelerinden sonra 1 !!-1!!!!--ımım!l!!!!l!l!!m•m•-.I 
~ \"IYENA GRAND OPERASINDA kendilerine hem teşekkür ederim . .,, k b" b dbi l"k ·· · bu tavsifleri insaf ile dügünsünler 11 par en acı ır e n 

1 
goster- manın ismi Altesse imperial'- verilen bir opera mU~ameresldir. liu hem de takdir, tebrik ederim. ce tetkik ederlerse kendileri de ye bllmeceml•in halledilmiş 

fekli mekten kendini alamamış olu- gala müsameresi için llarl~rda zamrııl- Ziraat Bankası bahsinden kastı de bulacaklardır. 
yor. dir. Fransıtz tairleri yat yoktur. Biletler evvılden tedarik mahsusla söylediklerini ifade ettiğini 

Bugünkü bllmecemlıı 

r 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 1 I Klemensoden bahsedilirken edllebllir. söylediler. Kastı mahsus tabii kullan 
Jean Martet tarafından neşredi- Fransız neşriyat aleminin şa- madım, öyle bir tabir yoktur amma 

:l len "Le Tigre,, isimli eseri de yanı dikkat eserlerinden diğer ••••• • ••• •.. ••• • • • • • • • • • • • • söyledikleri bankayı zarar verebilir 
k l• d B · bir kısmını da "lir ve a·'rler hak ••• ELHAMRA SiNEMASINDA gene memnuniyetle gördüm ki hak-unutmama azım ır. u esenn " 'l"1' --- sızlık ve yolsuzlukla dolu olduğu 

UçUncü bir cildi daha intişar et- kında yazılmış bazı yeni kitap- sözlerini b•n yanlış işitmişim velevki 
tiği haber veriliyor. Bu suretle !ar teşkil ediyor. M. Françols Hasılat rekorunu kırarak gösterilmekte olan gazetede yanlış okumuşum işe ait 
Klemensoya dair çıkan kitaplar Porclte'nin Fransarun bazı şa- A s K v A L s ı bir takım şeylerde israr etmişerdi. 
büyük bir kemiyet teşkil ediyor irlerine tahsis ettiği kitabın is- Bu tashihlerine karşı israr edecek de 

mi "Poetes français depuis V ğilim. Kendilerinin bu izahatı verme-
demektir. Şayanı hayret iyena operetini her kesin !eri meseleyi tenvire kafidir, fakat 

Vorlaine,, dir. 'I • • • b mahremane muhtelif yerlerden ki be-
Tarihi romanlar Bundan başka yine şiir ve ıa- göre bi mesını temınen ancak ir kaç gün yanatlarını neşretmiş olan hem de 

Fransız neşriyat aleminin ken irler hakkında yazılan ve kendi- daha devam edecektir. arkadaşlarım dedi ki: Gazetelerin 
disinden çok bahsedilen yeni ro !erinden çok bahsedilen 88erle- • • • • • • • • • • • • • • • kopyelerini alıp kendilerine takdim 
manian arasında bı·r ı"ki tane-: rl · '--1 · · ka d tm ı. ı.a ım edeceğimi yakın zamanlarda okurlar 

- n ~S11111 erııı.ı Y e e,.. lllZ sa kendi kanaatlerini sarahaten üade 
de tarihidir, gelintt f\lnları söyl&mek mlitn- IIIIll• M A X f M •llIIll eden sözler karşısında hangi bir ima 

L'Empereur aux yeux bleux ldindür: KIŞLIK BAHÇESiNDE yapmadığımı teslim ederler milli ik-
Soldan sağa ve yukardan llf&tı: Ünvanlı ve maruf bir muhar- Andr4 FontaitıM tarafından neş · tıaat ve gayri mili! iktısat münakaşa-

1 - Filanın arkadaıı (5). Yarın ri!' olan Clement Vıante] ile redllen Danıı la lign~ de Bau Her aktam ıut 17,l l~ dan 20 ye kadar sına girmem. Arkadatlarımız çok iza 
(S). R A N S L J K Q N S E R E hat verdiler. Biz kendi programımızı 2 _ Beyaz (2). Bir ıı;öz renci aymond Escholier tarafından delalre ile Rene Georgine tara- D L R vusuhla ifade ediyoruz. Liberalizm 
(3) almaktan emir (2). yazılan bu tarihi r-0manda 3 ün fmdan neşnıdilen Jean More~.s iKi ORKESTSA _ UCUZ FIATLAR ve bizim programımızda esas olan 

3 - Yana (2). Nota (2). cü Napoleon ile meşhur ~ir Hu ve Emest Raynaud tarafından Her CUMA ve PAZAR ....l:nlerı· notların tenkidi nasıl bir iktısada de 
4 - Ördeğin amcası (l), Klee go arasındaki muhayyel bir mü- xu Uilet eder onu mütehassıslar serbest 

(3) k"l çılcanllll'l Jean Moreas et les T V 1 B mUnakaşa edenler dermansız ve ta-s İ. "fh (2) K anmak (5) .. eme bilhal8a şayanı dikkat St ekmil aryete programi e iiyük Matine 
- stı am · az b • ffaki dd di . 81lCCS • • • • lloiz diyekullandığımtabirlerden mun 

6 - Nota (2). İlimin arkadaJı(3) ır muva yet a e lıyor ve IIIIXXXXXIIX. kesir olmazlar gibi gördüm. İnkisar 
7 _ Nota (2). Saçak (5). Yama Fransanm ikinci imparatorluğu Franeııı neşriyat Ueminin mü --- larmı asla auu etmem. fakat insaf 

(2) alta (2). devrinde ParH; hayatına dair tas him eserlerinden bahsederken Liseler mübayaat komisyonundam etmelidirler ki mal! ve iktısad! siya-
8 - Yılan (3). Cefa (3). virler pek beğeniliyor. Böyle bir yalnız bu kadarla iktifa etmek Çapa'da kız muallim mektebinde ber muclb1 keşif yaptırılacak setimizi gayri ilmi bulan bir itiraz 
9 - Duman lekesı (2). Çok de- tarihr roman daha var Bun mecburiyeti karşısında kalışı- karşısında bulunsam bu ithamın der 

ğil (2). b" k d .. Irf · u mız bunlardan başka eserler çık inşaat ve tadilıl.t 2-11-930 pazar günü saat Jô da ihale edilmek mansız ve isabetsiz ve talisiz olduğu 
10 - Nota (2). Bir seyrisefain ır a ın ı;nue 1 yazmıştır. üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. Keşifnameyı nu isbat etmek mecburiyetindeyim. 

vapurunun adı (3). Nota (2). Mme.GabrıeHe Reva! de Fran- matlığı manasında tefsir edilmi- l l Çünkü isbat edemezsem onların söy-
11 _ El çırpmak (S). Kemale samın ikinci imperatorluk dev- yeceğini söylemeğe hacet var görmek ve tafsilat almak isteyen talip erin combyon kitabctinc lcdiklerinin doğru olınası icap eder. 
ermi~ (5). rini tasvir ediyor. Bu tarihi ro mı? ımiracaatlan Bunu aola kabul etmem. Onun için 

Ekseriyet ekalliyet 
meselesi 

Başvelftl İamet Pata devamla: 
Büyük bir kıta ile ufak bir kıtaY'' 

hücum ettiğimizden zarafetle hah&~ 
diyorlar. Büyük bir el<seriyetle ~· 
çük bir ekseriyeti istediğimiz gılJI 
didiklemekle muzafferiyet arıyoruı 
manaaını göstermek istediler. halb~· 
ki böyle olmasaydi münakaşa bu k~: 
dar sürmezdi. Münakaşanın bu I<~ 
dar sürmesi kendilerini görmek i~•~ 
değil kendilerine ehemmiyet verdiği' 
mizi göstermek içindir. Ufak bir ~; 
tanın hükümetin mukadderatlflda bl 
teıiri haiz olmasına riyazi ve ma~.t~: 
kl olarak kudreti yok iken her soı. 
lediklerine her arkadaşımız eherrııfl1' 
yet vererek bir çok delillerle ce•'ll~ 
vermek külfetini ihtiyar ettiler. su~' 
kendilerinin memnun olması Hiz1~ 
dır. Böyle meselelerde vaziyet ı)' 
kavranmazsa kuvvetli ekscriyetıı1 
kuvvetini zail aleyhinde istismar e~' 
tiği manaaı çıkabilir. Asla böyle m'a 
nayoktur.Kendilernin noksanlarıoıd 
şünmiyerek bilahara delillerle cevs~ 
vermek külfetini ihtiyar etti!l!r. bUO. 

kendilerinin memnun olması JaııJ11ş 
dır. Bilakis kendilerine bizimle ' . ~· 
muamelesinde bulunuyoruz. Bıı ',. 
liimden korkarız, fakat ayni zart131 

da memlekette istedikleri gibi pro~. 
ganda ve zulüm yaptıktan ve söt 50

• 

!edikten sonra mazlüm rolü takınf11-'_ 
!arına d• ~sla mıha! vermek isteıfl' 
y;,_ (Alkışlar). 
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Dün de lstanbul halkı akın akın C.H. Fırkasırıa rey verdi 
(Başı birinci sahifede) Ne yapalım. Biz de bununla te- iki amele ve küçük esnaf görü- gün reylerini istimal eqecek o - sultan, İbrahim çavuş, Uzun yu 

• selli bulalım. lüyordu. lan mahalle ve köyler şunlar -, suf, Seyitömer, Beyazıtağa ma-

5 
~-

1 lktısadi hafta 1 

Haftalık mali icmal 
tedir. Fakat kaymakam ve inti- Mürettep gürültüler Eminönü sandığı öğleden dır: halleleri reylerini vermişler -
h~p encümenlerinin bütün hüs- S. C. fırkasına rey verilmedi sonra büyük tezahürat ve "ya- Fatih kazasında, Davutpaşa, dir. İktısat meselelerinde dünya, min Şimendifer mubayaatın-
tıli niyetlerine rag·men S. fırka " ı · ç k - K Ka R d - ı E - b' d ·· 11· b 1 tırn. _ 

1 
ki k ğini gören yaygaracılar bir ara şasın H. Fırkası ses erı arasın a ıraga, ürkçü hafi, sap ey san ıgının evve ce reg hali hazırda, şayanı hayret ır an muteve ıt orç arma geliıı 

la t~ttugu ~a~a 1 ç~ul f ~ !ık caddeye fırladılar .. Beş, on da Rüstem Pş. camisine kaldı- İlyas, Cerrahpaşa, Keçi Hatun li camiinde durması tekarrür et teşekkül manzarası arzetmekte ce, bütçenin bunları tesviyeyw 
C sıgmıyaca .. ena soz ere · kişi ellerinde S. C. fırkasının rıldı, ve reylerin atılmasına o- mahalleleri, Beyoğlu kazasında miş ise de bilahare Denizaptal dir. Milletler kendi iktısadiya- mütahammil olması şart oldu-

. fırkasına sozde propaganda rey puslaları olduğu halde rada devam edildi. Burada rey Feriköy, Duatepe, Cumhuriyet, camisinin iki kapıh bulunması tını tanzim ve idare edecekleri ğu; diğer taraftan muvazenei 
~apıyorlar. • !tramvay yolunu kestiler: terini atmağa gelen ihtiyar ka- Şişli, Bozkurt, İnönü, Pangaltı, ve bir kapıdan rey verenin di- yerde, 5anki iktısadiyat, hudut- hisabiye açığından dolayı ku-

San~k yerlermde - Hayda ... Burası S. fırka .... dınlar görülüyordu. Serbestçi- Eskişehir, Mecidiye Meşrutiyet, ğer kapıdan çıkabileceği düşü - !arı aşarak, müttahit bir cephe ponlar için yapılacak kambiyo 
çıgırtkanlar diye bağırıyorlardı. Biraz son- ler mahallelerden bir çok çoluk Hataskar Gazi, Teşvikiye, Har nülerek Denizaptal camisi muva ile öyle bir tarzda ınilletleri sü muhayaatının ınilli parayı dil-

. Nazarı dikkati celp eden şu_ ra, kalabalığın içinde bir iki ki- çocuk toplamışlar, ~ğırtıyor-. biye, Katane mahalleleri, Sarı- fık görülmüştür. rükliyor ki felaketin büyüklü- şürebilmesi ihtimaline mebni 
~-bu çığırtkanlar gen~ ev".e~ı iiyl önlerine katarak getirdik- !ardı. Fakat buna ragm.en ~mı- yer kazasında Büyükdere, Kireç Şehremini nahiyesinde yapı - ğü karşısında bu milletler ne Düyunu umumiye hakkın
gün bağıranlardır. Intıha~ ıçın !eri görüldü. Fakat gelenler hiç nönü kazasında da kahır bır ek bumu Bahçe! öy mahalleleri , lan dünkü intihap çok temiz ve yapacaklarını şaşırmış, kaderin da yeniden yapılacak sureti tes 
1~_tulmuş memurlar gi~ı her bir şeyin farkında değillerdi. seriyet reylerini seve seve H. Beykoz kazasında Dereseki, Ak şayan! takdir bir itidalle de _ hükmünü beklemekten başka viye de bu cihetin nazarı itiba-
güı_ı sandıkların bulundug':1 yer Derhal ellerine tutuşturulan S. fırkasına veriyordu. baba, Poyraz, Fener, Riva Ana vam etmiştir. bir çareleri kalmamıştır. rı alınması, ve fakat bu suret 
lerı bırakmıyorlar. Halbukı bun fırka puslasını sandığa götürü- Sarıyer d olu Kavağı, Mihrişah mahalle S. C . F. nm Şehreınini te _ Şik . d k" k tesviyenin hem eski hem de 
1 h 11 1 1 l'k d Ü ago pıyasasın a ı su u- . b 1 ·ı 1 ı· ' arın o ma a e ere ne a a aiı yorlardı. Fakat bunlar üzerinde Sarıyer kazası intihap san ı- leri, sl..üdar kazasında Kara - şekkülünün başında bulunanlar- . 'k' 1 k b' d b - yenı orç ara şamı oması a· O lı ~ tun mı asatı o ara ız e ug- •. .. f 
~ede rey hakkı yok~ .. rta - n~fu~ k.ağıtla~ı te~ç~~ .. edilme- ğı dün gece gene S:ırıyer cam~ davu~paşa, Kepdede, Bulgurlu dan bir çoklarının ciddi gayret day ancak dört beş kuruş edi- zım gelecegı mutalea olunmuş I 
g_~ velveleye vermek ıçın, bu mıştı bıle ... Bır gurultu koptu, methalinde durmuş ve evvelkı mescıt, Evliya hoca tembelhacı ve propagandalarına rağmen in yorsa, köylii ne yapsın, Hüku- tur. , 
lözde f1!"k~cılar: bağırıy_o~lardı:. . hallelerin halkı a1;:~3m 6 ya ka- Mehmet, Güfen hatun, Dürbalı, ,tihap C. H. F. lehine inkişaf et- met ne yapsın? Hafta zarfında ihracat mer-

- Haksızlık var.. Serbest_ - Bızı kabul etmıyorlar ... O dar reylerini atmışlardır. za, Solak Sinan mahalleleri, A- mekte devam etmiştir. Şehreıni 
fır!carun kii'ğıtları yırtılı.yo~:. .?' esn~da ha!kı~ arasında ~o~aşan Sarıyerde S. c. fırkası gene dalar kazasında Heybeliada, Ba ni nahiyesi muhitinde her iki fır Sırası düştükçe burada bü- kezlerinden takriben 300,000 _ 
y~ bağırıyorlar .. Halbukı butun Vah Muhıddın Beye şıkayete giin isimlerini yazdığımız ma - Hayrettin çavuş, Tozgar Ham ka elemanları da intihabın fırka yük profesörlerin ve iktısat a- isterlin gelmiştir. Bunun 165 ı 
ıtırazlar kaymak~ Be_Yler tara gel.di_ler. ~ali B: nüfus te~kere ·mutat taşkınlıklarını yapmış ~a kırköy kazasında yeni bostan Vi lan lehine tecellisi için çok çalış lemindeki meşhur simaların u- 000 i ithalat tacirleri 30000 ' 
ft?'dan ayrı ayrı dınlenılmekte- lerını tetkık ettı. Fakat bırden kat bu halkın kanaatna tesır dos, Mahmut Bey Halkalı Saf mış bulunmaktadırlar. Yalnız mum~-~~hrf1 ha~:::?~~ fi~ir petrol şirketleri, ll~,000 i de

1 

dır.S . h . d Muhiddin B. kızmıştı, ?ağır_dı: edememiş, herkes reyini H · fır raköy ve mahallesl rey ver;cek- şu kadar var ki, S. C. F. taraf - ~~r:u ~ues~~~in~e~ap1{ar~ da ü= Konsorsyom tarafından muba-
_ikllye~l~~n . epsı Uf urm~, - Ef. sen daha __ etablı _v_esıka kasına vermistir. Burada dün a !erdir. Dig-er mahalleler ahalisi tarları propagandalarını pek ace d'l · · 

~ l t h d 1 mış ı N f k- d mitbahş beyanatta bulunmuş- yaa e ı mıştır. ,an ış ve ıyı ın ı ap e ı me nı a _mam~şsın ... u_ us agı mı tılan reyler tahmimen 400 kadar de müteakip günlerde reylerini mice yapmışlar ve bu tarzları i-

h
Propaganda_ yollardıdır._ Fa~at t~sdık ettırme~ışsın. Nasıl g~: dır. Bunların yüzde 95 i H. fır istimal edeceklerdir. le Halk Fırkasının lehine çalış- lar. Fransız gazeteleri bu _beya- Esham ve Tahvilat 
er şeye ragmeq reylerın yuz- lıp rey vermege kalkıyorsun.. k e ·ımistir Yeni köyde V 1. B . b mış ld ki f k d 

1 
natı büyük bir memnunıyetle 

de 90 ı c. H. fırkasına veriliyor Şikayetin haksızlığı kanun- da·h~ı_nıa iv rkı .. ' .bu c"ıvar hal a 1 eyın eyanatı 1° du arının ar ın a oma- karşıladıkları için aynen naklet Mr. Rist raporunun Avrupa-
d - - · · a ı o ma uz ere - . . . . . mış ar ı. - · ·· · ·· d"k da bıraktığı namüsait tesir al-

u. suzlugu _açık _hır hakıkattı. Da- kında C. H. fırkasına büyük bir Vah ~uhiddın B. ıntıhap hak Serbes fırkanıu propagan - megı munasıp gor u : d D'' 
Vali B. in teftişati ha etablı vesıkasını almıyan t h ··ı d kında dun şu beyanatta bulun- d 1 k' ? "ş·· h k k" d.. tın a uyunu muvahhitle tah· . . . f k l emayu var ır. acı arı ım. up e yo ı unyanın en vilati geçen haftadan b -Dün Vali B. bizzat bir çok Rum ıkı tara lı ha sız ve suçu Ad l d muştur: S C F . . · ı k · · k d en gev-

d 1 . ld -. 1 a ar a " İ . . . , namına şımendıfer zengın mem e etının en u ret
1 
şektir 

rey sandıklarının başını o aş- vazıyette o ugunu an ayınca, Ad 1 . .h d - b 1 d" - ntıhabata müdahale e- t 
1 

. d .. ti adamı olan Mr Hoover bir D . .' 
ltı.ış, vaziyeti tetkik etmiştir. orada fazla durmadı. a ar ıntı ap san ıgı e e ı dildiğine dair bazı gazetelerde ve ramvay grev erın e on şey yapamadıktan sonra başka un akşam son muamele , 

Muhiddin B. bir muharriri- Ve haksızlık oluyor diyete- ye dairesinde durmuştur. Bura- "k' t il . ayak olup ta bir kaç Türk ame- yerden harikalar beklem'ek be- 107 1 '4 kuruş ~erin~ vuk~~u)-
ltı.ize demiştir ki: laş eden S fırka erkanı hepsi da intihap sükünetle cereyan et ~ı ~~;dJ~ 1:ı n~~rıyat ~ap{l~ğı lesinin aç ve açık kalmasına se- yhudedir. Fakat mutlak ve ka- du. Anadolu Şımendıfer kagıt- 1 

- Halkın arasında gezdim, bir köşeye. çekildiler. ' mi iştird._tad~~~r?a bbir daza int;e-r kukuı eiya:ı,iy:si~: ı:ıı~~ ~d:~ ~~!:ı o;an ~z;yir Efendi lil: Ru- t'i surette iddia ~lunamamakla l~~ı._da bund"'.11 müteessir gibi 
dolaştım. Bütün şikayetleri ay- İşte itirazların şikayetlerin 1ap e ı ecegı ıçın un an rey - t'h . . . . h .. !" . 1 a mu a aza memur ugun - beraber, denilebilir ki buhranın goruı:mekte ıse de ?unun_ '!srl : 

hepsi. hep bo''yle ı·d'ı· az atılmaktadır. ıfn ık.apdışkımlmının er tur utlnesırker dan çıkarılan Fadil Efendı'nı'n sebebı Alman ad k tıha ı rı ayrı dinledim. Fakat gördüm · d 1 . h k'f ev ın e a asına ve ya ız a t k .. 1 1 . . . en hat devresi geçmiş ve ahva- . . Y a 1
• son ın 

ki bütün itirazlar gayri makul Reyini C H fırkasına atmak Adalar a rey erın emen a h"k" 1 . . . nu u soy eme en ıntıhabatta li alem iyiliğe yüz tutmuştur, bat net~cesın?e Berlın. Borsa~ 
d·ı · ı'stı'yen bı'r ·vat.antlaş nu··fus ka'- fesi C. H. fırkasınadır. Adalar ~~n u umfederını~ hakım ve S. C. F . lehine rey vermeg· e ge sında fıatlerın um t 

ve haksızdır. Kabul e ı mıyen C f k k h ıtınayı sar en vılayet bunları 1 b' kıs il h' 1 .. - şu şartla ki, harp gibi gayri .. .. . umı. enezzu 
reyler, hangi fırkadan olursa ğıdım tesçil ettirmediği için da S. . ır asının taş ın ara· ,. 1 1 

cİ'k en ır mı m nte ıp er uzerın k bT l'f ludur. Mr. Rıst bu kağıtlarla 
olsun .,eraiti kanuniyeyi haiz reyini istimal edemedi. Kayma ketleri görülmemektedir. md ~r 1 

otmtkia'skma azakmdi ı kBat ve de de çok fena bir tesir yapmış m~tazır ve na ~ ı ı te a ı ve- Düyunu Muvahhade tahvilatı 
• .. K d k'' d aıma e etme te r u tet ve halk b · u· .. .. C kayı zuhur etmesın Harpten d b' f k -· ·1m olmıyanlardır. İdare memurları kam Sedat B. bu vatandaşa de- a ı oy e kikatımızın va 1 ld _ · ti' u va~ıye gorunce . . . . · arasın a ır ar gozetı eme 

ınız gayet bitarafane haraket diki: Kadıköyünde dün de kayma- 'dd' ed'le t s_ı 0 ul!'.ud nhelce! H. Fırkası lehıne rey vermekte sakınınak ıçın ıse İtalyanın e- sini mütalea etmiş ise de Hüku 
. · · · · d · -h b d ı ıa 1 n esır ve mu a a eyı tereddu"t tm · · lı'nden gelen her şeyı· apt - t- kta' b k tbmektedirler." - Bız fırka tefrık etmıyoruz kamlık daıresın e ıntı a ata e asla ispat etm k d' E _ ~ emıştır. Y ıgı me ın no ı nazarı u mer e:r 

Beyog"lunda Kanun böyle emrediyor. Reyi- vam edilmiştir. Reylerin kısmı n kanun eme tle ırh. sak Serbesçıler halk arasında baş gibi bundan böyle de yapacağı- de olmadığı kanaatindeyiz. 
. . B b' f ·ı kt se suz ve y o suz are et ka şekillerd d d '! . Dün Beyoğlunda intihabat nızı atamazsınız.. u ıtara ane azamı H. Fırkasına ven me e- !erin merci' 'k' . 1 . e e propagan a yap m a enen temın ederim." Resmi lisanla da söylendiği 

gayet hararetli ve canlı olmuş- haraket S. çiler tarafından da dir. Kadıköyünde de S. C. Fır- d k ı şı a:l'.etı evve be~ır- mışlar, kendi rey pusulalarını üzere Şimendifer borcu sırf ti-
tur Rey sandığı kaymakamlık alkışlandı. kasının para ile tuttuğu propa - ti:. anuı~un ta:l'.t ~~ te~ ıt e: dağıtarak: Alman düyun unun sureti tes cari mahiyette yapılan bir akit 
daı-'resı'nı'n bahçesı'ne konmuş- Aralarında ihtilaf çıktı gandacılar görülüyordu. Dün sa bgı resmtlı d_mek~cı er kır. nca -Sen H. Fırkasının pusula vıyesı hakkında ilk yaptığı t ··t ll't · b' bo tu 

u sure e ır t planı ile müştehir ı· eneral Da- e~ mu eve ı yeı:ıı ır rç . r. 
tu Daha sabahleyin saat 7 de Bir aralık S. C. fırkası erka- bah Hakkı Şinasi Paşa gelerek m' "r' ti 

1
' 11?:~ ama ı ~e~ smı gösterip içeri gir. Sonra bi wes de ahiren Belfast da irat B~enaley~ teı:~ıl .veya tadile 

dl~ kapı hınca hınr dolmag"·a ni arasında ihtilaf çıktı. Yaptık intihap yerini gezmiştir. ıyde su ad~lmivazıl eye ta n zim pusulamızı at. Eğer H. fır t h ı d ld B 
"' " ve a et e eylediği bir nutukta Kehanette mu e anımı egı ır. u se-

baslamıttı. !arı yolsuz, hileli oyunlar bir Kadıköyde dün ufak bir patır F'l~ k'k ı şb 0 
ur. h k kasının kağıdını göstermezsen bulunarak buhranın önümüzde- bepten.d~layı aksıyo~ların halı 

Beyoğlıında en çok ekalli- kısmı tarafından kabul edili- dı çıkmış ise de Serbesçiler hak .~ .a 
1 

": m":t 11.~;::1 d~ A ve seni içeri bırakmazlar, rey attır k. 'h t 
1 

k hazır fıatı olan 18 !ırayı pek 
Yetler göze çarpıyordu. Saat 8 yor, diğerleri tarafından redde- sız olduklarını anlıyarak dağıl- va~ı :ı neşnyes~ ~~~m hı~ . ?-- mazlar deınişlerdir. n~ı?':~fa1rı~~edo~~:c~ite::g~i:i dun buluyor, ve. yükseleceğhi 
de ilk rey atıldı ve diğerleri o- diliyordu. Kaymakam Beye va- mışlardrr. ca _dır ~n e~~~· 1 

d ı b ~ ıçın Halk içeri girerken işin deni!- söylemiştir. kuvvetle zannedıyoruz. 
nu takip ettiler Ekalliyetler ki şikayetleri bir kısmı doğru, Bir hadise ~ag ~~ıyet ı ::-s~ t u ~an- diği gibi olmadığını, herkesin 
daha ziyade S. fırkaya mütema diğerleri yolsuz buluyordu. A- İntihap mahalline gelen Şa - karnı ızza~ ve eri a resbmı ~ istediği reyi atmakta serbest bu Buhranın netaicinden olarak İstikrazı Dahilinin altı a} 
. . . s· • 1 d ·· k ı ld . . . . . amata muracaat arı ve u mu lunduğun .. .. H lk f k .. evvel başlanan "rachat" mua-

yıJ ıdıler. ır musevı: ra arın a muna aşa ar o u. ban Efendi isminde bınsı ızdı - ti ak' 'h .. u gorunce a ır a- dun yanın her tarafında para melesi henüz itmam olunma-
- Vergiyi indirecek Fethi Herkes onlara bakıyordu. Et- hamdan düşmüş ve başından ze rac~a. an .• v a tasrı v~ mute sının lehine rey atmayı tercih et bollaşmış ve faiz hadleri düş- dan ikinci altı aylık amortise-

'B. ben ona rey vereceğim .. _ . ra.flarında .toplanan h~lka ~o_ş delenmiştir. cmaavılazrııtayın etmek sur~.tıl~ yap mişlerdir. .. . ' 
gibi sözlerle etrafındakılen bır komedı oy11ar vazıyette ıdı- Bu hadiseyi ganimet bilen kar d B l,a~ım ~e .eni tadbıı bı~ yol Bot gurıiltüler müştür. Amerikada "Cali Mo- man müddeti hülUI etmiş bulu-

d 'k d' d ı ur. ugun hadıse er e bızzat Serbesç'l b" .. f 1. . ney" dedikleri ilk talepte iade nüyor. Bu tahvilata 99 kuruşa • 
e teşvı e ıyor u. er. .. .. . . . . . şı fırkanın bazı tutulmuş adam ala'kadar im 1 f .. .. ı er utun aa ıyetlen •~r kt f k t kftf' m'kta 
C. H. fırkası taraftarlarının Buyuk Gazının ısmını !arı bu sukutu kürültülerle kar d 

1 
f 0 ıya~ a_r tara ın : nl gurultU yapmağa hasretmiş olunan paralar için müşkülatla ""'ıp ço ur, a a ı ı r-

b" .. h · 'd ı "k' • l • an te e onla ve ıntıhap yerlen ler k'h tuk .. 1 üzde bir faize müşteri buluna- da arz v~ki olma~ığı. için bu utun neza at, ıtı a ve su u- sıper yapıyor ar şılamak istemislerdir. Bu pa - . t f - d h ' a nu soy emek, kah Y_ . .. - . . sefer keşıde suretıle ıtfa mua-
. - k f ka ın . - . k.. - . - . - . nı e tışatıın esnasın a azırun "yaşasın G .. G . b' . b 1 30 d 1 k k ınetıne ragmen arşı ır n . Dıger bır oşede bırısı bır ıs- tırdılar arasında bu zatı Halk tarafınd .f h ki 1 . . azı. azı ızımle be ı ıyor. gun va e ı na tın ı- melesine tevessül olunacağıtah 

gayretkeş çığırtyanları kendı kemlenin üstüne çıkmış, heye- Fırkasına mensup birisi tarafın kayetl ~n ş~~d~n 
1
va_ k 0 da~ ş~ raberdır. Fethi Beye fırka yap- rası (faiz) yüzde 2, altı ayınki min ediliyor. 

akıllarınca propaganda yapıyor canlı jestler yaparak nutuk ve- dan yuvarlamış olduğunu söyle 1 b e~ı ve a ~~~en . en !)~'.1 masını 0 emretti,, diye haykıra- yüzde 2,75 e düşmüştür. 20 se-
lar: . . riyordu. Sonunda: mek isnadında bulunanlar da ol ;.. - ~ra erce ~e~ ı_ ettımd Gö.r rak kfth defterde ismi olmadığı . f · h 1 - b Diğer esham ve tahvilatta 

- S. C. fırkasının mazısı - Gazi S. C. fırkasının baba muştur Fakat resmi tetkikat ta vaukig_uml ve .ak'! a ılgım şu hur k~, için reyini kullanamıyan bir a _ ~~ı~~be~~~~şttt en u kadar muamele yok gibidir. Entere-
va d mı'lletı' Fethi B kurtar d d' b - d B 1 k · o an şı ayet er ma za şı- damı go''sten'p · · k' - tl · 1 r· ti · r ır... · sı ır ıye agır ı. una 1er es bu patırdıcıların imdadını cerh- ka et ka . . . . . • . san agı arın namına ıa en 
dı.. itiraz etti. Halk fırkasına men- etmektedir 1• Y stile v~ hıç ?ır sahıh ve - Rey attırmıyorlar bize di İstanbulda da şu sırada para şunlardır; 

diyorlardı. sup ateşli bir darülfünun tale- Müddei 'umumilik ve vitayet a~m esasa mustenı~ .olmı~a - ye bağırarak mütemadiyen hal nisbeten mebzuldur, fakat kre-
Y aşasın Halk fırkası besi: tahkikat yaptırmaktadır r~ dapılmaktadır. Şıkayetçıle_ - kı galeyane getirmek istemişler di hususunda Bankalar büyük İş Bankası, nama 

Fakat bütün halk hep bir a- . - Gazi Halk fırkasının rei- Esasen intihabat için· vitaye- rın k e çok yer?e _rıeti~e~e bu - ~akat. halkın yüksek dirayet v~ b~r teenni ile hareket etmekte muharrer 9,5C 
ğızdan tek bir haykırısla, bi1tün s~. ve ?abasıdır .?iye. bağırdı. Bü te hiç bir esaslı şikayet vaki de ~~m anaat getırdıklennı gör - ıdrakı karşısında hiç birinde mu dırler. " hamiline 10,6( 
kuvvetleri ile: tun bır Halk kutlesı haykırıyor değildir. K'" .. . . _ vaffak olamamıslardır. Mr. Ristin Hükfunete tevdi Tramvay aksyonu 59 

- Yaşasın bizi düşman çiz- du: Osküdarda , b u~ukpazar ıntıhap sandıgı Şurasını kaydetmek 13.zımdır ettiği raporun hututu esasiyesi Bomonti 39 
ınelerinden kurtaran Halk fır- - Yaşasın H. Fırkası .. Yaşa- Üsku··darda intihabat kayma- aşın a a~şa~ saat beşten son ki, kaymakam bitaraflıg·ı~ı gös ni "gazette de Francfort" neş- İttihat Değirmencilik 26,5C 

G · ra muhtelıf zumrelere mens t k · · 2,30 kası diye bağırıyorlardı. Bazı sın azı... kamlık dairesinde .devam edil - ki 1 . up erme ıçın Serbescilerin bu pek retmiştir. Buna nazaran, Tür- Şark Değirmencilik 
gayretkesler de C. H. fırkasına S. C. fırkasına mensup genç, mistir. h ~e er t~rafı_ndan ~akı olan te yersiz olan nümavislerina mü _ kiyenin vaziyeti iktısadiyesi Kota harici Mısır Kredi 
rey verm~g-e gelen saf vatan- H. fırkası taraftarı gencin üze- Ü k''d d d ·ı t t ı afcum netıcesınde bır takım sui samaha etmiştir ·sandık-bas kafi derecede taayyu"n ve tebel Fonsiyelerin fiati de berveçhi . . . . - d · s ·u ar a a para ı e u u - te ehhümler ·· - .. k . . · . ın- .. . _. . . . 
dastarı dırsekle gen çevırmek rıne atılmak ıste ~... . muş bir cok adamlar saf kadını şal b _e mustenıt muna a- da duran ıntıhap encümeni aza !ur etmedıgı ıçın eslahatı malı- atidir: 
istiyorlar, zorla kollarından tu- Bu esnada polısler yetöışe- ve erkekleri iğfal ede rek S. fır . at~ v~ ~grışmala'. h.usule ~el !arı çok bitarafane hareket et _ ye ve naktiye hakkında henüz 1886 tertibi 
tup geri çekmek istiyorlardı. rek vatandaşı kurtardılar. te- k 1 1 1 11 mış ır. u ırsattan ıstıfade ıle mekte atacak olanlardan i kat'i projeler verilemez Salta- 1903 ,, 

İhtiyar bir rmeni kadını di- ki hala bağırıyordu. Fakat kim _acı trey pusu a karınıd zıor a e e- v~taı:daşlar arasında manasız da ~senin sancl:k bas d mdaa- nat devri borçları ile ye.ni reı·i- 1911 
. · ·· .. 1 nne utuşturma ta ır ar bır nıfak sok - 1 1 ın a ur " 

175 lira 
116 " 
113 " 

: ordu ki: se cevap vermıyor, sesı guru - F k t h lk k . 1 · ld maga ça ışan ara malarına müsaade etnı:a kt ft 

_ Reyimi bir an evvel vere- tü içinde sönüp gidiyordu. m a ka a . e_ CsenHyetf eka an vesayada bulundum. dirler -me e - ••••••ıııılill•••••••••••••••••••• .. 
- . · t t'h it k d ama ta, reyını - · ır asına Ve halk derh ı "k' t1 M . 1 ISTANBUL vı· LA-YETİ yim de, gideyım ... ışını var... n ı ap a ıya a ar vermektedir Ik. 

1 
.. • a su une e ve uharririmizin bile reyini k 1 . 

han"'i fırka olursa olsun... sürdü B. k d ~ ış arla sukunet bul~u.İstanbu !andıktan sonra sandık civa u DEFTERDARLIK "LANLARI 
Serbestçiler bunu ganimet Beyoğlunda intihap akşam ~y .oz a _ un ~~h.~ere~ halkını reylerini da durmasına müsaad ı;n- 1 

biliyorlar, kadını zorla sürükli- 6 ya kadar daima H. fırkasının B~y~ozda ın~ı~ap san~ıgı s~- her turlu mudahaleden azade o yen bir aza bilhassa i:t~!111ı - 1••••••mmıiıııiiiiıııiiıııiimıiıııii .. •••••••••••mi 
.verek S. F. masasının başına lehine olarak hararetli bir su·· bahlı~~ıı Sden ıtıbaren bırer bı- !arak kullandıklarını ve kulla - devamında çok bü ük m amın Kiralık dükkan No. 1, İstiklal caddesi, Ga-
Jötlirüyorlardı. rette devam etmiştir. ~er ~oyl~rde dolaştırılmak_ta - nacakla:ından emi~ olanlarını kıyet göstermiştir~ uvaffa-

Fakat bu kadın: İntihabatta bulunan münev- ır1. u cıvarda halk sandıgı da gazetenızle de neşır ve ilan e- Serbesçiler intihabı ka latasaray albnda, Beyoğlu, senelik kirası 312 
b H ık f 1 vu ve zurnalarla is'ikbal etmek diniz Şun ·ı· t k ı· zan - l" k" l k k rtb 9 t · l 930 - Hayır... en a ır rnsın ver gençlik S. C. fırkası hesabı k" 1 . · · . . . : u 1 ave e me azım - mak için her şekilde al 1 ıra, ıra ama açı a nna eşnnevve 

1an onun hükumetinden ne gör na yapılan bu müfrit haraketler telm, oky edr bır bayram yen halını dır kı, sandık başları münakaşa hatta - pek yakındanç b~şl~ış ar, perşembe 15 Defterdarlıkta ( N-1033 ) 
d.. k' . . d d' - a a ta ır. ve propagand - d -·ıd· k .. - ı ıyoruz-um ı sıze vereyım, e ı. den, yabancı agızlarda dolaşan K" .. .. .. . .. a yerı egı ır . ullıyetli para da sarf . t 

Serbest fırkacılar Halk fırka yanlış oropağandadan çok mü- r oyluler ?~yuk bır tehalukle Propagandalar alakadarlar ta _ Gazinin şahsly f d e~m~ş er, 
sına gösterilen alaka ve rağbet teessir -olmuştur re ~p reylennı seve seve C. H, rafından hariçte yapılır. Ve ta etmek yoluna e ın e~ ıstıfade 
karşısında şaşısıyor, meyus o- Eminö~ünde ır asına vermektedirler. raf tarları hazırlanır. Bunu san- bütün b nI sap_'.Illş ar, fakat tı'h namzetlerinden kunduracı- fırkalar namzeti deg· il müstakil 
1 ·11 1 h · Bakı k" d d k b d u ara ragmen halkın 
uyarlar, otomobı ere şe rın Dün sabah Eminönü kazası r oy e . ı aşın a yapmak intihabı uyanık kısmın k d'l · . lar mümessili Mehmet Bahri olmak şartile ... Binaenaleyh 
~~htelif semtlerine a?amlar sandığı öğleye kadar üç ınih- K:za ~akı:~öyünde de rey ışkal~~n_ve bir çok ~atandaşları le edememişle:dire~ 1 ~nne ıma Beyin ne cemiyetimiz ve ne de Serbest Cümhuriyet fırkasınıı: 
gondererek rey atacak kımse a- raplı caminin avlusuna konmuş sandıgı koy k?y d olaştırılmak fuzulı ışgal ve hatta reyini isti- kamlığı mıntakas~d a:;; k~~ hey'eti umumiye kunduracılar namzedi Mehmet Bahri Beyin • 
tıyorlardı. tu. ta, herke~. r~yıni atmaktadır . male vakit ve imkan bırakma - intihap yüzde 85 C ~ du~kü namına mümessil göstermiş de cemiyetimiz ve heyeti umumiyı 

Nezih Muhiddin H. Serbestçiler burada büyük .Ba1?rkoyun~e S. C. fırkası fa maktan başka bir netice tevlit neticele · ti · · F. lehine ğildir. namına kunduracılar mümessi 
çırpmıyor afişlerle propaganda yapmış- ıı:Iıyetıne kermı ve rmekte, aka! e~ez. Bu ciheti bilhassa ehem- M:h1ş ;· Bah . B Arkadaşımızın kanaatına li olmadığını tevzihan tek • 

Nezihe Muhiddin Hanım lar, "Reyinizi S. C. Fırkasına lıyetler arasında propaganda mıyetle kaydediniz . ., K d me .~1 • • , hörmet ve harekatında serbest zip ederiz efendim. 
Yerinde duramıyor: veriniz" diye yazmışlar. Gazi ya?maktadırlar. ~a~at her.şeye Fa.tih kaymakamlığında un uracılar~ mumeaaıli olmasına binaen her iki fırka-

- Aman bizimkilerini bulun Hz. nin yeni fırkanın reisi oldu- ragmen halk reyını kendı öz Fatıh kaymakamlığı mmtaka degıl dan da namzetliğini vaz edebi- Küstahlık 
~etirin, diye çırpınıyordu... ğunu ima eden fırkanın masa- fırkası olan C. ~· fırkasına isti sında dün .. Şehremininde Deniz ~yakkabı~ıla;. cemiyeti riya- lir yalnız kunduracılar mümes Dün gece Mehmet Ali ismin-

Bir aral.ık kendisi ile görü- sının önü bomboştu. Bütün ge- yerek vermektcdır. aptal camıınde Nevbahar, Me - setı!'1den: ~~ku gazetelerde sili hakkını haiz deyildir, kun- de biri fazla sarhoş bir halde 
Şen muharririmize dedi ki: !enler C. Halk fırkasına rey- Bugün ı:ıereler de olacak lekhatun, Ördekkasap, Velet ka şehır meclısı na~zetleri meya- duracılar şehir meclisinde hak- makamatı aliyeye karşı tefe·ıviı 

- Anlaşılıyor ki kaybediyo- !erini veriyorlardı. Karşı fırka- Bugün gene bütün kazalarda rabaş, Merkezefendi, Denizap - nında Serbest C~mhuriyet fır- !arının müdafaasını deruhte e- hatı lisaniyede bulunduğundan 
1
, 

tuz. Fakat manen kazanıvoruz. va rev verenler mevanında bir intihabat devam edecektir. Bu - tal, Ereyli, Araoaemini. Fatma kası tarafından ılan edilen Fa- den arkadasını alkışlar fakat derdest edilmiştir. ı J 

: 
. 

' 



Zeynel Besim B. Balkan konferansı Kurtuluş bayramı 
(B;;Bi.Tn"ci sahifede) ____. (Başı birinci sahifede) 

' hş bir zehap uyandırdı. . . (B~şı birinci s~hifed~) du .. Şehrin muhtelif yerlerin -
Serbeı,;t fırkaya imzamı vere tının umuıı:ıı sulhe ve mılletı.eı;ı~ den toplar atılıyor, limandaki 

·ek resmen intisap etmediiim mukarenetıne matuf mesaısını mil d"d"kl . . "ttü" .. 
kd. ı ı d · B ikan ge er u u ennı o nıyor -gibi bu intisabı lüzumlu da bul- ta. ır er. e ya ettı v~ . a. !ardı 

madım. mılletlerı arasında bır ıttihat T · '-'--< 'b . d kik 
. .. • A d ev&KKUIC ve ı tıram a aaı 

Çünkü bılhassa bu memleke husulu, merkezı vnıpa a ve B' dak'ka bal _._ 
. . . b' . 'k 1 ak kt Ih" . tikrar ve ır ı 'ara ar, v.umo -
tın mıisaıt şa;~Iı ır rstı r.az a y ıı;ı ııa.r a hs~ un ısd -· • biller ve insanlar olduğn yerde 
kurtulabilecegı hakkındaki ka- takvıyesıne ızmet e ecegını d d 

1 
ş· di h k kal 

' naatlerim. S. fırkanın bunun ak- söyledi. ur 1~ ar. ımd .erde&, 
1 

P
1 

-
, • • 1 • • ten ... opan en enn uygu ar a, 

&ı olan kanaatıne uymıyor.. Müteakiben Yunan Başvekih h" . · tı'klAl - da ca · k . .. . urnyet ve ıs a ugrun -
Bu de~a ban~ bır me tup Y'!"- M. Vemzelos soz aldı ve dedi nmı feda eden aziz şehitlerini 

zan İzmır meb usu Vasıf B. bır ki. . !!1--
1 

h t 
1 'b' be · s f k - · . . mınnet ve şwuan a a ır \yor -çokları gı ı nı · ır aya res "- Necıp Balkan milletlerı d 

men intisap etmi~ zanneder~!<_ murahhaslarının burada toplan- u .. 
.. 1 .. "tt" Kendısı Yürüyüt alayı bazı muta ea~ yuru .. u. masından mütevellit sevincimin 

ne namuslu bır polıtıkacmm ya . h .. d . . . Müteakiben yürüyüşe geçil -
pacağı gibi sarahatle cevap ver 1~ a;ına musaa e etmenızı rıca di. Alay, etraftan yağan alkış -
dim. Ve "Hizmet" in iı;tifamı e enm. lar arasında Alemdar, Salkım 
müteakip ilan ettiği gibi ~üs- Balkaı_ı milletleri mura?basla söğüt, Eminönü, Karaköy, Te -
takil bulunduğumu arzettım. n, bu mılletler arasındaki ıııkı pebaşı, İstiklM caddesini takip 

• C. H. fırkası son fırka grupu mukarenetin ebaslarını tesbit i- ederek Taksime vardı. 
ı kararile aramızdaki ihtiHifatm çin burada toplandılar. Bu it - Taksim meydanında 

onühim bir kısmını kavlen hal- tihadın ancak tedrici bir 11uret- Meydanda, bayraklarla süs -
!etmiştir. Bunları tatbikat sa- te vuku bulabileceğini takdir e- lü pk bir tribün yapılmıştı. Tri 
hasına çıkararak filen de tabak diyoruz. bünde en maruf simalar hazır 
lı:uk ettirirse evvelce verd!ğim Fakat siz, itilaf husulü kolay bulunuyordu. Bu meyanda B. 
söz<l:e sebatım. vardır. dedım .. olan noktalardan başlarsanız , M. Meclisi Reisi Kazını Paşa, 

Öyle tahmın edi~or~ ki en dikenli meselelerin tedrici bir vali ve belediye reisi Muhiddin 
bir hi~ip .olmak . mahıyetın en ıurette hal ve fasıl yolunu te - B., kolordu kumandanı Şükrü 
~aha ılen ~eçm~yen Sehrbe

11
st mizleıniş ve hazırlamış olursu - Naili Paşa, Halk Fırkası nıüfet 

tırka da muddeıyatının a e- T k" 'ğ' · k · . . . · . . _. . .. .. b k türlü nuz. a ıp ettı ınız gaye o a- tışı Hakkı Şınası Paşa, valı mu 
dıldıgını gorunce aş a dar necı'ptir ki hepimiz bunun · · F t B kA k · 
h k t d k d -·ıd·r • • avını azı ., er anı as enye-

are e e ece egı ı · k d · · d ··Ih im · · · 
B 'h . t' u sıyetın en mu em o a - mızden bazıları şehnmızde bu-

. u l~~et ;38 fv~ı~e ~ ~e 1ı ve kat'i' muvaffakıyetin elde lunan meb'usla; vardı 
gırme ıg~m C · H. /r ka an ıs _- edilmesi için bütün kuvvetleri- Sadettin Feri~ 8.iı:nutku 

ı f~yda, ne de. · · ;r asın: Yg~z mizi sarfetmeliyiz. Yunan hiikft Belediye meclisi reisi Sadet -
nl.1ken akvl etımfe yo .açackatur 

1 
- met ve milleti namına sizi se - tin Ferit B bir nutuk söyledi· 

ı 1 apa ı tara ı yerı yo · 1A 1 · · d ff · · 
B S b f k g 'rme- am ar ve mesaıruz e muva a - Ferit B. bu nutkunda diyor -en er est ır aya ı k-. · · · · · k lb' d 

ı d' k' . d' .. t k'l ldug-umu ıyetınızı samımı a ım en te duki. 
ım ı şım ı mus a ı o · d · · 

söylemek bir döneklik ve seci- mennı e e~m.,, " -. Muhtereı_n İ~tanbul h~l-
yesizlik olsun! M. Venızelo~tan s?nra muh- kı, a~ı.z hemşenlenm: Bugun 

Bana bu münasebetle hü- telif Balkan mılletlen baş mu - sevgılı İstanbulmuzun kurtuluş 
ı cum eden "Yeni asır" ın ve baş ra1ıhaslan söz alarak, bu konfe- bayramını tes'it için yaptığımız 

muharririnin vaziyeti de tıpkı ransm Garpta aBlkan milletleri ihtifalde de şehri temsil eden 
benim ki gibidir. Yani müsta- arasında düşmanlık hükfim sür teşekkülün naçiz bir ferdi sıfati 
kildir. Ve kendi davalarının düğü hakkında mevcut olan zih le sizlere hitap etmek şeref ve 
kudret bulmasını şimdilik S. niyeti izale edeceğini söylediler. saadeti gene bana nasip oldu. 
fırka ile mesai teşrikinde görü- Türk baş murahhası Hasan 6 teşrinievvel. İstanb~lun bay ~ 
yorlar. . B · t tt"" tukta Balkan ramıdır. İşgalın en elım ve fecı . • 

1
A . ıra e ıgı nu .. 

1 
. . .. .. 

Serbest fırka ıle resrnı a a- milletlerinin teşriki mesaisi le _ gun ennı gormuş ve yaşamış 
kam olsaydı da yoktur desey- h' d 'd . k 1A d ek d İstanbullular bugün hakkın zul 

)b . • b' . k d 1 ın e ı areı e am e er e - .. f" ili . . 'k Aı• dim e et sıyası ır ıs an a mi ti ki. mu, şere ın z etı, ıstı la ın esa 
teşkil ederdi. Yokken var de- ~ r · .. A . reti mağlup ettiğini gördüler. 
mek veya saklamak ta ayni su- - Anka.ra. hukume~ sulh - Bugün de İstanbula giren kah-

ı retle siyasi bir iskandaldir. perve:a_ne ~ıss~yatını ızhar ve raman ordumuz zulmet bulut -
Benim S. C. fırkaiiını kuvvet ıs~a~ ıçın .':iç bır f~sat fe~~etme !arını daiıttı ve İstanbulu nur -

, lendirmek maksadile çalışmak- mıştır. Mumtaz bı; reculu dev- !andırdı. ı,ıe 6 teşrievvel, böy _ 
hğım sadece fikirlerime muariz let ada~ı M; Venız.elos . ta_ra - le mukaddes bir gündür. 
gördüğüm diğer teşekkülü yo- fından lay~kıle t~kdır edilrnış o Buradaki içtimaımız, yalnız 
la getirmek içindi. Noktai na- lan bu hakıkatı bır defa daha bu , lribirimizi kutlulamak ve bay_ 
zarlarımı .Yü.rütmek ~çin yeni rad~ tekrar etme.k isterim. Bu ı ımımızı tes'it etmek değil, va-

1 fır~adan .~stıfa~e .ettım. . Be~ hakikat M. Venızelo_sun yakın 1 ınımızı, şerefimizi, varlığımı_ 
daıma ı_nunak~ıtlık vazıfernı da Ankaraya yapacagı seyahat ; 1 kurtarmak uğrunda canlarını 
yapacagım. 1.kı fırkaı;~n da ha- esnas~da daha. parlak surette ı :da eden mübarek şehitlerimi
tı.larını tenkıt ede~e~ım. .. tezahur edecektır. :te ve hayatta bulunan muhte _ 

S. C .. fırkasının ıntıhap mu- Bu vesile ile iki milletin mü - rem mücvahitlerimize karşı şük 
ııascbetıle kapılarını _?erke~. a- nasebatinı ve Balkan milletleri- ran ve minnet borcumuzu öde -
çık bulundurması dogru degıl- nin mukareneti esaslarını tespi mek içindir. Dünyanın sonuna 
d.ir. İş cığnndan çıkabilir ... İn: te matuf bu konferansın mesai - kadar, bu bayramı tes'it edece
tıha~attan sonra bu f~rkada ?1r sini tetviç edecek olan M. Veni ğiz.,, 
tasfıye yapma~ zarurı 0 1.<lugu, zelosun müteyemmen seyahati Geçit reami 
fırkaların kemıyetten zıyade ni kaydetmek isterim 
keyfiyete ehemmiyet vermeleri · Alkışlarla biten nutuktan son 
tazım geldiği kanaatindeyim. Mutlak surette mukadderatı - ra, resmi geçit başladı. Kahra -
Elbet S. fırkada bunu dü,üne- na sahip ve hakim olan Balkan man askerlerimiz, bahriyelileri
cektir. 1stanbula gelişimin se - milletlerinin kendilerini biribiri- miz mun~zam ve metin adım 
bebi kendimin ve kızımın hasta ne karşı koyacak olan her han- tarla halkın alkış tufanı arasın
olmasıdır. Esasen alakadar ol- gi teşekküle girmekten içtinap da geçtiler. 
madıgım Serbest fırka ile ala- e?~ceklerini ve Balkan devletle- Halk, mes'ut bir günün senei 
kam yok demek bir cinayet mi rının esaslı menfaatlarmın tam devriyesini idrakten mütevel -
dir ki halktan çekinip kaçayım! ve hakiki bir surette idrakine lit sevinç içerisinde durmadan 
Kızımın ani hastalığı bu cihet- sevkeden yolu takip edecekleri-· el çırpıyor, "ya~a .. diye haykırı 
t~n bir su! tesadüftür. İmalı neşlni ümit ederiz.,, !yordu.: . . . . . 
rıyat benı çok kırmıştır. Konferansın ilk celsesi umu- Ckçıt resmı emsalsız bır ıntı-

İzmire telgraf çekerek vazi- mi şevk arasında calınan sulh zam içinde cereyan etti ve yaru 
} etimi izah ettim. Ortada saşı- marşile bitmiştir. - ağyarın takdirini celbctti. 
lacak bir şey yoktur. · Kolordu da resmi kabul 

Hatta müstakil olduğum hal Davet Öğleden sonra. saat 16 da, 
ele S. C. namına İzmir belediye t M Umu-'ı·-· d vali ve belediye reisi Muhittin 
intihabatında vazedilen namzet · · "'" ıcın en: İ 

Bila mezuniyet terki vazife ede- B., stanbul umumi' meclisi aza-
liğimi sonuna kadar muhafaza ı f · ı · · 
edecegim. Zaten S. C. namzet rek İstanbula geldiği anlaşılan Ke- ~rı, ~sna cemıyet ~rı mıimes -
listesine ithal edilen zevatın 'l'l" hukuk Hakimi Şakir Beyin der- sıllerı, kolorduya .. gı~~rek .~olor
yüzde doksanı müstakildirler. hal mahalli memuriyetine hareket du kuma~danı Şukru Naıl'. Pa-
B · · b d l'k etmesi Adliyt Vekalet'nd n b'Jd' ·ı- şaya şehrın orduya olan mınnet unun ıı;ın en e namzet ı - ı e ı ırı "k . 
ten ı;ekilmiyeceğim." mittir. ve şu ranını arzetmıtlerdir. 

Zeyel Besim B. in buuün S. Gece fenlikleri 
• Darül.kcze mtidl!rll!jl;llnden: C. lideri Fethi Beyi ziyaret et-

mesi muhtemeldir. Müesseseye bir ~enı:: için lk:-
"Hizmet" başmuharriri şeh- tlza eden 4000 kilo benzin ve 

rimizde 4 gün kaldıktan sonra 1000 kiloya kadar vakım ve 

SALI 7 19$0 

~ · ·:-· .. -
-'""So=--

-~ ---. 
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Bir ekspres treni gibi seri 

Bir Vullman arabası gibi rahat 

fORD ARABALARININ 
FIATLARI 

T. l. 
Phaetoıı 2006 
Rwıter 2040 
C.ııpi 2410 
TIMlor Sedan 2330 
Slaııdari Sed11 2675 
Tewıı Setlaıı, 2800 
Cabr1oıet 2 7 40 
Ot hu Stdaıı 2700 

T ...... f'alıtllıa ..... tDNrilı· 
ı..ıt llarakltlli• fiolto. 

a.prı 11rflJıt. Ş.yuı 
lııJrel akaaleruyon. S• 
atte 85 -105 kiloınetrtı 

tllr'at. Yobfları tırman· 
ıııakle laikiyet. Muhtelif 
karoseriler. il u h le 1 it 

«enkler. 

Pullman arabaları lüks ve rahat
ları ile meşhurdurlar. Ekspres 
trenleri serı vesaiti nakliye hak
kında tam bir fi kır verırler. 
İşte Ford arabaları işbu iki mu
hassenatı meze ve cem edecek 
surette imal edilmiştir: Pullman· 
ın rahatı ve ekspresın sür'atı. 
Ford'a tatbik edilen müstaraz 
yayları ve Houdaille amortisorle
ri sadematı men'ederler. işbu iki 
vasfı mühim Ford'u sevimli ve a
rızalı yollarda rahat kılar. 
Ford, temine muvaffak olduğu SÜ· 

r'at mertebesine yetişebilen eke· 

presler mahduttur. Zira, motörü, 
yarışlara ve büyük viteslere tah
sıs edilmemiş olmasına raamen U· 

zun mesafelı yarışlar ve büyük vı· 
tesler yapmağa muktedir olacak 
derecede gayet kuvvetlidır. 
Otomobil ile alakadar ıseniz en 
yakın resmı Ford acentasile isti
şare ediniz. O, sıze başka hiç bir 
araba ıle kabili kiyas olmayacak 
surette Ford'un; paranızı en karlı 

bır şekilde ışletebilecek mükem
mel bir vasıta olduauna size itmi· 
nanı tam hasıl ederek iapat ede
cektir. 

.\JRKlYENIN HER TARAFINDA ACENTALAR 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INO. 
FORD FREEPORT, ISTANBUL 

•••Yeni Halk kitapları ::· 1 İşinizi takip etmekle beraber az 
zamanda en yeni usullerle bir 
meslek elde etmek ister misiniz? 

KURL'Ş 

50 J\ertm ile Aılı 

50 Nasrettin Hoca 
40 l.eylıl ile !\lecnun 
40 Billur köfk hlkhul 
30 Sty!ülmülk hikiyesi 
30 Yusuf ile Züleyha 

KL RL'.) 

2() l\ürOjl;\U 
20 :\!elek ~ah ıle Cüllil H. 
20 A•üman ile Zeycan 
\lO Elif il' ~Ia:ı ınut 

20 Derdi yok ile Zallii;İ\ ah 
ı .'i Rozinlhan ile \lahıfiruz 

25 Tahir ile Zuhre 15 c;uı ile •itenıkAr 

25 Aşıkı Garip ı.~ 1 hırıit ile .\lahımihri 
25 Şah lgmıil i5 Yeni Türk kahr:ımınlan 
t5 Aflk Ömer diunı 25 •\hretlc nasıl konuıulur 
20 Ferhat ile Şirin ll5 Türk isimleri 
20 1\rzu ilt Kamber 20 Ali Baha 
ıo T~kilttı esasiye iınunu 115 l.eıııif cüzdanı 

25 Tarihi kııclim ve doksan be~e dojtru 
Baladaki kitapların sabş yeri lstanbul' da 

Ankara cadde.sinde 

Amerika'da takip edilmekte olan gece 
dersleri programı 

Muhtelif kurlar: İngilizçe, Fransızca, Almanca, Tllrkçe 
muhasebe, ticari hesap, bankacılık, ıigortacılık, Uç Jiaanda 
ticari mubaberat, illincılık, daktilografi, jimnastik ve m ı siki 

resmi hatti. 

İzmire avdet edecektir. valvalln yağının 5 teşrinisani 
Serbestçi gazeteler 930 çarşamba gbnü kapalı zarf 

Halk, gece yarılarına kadar 
eğlendi. Fener alayları tertip 
olundu. Taksim ve Beyazıt mey 
danlannda şehir bandoları geç 
vakitlere kadar çaldılar. Şehrin ···ite~~ lf(BAL KITAPHANESINOE -~-

Her kur haftada öç aktam 3 saattir. Bir talebe 6 ınuh· 
telif !.ura devam edebilir. Kayıt müddeti derslerin batlad;ğı 
tetrinievvelin yedbci gününe kadar davam edecek ve bu 
mevzularla biraz meıgul olmu' olanlar mliıtesna olmak 
ll:ıere geç gelenler kabul edilmiyacektir. Biriuci s5mesteı 
ı,ubat ortasında bitecektir. Her ay talebeye karneler v~ 
devre nihayetinde de tehadetnameler verilecektir. 

"Hizmet" e hücum usulilc miinakasası icra edile-
ediyor cektir. Taliplerin yiizdc yedi 

İZ MİR, 6 (Milliyet) - İz- buçuk teminat akçelerile miira
mirde serbestçi gazeteler Hiz- caatlan 
met gazetesile sahibi Zeynel 
Besim B. aleyhinde şiddetli -------------
f'Şriyatta bulunuyorlar. Hiz- Doktor 

ret gazetesi bu neşriyata ce
li ap vererek mü ta kil olduğun

dan bahsediyor. S. C. F. nın İs
HAFIZ CEMAL 

tanbt1lda ekalliyetlerden de C"unıadan maada günlerdt ~ğlt
;wmzet göstermesi burada ef- d•n sonra <aat ( 14 - 16 ) da 1-ıan· 
kari umumiye Üzerinde cok fe- bul DhınyolunJa ( ı 18 ) numero· 
na b.r tc~ir uyandırdı. Serbest 

· lu hu•u•f kahine<i.ıJe ha,raların , fır' anın lzmirden de museviler 
l.ahul ed r. den namLct göstermesi ayni 

ıı:ıho tesi i t~\' li t etti. 

ımıhtelif yerlerinde b~diye ta 
rafından havai' fişenkleri attırıl 
dı .. 

Dün g;ece, şehrin muhtelif 
semtlerinde müsamereler veril -
miştir. 

Şehir nemına tebrikit 
Vali ve belediye reisi Muhid

nin, belediye reis muavini Ha -
mit Beylerle Cemiyeti belediye 
azasından Sadettin Ferit ve Ne 
cip Beylerden mürekkep bir he 
yet dün B. M. M. Reisi Kazım 
Paşa ile kolordu kumandanı Şük 
rü Naili Paşayı ziyaret etmiş ve 
1stanhulun kurtuluş bayramı 
münasebetile şehir namına teb
rikiitt.a bulunmustur. 

P ~At Ti 
M~E~~E~iTI 

Ş A R K 1 N En büyük mefrutaı mağazaları 
en mühim mobilya fabrllcısı 

Te<isıtı umumiye 111hbüt olunur • in,ıııa ılı ı<arı ntftıe işltri. 

Sıaş dıirtleri: Beyoğlu habristan sokalJ, Helediye dıirtsi iarşmnda 
( kendi cbniytsinde ). 

l\luhtelif füılarda eski ve yeni ıırzda imıl edilmiş mobilvılann 

mü;ıtchap çeşitl~ri bulunur. Asrf \'e tezyinat eşyası. 

Bllyllk bir stok ll:ıerlne hususl •eeoe•••••••••• 

Şekrimizln en muktedir muallimleri temin edilm;ştir. 
Fiatlar ehvendir. Talebe müutahap kütüphaneden ilmi, nıe3 · 
leki konferanslardan istifade edebileceği gibi jimnastik ve 

banyo da yapabilecekti" 
Yakıt geçirmiyerek atanbul Alemdar caddeıi 23 num:ı· 

rada ve Beyoğlu Kabristan sokak 42 numuda Amer ı k'ln 
liaan ve ticaret dershanelerine müracaatla tafsilat istey'nız. 

----

Ta~u ve ka~astro ınekte~i ınu~urlü~ün~Bn 
Tapu ve l.ladaıtro mektebine ta lehe kahulıinc 20 te~riıfr. \ 'd 

930 tarihinden itibaren on he~ p,ıııı de\ am olunaca~ r •. 
Orta mektep mezunları imtilıaıı,ız 'c bu dcreccd · t:ı ı,ifin if..

mal etmeyenler imtihan ile kabul olunurlar. Futa m:tlu na< alın:ık 

isteyenler her gün öyleye kaılar Sıılt~nahm~rte Tapu \T kad1>tr•• 
dairetindtki mektep idarcoine murıcaacl;ıl" 
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ı .. rild:tl ı•·ı l-lı.~·.;ı 

\luptcdi ve miıtr 
~k talebe ıçin 

\ ~:~ 1 KURSLAR •lliı•••••ııiıiİiİıııİİİİİİıı•İİİİİİİİllİİİİıll•Iİİİİl•llİİİİİİi; 

llusus! dersler 
haneniıde veya 
mektepte. Tec· 

,\ÇiLiYOR HER LiSAN! ÖGRETIR 
rübe dersleri 

' ) ' ' l·';i.. •• : ;f~... • •• ~, 

TECRİT LEVHALARI 
inşaat aksamının tecridi mes'elesini pek ideal bir şekilde halletmiştir 

B~Till F~RMlOlKi ÇELOTEKS tE~BltlRI 
( takriben 1,22 m geniş ve takriben 2,4;) ten 4,24 m kadar tulünde) 

Tavan, duvar, dam ve döşeme· 
leri hararet, burudet, rutubet 
(sızıntı) ve seda nufuzuna 

karşı mükemmelen tecrit eder 
' 

Senelerce tecru~e e~ilıni' olan ÇELOTEl(S 
EVLER, TİCARETHANELER, FABRİKALAR inşaatında ve 

keza RESMİ BİNALAR da 

Muvaffakıyetle kullanılır 
arzu edilen her türlü malumat, kataloglar, teklifnameler ve 

fenni istişareler bir guna taahhüdü zarnin olmamak uz~re 
lstanbu\'da Galata'da Yenişehirli sokağında 44 numarada 

A. MANGASSARiAN 
Müessesesi tarafından mecca11 n verilir 

il >.: - .•. , -, -~ ,. - ~·· ... - - .. -

IJııı-UNUTMAYINIZ Ki :~ ... 
Berollunda lstlklll caddesinde Tokathyan kar,ısında 223 numarah:11 

LUVR Mağazalarında 
Geçen seneler gibi bilcümle tefrişat levazımatı üzerinde şayanı istifade fırsatlar vardır: 

Kuponlarda: % 30 Kuma,ıarda: % 20 Halı ve mobllyalarda: % 10 
Mu,ambalarda: % 5 . ~~ 
İktısat.lı, Asri 

ve sağlaın 
es ı M p L :E X) 

KALORiFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden % 40 
noksan kömllr sarfeder , 
ve istimali son derece su hu· 
letlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zamıın kafi 

muhtelif kuvvette kaıı:anlar ve envayi 
bulunur. 

Proje ve ketif i;fn: Boraa han ittisalinde, Tllrbe 
caddesinde 

KIRKOR JAMGQÇY A~ müessis~sinde Kalorifer mühendisi 

ANTRANIKYAN amllracaat. 
Sabş : Fabrika fiyatınadir. -

Ci~ali la~rikaları ınn~nrınıun~en 
Fabrikamızda numuneleri görülecek olan hurda kilo olarak tah· 

minen 4200 kanaveçe, 840 sicim, 1050 tönbeki deris~ 400 tön· 
beki bezleri 280 tönbek:i tiftiği, bir adet demir su deposu bu ayın 
on be~inci günü saat onda alenen müzayede edileceğinden talip
lerin IOO lira pey ile fabrikada bulunmalart 

Dahiliye vekaıetinden: 
Bir ııy zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı llAn cdilon 

Ankara ~ehrinc su ihalesi işinin ihalesi teşrinievvelin 15 inci çar
şamba gıinii saat 15 de Dahiliye vekAleti miisteşarlık mnkıınında 

icra kılınac.ıktır. Taliplerin müracaatları. 

· .• • J!ı' -~~ . 

Fırıncı Esnafına 
lstınbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstanbul fırıncılar cemiyetinin 

idare heyeti intihabı 8-10-980 çır· 
şamba günü Kıraköy'de Hı vyır ha· 
nında 22 No. da kaın cemiyet mer 
kezinde yapılacatı ve sut 1 O dan 
!6 ya kadar intihaba devam eJ!le· 
.,.,ktlr. 

Dr.HORHORONi 
Beyoğlv Mektep solcak No. 35 

mBayene sabahtan akşamı kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane vt tedavll elıkt· 

rlldye labratuvarı. l(ar&köy 
Topçular caddısl M 

• 

~ 
Y~R~i 

}77 

M ~iDii -;. ' HAKİKİ 
~ ' t 

1 

HER -· 
·~. 

·-
I • 

-rı 

$ lERDE 

E ARHINll RADiU 
lstan~ul ~üınrü~leri ınu~alaza ınll~irli~in~en: 

1- Muha[aza meraki' i için ! 20 derecesi hararette 720- 725 
derece sikleti izafiyede 80 ton benzin mubayaası 20 gün zarfındc 
kapalı zarf usulile münaklsaya konulmuştur. 

2 Şartnaıne lstanbul'da Gümrük muhafaza müdürlüğünden 
istenile~ektir. 

3- Taliplerin % 7,5 teminatı kafiye akçesi veya Banka mek
tubile ihale p;ünll olan 27 teşrinievvel 930 paz:ırlesi. günü saat 
14 te muhafaza miıdiriyetinde hazır bulunmaları. 

taleli a~arllnıanları ınll~iriJetin~eu: 
LAielide tayyare aparamanlan~da ke~ifname ve şartnamesi 

veçhile yapılacak tamirattan havlulara çimento karo ferşi ı 100 
ve cephedeki organlar tamiri 350 ve yağlı boya imalı ~JO lirada 

talibi uhtesindc olup tcşrinievveiin dokuzuncu per~embe günıi saat 
l 2 de kat'! ihalesi yapılacağından daha tenziline talip olanların 

mezkfir günde salıah saat dokuzdan on ikiye kadar apartımanlarda 
müdiriyet dairesine müraeaat etmeleri. 

Fransız htılııUmetı menbatarınl1an •hrı1c edllmıs tuzları havı e VICHY-ETAT M~ıatrerao8 
Totlıllmadu ıatınımı · rıcHr - Elif mu*aıw mvsırrt• ıslerınıt 

FRANSIZ HUKUMETININ aıe nbaları 

VICHY CELESTINS Damla. Kum. Alı\mı 
mafsafiye hastalıkları." 

VICHY GRANDE·GRILLEKaracl{r~:atalıklaro. 
VICHY•HOPITAL Mide ve Barsak hatalıkları. 

Erzak münakasası 
Kilo 

75,000 
18,000 

cin~i 

l!:kmck İstanbul Ayvansaray ikind unundan 
Et birinci sınıf 

Rize jandarma mektebi müdüri
yetinden: 

'.\lektebin senelik ihtiyacı olan yukarda dns ve mikdarı yazılı 

ekmı>k ile Et 6· 10-930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. Münakasaya i~tirak ede
cekler bedeli muhamınincnln yüzde yedi buçuk nisbetindeki te
minatı muvakkata akçasını veyahut kiymtti muharreresi üzerinden 
istikrazı dahilt tabvi!Atını veya borsa fi}atından yüzde on nok
sanile dip,-er mili! esham ve tahvilAun mal sandığına teslimini 
havi makbuz suretini veya banka kelaletnamesini hamilen 25-10 
·930 cumartesi gıınii öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar 
mektep miidıirlyetindcki satın alma komisyonuna müracaat etme
ler; ilim <•lunur. 

TnrtiJe kibrit in~isarı 
Türk anonim şirketi murakıpliğinden: 

• 
Türkiye kibrit in~isarı Türk anonim şirketi heyeti umumiyesl 

fcvkalAdc olarak lçtıma etmek üzre muhterem hissedaranın ı 930 
~enesi birinci te~rinin 23 tarihine müsadif perşembe günil sııat 

11 de lstanbıı\'da veni postahane arkasında Bencibare hanında 
kAin dairede hazır bulunmaları rica olunur. 

İşbu heyeti umumiye! fevkaladeye iştirak için şirket nlzamna· 
mei esasisinin 24 ve 26 ıncı maddesi mucibince vek!leten veya 
asaleien on hisseye malik zavatın nihayet 13 teşrinievvel 1930 
tarihine hadar hisselerin şirketin merkezi idaresine veya Türkiyede 
iş, Ziraat ve Felemenk Bahri;;efit Bankalarından bitine tevdi ile 
alacakları makbuzu içtimadan bir gün evveline kadar şirkete irsal 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ruzname! n.üzakerat: 
1 - Hükfiıneci Cumhuriye ile şirket beyninde mün'aklt 8-6-930 

tarihli iti!Afname ile şirketin tasfiyesi hakkında karar ltilıazı. 

2 - Tasfiye memurlarının ve salAhiyetlerlnln tayini 

DevletDemiryol arı 
idaresi iliinatı 

--=----- ·---ı ............ m;ı;;ııı:m...I 
Teşrinicv\ el 930 tarihinde icra;ı mukarrer Eskişehir• :ıile 

mektebi talebeleri için !uzumu olan elbi ·e, k;ı,ket. pelerin ve aya 
kabı mıınakasası 12 Teşrinievvel 1930 pazar ~ıınii saat 16 ;a 

tehir edilmiştir. 
:\hinaka.-;aya iştirak edeceklerin tekit[ Ye rcminııt mektuplarını 

aynı günde saat 1 s.:rn a kadar münakasa komisyonu k:ltipli~ine J 
vermeleri ldzımdır. 

Kullanılacak kunıa:j, astar, düğme, ayak kaplar için deri, kfüel 
,.e sai•e numunelerini ve elbise, kasket, pelerin ve kunduralar•n 
biçım ve tarzı imalini görmek için Ankarada Malzeme dairesine 

müracaat olunması. 
Fiatlarda esas bu numunelercıir. 

Şartnameler beşer lira mukabilind" :\nkarada ve 1 laydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik olunabilir. 

* * * 
Demir levha, putrel ve köşebent demirleri kapalı zarfla müna 

kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasa_:a iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
t~minatlarını, ~ynı günde saat 14, 30 a kadar komisyon kAtipli 
ğıne vermeicrı l:\zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada 
ve llaydarpa,ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 750 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 27 -1 O- Q30 pazaı tesi günü saat l 5 te An karada Devlet • 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvıık

kat teminatlarını ayni glinde saat 14,30 a kadar muıınkasa komis 

yonu katipliğine vermeleri lAzımdır. 
Talipler mtınakasa şartnamelerini be~ lira mukabilinde .\nkarad. 

ve Haydarpa:acla idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
---------------

BariciJe Vekaleti tevazını Mu~uriJetin~en 
Cinsı teslim mahalli 

\'ekalct 
;\lıktarı 

50 ton 

25 " 

Kok 
Antirnsit 

'.\lan~al kömuni 
Misafirini ecnebiye konağı 

2000 0kka 

-1-000 " 
" " 

.. , .. , 
" 

Odun ,, ., ...,,~,, 

Yukarıda miktarları gösterilen mahrukat Tc~rini evYelin '23ün· 
eli gllnıi ihale edilmek uzere müzayedeye konulmuştur. 

itaya talip olanların ~eraitini anlamak için Levazım l\lüdıirllı

gllne ve ihale giınıı de mıibayaat komlsvonuna müracaatları liiZU"1 
ilin olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

41 

Sablık emlak 
Mevkii ve nevi 

Beşiktaş Abbasap,-a mahallesi Jlasanpaşa deres• 
4, 6, 8 numaralı bostan. 

Teminatı 

T. L 
;;oo 

70 Beykoz Tokat mevkii 82 dönüm sebze bahçesi 500 
?'2 Üsküdar Altuni zade Valde bağı, ahır samanlık 600 

ve rrazi 
84 Karadeniz sabili Yazla çiftliği cıvarında küçuk - 500 

büyük Kum çiftliği 

Bal!da muharrer emlAk saulmak üzre şeraiti atiye daire,;indt 
müzayedeye konulmuştur: 

l - Müzayede (kapalı zarf) usulü iledir. 
2 - ihale 13-I0-930 tarihinde Ankarade idare meclisimiz hu

zurunda icra edileckdr. 
3- ihaleyi milteakip bedeli ihııle derhal peşinen tesviye edile

cektir • 
4 - Talipler teklif mektuplarını her mülk hizasında baltda 

gösterilen teminat ınektuplarile ve şubelerimizden alacakları hlr 
kıt'a şartname ile birlikte ihale gününden evvel Ankarada umum 
miidürlüğümüze tevdi etmelidirler. 

... ARNAVUTKOYLNDE 
Leyli ve Nehari - Kız ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana •ınıfı, ilk sınıfları va ayrı ıa,kll6t 

dahlllnda kız ve erkek orta ve lise kısım 
lerını muhtevidir. 

1 Teşrinievvelde derslere başlanmışbr. 
Tel. lst. 2867 - Bebek 2 JO 



8 SALI ~ . TEŞRlNIE\'\ ı·:L 1930 

Dantos ·Hasan diş macunu Bir harlkai 
san'at olup 
20 kuruştur 

D.ANTOS Diş macunu di,led 100 sene ya~atır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir, kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan te!essllhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerıııe 
oıbi olur. ARızda ğayet l!tl! bir serinlik ve rayilıa bırakır. Mikropları imha tdir ve aftızdın gelecek her türlü hastalıkların sirayttine mani olur. Avmpada daima birinciliği alır ve birinciligl diplomalarla musaddaktır. En h tiyuk muka!Atl 
ihıu eder, Altın madalye ve ni,anlar almıştır, Hatan ltcza Depoıu. Dantos Di' Macunu yerine başka bir msrka verilirse almayınız. Ç tinki DANTOS dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzaratıdır. 20 kuru~rur. 

Emniyet sandığı em
lak müzayedesi 

IOI 

... 
• 

Kat'i karar ilanı 

1. 
J M.rllunaıın cins n nevi ile 

mıvkll ve mLİfttm!lltı 

Borçlanvn 
ismi 

t• 10'81 Erenlrö,ünde Sahr1171 cacllt mahalleaınde Etemefendl 
solraiıftda esiri, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134 nu 
...-.Jı üç yiİE otuz dokuz artın arsa üzerinde muhte 
IÜı ..... hane ve dükkan eseri ebniyeai ve iki bin altı 
ya .ı-, bir artın bahçeyi ve yüz elli artın ana üze 
riade ı.a..ir bir katlı ve arkaıında birer odayı •e ,,_ 
kiz y;ız elli artın bahçeyi havi iki dükkarun tamamı. 

Madam Katinko 

1IMt ~ Çtrtwda Haoohaaan .... halleainde eaki, Hacıhasan ve 
yMİ K11hl>e tekkeei ealü, 14 ve yeni, 9 numaralı yet 
Mİ! .,.,., araa ünriade ahtap üç katta biri sandık 

Ye lıiri küçük ve hiri cameİlanl. bölünmüı olmak 
..._ altı oda, iki sola, bir antre, bir IM'nıç, bir kuyu 
ve yirmi arı• araa üzerinde bir matbah ve mahallen 
otuz ilri arıın INıhçeyi havi t-W-e muhtaç bir hane -
llİn tamamı. Faika ve Naıibe Hanımlar 

• 
... 1e11 .... Balurlrıö,ünde Kartakepe mahallesinde al&su mevkiin

de ..ıu J, 5 ve yeni 8 numanılı iki yüz arıın arsa üze 
n.de - pıb ahtap iki buçuk katta bir sandık ve iki 
oi cilo.n11İİllla oclaaı olmak üzere on oda, bir sofa, iki 
......... ve od.ı.na birinin içinde ıusulbaneyi, bir laf 

W., lıir -tı.M, odun ve köınürlük ve ıelııiz yiiz otuz 
,..ıı; ...,... lııehçeyi haTİ bir hanenin tamamı. 

-Hatice Nuire H. 

- .. 1 ... ÇD'fll'• Ha•llee)'İııl m.hallesinda Haydar cadcleain -
• ..ıu, f, il ve yeni, 40 numaralı altı ,üz artın 
- ü...;nde ıu-n llç ve kısmen abtap üç bu
,.. lııoıtta ..ıt.n.hk kmnı on yedi oda, lıir salon, üç 
...... lıir llMillMI _., bir malta ev altı, iki kömür
Hlr, ı..ı.n ocajı, bir aarnıç .harem kısmı, on bir oda, 
- ıılııNıla böNamiit ilü ıalon, üç kiler, bir taılık, bir 
tukunlıa, bir ...utfak, bir hamam, ev alb ve bin do
kuz :pk arıın tı.lıçeyi havi bir konağın tamamı 
lama!! HUiu ve Melı- Tevfik Beyler 

3'0 1Ut 2141 Kaaımııaıada Ceımilkebir mahallesinde Odalariçi ao -
luıiıada ealri, li, 16 milkerrer ve yeni 14, 16 numara 
lı cloloean ı..., "'1ın arsa Üurinde llİl§&p ikiter bu -
fllk kana biri üç oda, iki sofa, bir çimento tatlık, bir 
mutfalr, bir loönoürlök, bir tulumba, diğeri, 16 numa
lstı, dört oda, iki ıola, bir çimento tatlık, bir mutfak, 
lıir kömürliik, bir tukımba, bir mütterek kuyu ve kırk 
artım 11a"9epi bavi iki laanenin tamamı. 

Fa- ve Hüsniye H. lar 

Sil 108lt 271• Ş.hHdı ..... ında Kalenderlıane mahallesinde Kalen -
cie.ı.a.e -U sokaiında eski 8 ve yeni, 10 numaralı ı 
b.,. ,U a...,. ..... Ü.Sinde ahtaP üç katta on altı oda, j 
cl6rt tola ıltirt talon, liri kiler, bir mutfak, bir tatlık, 
lıir ... havlu, bir t...yu, bir kurnalı hamam ve bahçe
de elli ar11n ana üzerinde bir mutfak ve bin elli arıın 
bahç.,.ı ve derununa cari nmf masura mailezizi ha
Yi bl!t laorıaiın tamamı. Şükriye ve 
Emine Şevkiye Hanlllllarla Mail Kal.fa 

191 11111 J078 Gal•tada Beraketzade mahallesinde Hacıali soka -
kında eelci ı, 2 mükener 4, 4 mükerrer ve yeni, 2 ila 

1 numaralı yüzyetmiı artın araa üzerinde kargir bet 
katta ve dört daireden ibaret olup her daire dört 
oda, IMr mutfak, bir hela ve koridoru ve ayrıca bod
nım laatında dört kömürlük ve üstünde camekan ''e 
f'll""!ırhane ve altında üç dükkanı havi mükemmel 

ı,,, aparhmanın tamamı. Ali Riza Bey 

J!8 900 >194 Osküdarda lhsaniye mahallesinde lhsaniye soka -
fınd_ ıt.aki 21 ve yeni 83 numarah yüz aekıen artın ar· 
1e ÜzJmde ahıap iki katta biri sandık odası olmak 
..._ . akı oda, bir tatlık, bir mutfak ve yüz altmıt ar
..,. bahçey havi harap bir hanenin tamamı. Ali Mithat i 
Efendi ile Fatma Hacer Emine Şükriye, Aytc 

Namiye ve Münevver Hanımlar 

411 !Mil 3481 Çartıda KHeeiler sokağında seki ve yeni 2 numaralı 
yirıni bil· artın al'ıa Üzerinde lt:irgir bir katta bir dük 
W..nın tamamı. Münire Hanım 

töS i444 31110 Fatihte iarıııüzelde lskenderpaşa mahallesinde eski, 
ş.ı.infendi ve yeni Dağnekci aokağında eski 2 ve ye 
nl 10 nu..,..Jı yllz artın ana üzerinde karııir iki kat
ta biri Nndık odaaı olmak üzere bet oda, ;ı.; sofa 
bir mutbah bir kuyu ve kırk sekiz artın bahçeyi ve 
altında bodrumu havi bir hanenin tamamı. Fatrna 
Sabire Hanım ve Kemal Bey 

425 S600 3665 Hatapkapıaında Hocahamza ınahalle•inde Şeyhio-
l&mkapısı caddeıinde eski 4, 1 ve yeni 6, 8 1 numaralı 
iki yüz elli artın araa üzerinde ahtaP üç katta beti so 
fa üzerinde bölünmek ıuretile aynlrrut olmak üzere 
on dokuz oda, bir mermer avlu, iki methal, iki kö -
mürlük albnda mahzenive altmıı aı· tın arsa Üzerinde 
iki oda, ve elli artın arsa üzerinde mutfak ve üıtÜn· 
de bir oda ve bahçede kuyu ve üç yüz doksan arıın 
bahçeyi havi muhtacı tamir bir hanenin tamamı. 

Yahya Efendi 

"93 2700 3707 Haydarpatada Rasimpa§B mahalleıjnde eski Haydar 
pata ve yeni Otonefendi sokağında eski, 46, 46 mü
kerrer ve yeni 77, 79 numaralı yüz on arıın arıa üze 
rinde ahşap üç katta bet oda bir sofa, bir matbah bir 
kömüruiık biri küçük olmak üzere iki tatlık ve otuz 
artın bahçeyı havi yeni bir hanenin tamamı. 

Fatma Huriye H. 
305 1625 :l925 Sultanah,..~tte Kapıağası mahallesi"de Fenerli toka.-

iında eıki ve yeni 11, 11 numaralı seluen alb artın 
ana üzerinde kargir üç katta altı oda, biri ufak ol -
mak üzere iki sofa, bir mutfak, bir taılık, odun ve 
kömürlük ve altında bodrumu ve yirmi dört arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Zübeyde ve Meli -
ha Hanımlarla Seyfi Efendi 

146 1846 4006 Erenköyünde Merdivenköy mahalleıinde çeşme so -
kağında eaki 1, 6 ve yeni 1 numaralı yüz yirmi altı 

arşın arsa üzerinde ahtap iki katta biri sandık odası 

olmak üzere beş oda bir sofa, bir gusulhane ve yirmi 
• yedi arşın araa üzerinde ahşap bir katta eıki bir saman 

lığı, 26 artın araa üzerinde harap bir mutfağı, bin altı 
yüz yirmi bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Cemile H. ve Mehmet Ye Hakkı Zihni Beyler 

94 417 4008 Çarııyıkebirde Fesçiler mahallesinde Feıçiler cadde-
sinde eski ve yeni 56 numaralı on üç artın arsa Üze. 
rinde ki.rgir bir dükkanın ruaıf hiaaesi. Hatice H. 

1955 5145 4023 Mahmutpaıada Mahmutpafayı veli mahallesinde eski, 
Nuruoımaniye caddesi ve yeni, Nuruosmaniye cadde 
si kapısında eski, 68, 70, 94, 96, 98 ve yeni, 108, 110, 
86, 86 numara1ı seksen arşın arsa üzerinde k8.reir birer 
katta ve 108 numaradan maadasında ahıap birer oda 
ve 86 numaralısının arkasında ve yetmiş arşın arsa 
üzerinde ahtap bir kısmı ve yüz eDi yedi arşın bah
çeyi havi dört dükı.inm tamamı. Münire Hanım 

385 ll40 4062 Balatta Hacı laa mahallesinde Hafaflar aokağında es 
ki 39 ve yeni, 33 numaralı on yedi artın 

ana üzerinde kftrııir bir katta bir dükkanın tamamı. 
Elyesfamahom Efendi 

Yukarda cinı ve ne'rİle mevki ve milıtemilib yazılı emlik hizalarında 
göaterilen bedellerle talipleri üezrinde olup 11 teıriaieYVel 930 tarihine mü 
ıadif cumarteai ııünü saat ikiden itibaren müzayedeye mübaıeret oluna -
rak (Mu1ıammen kıymetlerini)) ııaçtiil takdirde kat'i kararlarının çekil 
ıneai mukarrer bulundufunden talip olanların mezkur ııünde saat dörde 
kadar aandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten son"' YUW bu
lacall müracaadann kabul edilmiyeceji ve mezkur emlilce evvelce talip 
olanların kat'i karar eanasında hazır bulunmadıkları ve batka talip zuhur 
eylediti takdirde evvelki taliplerin müaayede.Ien çekilmiı addolunacakları 
lüzumu ilin olunur. 

ISTANBUL BELEDIYESi 
ILANLARI 

lstanbul Belediyesinden: Üsküd :ırda işleyen otobiislcre ait Lıcrct 
tarifesi şekli atide tadil edilmişt;r. lh'ın olunur. 

Ügküdor Doğan Fakülte Kadı Sakız Bap;lar 
cılar köy zaj!acı liaşı 

Csküdar O 5 10 15 5 ' 10 

Bulgurlu Nuhku 
yusu 

ı 5 15 
Uoğancılar 5 O 5 10 1 O 15 20 10 
Fakülte ıo 5 o ıo ıs ıo XX20 10 
Kadıköy 15 10 ıo o 20 20 25 15 
Sakızağacı 5 ı oX ı sXX 20 o 5 10 10 
BAğlarbaşı 1 O 15 1 .5 20 5 O ıo s 
Bulgurlu 15 20 20 25 1 O 1 O o 15 
Nuhkuyusu 1 il 1 O 1 O 15 1 O .5 15 o 

(X) Karacuhmet Bağlarba~ı tarikiyle gidileısc 
(XX) K. Ahmet l:I. Başı tarikile 20 kuruştur. 

Yirmi kuru~tur. 

Pazarlıkla arpa saman 
lstnnbul Belediyesinden: Lüzumu olan 5 ı f)5 74 kilo arpa ile 

557570 kilo saman pazarlıkla satın ahnııcaktır. T alip olanların 
arpa için 2338 lira ve saman için 1150 mıkdarında teminat 

akçelerile beraber 1 1 teşrinievvel cumartesi gtimi saat on beşe 
kadar Levazım mtidıirlüğiine gelmeleri. 

Galata ithalat 
lüğünden: 
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63 O Ogji~c n 
92 Fermejüp 

ı 450 Sebze konsl·rvesl 

40 Yazı kilp;ıdı 

14 .\ Tasuralık çubuk 

15 Kı\zip telli meşin 

90 Karbonat dö şc 

90 Talk 

200 

90 

Karbonat dö şe 

ı 78 Yünlü kasket 

terlik 

27 Yangın söndiiriicü Aleti 

13 S tılfant dö zenk 

33 :\fonyazi kalsine 

2.5 Karbonat dö manyıii 

43 ipek ko rdele 

65 !~ezalı sabun 

100 Karbonat dö şe 

1800 \laden sııyu 

1985 Soda 

:J b•ans 

2,500 Suıltır dö horyan 

159 ipekli ylinlii men:<ucat 

9 Yün mensucat 

Rıhtım antreposunda bulunan bah\da yg1.ılı eşya 2 IO·•J:JO ta

rihinden itibaren 90 ~tin 'Tltiddcllc mıı/.~)Tdcyc konulmu~ olmakla 

taliplerin >:>*'s komisyoııun:ı mur:"''lilıları 

Hiç beklenilmediği bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Piyango bileti 
almakla kabildir. Onun 
için: 

Tilll~E rlllNGO~~ 

SEYRISE!'AİN 1 
Merkez A~e nta; Gal at' kör ru 

Başında; Beyo.~lu 2.162 Şu: '· 
acentesi; Sirkeci'de . fühürd ır 
zade hını altınd'l. T eldon ht 
274-0 

Ayvalık sür'at 
postası 

BiLETiNi ALINIZ. 
(Mersin) vapuru 7 te~rinievv c l 
salı 17 de Slrkecl rıhtımınj11 

kalkarak Geliholu Çanakkale 

Küçükkuyu, Edremit, Burhan· 

ye, Ayvalıjf• gidecc'' ve d 01· 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 'fEŞRİNİ 
EVVEL !930 DADIR . 
Büyük 

40.000 
ikramiye 

Liradır 

nüşte mezkCır iskelelerle birlil.t' 

Altunolu.lfa uğrayarak gek· 

cektlr. 

Mersin postası ·· 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme
ıinden: 

Müflis Kasap zade Emin Beyin be 
delini sekiz müsavi taksitte ödemek 
üzere i1k taksitini vererek emvali 
metruke müdiriyetinden altmış bin 
beş yüz liraya 27 Şubat 1926 tarihin
de satın aldılt icareteynli Evkaftan 
olmasına mebni 10 Mart ı927 tarihin 
de Evkafa devrolduğu anlaşılan Be
yoğlunda İstiklil caddesinde kain 
197, 197, 197 - ı numaralarla mu
rakkam ve arka tarafından hava so
kağında dahi sekiz numara tahtında 
methali olan ve İstiklill caddesi üze
rinde iki ufak dükkanı müştemil z<

min katı elyevm marangoz imalatha
nesi olarak kullanılır. 

Mermer methali ve merdivenle kıs 
men zeminden biraz yüksek bir sa
lon ve aralığı ve arka taraita üstü 
camekanlı geniş mahalli ve hava so
kağında bir katlı ayrı bir odalı kıs

mı bulunan ve birinci katta buzlu 
camlı bölme ile ayrılmış müstakil ve 
koridor üzerinde abdestane ve san
dık odasını ve taş aralık ve ön ve ar
ka tarafta iki büyük odadan milteşek 
kil bir dairesi keza ikinci katta ayni 
taksimatta ikinci bir dairesi yine ü

çüncü katta ayni şekilde ve ön ve ar 
ka taraflarda ikişer odayı ve bir he
ıa ve bir mutfağı ve en üst dördüncü 
katında da bi~ oda ve cam örtülü 
taş dö,ell bir taraçayı ve her tara 1-

fında elektrik tenviratı ve terkos su
yu tf"sisatını havi ve bir zemin ve 
dört kat ki ceman beş katlı kagir 
muhkem bir bap apartman 27 Teşri
nievvel 1930 tarihine müsadif Pazar 
tesi günü saat 14 te ikinci arttırma 

suretile satılığa çıkarılmış ve en çok 
bedel verenin üstünde bırakılması ka 
rarlaştınlmış ve bu bapta tanzim e

dilen satış şartnamesi ve tafsilitı sa
iresini dahi 5 Teşrinievvel 1930 tari
hine müsadif Pazar gününden itiba
ren mahkeme kalemindeki dosya111n
da müşterilerin enzarı tetkikine ar· 
zolunmuş olmakla peşin para ile ve 
yanına mukasseten mezkur dükkan
ları ve apartmanı satıQ almak istiyen 
Jerin kıymeti muhammenesi olan 
( 45,000) liranın yüzde onu nisbetin· 
de pek akçesini müstashiben muay
yen gün vr: saatlerde ikinci ticaret 
mahkemesinde müteş~kkil iflas ida
resine müracaat eylemeleri iliin olu
nur. 

Karadeniz postası 

T ·· J · vapuru 9 
Uf ( l Ye Teşrlni~vvel 

Perş·· erııbe gilnii saat 
20 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

( Zonguldak, ine bolu, Gerze, 

Samsun, Ordu, Girefün, Gö

rele, Blıyilk liman, Trabzon, 

Şürmene, Rlzt, Mnpavri, Pazar, 

Hopa)ya azimet ve ayni lekele

lerle Ünye ve l''at5aya ugrayarak 

avdet edecektir. 

Y ilk ve yolcu i9ln mahalli 

müracaat: Sirkeci salonu karşı 

sındıı Mizan Oğlu Han No: ıı 
Telefon Istanbul 3!54 

Jsıonbul ikinci tlcuat mahkeme
sinden: Mahkımtce lllAsına karar 
verilen Galato'da tabak91 ICoço oı. 
çosun sırı defleri ıanılm edilerek 
m.ıhkeme kalemine tevdi ıdildlltn· 
den alAkldarının müracaatları ve 
alacaklıların son içtimaı 1-11·980 
cumart<'I gilnU icra edllecejl;inden 
bütün olacaklıların yevmi mezkiırd" 

•aat ondöıtıe l'tanbul asliye ikinci 
Ticarrt mahkemesine müracoatları 

ll:ln olunu~ 

ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
İflasına karar verilen Osman Paşa 

zade Abdülkadir Beye ait olup satı
lığa karar verilen Kağıthane karye
sinde Osman Paşa çiftliği namile 
maruf ve hissesi ( 4500)' liraya takdir 
edilen Ayazma sokağında 1, 27, 28 
numaralı kigir ahır ve samanlık ve 
tarla ve meranın üç hisse itibarile bir 
hissesi satışa konmu§tur. 

Kağıthane karyesindeki Osman pa 
şa çiftliği namile maruf çiftliğin kay 
den hududu: - Mustafa Efendi bili 

( Çanakkale) vapuru S 
Teşrinievvel çarşamh~ 11 d~ 

Galata rıhtımından kalkarak 

Çanakkale, 1zmir, Küllük, Bod

rum, Radrn:, Fethiye, Finike. 

Antalya, AIMye'ye uj(rayarak 

Mc~sin'e gidecek ve dönüşte 

ayııı iskelelerle beraber Taşu· 

cu Anamor, Kuşadasına uğra

yacaktır. Andifli ve Kalkan yol

µ ve yiikü gidiş ve gelişte Fet· 

hiye'de aktarmn ıuretile alınıp 

verilir. Çanakkale için yük 

alınııaz. 

İSKENDER1YE 
sür'at postası 
(EGE) vapuru 10 

teşrini eve! 

cuma ı Oda Galata rıhtımından 

kalkarak cumartesi sabahı lzmi· 

re varır ve lzmirden s~at 12 
de kalkarak pazartesi ~aat 1 O 

da lskendcrlyc'yc varacak ve 

çarşamba lskenderiye\\en kal

karak lzmir'e uğrayarak lstan 

bnl'a ı 2 de gelecektir. 

ISKEDERIYEDEN nktarma 

PORTSAIT için de Eşya ka-

hare Aziz Ağaya firağ edilen hane 
ile Fatma ve Seher Hanımlar ve Tev 
fik Ağa ve Tahir Efendi haneleri ve 
bahçeleri ve tepeden Burıaz tariki 
ve bahçe duvarından ceviz ağacına 

kadar ve andan Kızıl bııyırından dik 
yukarı boğaz tariki ile ve andan dik 
aşağı Baruthane dibinden dik yuka
rı üç yol ağzı ve KAğıtane karyeııine 
gidecek yolca dik aşağı derununda 
mandıra karşısında kuyuya kadar a
lettahmin üç bin sekiz yüz yetmiş 

beş dönüm mikdarında arazi dahilin 
de tahminen dört yüz elli beş arşın 
terbiinde bir kattan ibaret üç kapı
lı kigir mandıra ile ittisalinde tah
minen yüz kırk arşın terbiinde tahta 
n!oi kıigir fevkan!si ahşap iki katlı 

harap zemini toprak bir ahır üstünde .__b_u~l~o_lu_n_u_r_. _________ 
1 

ufak bir soıa dört odayı havi mekan Trabzon ikinci 
yeridir. 

Çiftlik arazisinden tahminen otuz 1 postası 
altı dönüm arazi menafii umumiye [Reşitpa~a] vapuru 9 teşrinie\ el 
namına meclisi umumi belediye kara Pcr,embe akşamı Galata rıhtı 
rile terkos ıuyu kumpanyası tarafın- !~undan kalkarak Inebolu, 
dan istimlak olunarak tasfiye havuz- Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
lan inşa edilmiş olduğu görülen mez Giresun, Trabzon, Rize Hopa' 
kfir arazi tahmin•n bin beş yüz dö- ya gidecek dönüşte Pazar 
nüm kadarı mezru ve hemen bin dö- ishles\le Rize, Of, Trabzon , 
nüm kadarı kabili ser olup aksamı Polathane, Giresun, Ordu, 
sairesi Tepedere ve vadiden ibaret Fatsa, Samsun, İneholu'ya 
olup açılmamış mer'a halinde arazi ol uırayarık gelecektir, 
duğu ve bir kısmında sahibi senedin 
muvafakatile karye ahalisi tarafın

dan zer edilmekte olduğu anlatılan 

i§bu çiflikte Kalkandelenli Ü zeyli A 
ğanın üç sene müddetle ve senevi 
dört yüz lira icarla konturatb oldu
ğu ve bedeli icarını defaten verdiğini 
kendisi burada olmayıp Bandırmaya 
koyun götürdüğünden konturatoyu 
ibraz edemiyeceğini biraderi Mecit 
Ağa dermeyan etmiştir. 

Mezkfir çiftlik hisseıi 10 Teşrinisa 
ni 1930 tarihine mü•adif Pazartesi 
günü ve müteakip üç günde saat 14 
ten 16 ya kadar açık arttırma sure
tile satışa çıkarılmış ve en çok bedel 
verenin üstüne bırakılması kararlaş
tırılmış ve bu bapta tanzim edilen 
satış şartnamesi ve tafsilfttı saireyi 
anlamak istiyenlerin 15 Teşrinievvel 
930 dan itibaren mahkeme kaleminde 
ki dosyasında müşterilerin tetkikine 
arzolunmu§ olduğundan talip olanla 
nn kıymeti muhammcnılcrinin yüz
de üçü nisbetinde pey akçesile bera
ber muayyen gün ve saatlerde İkinci 
Ticaret Mahkemesinde müteşekkil if 
18s idaresine müracaat eylemeleri i
lan olunur 

Devredilecek ihtira beratı 

Elektrik kuvve! inılsaiyelerlnin 
tanzimi iyin tertibe~ hakkındaki lcaı 

için Slııal m~düri; •il umumiyesin
den lıtlhsal edilmif olan 15 Teşrin
ıvvol 19!8 tarih vı 608 numaralı 
ihtira beratı hakkında ıı., kere baıka· 
ıını feroA" veyahut icarı verllecıgln

den mezkiır lhtireyı '3tın almak ve 
yahuı i•ticar cıınck arzusunda bulu· 
nan zevatın htanbul Veni postahane 
ark8'ında Aıır efendi kijılfphanesi 

caddesinde Türkiye l lanının 18·22 
numaralarında k~in \ekili HANRI 
WALTEll !STOK efendiye mtirı 
ca11t ıtmr.lıri jtn olı.ı..: QT. 

DOÇE LEY ANT LINIYE 
Hamburlil, Brem, AnYari . 
htanbul Yll Bahrı Siyah ara 
nnda azimet va ıı.Ydet munt:ı 
zam postası: Hamburlil, Brem, 
Stetin, AnYers YB Roterrlam 

dan limanımız;ı muvaselati 
bekl1.1nen vapu rhr ; 
Tlnos vapuru limanımızd' 
lmbros ~ 6 te~rinevvcl e doğru 
Derindjc ,, 13 ., " 
rommer 18 " ., 

Burgu, Varna , Köstonce , Kala; 
ve lbrall için llmıınımızdan 

ı,.reket edecek vapurbr: 
Tlnos vapuru limanımızda 
Derindje " 18-16 teşrinicvveld~ 
ta milde 
Nopli• vapuru 17- 19 tefrincvveldc 
uhmlide 

Hamburg, Brem, Anver!!, Roıerdam 
ve Dınçlg için yalanda llmarumıt.· 

dan hArelı:eı edecek vapurlar: 
Ostse vapuru 6-7 tışrlnlevvddc 

tıhmllde 

Smyrna vapuru 4-5 teşrine\ · 
velde tahmilde 
Samos vapuru 9-10 tcşrine\·· 

velde tahmllde 

Yakında Rodos, Anvers, , "" 
terdsm ve Hamhurg limanları 

için hareket edecek vapurlar. 

Yalt> vapuru 16· 17 te~riniev\'elde 
tahmilde 

Fazh tar~ ; Al 'çin r.aıata 1 ı 
Ovakimyan 1 lan ııı d ı kA .ı 
mıııııl ac!'nte l ı~iıı c ııı ırnc:ı : ıt 

'l'e ' fon · J· ,-..: ~lıı !J.\i - h : ~ 


