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BUGÜN 
2 ne! sahifede : ' 

1 ~ Taribi tefrikamız~ Abdül- -
hamit 2- Harıcr ve son haberler 

3 üncü sahifede ' 
t - Ocak şimdiden kış için ~ 

hazırlanıyor ~ 

3- Bir Jmam ustura ile 
intihar etti 

4 - Belediyede yonl tefkll4t 
için reyler 

5- Kanunlarda tadiJAt naeıl 
olacak ? 

NUSHASI 6 l(l!RUŞTUR 
~· ..... .. ....................... =. = • • .. ,. b • 6 

2- Alman tayyaresi niçin ~ 
gelmedf? 

4 llacij sahil~de 
ı - Roman 

- .~~~::r~r:ı;,1 Rusya i-1-e rı ır safhaya girdi sayılabilir: 
aramızdaki bir çok meseleler halledildi •• 

":; ı\ylaı:danberi beklenen Müsyü T f•k R•• t•• B d•• 1 ~St'in raporu, -~r~k alaka.dar- ev ı uş u ey un 
~rca meçhul degıldır. Parıste-

Fethi Beye 
cevap .• 

" kı Düyunu umumiye meclisi i- M k d ıd• 
L daresinin SOn zamanlarda inti- os ova an ge ı 

\ar eden bir tebliği adeta bir 1 

~arabet nümunesidir. Bu teb - H . . V k"l" . R d k" .. 
Vali b~g, Fethi beyin 

beyannamesine 
ceuap veriyor 

lığde Türkiyenin 1928 de im- arlCiye e l inin usya a 1 ffiUZa-
ıtladığı mukavelenin tatbikine kk d . b 
~ecbur olduğu ve Mllsyii Ris- kerat ha in a gazetemıze eyanatl 
ın raporuna nazaran buna im- intihap itleri yolunda 

i: kan bulunduğu ifade olunmak
taıitr. Anlaşılıyor ki, Düyunu 
'ıı:ııuıniye meclisi idaresi rapo-

M. Litvinof ve Karahan ile akdedilen içtimalar ve gerindeair •. 

r: tun kendi işine ve menfeatine f 
Uygun olan hükümlerini alıyor 
v: TUrkiyenin vaziyeti le- t 
hın.deki hllküm ve mad-

' 1e!eri bile bile ihmal e- l 
diyor. Halbuki ameli bir şekli , 
haı bulmanın yolu bu, değildir. 
liaıniller vekillerinin kanaatleri 
bi ifade eden tebliğe bakanlar, 

1 

U zevatın Müsyü Ristin rapo-
runu okumadıklarına htikmet- \ 
ltıekte haklıdırlar. Filhakika 
ltıUtehassısın mevzuubahs rapo
l'\ıtıda iktısadi vaziyetimizin 
h· ' 

l 

aıniller lehine bir vaziyet ih-
das ettiğine, statükoyu tebdil 

saatlerce ve samimiyetle devam etmiştir yarı;"1 gaz~tesin~e ~ün S. C. 
. . . F. lıderı Fethı Beyın ı,ıır beyan-

' · ti · kabul etmı~tır 
1 susı .. zıyare erı ~ · namesi çıktı. Bu beyannamede 
' Bugun A:nk~radan. avdet ede- - intihap işlerine müdahaleler va 
) c;k olan Ing.ıltere.nı?. Irak fev~~ ki olduğu, yahut ta şikayetle-

lade komserı Sır Hampresı . d' l d' • . b'ldi ·1· d . . rın ın enme ıgı ı rı ıyor u. 
ı yı kabu~ edecektır. . . . . Dün bu bapta Vali Muhiddin B. 

Aynı zamanda İngıliz sefırı- 1 .... t"k v 1- B · b 
. • . . ul ede- e goruş u . a 1 eyın eyana-

le diger sefırlerı de kab tını aynen dercediyoruz · 
cektir. Tevfik Rüştü B. b1;1gün "- 1: Fethi Bf. nin beyanna' 
Ankara,Y~ harek~t. e~ecektır. . meleri ve mündericatı hakkmd;o 

Hancıye Vekılımız Tevfık 
ı Rüştü Bey, dün bir muharriri

mizi kabul ederek aşağıdaki be 
ı yanatta bulunmuştur. : 
' 
1
1 "- Sovyet Rusyaya seya-

hatimden pek memnun olarak 
"ı avdet ediyorum. Buradan ilk 

defa olarak Odesaya ve oradan 

DDn sandık başlarındaki sahnel~r ve propagandacılar 

intihap bütün hızını aldı ! 
Serbestçilerin bütün gayreti boşa gidiyor ve sandıklar 

Cümhuriyet Halk fırkası reylerile doluyor 

Serbestçiler vergiler kalkacak, 
işçi gündelikleri artacak.. diye 

şeker 8 kuruşa satılacak, 
halkı kandırmak istiyor I- Cdecek ortada birsebep bulun

duğuna delalet edecek bir kayıt 
Yoktur. Hatta denilebilir ki, 
Uı:nuıni vaziyetimizde aksi ve 
ltıenfi istikamette olmak üzere 

1 
da Moskovaya gittim. 

Hükumetin istifası zama- -') 
nında Leningrada geçtim. Son

; ra tabii Moskovaya avdet ettim 
) ve oradan da Şimali Kafkasya
' nın Karadeniz sahilindeki Soçi 
) beldesine geldim. Oradan doğ-

·. İstanbul intihabatı dün de ş~hri- J ç?k vasıta!ara baş vuruyorl~rdı-_ 1~-, atmağa gelen Bomon_ti amelesi zorl• 
nıizin bütün kazalarında kemalı ha- tibabın daıma H. fırka&I lehıne inlri- kandırılmış ve reylerı S. fırkaya attı 
raretle devam etmiş, halk intihap şaf etmesi karşı fırka erkaılını müt- rılmıştır. Bazı taşkın gayretkeşler: 
mahallerine fevç fevç gelerek reyle- hiş meyus etmiş ve te!Aşa düşürmüt- - S. C. fırkasına rey veriniz. Ka
rini istimal etmişlerdir. İntihabat tür. S. fırka bir çok beyannameler :ıanç vergisi bu fırkada yok.tur. bazı tebeddüller vardır. Borçlar 

ltıeselesinin mütaleasında tediye 
lıabiliyetinin fevkinde amil ve 
ltıUessir başka bir kuvvet t~sav
"ur olunabilir mi?. Serbest 
C'.i.imhuriyet Fırkası lideri muh
terem Fethi Beyin çok yerinde 
?~arak geçen gün Mecliste dedi- ! 
!:ı gibi 1928 senesindenberi va- t 
~iYetimizde hAsıl olan tebeddül 

,, ~ ~ 

1 evflll Rüştü /Jey 

ru İs1anbula geldim. . 
) Bütün bu, on beş günden faz 
·,- la sÜren seyahat ve ziyaretlerim 
.J esnasında Cümhuriyet Türki- -
·~ yesine karşı ve büyük Reisimi-

ze karşı şahsımda gösterilen 

Ve ınaruz kaldığımız mecburi
Yet ve ihtiyaçlar karşısında mev Rusyaya ziyaret için gitmiş 
tut mukavele dairesinde tediye- olan Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Yi düşünmek, hakikaten bir cin- Rüştü Bey, dün sabah Rus sov
neı olur. yet hükumetinin tahsis etmiş ol 

_ çok büyük ve cidden kayde şa
yan müveddet ve hamiyet eser
lerinden pek mütehassisim. 
H er yer<le tabi ~ yaşta hükfunet 
ricali olmak üzere halk tarafın
dan fevkalade iyi bir kabul gös
terilmiştir. Ve her yerde Gazi 
ve Gazi Tiirkiyesi alkışlandı. 

Sovyetlerin büyük idare adam
larile temas etmek fırsatını bul
dum v~ kendilerile uzun uzadı-

Bugün efkarı umumiyeyi iş- diığu en yeni ve lüks vapurla
ı:aı eden Osmanlı borçları mese- rından Acaristan vapurile şehri 
lesini, hamiller vekillerinin yap- mize gelmiştir. Bu vapur, inşa 
tı edildikten sonra ilk defa Haricikları gibi sadece transpert cep-· 
hesinden mütalea etmek doğru ye Vekilimize tahsis olunmuş-
cleğildir. Bütçe meselesini, te- · tur. 
diye kabiliyetini de bıına ilave Tevfik Rüştü Bey, dün hu-

~tınek ve bunları birinci sıraya 
koymak lazımdır. Umumi bir [ 
buhran bütün meleketleri mü -
leessir ediyor. Dünyanın hiç bir 
tarafından bu buhran, varidatı ı 
•tttırmış değildir. Bilakis her ı 
"' .t "ıemleket mükelleflerin yükünii ı. 
\ahfif etmek mecburiyetinde ka
lıyor. Hatta biz de ayni mecbu
tiYeti hissetmiş bulunuyoruz. 
~u mecburiyetten dolayı, vergi
lerimizi hafifletmek yüzünden 
1aridat blitçesinde hasıl olacak 
~~ığı nasıl kapayacağız?. Tür
ıyenin iktısadi vaziyetini mil -

laı.ea edenler, bu noktayı düşün
~ek mecburiyetinde değil midir 
Cr?. 

Hamiller vekillerinin yeni- , 

(Devamı beşinci sahifede) 

den Ankaraya geleceklerini, hü
"'.ihnetle temas edeceklerini işi
tıyoruz. Vakı§ bugün üzerin
de bulundukları esaslar dahilin
de işin içinden çıkılacağına ihti
~al verilmez. Ancak meselenin 

Dehşetli bir lodos fırtınası dün 
Istanbulu kasıp kavurdu ! 

Muiılddln Bey 

mütaleamı soruyorsunuz. Beyan 
name dediğiniz bu neşriyatı Ya
rında gördüm. Beyanname de
ğil, S. F. liderinin kendi şuaba
tma yapmış olduğu birtamim -
dir. Kendi rüfekayi mesaisine 
hitap etmiştir. 

2: Bu tamimin ihtiva ettiği 
filhakika Fethi Bf. nin yazmış 
oldkları ve yahut gazetenin 
diğer mündericatı gibi uydur-· 
ma bir şey mi olduğunu takdir ve 
tahmin etmek için elde bir delil 
yoktur. 

3 - Eğer filhakika Fethi Bf. 
ye bu şekilde kanaat getirecek 
ihbarat vaki olmuşsa bu haber
leri verenlerin hakikate asla ter 
cüman olmadıklarını ve kendile 
rini iğfal etmiş olduklarını su
reti kat'iyyede temin edebilirim. 
Bilhassa hareketlerinin müraka 
besile mükellef olduğum memu
rin kendilerine isnat olunan hu-
susattan tamamen münezzeh ve 
vazifei kanuni'}'elerinin ifasın- -
dan başka hiç bir şeyle alakadar 
değildirler. Bu hususta şimdilik 
başka bir şey ilavesine lüzum 
görmüyorum.,,. 

Şairi Azam 
Abdülhak Hamit B. bir 
müddettenberi hastadır 

Teessürle haber aldığımıza göre, 
Şairiiizam Abdülhak Hamit Bey, bir 

her tarafta büyük bir sükunet ve hür bastırarak evlere dağıtmaktac'brlar. diye bağırıyorlardı. 
riyet havası içinde cereyan etmiştir. Vilayet konağında Masum amele bu yanlış telkinlere 

Halk biç bir tarafta tesir altında Hatta bu beyannamelerden bir derhal aldanmıştır. Bunun üzerine 
kalmam~kta~ır. 'Bütün reyler ?izeat kaç tanesini de cür'etkir ve meçhul vaziyetten memnun olan karşı taraf-
rey sahıplerı tarafından tam bır ser- bir el vilayet konağının içine bırak- tarları: . 
besti içinde sandığa .. at~maktadır. S. mıştır. Caddelerde, tramvaylarda ge - Y~şasın _s. fırka ... yaşasın h~ı 
C. fı•kasının bazı mufrıt propagan- ne s. c. fırkası rey varakalarmın da- fırka dıye bagırmışlar, fakat kendı· 

Hanımlar C. H. Fırkasına 
rey vermeğe giderlerken 

dacıları gene kendi fırkaları erkanı 
tarafından teskin edilmiştir. Fakat 

ğıtıldığı görülmektedir. 
Yalnız münevver ve şuurlu halk 

kütlesi bütün bu müfrit alayişe tebes 
sümle mukabele etmekte ve reyini C. 
H. fırkasına vermektedir. 

Beyoğlunda !. 1 
Dün Beyoğlu kazası intihap san

dığı akşama kadar Teşvikiye camii- j 
nin iç avlusunda bulundurulmuş ve 
halk reyini birer birer atmiştir. İnti- J 
hap sabahın 8 inden akşam 6 ya ke., 
dar devam etmiş dün kaydettiğiP 

1 bütün mahalleler reylerini istima. 
--< ~'1rdir. 

Serbestçiler Teşvikiye camiinin • 
dış kapısından itibaren büyilk rek- 1 
lamlar yapmışlardır .. Fakat buna j 
rağmen reylerin yüzde 90 ı C. H. 
fırka&Ina verilmiştir. Dün bu kazada 
atılan reyler takriben 500 kadardı. 
Bunların içinde kadınlar göze çarpa
cak derecede çoktu. Ekalliyetlerin 
hemen ekserisi S. C. fırkaya rey ver 
mekte olmasına rağmen netice üze& 
rinde bu, küçük bir şey hükmünde
dir. 

Vatanperver gençlik H. fırkasına 
seve seve . reylerini vermişlerdir. 

Beyoğlu sandığ• bugün Sütlilce, 
Hasköy ve Halıcı oğlunda bulundu
rulacaktır. 

Dün Beyoğlu sandığına reylerini 

Hanımlar &yazıtta rey 
veriyorlar 

!erine cevap bile verilmediği içi 
mahçup bir halde susmuşlardır. Bu 
esnada halk mütemadiyen: 

- Yaşasın halk fırkası diye bağı-

(Devamı beşinci sahifede ) 
buna rağmen günde 2 liraya tutulan V d C . . .. A • 

kimseıer nutuklar vermeğe devam atan aş l . H. Fırkası Gazının, oz ve halıs 
ediyorlar. Bazıları da halkın yolunu Türklerin fırkasıdır. Büyük ve ileri Türkiye mef-
kesmekte ve zorla S. C. fırkasının 1 k A • • 

rey varakalarını vermek istemekte- uresıne ınananlar reylerini bu fırkaya veriyorlar 
dirler. Bazı ihtiyarlarla kadınlara bu V t d 1 y l k d 
puslfiları cebren verdikten sonra: a an aş . a ancının mumu yatsıya a ar 

- Cebine koy ... kimseye göster- yanar .. dendiğini Unutma f 
me... diye sıkı sıkı tembih etmekte- . 
dirler. Bütün hüsnü niyete rağmen ===========================-, 
serbestçiler gene: 

- Bizim reylerimizi kabul etmi
yorlar, diye ortalığı gürültüye boğ

maktadırlar. 
Karşı fırka erkanından bazdan 

kaymakam Beylere bitaraflıkların
dan dolayı teşekkür etmekte, bir kıs 
mı da şikayet etmektedirler. 

lstanbulda intihan .. 

ır de hesap, rakkam, imkan ve 
~~emi imkan cepheleri de vardır 
·!, bunların hakikati ifade eden 
rııanaları önünde de daha ziya
'le mukavemet etmek hem müs
kUldür, hem de böyle bir muk;
'ernet hününiyet ve samimiyete 

Vapurlar l·şleyemedi, liman altüst oldu, müddettenberi hasta bulunmaktadır .. 
Hamit B. bir müddet evvel ansı-

dalgalar 10 metreye kadar yükseldi! zm hastalanmış ve bayılmıştır. Cel- Nezihe Muhiddin Hanım 
be~il~n doktorun tedavisinden .sonra Dün Beyoğlu kazasrnda garip bir 

llıünafidir. 

,. 
Beş 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

~ 
1 

hasta 
var! 

ETEM IZZET'in 
• 

yenı romanı 

Milliyet'te çıkaı:akbr 

Evvelki akşam üzeri yavaş, Şehrin içinde, Babıali cadde- Ha'."ıt B. _ayılmış, fakat o günden hadise oldu. Nezihe Muhiddin hanım 
yavaş başlıyan lodos rüzgarı sinde ve Eyüp sırtlarında ağaç- ben ?:'atagından ç!ka.mamış~ır. Bir kaymakam Sedat beye, bir gazeteci 
gittikçe şiddetlenerek evvelki lar devrilmiş, dallar kırılmış- kaç. gundenb_erı Hamıt ~7yın vazi- arkadaşın yanı»da dedi ki: 

F y1etı _sıhhıy_ ,esı tedrıc.en .. ıy_ı!eşmekte _ Sı'zden rok memnunuz.. lnti-gece ve dün akşama kadar bli- tır. ırtına en ziyade tesirini d - hb d ş ·· ·· • . d o ugu musta er ır. aırıazama a- hap tam bir serbesti ve hürriyet için 
yük bir fırtına halinde hüküm denız e göstermi§t ir. Evvelki fiyet temenni ederiz. de oluyor. 
sürmüştür. Dünkü ve bir gece akşam rüzgar fazlalaşmağa baş- Gazteci arkadaşa dönerek: 
evvelki fırtına ile İstanbul ve ci- Jadığından Seyrisefainin Kadı- - - Bu memnuniyetimi siz de ya-
van büyük bir tehlike geçir- köy ve Adalar son postası olan Suat mag" lfıp zabilirsiniz .. dedi. 
miş, olmaktadır. 1 postası yapılamamıştır. Fakat biraz sonra Nezihe H. inti-

k 1 F hap sandığının başında durmak iste-Fırtınanın en şiddetli anları Yalovaya Öprüden 18 de ha- AT NA, (Neo aleron) 7, di. Halbuki buna imkanı kanuni 
evvelki gece olmuş ve bu es- reket eden posta Adalara kadar (Hususi muhabirimizden) - yoktu. Bu sefer Nezihe Hanım fena 
nada fırtınanın sür'ati saniyede gitmiş fakat daha ileri gidemi- Suat, bugün Yunanlı rakibi ile halde kızmıştı .. Telaşla gazetecileri 
28 metreyi geçmiştir. yerek Ada iskelesine yanaşmak yaptığı tenis maçında Yunanlı- ariyarak 

Fırtınanın şehir içind~ki ha- itemiştir. Fırtınanın şidde- ya 6-3, 6-4, 6-4 mağlup oldu. - Nerdesiniz, dedi, o demincek 
söylediğim sözlerimi geri alıyorum. 

san pek büyük olmamıştır. Ek- tinden iskeleyi tutamıyan vapur Bürhaneddin İntihabatta tarafgirlik var. H. fırka-
seri evlerin damlarındaki kire - Ada açığında demirlemek mec- sı iltizam ediliyor. 
mitler uçmuş, lodosa nazır c;:ım buriyetinde kalmıştır. Vapur T J b d J k Nezihe hanımın bu ilci yüzlü be-

llar kırılmıştır. . dün sabah-limana avdet etmiştir a i mil a e c omisyonu yanatı herkesi hayrete düşürdü . 

1 

Yeşilköyde bir ekmekçi bey- Fırtına bütün gece şiddetle Tali mübadele komisyonu i- O esnada Nezihe H. ortadan kay-
. . b' b• b l bolmuştu. girinin kafasına düşen bi.iyük devam etmiştir. Rüzgar lodos- çın yenı ır ına u ununcıya 

bir kiremit hayvanın kafasında tan estiği için en çok şiddeti kadar vilayet binası dahilinde- Her çareye baş vuruyorlar! 
büyük bir yara açmış ve zavallı Marmara ve Adalardenizinde ki daireleri işgalde devam etme Nazarı dikkata çarpan şu oluyor- J•ethi Hey - Şu rey pusulal11rile parfallfnmanta~ 
hayvan derhal ölmüstür. ·· ...,_u,,.m...,,;;_.,.,ı..;L.,,ı,._i____l...;..~-.:.:.........,;ı.-....,,;'1......!.-..:..----ı.d;;.;u:;...;;k;;.i .;S;;; . ..;C;,;._ı;;;ır;.;k;;;a;;;sı;...;;fe;.;v.;k;;;;a;;;la;;;;d;;;;e ..ıa.:a=re:;;t..._cJ.........ıc......--...._~_.LLA_._ _______________ _ 



Sulta 
Talısln Paşanın 

No:59 

amitl 
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Halırlltı •. i8ill 
ki'"W~ 

(TercUm• we lktlba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Selamlığa çıkarken ... 

~llLTin:r - • > 
• .. ~!~) \ ·iiJ.\ J •t.lO 

HARİCİ HABERLER .• 
Kabine Af mangada 

Sulh 
Ziyafette başvekıi Pş. ve V ekıller 

bulunmuşlardır 
ya Bey, Hariciye müsteşarı, it~ 
riciye vekaleti ile İngiltere sef3 

reti memıubini hazır bulunıtlu; 
lardır. Başvekil Paşa Hz. ~ 
Sükrü Kaya Bey öğleden ev'I . 
Ankarapalasta fevkalade koı111 

ser Sir Humpherys cenapları°' 
iadei ziyarette bulunmuşlardı!· 



·' 
•ılLLIYET 1930 , 

nunlar a ladi-ıa-r nasıl~ o aca 
r :::::::: .... _==B~e~ted~·,Y~· e-~de~~, ...:::::~O~c--=a~k~!~:l~~-~~~-Pı=v~li:'.""""'s=t_e=_=_=J~~-;N~e-r_e_d~e-;;?~l==~E;;:;k~on~o:::m7, ===J:;ı-~rf~a-d11~·1la:-" t:---:r:,.-=-=-=;-M.~a-::=:a-r:;,ıtt~e==-
"' Ne olacak? Kış için şimdiden intihar Alman tayyaresi Yumurta Adliye Vekilinin Eminlik 
fa h l dün gelmedi ! 1 tetkı.katı Yeni teşkilat için azır anıyor Bir imam ustura ile Tağşiş edi ir mi, 

B kt l d b 1 d ' 
Havanın fenalıg"' ından d"l · ,,, - ··--reyler dag"' ıtıldı u sene oca a ne er ken ini ağaz a ı · e ı mez mı r 

yapılacak ? .. .. bir yerde inmesi 
İcra ve iflas kanununun 

tetkikine dün başlandı 
Umumi aramın cemine İstanbul Türkocağı kışlık Bu adam sefalet yuzun- muhtemel Ticaret odası buru 

ne zaman başlanacak? faaliyet programını hazırla,. den intihar etmiştir Dün büyük Yunkers tayya- tetkik edecek 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Beşiktaşta bir belediye tesisi mışg~~k katibi umumisi Fethi Langada, katip Kasım ma~al res~nin Yeşilköye gelmesi bek- Ticaret Odası yumurtacılar 
'' diğer belediye hudutlarının B ır 1 birliğile ilmi me- lesi imamı Abdtlllah Ef. dun, lenıyordu. . . . . komisyonu yumurtalarımızın 

B. dün öğleden sonra Adliye da 
iresinde icra ve iflas kanunu 
etrafında tetkikatta bulunmuş-

fıl. da kaza teşkilatına göre tadili '. mhua sımundera b"ırlı"kte çalışaca- boğazına ustura saplamak su.r~- Tayyarey~ ~stıkbal maksa~ı- tağşişi hakkında bir rapor ha-
ıe1· • d • · · saı usu .1 . .h · t' M .. ntehınn le Alman sefın Her Nadolnı, 

1 
t g· . n ayın 14 im e arayı umumı- • 1 a iasını tekzip ederek de- tı e ıntı ar etmış ır. u k' V f . zır amış ır. 

tur. 
Vekil Beyin bu iş için teşkil 

ettiği komisyon birinci reis 
Feyzi Daim, Beyle, birinci Tica
ret reisi' Şemsettin, ikinci Tica
ret reisi Osman Nuri, İcra re
isi Suat Beylerle icra baş mua
vinlerinden mürekkeptir. 

Yeye müracaat edilmek üzere i- g . ş .Y k'. feryadı üzerine etraftan koşup sefa.r~t ~r .anı, 01 aıansı mu- Y'umurtanın tağşiş edilip e-
t• 1 kl b' . b" mıştır ı. ı ı k d" .. öt" •• h lı"nde babın Şımıt sahada hazır bulu- d'l . .. b" t•• l'" l lama •P eden hazırı ar ıtmış, ı- _ Ocakta konferanslara teş- ge en er, en ısını um a d ı mıyecegı ır uru an aşı 
ri beyaz, diğeri kırmızı olarak rı"nı·sanı· ı'ptı"dasında başlanacak bulmuşlardır. Abdullah Ef. ha~- nuyyor ku. . k . d" k .. .. .. dığından bu rapor iade edilmiş 
t b ı d" d aldı- un ers şır etı ıre torunun . ~ edilen rey pusulaları be e ı- tır. staneye kaldı.rı.lmışsa a gı tır 
). d 1 1 k d verdiği izahata göre, büyük ·Od . rt .. 1 ... .. b c airelerine tevzi o unmuştur. Bı"lhassa gençlig" in çok rağ- yaraların .tes.ırı e ço geçme en b" a tıcaret rapo or ugu u 

T k ks. tayyare ır propaganda tayya- . k"k b 1 
e ta ı bet gösterdiği bu konfera?slar vefat et~ıştır. . .d. ·ık b .... k h t hususta yemden tet ı ata aşı-

Şoförlerin tek taksi hakkın
da vaki olan itirazları üzerine 
bir taraftan belediye fen işleri 
llıiidürlüğünce, tetkikat yapıl- -
llıakla beraber bir taraftan da 
bu ba ptaki evrak üzerinde tet-

için memlekette ilmi şahsıyet- . .Abdullah Ef. 76 ~aşıı?'d~ b~r ~:s~~:k~:~ır. uyu seya a mı yacak ve yeni bir rapor hazırlı-
lerile temayüz etmiş, maruf ze- ıhtıyardı. Sefalet netıcesı ıntı- Büyük tayyare, 3000 kiloluk yacaktır. ? 
vata müracaat edilmiştir. O- har e~tiği anlaşılmaktadır. hamule ile, hiç yere konmadan, Borsaya konacak mı . 
cak ta geçen sene ve~ileı; lisan Bir kadın yaralandı 3000 kilometre uçabilmekte i- Ticaret Odası bundan bir 
tedrisatı bu sene tevsı edılecek, miş. müddet evvel ticaret ve zahire 
Fransızcaya ilaveten Almanca Kasımpaşada Camii Kebir mahal- Tayyarenin, ikisi 550, ikisi 1 borsasına borsaya dahil bulun-
İngilizce ve İtalyanca kursları lesinde oturan Mediha H. ı ayni ma- b . k . d d.. . 

hallede şoför Hasan tarafından ta- 300 er eygır uvvetın e ort mıyan yumurta, peynir, zeytın 
da açılacaktır. banca ile yaralanmıştır. Sebep. Me- makinesi mevcuttur. Tayyare- gibi mevaddın borsaya dahil e-

Lisan kurslarına teşrinisani- diha H. ın evvelce Hasan ef. nin ai- de Alman umuru havaiye me- dilip edilemiyeceini sormuştur. 

Komisyon dün geç vakte ka
dar çalışarak kanunun tatbikat 
sahasındaki noksanlarını tesbi-
te çalışmıştır. 

Alacaklıların sür'at ve kolay 
!ıkla işlerini gördürebilmeleri i
çin kanuna bazı tek icH madde
ler ilave edilmesi muhtemeldir. 

ki ',at yapılmak üzere belediye 
tl'ıcümenine gö:1derilmiştir. Ta
lınıafoamenin teferrüata ait ba
tı ınevaddııun tadil edilmesi 
~Uhtemel görülmektedir. 
ıiyat • o nerede yapılacak 

de başlanacak, haftada 3 defa !esile kavga etmiş olmasıdır. murlarından iki kişinin bulun- Aradan uzun bir müddet geç-

ikişer saatlık dersler verilecek, Köprü üstünde düştü! duğu da söylenilme.kte i~.i. tiği halde borca elan tetkikatını trr.Bı'r mahkeme ka·tı'bı' 
memurlarla mektep talebeleri- . . . . . .. Fakat Tayyarenın Bukreş- bitirmemiş ve Ticaret Odasına 

Yarın ceza usulü muhake
meleri komisyonu toplanacak- -

Sehriınizde asri tiyatro, hal 
Ve saire gibi İnşaat yapmak Üz

iC tc belediye ile mukavele akte
aı den grup bu baptaki projeleri ha 

nin de kurslardan istifade ede- Posta ıdaresının motosıkleth mu- h k .. · b"ld" ·ı · . . . 
·ı · d Aı · . f d" k" ·· ten are et ettıgı ı ırı mesı- da bır cevap vermemıştır Birinci ceza mahkemesi ka-bilmeleri için dersler, devair vezzı erın en aettın e. un opru • d .. k 1 . İ 

üzerinden geçerken motosikletten . ne ragn_ıe~~ .. un geç vakte. a- Oda müracaatını tekit etmiş tiplerinden hsan Ef. nin vazi-
mesai saatleri haricinde yani düşmüş ve muhtelif yerlerinden ya- dar Yeşılkoyune gelmemış ve tir. fesinde gösterdiği lakaydiden 
saat on sekizden itibaren veri-. ralanmıştır . hareketini bildiren telgraftan dolayı hakkında takibat yapıl-
lecektir. 644 lirası çalındı başka hiç bir haber alınamamış İngiliz lirası masına karar verilmiştir. 

{ı 

ıır\amağa başlamıştır. Tiyatro 
binasının Taksimde yapılmasın 
.dan sarfı nazar edilmesinin se
bebi burada satın alınacak arsa 
hakkında belediye ile emlak şir
ketinin uzlaşamamış olması
dır. Maamafih tiyatronun şimdi 
ki Tepeb3ş1 tiyatro binasının ye 
tinde yapılmasına da kat'iyyet
le karar verilmemiştir. Çünkü, 
nasıl olsa yeni bir bina yapılaca 
ih için mevcuttan da istifade e
dilmesi muvafık görülmüştür. 
Şimdiki halde tiyatronun Pera
llalas yanında belediyeye ait bir 
ilrsaya yapılması tasavvurü var 
dır. 

Bu sene kalıyor 
Belediye sıhhat işleri müdürlüğti 

Yeni hıfzıssıhha kanununun tatbiki
ne •İt hazırlıklara başlamıJtır. Mas 
rafı mucip olan doğum ve bakım ev
leri bütçede tahsisat olmadığından 
bu sene yapılmıyacaktır. 

Ekmeklere etiket 

Taliplerden sadece ikişer li- tır. ~a~y_ar~~i.1:1, havanın müsa- Dün borsada İngiliz lirası İhsan Ef. dün birinci reisin 
ra kayıt ücreti alınacaktır. Uzun Çarşında bakkal Sotirinin adesızlıgı Y. uzunden. yoluna. de.- 1030 kuruşta açılmış ve bir ara riyasetinde usulen teşekkül e- -

Bazı musiki cemiyetlerile dükk.lnına dün, henüz kim olduğu d k b d · 
k ı k anlaşılamıyan bir ko dın müşteri sıfa- vam e emıyere ır yere ın 1

' !ık 1030 kuruş on paraya ka- den 5 kişilik mahkeme heyeti 
anlaşara ocakta a atur a ve 11 • d ği tahmin olunmaktadır. dar yu .. kseldı"kten sonra gene huzurunda isticvap edilmiştir. alafranga konserler tertip edi- tile gi r:niş ve Sotirinin ga etın en İ 

bilistifade -.ıh lıulun•n ceket. cebin- lki lnailiz tayyaresi geldi 1030 kuruşta kapanmıştır. Mahkeme, neticede hsan E-lecektir. d ı · ı k k " 
O k en 644 ırayı ça ara açmıştır. Liı"t 9 Ol· altın 918 kuruş fendiye isnat edilen ciinnün (29) teşrini evvelde ca ta k Dün Yeşil köyüne iki İngi- ~ •

1 
• .. . .. · 

· f" Kaça tütün 1. t . . . tı' tan muame e go<mliştur. nev'i dolayısile tetkikini salahi-cumhurıyet bayramı şere ıne ı:ı: spor ayyaresı ınmış r 
büyük bir balo verilecektir. Tütün muhafaza müürlüğü Tayyarelerin, sahaya inen ilki ın ı ame enın te ı ı · Ç' (' J • kl'f' yeti haricinde görerek evrakı as-

Bu baloya yalnız ocaklılarla K .. ··k d b ı d k G AB E J · . · h I d liye mahkemesine tevdi etmiştir 
uçu pazar a azı ev er e a- - · · · · ışaretını taşıyor- ka U edilme İ İhsan Ef.nin muhakemesi ceza 

aileleri iştirak edebilecek ve çak tütün aramıştır. Neticede du. Rakipleri, Pikforu ve Şabo ç· 
1
. b. 

1 
S . f · hk 

1 
· d b" · d 

resmi bir tarzda olacaktır. bir dükkanda iki kilo tütün bir . . 1 . d ·k· İ .1. b" . ın ı ır amc e grupu eyrıse aıne ma eme erır. en ırın e yapı-
ısım erın e l ı ngı ız za ıtı- hizmet etmek için müracaat etmiştir. 1 kt İstanbul ocağına mukayyet evde de yirmi dört defter siga- dir. ı Öğrendiğimize göre bu teklif ter aca ır. 

aza miktarı (400) kadardır. ra kağıdı bulunmuştur. Londradan evvelki sabah kik edilmiş ve muvafık bulunmamış- Baro meclisi 
Bunun (90) ı kadın azalar- A 'k hl saat altıda hareket etmişler ve tır. İdare bütün işlerinde Türk ame- Baro meclisi a' zaları 

90 
kadar 

dır." men an seyya arı B lgratta bir az tevakkuftan ıe kullanmaktad ı r . . . 
e z · !" imzalı bır takrırle baro heyeti h · · ı · 1 d. eytın masu u y enni tekaüt kanunu 26 Teşrinievvelde bir Ame-

. . rikan vapuru ile şehrimize 600 
Yeni tekaüt kanunu mucıbm kişilik bir seyyah kafilesi gele

ce iki buçuk senelik nispetinde cektir. 
ikramiye verilerek alakaları kc R b 1 d 
silen 25-45 yaşlarındaki dul akı kazanı u un u 
kadınların miktarı200 kadardır. Dün müskirat inhisar me-

Müdür hasta murları tarafından Ayvansaray-

sonra şe nmıze ge mı§ er ır. umumiye~inin içtimaa davet e-
Verdikleri izahata göre, Lon . İzmirde, hl-'. ••ne zeytin bahçele-. diıme~ini teklif etmişlerdir. Tak 

rınde bol zeytın vardır; taneler ırı . ct ·· k b . · 
dra - Avusturya hattını on beş ve sağlamdır. rır, un a şam aro nyasetıne 
günde kateden Henderin reko-

7 
k . verilmiştir. 

runu kırmak yegane gayeleri- uruşa zeytın M )' J • 
dir. Piyasada yeşil zeytin bolluğu var aznun po IS erın 

dır, Balıkpazarı . küçük pazardaki muhakemesi 
seyyar satıcıların ekserisi yeşil zey- M"lki "f · ı ··· 

1 · F . 1 u ye mu ettış ıgınce yapı an tın satıyorlar. ıat er geçen seneye t hk"k · · d t k"f ı 

Yusuf Zıya ve M. 
Raşit B.ler namzet. 

Darülfünuna bir Rum 

kızı girdi 

13 teşrinievvelde müddeti bitecd 
olan Darülfünun emini Neşet Ömer 
B. den inhilat edecek olan emiı\lilr 
intihabatı için lizım gelen hazırlık
ları yapılmaktadır. 

Hukuk fakültesi müderrisler m 
lisi toplanarak eminlik için namzet 
olarak Muammer Raşit ve Yusuf 
Zıya Beyleri intihap etmiştir. Diğer 
fakülteler de bir haftaya kadar nam
zetlerini göstereceklerdir. 

Maamafih Tıp ve fen fakülteleri 
müderrislerinin ekseriailc Edebiyat 
ve İlii.hiyat müderrislerinin mühim 
bir kısmı l.Jkuk fakültesi namzetle
rine mütemayil olduklart söylenmek· 
tedir. 

Binaenaleyh bu fakültelerin ayr. 
ca namzet göstermemesi muhtemel
dir. Hazırlıklar bitirildikten sonra 
bütün müderrisler Darülfünun kon(e 
rans salonunda eminlik intibabatmm 
icrasına davet edileceklerdir. Henüz 
intihabın yapılacağı gün tesbit edil
miş değildir. 

Bunun için Darülfünun emini Ne
şet Ömer B. in Ankaradan avdetı 
beklenmektedir. 

Şimdiki vaziyete göre, Neşet Ö
mer B. in tekrar namzetliğinin vazc· 
dilmesine taraftar müderrislerin e
kalliyette kalacakları anlaşılmakta
dır. 

Darülfünunda imtihanlar 
Askeri mekteplerin tarih, cograf

ya, topografya ve Almanca muallim 
likleri için müracaat eden ( 16) za
bitin imtihanları dün Edebiyat fakül 
tesinde yapılmıştır. Harp akademısı 
Hukuk dersleri muallimliği için Hu · 
kuk fakültesinde yapılan imtihan ne
ticesinde Hukuk mezunlarından E
sat B. müsabakayı kazanmıJtır. 
Darülfünunda bir Rum kızı! 

Bu sene en ziyade rağbet bulan 
darülfünun şube11i Hukuk fakUltesi
dir. 

Henüz kayıt müddei bitmediğ 
halde müracaat edenler (170) e ba
liğ olmuştur. Bunların ( 30) ı iradın 
dır . 

Şimdiye kadar görülmemiş dere 
cede bir alaka ve rağbeti ifade eden 
bu kadın talipler arasında bazı eskı 
ve evli lise mezunu hanımlar bulun 
duğu gibi ilk defa olarak bir Rum 
kızı da mevcuttur. 

el konmıyacak 
da Yusufakinin evinde bütün te 

Tica~e~~ ~~!'.i.ciye b~rosu. u- ferrüatile bir rakı kazanı buluna 
mum mudurlugune tayın edılen k ·· d d'l · u· 

Bunlar bu yolu on günde bi
tireceklerini ümit etmektedir
ler. Makineleri 120 beygir kuv
vetinde ve zarif bir şekildedir. 

nazaran pek ucuz. toptan okkası 7 G 1 t k . b t B k 
1 

a ı at nctıcesın e ev ı o unan 
kurustur . a a ~ m cr ezıne -~er u an a 

Talip hanımlardan l.ıir kısmı li
se mezunu olup ta 1 S tene gibi uzun 
müddet bekledikten sonra Hukuk 
tahsiline karar veren evli kadınlar 
teşkil etmektedir. 

Zümre müderrislerinin tetkik se 
yahatinde olması dolayısile coğrafya 
mezuniyet ve devre imtihanları (16) 
teşrinievvele kalmıştır. 

. ıı 
e 
ıı 

ıı 

Jı 

· b . ra musa ere e ı mış r. Operatör Emin Beyin Şehremin- Cemal Bey bır aydan en rahat T k 
liği esnasında ekmeklere imaledildi- sız olduğundan büronun teşkili ren azası 
ği fırını bildiren birn etiketin yapış geçikmektedir. Evvelki gece saat 20,35 Pen 
tırılması usulü konulmuştu. 

İkinci tayyarede birinci ile 
ayni zamanda Londradan hare
ket etmiştir. Bu G - A.B.E.N. 

.. mcvkıı komser muavını Osman Ef. 
gıda komisyonu ile merkPX taharri memurlarından 

. . İbrahim Ef. hakkında yapılmakta o-
!ıcaret bors3sı gıda k~mısyonu lan istint~k tahkikatı bitmiştir. Her 

faalıyetıne devam etmektedır. ·k· h kk d ki k . . . ı ı memur a rn a cvra ceza 
işaretini taşıyan tayyarenin ra- .. Komısyon şım~ıye . k~d~r yalnız mahkemesine verilmiştir. Muhake-
kibi Hilk isminde mütekait bir '':'t, kaymf ak. peyb~ır gı~ı ~ç mad~e- melerine bir kaç güne kadar başlana-

Yapılan tetkikata göre ekmekler Ayni sebeple dördüncü va- dikten Hydarpaşaya gelen yol-
den koparılarak atılan kısımların ye kıf handa büro için tutulmuş cu katarı, geçit yerinı1~n Üskü 
Irunu takribi bir hesap ile SOO ekmek olan daire de tanzim edileme- d "h · k · · Ü 
- ·kt d"ld ' k" b "kt k . ar cı etme geçme ıstıyen, s ~.,. arına mu~ ı ır ı u mı ar me tlr. , k""d d T b • d M h 

İ T b" ·d· I nın evsa mı t~s ıt etmıştır. Verılen c kt 
ngı lZ za ltl tr, n\3}fimata göre komisyon İ'İnİ bitir- a_ı_r·----H-...... -.,..__ ___ _ 

Bıı d 1 Hend\erin vücude ge- mek için altı ay daha çalışacaktır. En çok ~erede ? 
tirdiği on beş günlük rekoru 

Yok yere giüiyor. . . u ar a, unus agın a e · 
Bu vaziyet iktı"' d ı bir zarar ola·! Tapu ışlerı met Paşa sokağında outran 65 

•ak g~rülmüştür. . 1 Tapu müdürü umumisi Atıf yaşlarında Mehmet Ef. ye çar-
Alakadarlar, bunu ehemmıyetlc 1 · f · ··d·· ·· H parak başından ag" ır surette ya-

nazarı dikkata almışlardır. ve ıeyetı · -~.ıye mu uru a- . · 
Ekmeklerin üzerine kağıt etiket !it Zıya Beyler kadastro teşki- r~.lam~~tır. Mehmet Ef. Tıp fa

Yapıştırılmıyarak hamur tutulurken lat :·u tetkik etmek üzere İzmi- kultesıne kaldırılmıştır. 
fırının semtini vo ismini gösteren re gi t:nişlerdir. Bir kaza 
bir kalıptan geçirilmesi ve ekmek pi- K 
Şince bu kahbın kabartma şeklinde ongre Evvelki sabah saat on birde 

kırmak iddiasındadır. 
Her iki tayyarenin rakipleri, 

Hendlerin rekorunu kendileri
nin kıracağını iddia etmekte-

! <lirler. ··- __ 

Barut inhisarı kazandı okunması düşünülüyor . Bunun için Adliye meslek mektebi ce- Süreyya kaptanın idaresindeki 
tetkikat yapılıyor. miyeti mezunları cemiyeti kon- Şirketihayriyenin 69 numaral ı Bar.ıt ir.hicar şirket i tarafın 

Asri ahırlar gresini Türkocağı binasında (Hüseyin Haki) vapuru köprü dan Silihtarağadaki tuğla har-
yapmak l·çı· n tesebbüsatta bul- iskelesine yanaşırken fena ma- manian aleyhine açılan dava ne İstanbul belediyesi hududu dahi- • · 1 · · 

!indeki ahırların yüzde sekseni ıslah unmuştu. Buna müsaade edil- nevra neticesi olarak Hüseyin tıce enmıştır. 
•dilmiştir. memiştir. Efendinin isticar ettiği baraka Mahkeme heyeti, bu harman 

Mütebaki ahırlardan çoğu fakir Ziraat Bankası ya vurmuş, duvarlarını ve su de !ardan çıkan muzir gazların, 
tabakaya mensup olan inekçilere ı h d h . şirkete ait fabrikanın faaliyete 
aittir Bu ay içinde Ankarada Ziraat po arını u;: e aş etmıştir. 

·- geçmesine mani olduğunu na-Bu inekçilcr d~ aralarında birleşe Bankasının senelik kongresi toplana- - --

v 1 zarı dikkate alarak bu harman-tck ahrrlarını ıslaha karar vermişler caktır azgeçi di 
dir. Bir ay içinde bütün ahırlar ıslah ı.;..nbul Ziraat Bankası namın.ı . \arın toplatılmasına karar ver-
•dilmczse rski sistemdeki ahırlar kongreye üç murahhas intihap edile- Paşaiın:ıanı?da bir kömür deposu miştir. 
kat'i suretti"' kapatılacaktır. ccktir . İntihap mu.ımelesi gelecek yapmak ıçın hır Fransız grupu müra B .. k . . 

hafta başlıyacakt!f. caatta bulunmuştu. u reşe gıttı 
Zekai Bey ge.1 iyor ı Belediye i.le grul' arasında yapı- Paris Tıp Fakültesi müder-İnkilap müzesi 

'tnkılap müusinin hazırlıklarına 
devam edilmektedir. 

İnkılap müusı ıçın şımdıye kadar 
2s. bi~ cilt . kitap alınmıştır. İnkılap 
ınuzesıne aıt olan bu kitaplarla Be
}'_azıt r.ivarında bir inkılap kütüpant-
•ı. yapılacaktır. Bu kütüpane Şişlide
kı, müzeye olan irtibatını muhafaza 
edecektir. 

~n tPm~s netıcesınde bu bapta göstc . . .. 
Dayinler vekilimiz Zekai Bey rı~en şerait muvafık görülmemiştir. Lrıs~nBn?.~ prTofesorfM:. Marsel 

gelecek hafta Parise gidece~ti~. Bınaenaleyh mevzubahs deponun in a e U eş ıp akultesinin 
Zekaı Bey şunları soylemıştır: 1 şasından şimdilik sarfı nazar olun. yüzüncü devrei senevisinde bu-

- Bir haftaya kadar Parise gide- mu,tur. lunmak üzerr Bükreşe gitmiştir 
ceğim. Da yinler vekillerinin her han !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;;,;,;;;~;;~~;;;;;;~~~~ 
gi bir içtimaından haberdar değilim. , 
Şimdilik böyle bir içtima için davet 
vaki değildir. 

Arnavutluk sefareti 
Arnavutluk hükumeti Türkiyede

ki sefirini geri almıştı. Bunun üzeri
ne şehrimizdeki İtalya sefareti kona

• Bir müteahhidin yapmakta oldu- ğında bir Arnavutluk bürosu teşkil 
gu lıeynelmilel seyrüsefer işaretleri 1 edilmiştir. 

Müıe komisyonu tarafıncbn mlİ
ttasip bir bina aranmaktadır. 

Yol işaretleri 

bır iki güne kadar tesellüm edilerekl--111!11---oııııııı~-----..., 
; erlerine ko_~~CJ.ktır. İşar_etlerin ta- mişti. Yeni tasnifte bunlara ayrı ar
ş:~~nk~ttı~:c., manalar hır tamim rı isimler verilmiş ve bilhassa bu i. 
c k 1.n e 1 ala darlara tebliğ edile- simler mevcut büyük camiler, medre 
e tır . k" .. 1 d "k "b 1 • se ve utupane er en ı tı as olun-

fstanbuJ sokakları m.uştur: Şi~di. İstanbu1da mevcut vo 
İ . . ısımlcrı d•gıştırılen 6200 sokağın es- / 

nın :tan.bul . caddelerını~ sokakları- ki isimlerile beraber yeni isimlerini · . 
ınıs esv.ıye~ı muame.lesı. tamamlan- de gösteren bir rehber yapılacaktır. ,' 
lca(İtır, ~sk~dcıı0aynı ısmı alınış (30) 

1 

Bu rehber icin 7 bin lira kadar bir 
ar so.cagın ulund.ı&u tesbit edıl- p3ra tefrik cJilecektir. 

Dii11 ı eşiıhöy~ /11e11 IIıgiliz spor layyareleriııden hirl 

Kurtuluş bayramı 
Kurtuluş bayramın1rz müna

sebetile vali Beyin çektiği tel 
grafa Dahiliye Vekili Şükrü Ka 
ya B. şu cevabı verm : ştir: 

lstanbul v•lisi ltluhiddin Beye 

Kurtuluşunun yedinci yıldö
nümünü idrak eden htanbul ve 
t stanbulluları tebrik ederim e
fendim. 

ŞÜKRÜ KAYA 
Muhiddin Beyin çekmiş ol

duğu telgraf ~u id i: 
Dahiliye Vekil Şi.i.krü Kaya Beyefendi 

Haz retlerine 

Tebrikatı devletlerini muhte
rem İstanb:ıl halkına matbuat 
ile iblağ ve itan ettim. 

Şehir namına arzı şükran ve 
minnettari eyic:-im efendim Hz. 

r.I UH!DDİN ---- -
Rıhtım ücreti 

Rıhtımsız yerlerden rıhtım 
ücre ti verm::mek ve şimdiye J:a 
dar verilen ücretleri istirda t 
etmek için, te§ebbüsata giriş il 
miştir. 

Komisyonlar, bu hususta la
zım gelen v~sai'~i toplamışlar
dır. 

Birlik, rıhtım şirketinin, rıh 
tımsız yerlerden ücret alamıya
cağına delil olarak h li kı1metin 
buralara çıkardığ r eşya için, rıh 
tım ücreti vermemekte olduğu
nu ileri sürmektedir. 

Ticaret odası içtimaı 
Ticaret odasr idare hey.eti dün 

1 
toplanarak Odanın dabill işlerile 
meşgul oL"lluştur 1 

Son on gün zarf!nda Tütün inhi
sar memurları tarafından Artvinde 
362 , Koraelinde 351. Afyon Karahi
sarında, 1 S, Aydında 11. Gaziantep
te 200 kilo kaçak tütün V< Aydında 
4500. Giresond > 1390 defter kaçak 
sigara kağadile iki havan ve üç l.ıı

çak yakalanmıştır. 

Cemiyetler intihabı 
Cemiyetlerin intihapları bu ve ı:e 

lecek hafta içinde yapılacaktır. 

Bu gü :ı. firmaların intihabı cemi

yetin Havyar hanında yapılacaktır. 
Yarın kahveciler ve cumartesi günü 
de berberler cemiyetinin intihabı ya
pılacaktır. Bu cemiyetlerin intiha· 
bında hiç bir zümre veya fırka nam 
zet göstermiyecektir. 

p ' Aziz ve sevgili 
hemşehri 

Büyük inkılabın günlerce 
şehit kanile sulanan yurdun 
samimi hadimi olan Cümhu -
r iyet Halk Fırkası lstanbul 
~elediye intihabatında sana 
:;u candan tavsiyede bulunu -
yor: 

Yurd'..lnu seven vatanda, ! 
Karanlık günlerin hicranı _ 
'" dünkü mazinin seni esir e
·:len sefaletini düşün ve sana 
'ncak Büyük Gazinin izinde 
yürüyen öz fırkanın yar ola
cağını unutma. Onun mücer . 
•ep ve temiz namzetlerini 
tereddütsüz İntihap et. Çün
kü senin için, yurdun ıçın , 
inkılap selameti için doğru 
yol bu yoldur. 

C. H. Fırkası 

Haliçte orta mektep 
Maarif idaresi, Haliç mıntakas 

halkının müracaatlarını nazan iti 
bara alarak bu mıntakada bir orta 
mektep açmağa karar vermiştir. 

Ancak bu sene tatbikata geçmek 
imkilnı görülemediği için bu orta 
mektebin t'5iri gel<eek scnci dersiye 
programına ithal olunmuştur. 

Millet mektepleri 
1stanbulda millet mektepleri teş

rinisani iptidasında açtlacaktrr. au 
hususta hazırlıklara şimdiden başlan 
mıştır 

Japonyaya gitti 
Maarif vekaleti hesabına Japon 

ve Çin lisanlarını tahsil için gönderil 
mesi mükarrer Raif B. dün Japanya· 
ya hareket etmiştir. 

Mülkiye mektebi 
Mülkiye mektebinin birinci srnı~ 

fına leyli olarak alınacak olan talc 
benin imtihanları bitirilmiı ve mu· 
vaffak olanlardan 40 talebe mektebe 
itabı.;! edilınisti. Mtktep 11 teşrini 
evvel cumartesi günü aç •lacaktır 

Ali ticaret mektebi ile Zonguldak 
Maden mühendis mektebi de ayni 
günde açılacaktır . . . ~ 

Sergiye hazırlık 
Ank~rada ziraat kongresinin de 

vamı muddetınce hır de ziraat ala 
ve edevatı ve teknik sergisi açacak· 
tır. 

Avrupanın birçok aıatı zıraıye 
fal.ırikaları bu sergiye iştirak iç ın 
milli iktıs~t ve tasarruf cemiyetine 
müracaat etmişlerdir. Cemiyet uu 
müracaatları hüsnü telakki etmiştir 
Cemiyet hariçte ziraatçiliğin en son 
tarakkiyatını zürraa yakından göstc· 
rebilmek emt li le bu te hiri muvaf k 
bulmaktadır. 

Ankaraya gidecek 
Yugoslav sefiri M. Nişiç dür 

memleketinden şehrimize avdet e t 
miştir. M. Nişiı; iki güne kadar An 
karaya gidecektir. 

Tlarülfunun Tıp fokiiltesi Orolnj ı 
muallimi Doktor ilchç.ct Sabit Uey 
Avrupaya haraket ttmiştir. llir ay 
de,.,m edecek retkik scyahstlni ınli

ıcıkrp a\'det ve lıastılannı la~u/ 
,. f,....·~:ttr. 

• 

• 
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Jailliy~t 
A~rın ıundeıl "ltfllllget" tir . 

8 TEŞR11'1EVVEL 1930 
i DAREHANE -Anluıra cad.ı..i 

No: 100 Telırat adreoi: Milliyet, Is. 
tanlıul. 

Telefon numaraları: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 
--~ 

A.BONE ÜCRETLERl 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 ,, 750 ,, 1400 " 

12 .. 1400 " 2700 .. 
-~-

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüshalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya a:t itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz il3.nların mu'uJiyetini 
kabul ebnez. 

Bugünkü hava 
J>uo tn çvk hararet 4!!\ en ız 

20 dtrece idi. lluı;ün ruzr!r lodo• 
r~ectlr. haY& ,·ığmurlu olacaktır. 

Mektepliler mi.isabakası 

Kabineye itimat 
73 üncü haftanın 4 üncülüğü 

nü Darüş1?3fakadan 109 Hüsa
mettin B. kazanmıştır. Yazısı 

şudur: 

MILLlYKT 
- -· - ~ 

Mülkiye Mektebi Müdiriyetinden: 
l .besi 

lzmlr kolc~ 
Kıstımoni 

Trat>ıon 

Kabsıaş 
'Jhbzon 
lmnbvl 
labıtaf 
Kuıamonl 

l11ublll 
Kıbıtq 

Edirne 
Bursa 
Kabstaf 
Jsısnbul 
Aahu 
lstınbul 
Ankara 
lstınbul 

hıanbul 
hun bul 
lımir 
Adtnı 
Kuumonl 
Kıbauş 

Adanı 
(;oıatısany 

lstsnbul 
Kab•t•ş 

Kabaııt 
hıanbııl 

lstanhul 
Btır"'a 

l<tanbul 
Burss 
l•ıanbul 
lstanbul • 

Nam:ıot •um1ta11 
60! 
66! 
:S?S 
601 
572 
598 
6ll6 
651 
608 
:S99 
620 
608 
.'183 
667 
!17.~ 

586 
590 
1>42 
645 
658 
584 
616 
621 
lı27 

• lı.54 

590 
654 
MI 
582 
lı05 

lrl3 
11.18 
M6 
637 
577 
00!1 

lolli 
fsaıl 
Sallk 

Lüdll 
Moııafe Rqit 
Abdullah Fn• 
lske•d•r 
Ahmet Hulki 
Mebmoı Hll.U 
Nuh Nsci 
A:i Nezih 
Ali Şefik 
Mu111fs Adil 
Muharrem 
llulusi 
Ü<mın Şefik 

1 losan Şükrü 
Mehmet $slı:lr 

Arif 
'\1ehmeı Bedri 
Mu<tala. RüıtU 
$evkeı 

~:saıkaya 
~lumfa 
Ahmet Edip 
Alı h:emıl 
i\Tuııala Nüzhet 
Mehmet Sıit 
Mehmet Hehllt 
Ahmet Ari[ 
l<m•il l lalckı 
lhrahim Salıhetıin 
:'.li Rizs 
İlmcr Adil 
Rahmi 
Mehmet Necdet 
llüsc\in Arni 

Mecliste programını okuyan Trıbzon b57 ~lı n ır 
L' kkA' '\,ni 
~aci 

İsmet Paşa hükumetine B. M. 
Meclisinin 12 reye karşı 249 
rey gibi kahir bir ekseriyetle 
itimat beyan etmesi, hiç şüphe
siz, bu haftanın en mühim ha
beridir. C. H. F ve onun yeni 

Ankara 
Hun .. a 
lsıanbııl 

644 
039 
h4l \lehmeı ~Al;lhetıin 

il ılAd• isim ve namzet numaraları ıosıerilen ~;fen diler ınüsabalca imti
b ıııııı kazınmışludır :\1elııcp 13· 10-930 • pazarteoi •çılacığı,:dın yevmi 
mezkl\rt k.ıdır noksan olan e\lrakını ikmal ettirerek mektehe müracııtlırı 

hükumeti, bu hafta yeni bir mü uzumu iıAn olum __ "_·------------------
cadcle ve imtihan devresi geçir •••••••••••• A •••••••••••• 
di. Epey zamandanberi gazete 
sütunlarında, sokaklarda mey
dan alan siyasi dedikodular, a
deta "kahve diplomatlığı,, şek-

İTTIHAD J MİLLİ 
line konuldu ... Hükumetin ic- rriirk si o-orta sirkf'tİ 
matı hakkında ağır ağır itham M ı 

lar, iftiralar yapıldı.. Harik ve hayat üzerine sigorta muamı::lesi icra eyleriz. 
Blıtün bu şuursuz hareketler 1 Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

le hükumet en salahiyettar bir 1 M k · ·d · G l t d U H d 
•nev ı en, ı e ec ısı ur-k .d M"ll t M 1· · k.. j er ezı ı aresı: a a a a nyon anın a 
siisünden cevap vemıek için fır Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
tiat ~e ;m_!can ?ekliyor_du. İşte, j ........... Telefon: Boyoğlu 2003 < ••••••• 
.-enı hukkumetın Meclıste prok~- ,. ıııı. Barik, hamt, kaza ve otomobil Eiı:ortalarırıı6ı --~ 
·aınını o uması ve onu ten ıt ., " . Ü ı -
d 1 k · k b"l 1 .d ; ,ıada L nvon hanında k~ın NYO"i S GORT ASINA , en ere arşı ınanara ve ı e- , · , . 
k · b"' ·· 1 k ti · · / · ı aptırınız. e yaptıgı utun ıare e erını . 

:uvvetle ve tam bir enerji ile ı· Türkiyede bili fasıla ıcrayı muamele etmekte olan 

.nüdafaa etmesi, zihinleri kap- u·· N y ON 
Jıyan şüphe ve inat tozlarını sü 
pürmü~tür. Fikirden ve laftan ı ı 

ziyade filiyatla ugraşan, inkı- 1 j kurrırarı\il"rna bir kere tıA"rama<tın ı.;j~ona yaptırınavınız. 
lap fikirlerin· ·atımızın bii- . p--- -............... 7 el fi)'·: ,.,.1,11 , 1

11 
_ ')(!'(> 4b;. -- um 

tün cephele. .nuvaffakıyet: :m--------~----------11'.111!':111---m. 
le tatbik ede.. . ıl. F. ve onımı o ı t o .. ı·ı 
~auk~~:~.ti :~~~i b~r::ı~e~~~~~~ j ev e em 1 ry o arı 
Çiinkü yeni hükumetin progra-ı •• da re s •. • •• a-na tı 
mı, hayallere, tasavvı:rlara de., 

ğil, realitelere istinat etmekte-! •-•••--•-•••ı::aı• 
dir. :rnoo ron katran y:ı~ınm kapalı zarfla mııııak:ı,ası .ı ikinci 

İsmet Paşa Mecliste hü- re:-rin ı ıı.JO paz;mcsi ı;ıinıı <:ıat ıh, :ıo da Ankaad;ı Devlet Der 
kfımetin programını izah mir yolları ldarc,indc yapıJa(aktır. 
ederken, vasi sulhçuluk esasla- ;\lünaka<aya iotirak edccd.lcrin 
rına müstenit harici siyasette temlnatlarırı ayni ıı;iını.k >aat J 6 
her hangi bir tebeddülün mev- nrıntl . ri ];\rnııdır. 

tddif mektupları ve murnkkııt 
a k•ıılar t.tınıb~ on k~tipLg;inc 

zuu bahsolmıyacağını. şimendi Talipler nıunaka>a ~armanıclcrıni yirmi,cr lira mukabilinde An-
fer siyasetine yine büyük mik- 1 arada , , 1 L!\ da- , , 11 ı. 1 l: 1 ,., 0 cı • riıı,!cn raıLıriı.; l'< ! l'h ' lırlcr 
ya s ta d ev a m o 1 una c a ğ m ı, b i 1- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

has5a p;ıı anın istikrarına ıg_yik kil Hz. gerek dıger veki h~. - le Me.ıis, yem hüKumcte itı
o~d~ğ~ ehemm~~etin v~r_ileceg! j 1er, karşı fırka lideri tarafmd<ın mat beyan etı;ıiştir ~ Bü_tün bu 
nı. ıstıhsal kabılıyetımızı sekte 1 k" 1 . ·k· t t tecelliler yenı hiikumetın kuv-. . . vapı an ten ıt erı sı aye ar- . . • 
ye ugratan vergılerın tadı! ve-1' _. . · , vetını, muhalefet karşıı«ndakı 
ya ilga olunacağını, hasılı iktı-1 zı~da _<legıl, faka.t ılmı esaslar sarsılmaz metanetini, progra- · 
sadi, mali ve adli sahada mem- daıresınde ve m~dellel bı~ su- mındaki isabeti göstermiş, Mec 
ll"ketin inkişafına azami suret- rette cevap vermışler, efkarı u- lise muhalefetin girmesile hü
te calısılacağını beyan buyur- mumiyeyi tenvir etmişlere: ir. kfımetin kuvvetinde tezelzül de 
muşlardır. Neticede 12 muhalefete karşı ğil, daima inkişaf müşahede e-ı 

Bundan başka gerek Basve-, 249 rey gibi kahir bir ekseriyet-' dildiğini herkese anlatmıştır. 

"!J:ulıJ.tl,, ın tdehi romanı: 89 

- Romanı, bize okuyacaktı
.ırz! dedi. 

Rasıh Nevres, kollarını ya- -
nına sarkıttı, yorgun yorgun 
glıldü: 

-Ru mu idi? .. Unutmadnn, 
Belma Hanım ... Hatırımda .. . 

- Evet ... Biz hatırlatınca .. . 
- Havır ... O, hatırımda ol-

duğu içi~, başka şey mi? Diye 
vehme dsmüştüm. Hiç unutur
n1.ı~1un? 

- Fakat unutmadığınızı is-
ha t etmeniz lazrmdı. 

- Zamanı gelince, elbette ... 
- Daha zamanı gelmedi mi? 
- Gün meselesi ... 
- Kavlimiz ne id ? Yazılan 

kı~ı r>ları okuyacaktınız. 

lf.falımut Yesar i 
- Bitince di:ğil mi idi? 
Be ima, bir çığlık kopardı: 
- Yooo ... İlk sözünüzden 

caymayınız. 

- Ben, öyle söz vermiştim, 
sanıyorum! 

- Şimdi iş değişti mi? 
- Hiç bir şey değişmedi. 
- Hayrr ... Nedense çekini-

yorsunuz? 
- Sizden mi? 
- Evet. . . Bize itimadınız 

yok! 
- Neler çrkarıyorıunuz, Bel 

ma Hanrm? Siz de pek ili bilir 
siniz ki herkesten fazla sizlere 
itimadım vardır. 

- !abat ediniz. 
- Zaman göstn«".r.C. 

- Anlaşılpr, üzmekten zevk 
alıyorsunuz. 

-Ne ağır, insafsızca itham ... 
Sizden bunu duym'y<ıcaktrm. 
Bir kaç gün sabredemez misi
niz? Tam bir zevkle okumak, 
dinlemek fena mı? 

Ferhunde, Rasih Nevres'in 
kararlarında ne kadar kat'i, sa 
bit olduğunu ıbil i yordu: 

- İsrar etme, Belma ... Ra
sih Beyin bir düşündüğii olma 
lı . 

Rasih Nevres, derhal tashih 
etti: 

- Anlattım, Ferhunde Ha
nım, baş'ka hiç bir düşündüğüm 
yok. 

Belma, gücenik duruyordu: 
- Kuvvetli, esaslı bir şey de 

!il. .. 
Rasih Nevres, cevap verme-

di. 
Belma, elini uzattı: 
- Bize müsaade ... 

- Neye bu kadar erken kaçı 
yorııunuz? 

- Bir arkadaşa uğrıyacağız. 
- Yoksa dargın mıyız? 
- Hayır! .. 

nzarllüanta ve mutıat tatııları 
nıunakasası 

Alt denl.ı ticaret mektebi müdürlüğünden: 

-... ELHAMRA SİNEMASINDA ~ 
Bütün huılat rekorunu kır ırak krm,li ınuı .tf2ki . ıle 

ı<isıcril ıııek tc olan 

AŞK VA L s· • 1 
On yedi kalem lokanta n on iki kalem mutvık Jevammı ._ Şıy1111 hayret Vlyenı operetinin her kesin görmesini ıemintn bir kı• 

10-930 perşembe günü saat onbirde ayrı ayrı pazarlıkla mubı- ıiln dsh• irseslne devam olonıcakur. llAveten: Pek ırühim dilny• 
yaa edilecektir. Şeraitini öğrenmek isteyenlerin Orta köyde çır ağan ~ suıınunu ~ö,mcn sözlü r FOX \10\ IF.TONf: N~:ws ) un ... 
sarayı iıtisalindeki mektep müdürliiğüne ve münakasaya iştirak ,.. .... ..;.~.;.~··· mımcrolan . ....... ./ 
edeceklerin hıanbul Dıfterdarh~ı binası dahilindeki iktısadl mü- w+·-Bu all,am O p 1::. R A stnemaaında 
esseseler muha,~becilijl;ine tevdi _edecekleri teminaıı muvakkate ı k 
m•kbuzunu hımılen yevm ve saaıı mezkOrda mektepte muıc~ek- Büyük Gala olara 
kil komsiyonu mahsusuna müracaatları. _ : 

alacak ve borçlu'arın taribi i!andan itibaren bi· ay ve iddiayı • 
veraset edenlerin üç ay zarfında hizalarında yazılı dosya nu- +M .... ,_'lı 
maralarile Istanbul Adliye dairesi Eytam mildüriyetinde tas- • * 

Sözlü şarlıılı ve danslı film. f 
llu filmde lşlıilecek enfes \"11 ena 

fiye memuru ÖMER FARUK Beye milracaatları ilan olunur. i 
Dosıe '\o. İ)lünüıı i>mi \lahal '° tarihi vefaıı '>on ikameııı;:lhı rliW"'!/I( 
926/12 Recep oğlu Mustafa 9 temmuz 926 Cerı·dhpaşa 

nın ~eşhur birinci optret mu· ı ,, Ahmet ,, Bel<ir ,, ,, • 

Heyeıi ıcm•iliı·esl başındı: 

HAROLJ) /\IURRA Y ile \"iyını 

,, Hasan ,, Mahmut 18 ,, ,, .lı~~\' gınnıycsl :'ıl O R ,\J A T~:RRfS 
,. Oaman ,, Ethem 19 ,, ,, ~ ~ , llheten: Cörülmcmiş canlı ı·c f 

Ali. H 25 A sesli resimler. f ., ,, üseyin ,, ,, v 

,, Hacı MP-hmet oğlu Sııit 29 ,, ,, ++++•• ••••• • +tt • • • • • • • • 
,, Salih oğ:u Mehmet 28 teşrinisani ,, llU:::.%%%~ M A X İ M ~Il.X.%.Xl 

Salih oğluEurhanettin 17 " " ~~ KIŞLIK BAHÇESİNDE 
926/11 Os-nan ,, Galip Bey 22 ,, ,, 

ller ,,kıarn sut 17, 1 2 d•ıı 20 ) c kadar 
,, Hızır oğlu H•cı Must: ·, 5 .. .. a D A N S L 1 K O N S E R L E R 

" 

,, Osman og" :u Mebnıet 6 T.evvel Gureba Ge'il:o:u 
iKi ORK~:STSA - LCLTZ FlATLAR ,, Ali ., Hüseyin 22 ,, ,, Keşanlı 

926/4 Hımu ,, Veysel ~~ Her CUMA ve PAZAR günleri 
,, Ahmet ,, Ali 13 ağuslos ,, Erdekii ~~ Tekmil Varyete programile Büyük Matine 

Ali ,, Mustafa 16 ,, ,, S1banca 11..,,.. •••••• • ••• • • • • •• • ,..,..,..,.....,... 
Mehmet ,, Yahya 23 ,, ,, Ankara ......... ..,...,. ... • • .-. 4 4 • 4 1111 ......_..,•AA AA• A • • 

.. 
" 

Settar Hasan 24 lslanbul 1 1 TAViL ZADE VAPURLARI 
Hasan ',', H'lsan 26 '.: :'. lnebo.u SEYRISEF {\. N l\'ıınta7am Ayvalık postası 
Şaban Abdullah 12 eylül Rumeli r ' } "' t 

" " \k•i<tz .~ O nıo; Cslata köprü "")e a n1e 

,. .. .. 
Ali Hasan 12 l:.d;ıne 

" " ,. '' H:: ,.ı:ı · !a; Bevoglu 2.102 Şube 
,, Mustafa ,, Kerim 29 ,, ,. M · l sud re .• c•ıııesi ~irhci"de Mlihürrlar Yapuru her peı· 

927/40 Hacı Can Arslan Fatihte ~hıtada T l<.t Pey ha ında rnlo h•nı oltııı<lıı. Tcldnn bt şembe akşamı ıs•t 
mukim iken vefat ede~ . ~o I <de Sirkeciden h11reketle Geliholı 

927/49 Dursun Emir Hanım 21 K.sani 926 Hase;.inisa Görele lSK EN [)ERİYE 1 Çanakkale, Kilçuki:uyu • .Ü 
" Abduliah kız• Hanife 3 .nari 927 " Ist "n ul nnoluk, Edremit, Burh4niyt 

927/44 Muıtafa oğlu Hasan Basri 17 K.evvel 927 Cerrahpaşa SÜr 'at postası ve ,~yvalı~a a1.imet ve avdfl 
edec,ktir. 

H>san " Hüseyin Hsünü 27 " " (EGE) ;t"};r;i"e!e~ Yolcu btletl npurd• da verili/ " 
Hasan ,, Mehmet 21 K.sani ., y · Tav!lıadf 
Hasan Muharrem 28 cum:ı llJ,\a C:ılata rıhtımından Adres : emışte " 

:: Ahmet :: Kazım 7 :: :: k:ılkar.d;: cuımrtc;i ,ahahı lzmi- blradcrlf'r ıel,fon J,tınbul 2210 

927/41 Emir Zahide Hanım 2 mart 927 Aksaray Gureba Hü- re ıarır ı·c lz 11irdcn 'aat 12 -••••-•••-- -m 
seyi ı afla mahallesi İman sokağında 6 numaralı ha- de kalk. rak pa,utcsi ,[,at 10 Yelkenci vapurları 

da isken kriyr\·c ıaracak ve Karadenı"z P"°'tanı nenin Hr odasında "" " 
çaı~aııılıa İ>kcnıkriye"tlcn kal- SAMSUN "ıpuru 1 927 1 Şa ir oğ.u Hüseyin 1 ' 

Yusuf ,, Yusuf karak it.mire ugrn) urak stan teşrlalevvel 

f H hnl'a l 'l de g;clcccktir. Ç A R Ş A M B A Yusu ,, üseyin 
92711 Kamil Bey hK~:llERIYEl>E\ ;ıktarma gUnU ıkfamı 18 de Slrkıcl nhıı-

Salih oğlu Mustafa PURTSAIT iı;in de ~;~ya ka- mından hareketle ( Zonguldak, 
lıııl olunur. lnebolu, Sam,un, Ordu, Giresun. 

Mehmet oğlu Hasan Mekl Tubzon. SUrmeRe ve RIE•) i•-
928/1359 Siıleynıan oğlu Selahettin 23 eylUI 341 Gureba lstanbul Trabzon ikinci kelt!Prlne ızim•t ve svdeı ede· 

,, Arif oğlu Hüseyin 30 ,, ., Taşköprü cekılr. 
,, Kadir ,, Ali 28 ,, ,, Es« işehir postası Tahiltt için Sirkecide Yellcenol 

Hasan ,, Emin 13 ,, ,, ı<ırk kilise lRc ~itpaja] upuru 9 teşrinieı· hanında ktln acenıeıine milr•· 
" Perş tmbe akşamı Gılıta nhn · casL Tel. lmnbul 1 S t S 
,, İbrahim çğlu H fız 12 ,, ,. Zafraııbolu "(Undan kalkarak lneholu, 

Mt'hmet Fahreddin Samsun, Üny! Fatsa, Ordu. 
928/1366 Mustafa oğlu Sılih 20 mart 341 ., Vakfıkebir Giresun Trabzon, Rize !lopa· 
928/1365 lstanbul'da Bakırcılıkla iştigal etmekte iken vefat ya g;l<l:cek. dflnuşte Pazar 

c~küdar ılnncı icra m'murhı· 
ıı;undan: 

ede' Maçkalı Hasan Efendinin varisi gaipleri bulunan ikinci iskek~ile Rize, Ol, Trahznn , Bir deynl mahkOmu bihıen dola" 
c:edikpaşa'dı çarşı boyunda caınl 
karşısında 36 numerolu fah•ı sali• 
~;ı·üp Sabri Aeyln hanesindeki IW 

1evcesi Hava, kerimeleri Fatma, Behiye ve Ayşe Hanımların Polaıhanc-. c:ıresuıı, Urdu, 
F~Nı, Samsun, İneholu'ya mahkemeye müracaatları. 

"••••Muhterem ehaliye ilan~••• .. 
Biliımum ~igorra ~irkctlt.:rinin, ulnclerine chişen <l/!:ır \t külli\ erli 

ve mi.ııtnt:v\ i nıa ... raflar ) ü.1.ünd .. n 1<ı.ı1 sene"i zarfında gere'.< tak

\.·im gerf,,.:ksc ne ~t:kildc.: olur ·ı 'ılsun herhangi hır rtkf;:\m tabı ,-e 

tevzi t:tıncınck hu:-. ... nunu a r.a1:1:-ında kat'i ~Url:tte k;ır:ırla~~ırmış ol~ 

d•ıklarını ehalli nıuhrercıncyc arzeyll'meJ!i ' \·cihcden addederi '· 

Turkiı· c \i:!;mtacılar ll.ıirrİ \lnı ı ıiyı>,i ~ 

- Hayır, derken ağzınızdan bütün başkadır. Sonra ne gibi 
dökülüyor. Darıldınız ! kusurlarım var? İnsanın aksı-

- Vallahi değil... yan taraflarını görmesi, merak 
- Ya, siz Ferhunde Hanım? edilemiyecek şey mi? Nasıl bir 
Ferhunde, boynunu çarpıt- çı::rçeve içinde yaşıyorum? 

tı ne şen ne mahzun, mütered Genç kızın edişeleri Rasih 
dit manaİı bir gülümseme ile Nevresin dikkatini uyandırmış

tı: baktı: 
- Darılacak bir şey yok... - Edebiyat sizi alakadar et-
Belma, hırçınlaşıvermişti: meğe başladı, Belma Hanım! 

- Sana göre öyle. . . Çünkü 
aJakadar değil;sin ... Fakat ben, 
pek merak ediyorum. Gün geç 
tikçe bu merakım, hastalık ha
lini alıyor. 

Rasih Nevres, güldü: 
- Nicin merak ediyorsu

nuz? 
- Eserin kahramanı be

nim. . . Kendimi görecegım. 
Başkaları beni nasıl görüyor? 
Kendi gözümle, başkalannm 
bilhassa Nevres Vacit Bey gibi 
bir san'atkarın gözü, görüşü a
rasında ne farklar var? Acaba 
kendimi tanıvacak mıyım ?N ev 
res Vacit Beyin san'atinden 
şü.phe ettijfimi sanmayın. !nsa 
nın kendi kendisi hakkındaki 
fiıkri, lr.:ır~rr. hiikmü eıı,et hüs-

Belma, Rasih Nevresin kina 
yesine si tem etti : 

- Eskiden ehemmiyet ver
mez mi idim?. 

- Pek şimdiki kadar değil. 
- Tabii. . Şimdi şahsm1 

mevzuubahis .. 
Ferhunde, fazla kayıtsız du

ramadı: sabrı, tahammülü kırıl 
mağa başlıyordu : 

- Ben de merak ediyorum, 
Rasih Bey!. 

Genç kızın sesinde, merak- -
tan ziyade gizli bir heyecan 
vardı. Rasih Nevres, daha zi
yade mukavemet edemiyeceğini 
anlıyordu. Yan karar vermış 
bir halde: 

- Beybabam duyarsa?. de
di. 

u~ra varak l'.elec•ktir, --'-----
9 'J', · ~l'iııicnel perşembe 

Karahı~:ı pn,ta~ı yapılmı

Y:ll':ı k l 11 ' 

iRTİHAL 
Süre\·,·a P.ı~a meniucat fabrikası 

nıildiri ,'\iır beı ın ıki aylık kerime
si F•lm•ı "d•lct hanım kısa hir 
rah•tsı1,l 1~1 müteakip ıefıt etmiştir. 
.\Ha'ı rJi·n""r ey1L':-in. 

nape, koltuk, ayna konıol vesaire .. 

den ibaret mahcuz eşyanın saalmısı 

karargir olmuş ve mezklır etyı 8· 

10-Q,lO çarşamba ,unil saat ond•P 
itibaren mahılli mezkurda <ıtılıc•' 

j!;ından talip olanların Hktl mezkıll" 

dl mahallinde buluıımıluı il&P 

olunua. 

Belma, tatlı tatlı bakıyordu: mi?. 
- Bütün endişeniz bu mu?. Belmanın yanakları dalg_a. 

Bundan mı çekiniyorsunuz?. dalga pembeleşmişti. Gözlecı-

- Beybabam, müthiş kızar. nin içi kamaşmış gibi parlıyor· 
Ferhunde, Belmanın tarafı- du. 

na geçmişti.: Ferhundcnin yüzü solmuştıli 
- Bize itimadınız yokmuş, dudaklarım ısırdı. 

Rasih Bey! Yazık! Rasih Nevres, iki genç kızıı 
- Bu, itimat meselesi değil.. ayn ayn diklr...t ediyordu. Bel· 

Okumasına okurum. Fakat fe- manın bu mazhariyeti, Ferhuıl 
na netice vermesi çok muhte- deyi kalbinden vurmuştu. 
mel. Belma, gururla göğsünü ka• 

İki genç kız, birden atıldı- - bartarak sordu: 
lar: - Ketum olacağrmızı va-

- Ne gibi fena netice?. dediyoruz. Okuyacaksınız ya?. 
- Beybabam bir sürpriz ha- Rasih Nevres, Ferhundede~ 

zırlıyor. Hem de bunda o kadar gözünü ayırmıyordu. SinirJeCI 
kısknç ki. . Size derecesfni an- bozulmuştu, yüreğinde ezintiler 
]atmak için küciik bir itirafta vardı: 
bulunayım. Romanı, gazeteler - Düşüneyim, Belma fla· 
den birinde tefrika etmek isti- - nım !. 
yordu. Lakin bu, günlerce, ay- - Ne düşüneceksiniz?. . 
!arca uzayacaktı. Sürpriz, şid- - Şüphe uyandırmamak icın 
detini, kuvvetini, ehemmiyeti- gününü, saatini kollamalı. 
ni kaybedecekti. Babam, bir Belma, sevinçle elJerini cır· 
kütüphanenin teklifini, maddi pıyordu: . 
zararına rağmen, kabul etti, - E~as itibarile kabul ettı
doğrudan doğruya kitap seHin- rıiz va, bu. kafi!. 
de neşrettiriyor. Şimdi anladı- - Rasih Nevres. elini alnında~ 
m7 nu'. Kızmakta haklı değil ( Bitml'dİ) 
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intihap bütün hızını aldı .. Te~k Rüştü Bey 
(Başı ı inci sabifed•) kat halk gene bütün reyini C. H. (Bqı ı iaci sahifede) müzakere zaten Moskovada M. 

rıyordu. Sandıg" ın bulunduğu yer bu fır kasma vermektedir. 
Ad 1 d ·· ·· tüm.. N-~;ı mi Karahan ile büyük elçimiz ara-Yürekten kopan şükran sadaları ile a ar a. • ya goruş • ~:r~~ en n:s 

~ı"Iıyordu. Adalar sandığı bütün adaları. do· tebliğ, bu teınaıılarm ve mü,na 6lllda cereyan etrııektedir. 
Yankesiciler var!. lattrrılmaktıl, alqam belediye dair~ scbetlerimizin samimt ve haki- ·ıki tarafça intacma çalışıl-

Dün Beyog"lu sandığının bulun· sinde hıfzolunmaktadır. ki b" "f d "di maktadır. Mühim noktaların~ 
kani Adalarda tty verenler az olmalda ır ı a esı r. 

duğu yerele eli boş bazı çığırt a- beraber C. H. fırkasına büyük bir Davetlerde ve müsamereler- ğu halledilmiı bir haldedir.,,.. 
rın şüpheli ahvalı tesbit edilmif, hın- F alib Rıfkı Be,. 
ta hınç kalabalıktan istifade e~en .bu rağbet vardır. H. fırkası her yerde de büyük hükftmet ricali ve ke-
tçık gözler, propaganda vesilesıle olduğu gibi burada da kazanmakta- zalik idareyi elinde tutan Frr- Hariciye Vekilimizle beraber 
~zı yankesicilik vak'aları yapmışlar dır. kanm büyilk müdürleri ve Sov- Rusyaya gitmiş olan Bolu meb'-
dır. Fakat bunu kimse bittabi üstüne ~erkozda yet büyilk sanayiini temsi.leden usu Falih Rıfkı B. Vekil Beyle 
•lınamakta, yalnız çarpılanlar telit Beykozda ıntihap sandığı aabah· ilhi · l d · h b beraber avdet etmemiş.bir müd-
•tınekte idiler.. leyin 8 den itibaren birer birer köy- m m sıma ar aıma azır u- d daha M k - ı-•o 

s. fırka rey adedini kendi lcbleri- lerde dola9tırılmaktadır. Köylüler lundular. et . 011 ovada ka~~r. 
ııe artırmak için henüz intihap sinni reylerini seve seve C. H. fırkasına Görüşmelerimiz hep karşılık- Falih Rıfkı B. bu ayın 17 sın-
•e dahil olmamıt ekalliyet cençleri- vermektedir. lı samimiyet içinde cereyan et- de şehrimize avdet edecektir. 
ni de toplayarak rey istimalleri için • Köylüler S. fırkanın yanlış rek- miııtir. Hariciye komseri Müs- Tevfik Rüttü B. in AV1'11pa 
ıorar edilmektedir. lamlanna asla kanmamaktadırlar. .. L" . f k . . matbuat L-- at 

· kil 8 k k" ·· .ı_ yu ıtvıno ve omser muavını ına - J'•D ı 
Bu gibi fuzull yer ve zaman ış a ır oyunue . . "L d G 1 p 

eden bir çok çocuklar takrm takım Bakırköyündo de rey sandığı köy Karahan ı~e ~ır ço~ ~efalar ko~ .. on on e?era .. ~~ss,. mu 
intihap mahallinden uzaldqtırılmış- köy doıa,tırılmaktadır. nuştuk ve ıkı kere ıkı taraf elçı- habırıne, Tevfık R~tu B. be
lardır. Fakat bu kalabalık çoluk ço- Bu civarda S. fırka faaliyetini bil lerinin huzuru ile bir kaç saat yanatta bulunuş, Türkiycnin is
<uk alayı uzaklaşırken mütemadi- bas:'"' ekalliyetler a_rasıı;ı_da göstemek devam eden içtimalar aktedildi. tikbali, harici siyaseti, sulhpcr-
yen: tedır. Fakat ;eylerın. yuzde 90 ı H. Suci'de ittihadı temsil eden verliği, iktısadl vaziyeti ve Tür 

- Hürriyet isteriz ... Reyimizi ve- fırkasına verilnıektedır. S. C. fırkaoı- • - ' . k" ed k" b"l de bah • 
receğia, diye batmYorlardı .. Bu ço- nın propagandaları tesir etmemekte- Reısicümhur Müsyü Kalif!ın ta ıy e 1 ecne ı er n setmış 
euklarm günde 25 er kurut ücret '\f. dir. rafından samimi ve hararetli bir tir. Tevfik Rüştü Bey demiştir 
dıklan tebeyyün etmiştir. Mülhakatta.. hüsnü kabul gördüm. Nezdinde ki: 

Dün Beyoğlunda yapılan intihap Şile, Maltepe ve Silivride intiha- üç saatten fazla kaldım. Hülasa - Harici siyasette vaziyeti-
hududuna Befiktq ve Ortaköy de ~t dün _ba§lamıştır. Hararetli. bir şe- fevkalade olduğu kadar kalbi 0 mizi tayin etmek hiç te güç de-
dahil bulunduğundan bilhaaaa Yahu- kılde daıma C. H. fırkası lehıne ola- 1 d l k h" l . k ğildir. Gayemiz umumi sulha 
diler çok gelmiflerdi. Bunlann için- rak inkişaf etmektedir. an os~ u teza ur erme pe 
de ıo çocuiu ile gelen aile kafileleri Çatalca intihabatı devam etmek- çok şahıt oldum. yardun ve bilhassa Balkanlar 
r;öze çarp<yordu. tedir. Dokuz sene evvel Moskova ile şarki Akdenizde en esaslı 

Serbestçiler reklim olsun diye . ç_atalcaya giden intiha!' müfett:;iş· ve Sovyet Rus yasının bir çok bir emniyet amili olmaktadır. 
5oluk çocuk kimi bulurlaraa, kucak le~ı;ı~n raporları .. be~lenılmektedır. yerlerini görmüştüm. Dört sene Bunda ne kadar emin olunursa, 
tak! küçük bebeklerin bile ellenne Butun bu cıvar koylerınde H. fırkası . terki teslihat 0 derece kabil olur 
derhal yeşil, aan rey varakaları tu- büyük bir ekseriyetle rağbet görmek evvel de yalnız Odesayı zıyaret 
tıı,turuyorlardı. Bu renkli Iı:ağrtlar, tedir. etmiştim. Bu defaki ziyaretim- ve binnetice de teslihatın terki 
bittabi bir nevi oyuncak tetkil edi- Bugün nerelerde?. de gerek büyük sanayi vadisin- nisbetinde de sulh temin edil -
Yordu. Bazen küçük çoculı:lar ağlı- Bugün ııehrimizde reylerini ıstı- de ve gerek diğer hususlarda ba miş olur.,. 
Yor, haykırıyordu. Bu zamanlarda mal edecek mah.all_e_ ıe __ r şunlardır: sit bakı~la göze çarpacak mü _ Türkiyede ecnebiler hakkın-
ı in alayında olanlar: E d ~ d T f'k 

eli mınonun e h" f ki kk'l .. a ev ı Rüştü Bey şunları - S. C. fırkasını isterim, ye, Kalenderhane, Molla Hüsrev, ~~ ar ar ve tera ı er gor-
bağırıyor ... diyorlardı... Kırk çeşme, Kemalpaşa Gu- dum. Çok çalışıyorlar. söylemiştir: ' , 

İhtiyar soruyor?! raba Hüseyin ağa, tnebey İyi intibalarla ve hakkımda - Hakimiyeti milliye husıı-
İhtiyar bir dükkancı Yahudi, rey Camcı Ali, Balab~nağa mahalleleri. gösterilen tezahürlerden pek mü sunda pek hassas ve kıskancız. 

Pu•lalarını dağıtan masanın önüne Ka . FhatihteH k tehassis olarak döndüğümü bir Aramıza dostça kabul edeceği-
gelmiş: sap tımur anı araççı ara .. . • miz bir ecnebinin faaliyette bu 

- Hangi taraf kazanç vergisini Mehmet, Mülti Ali, Haydar Küçük- kere _daha. soylemeyı, ~fkan u-
İ.ndiriyor?, diye soruyordu. mustafa paşa Abti su başı mahallele- mumıyemıze karşı, vazıfe adde- lunmasına ancak açık ve tarafı. 

Bütün bunlar münevver halk fır- ri derim. mızdan kontrol edilebilecek şe-
kası mensuplarını frrkacılık mefhu- Beyoğlunda _ Ticaret muahedeleri mese raitle müsaade ederiz. 
-:nu itibarile çok müteessir ediyordu. Sütlüce ve Keçeci Piri mahalle- lesi de görüşüldü mü?. Halk için tatbik edilen kanun 

S. C. fırkası İstanbul ocağı azası teri. l dan başk · d 
Be "l - Tı"caret muahedesı' mu"'za ar a şeraıtte, aramız a dün bir kesafet halinde yo,. u san Sarıyerde h" b" 

dığı başını dört dönüyorlardı. Frrka Uluköy, R. Hisarı, Ayasağa ma- kerelerine de, tabii görüşmeleri ıç ır ecnebi çalışamaz. 
erkanı her aabab K•lmia apartırna- halleleri. · d dildi B Memleketin kanunlarına ri-.. k mız esnasın a temas e . u t d h h . . ~b·. 
nında toplanarak vaziyeti göruşme Beykozda _ . __ aye e en er angı bır ta ııyet 
te ve ona göre tedbirler almaktadır- Umur yeri, Servi burnu, Yalıköy, !er hakkında muğalata yapmakta, in- te olan ecnebinin aramrzda 
!ar. Fakat ne yazık ld lıaı vurduklan Beykoz mahalleleri. tihap encümenleri azalarının halk fır yaşamasına ve k" 1 . 1 Çareler makul ve kanun! tekiller ar- Oaküdar kası tarafı olarak itham etmekte· . ar ı ış er yapma 
•etmemektedir. Selman ağa, Hacı Hasna Hatun dir. sına zemın vardır. 

Dün Eminönü kazası sandığı Be- Rumi Mehmet Paşa maballeeri. Dün Hacı bayramı kaftanıcami- Fakat, ticareti siyaset pro-
yazıt camiolnin iç tarafından bulun- Adalarda inde cereyan eden bir hadise intihap pagandasına perde etmemek la-
ınakta idi. Methal bayraklar, iri ya- Heybeliada encümenlerinin ne kadar bitaraf ça- zmıdır .. 
&ılmış afişlerle oüalenmlftl. Dün ev - Bakırköy lışmaaını göstermesi itibarile kayde T f"k R"" tü Be ulh . 
velki gl!nlere nıabetle Eminönü san- Piruz köy, Ambarlı, Amodes, şayandır: . ev ı . uş Y s sıya-
dığına rey verenler binniobe azdı. Küçük çekmece, Kalitarya köyleri liri defa rey atmak istiyen.. setinden bahsederken şu hatıra-
Burada da gene S. fırkaya propagan reylerini vereceklerdir. Sandıklar E- Bir adam! smı anlatıyor: 
da yapan bir çolı: genç gocuklar avaz minllnünde, Şehzade başı muvakkrt- Şehremininden Hakkı ilminde . - Ankarada Klüp Diploma-
ları çıktığı kadar bağırıyorlardı: hanesinde, Valde camisinde, Laleli saf ve meczupça bir adam bir g\in tikte, Sovyet sefaretinin başka 

- S. C. fırkaoına rey vennız. apartımanlarında, Fatihte, Gül cami evvel Şehremininde kendi reyini is- tibi ile oturuyordum. Baldvi-
Fethi B. §ekerin okkasını 8 kuruşa sinde, Beyoğlunda, Sütlücede, Malı- · d'" d h ı k 
Yedl'recek ... Ya.,.eın Fothl B. t " · · d H k'" d · timal etmış, un e asta 0 an ar- nin kabinesi zamanında Sovyet-.- mu a.,a camısın e ve as oy e ıs- d · · · · · t" al t k " 

Bazı ldmaeleri k:<..•fere cekip kan kele yanındaki eski beledı"ye kulu""be- eşııun reyını 18 ım e me uzere lerle İngilizler arasındaki inki 
"Y'- sandık başına kardeşinin nüfua tezke -

dırıyorlar, S. fırkanın rey puslllan- ainde, Sarıyerde, Uluköyde Muvak- rcai ile gitmiş ve sandığa c. H. F.. taı ora~a haber aldnn. Tam o a-
nı zorla vermek istiyorlardı. kıthane caddesinde İbrahim efendi- listesini atmak istemiştir. ralık, ıçeri İngiltere sefareti 

Fakat bu adi, avamflribane propa nin kahvesinde, Usküdarda Selman halk f ka " 
Yarın gazeteainın_· ır . s_m- musteşarı girdi. Bric_ oynamak 

ganda vaırtalarr müessir olmaktan afa caddesinde, Adalarda Heybelia- d fki ı ki 
çok uzaktı. Halk, kanmıyor, aldan- da belediye mevkiinde bulunacak, ~an olduğun~ id ıa ve tara r 1 

. e için bir dörd!incüye ihtiyacını ol 
ıtham ettlğı sandık memuru bır d • · · lı: d" · · - d 

rnıyordu. Reyini gene C. H. fırkası- Bakırköy ve Beykozda rey atılacak gün evvel kendi reyini atan Hakkıyı ugu ıçın en ısı~ çag'.1" mı v~: 
na veriyordu. yerlerde dolaştırılacaktır. tanınuş ve Halk fırkasmm listesin! - Burada, ded;m, bıtaraf bır 

Başka bir gürültücü: Fatih kazasında.. atmak istem~sine rağmen polisi ağı memlekettesiniz, zira bizim ge-
- Bu sene kazanamazsak gelecek Dün Fatih kazası intihabatı Ha- rrp Hakkıyı cürmü meşhut halinde rek Sovyet gerek İngilizlerle o-

ene kazanırız .. diye müteselli olu· sekide Hacı hayranı kaftni camtını k la y 1 
yordu. Dün Beyazrt nahiyesinde rey d ı1 ya a tmış. . arının ya an ve garez- lan münasebatımız dostanedir. 

nl 
•. d k 

111 1 
k tük e_ ya~- mış ve Davutpaşa, Çakırağa kıtrane neşrıyatını da bu sure:le tek Vuk 

1 
. k 

v re er ı~ın e e a yet er te • Kürkçubaşı, Kasapilyas, Cerrahpaşa, zip etmiş olmuştur. ~a l?e en ın ıtaı unu~uz 
tü. Buna mukabil her gu"n sandığın Ke "h tu mahall ı · ı · · "k ve hıc bır ş l am b çı a m e erı rey erını at- S. C. F. ocak reisinin söyledı !eri ey O m ış gı ı oy-
peşini bıraknııyan propagandacı e- mışlardır. İntihabatı kontrol etmek üzere cami- nıyahm. 
kalliyet gençleri berrnutat her yerde Fatih kazası dahilindeki dünkü ı S C F k · · D ül B 
ha<tr bulunuyorlardı . . 'h ye ge en . . . oca reısı ar - u, Türkiyenin ecnebi hü-

Kadıköyünde.. ı~tı .. a~- çok muntazam olmuş, hiç bir fünun ilahiyat muallim_l~ri~de_n Yu- kumetlere karşı olan vaziyetini 
gilrultuye, yolsuzluğa, hatta sızıltı su! Zıya Beye muharrırımız ıntıha- h"l~ d . . . . 

Kadıköyünde intihabata gene kayma ve tikayete meydan verilmemiştir batın şekli cereyanını göstererek 11• ~ asa e en bır mısaldır. Hıç 
kamlık dairesinde devam edilmiştir. İntihap ber mutat saat 8 de başla: sulsuz bir şey görmediğini söylen- duşmanımız yoktur. Fakat dost 
1<:adıköyünde S. fırkanın tuttuğu pro mış ve akşam saat 6 da nihayet veril miş ve usulsuzlük varsa göstermesi- olduğumuz· hükumetler arasm-
pagandacılar içinde genç ve güzel mistlr. · · t · ti Y f z B u d d h" b" f k 
Yahudi kızlarından istifade etmekte Serbest fırka propagandacıları sa- nı rı~~ e. ~ış r. us~ ıya ey m a a u; ır ar yapmayız. 
oldug"u görülüyordu. Ellerinde renk bahliyin erkend~n gelıni•ler, ber ~u- hamnmı~n bu talebıne: . · Hepsine müsavi şeraitte muame , -· - Kat'ıyyen. Bugun hiç bır usul- 1 d · 
ii rey puslaları, bağırıyorlardı: tat nutuklar söyliyerek, listeler, be- suzluk yoktur. İntihap tamamen ser- e e erız,,. 

- Reyini hürriyet fırkasına veri- yannameler dağrtarak intihabatın best ve ~anuni şekilleı;i dal~~inde _cı; Antr_o_p_o_l•0
4

J.·İ• ~k-o_n_g-resİ 
niz. fırkaları lehine neticelenmesine çalış reyan edıyor. Herkes ıstedıgı gıbı 

Birisi de muhabere ediyordu: mışlar, fakat çok uyanık olan muhit reyini kullaniyor. Bugünkü vaziyete Portekizde Lizbon şehrinde 
- İtiLUı da var mı? te yaldızlı vaitlerine aldanacak pek müteşekkirim demiştir. toplanmış olan beynelmilel an 
Fakat bütün bunlara rağmen in- az kişi bulmuşlardır. Fakat Yusuf Zrya Bey buna rağ- tropoloji kongresine Türkiye 

tihap cereyanıru dalına H. frrkası le- Neler vadediyorlar?. men tazallümden de geri kalmamış. .. T l ak . ti k . 
hine götürmekte idi. Kadıköyünde Serbestçiler en ziyade işçi arasın - İntihap serbest ama beyim kim mumessı ı 0 ar ış ra ebniş 
verilen reylerin yüzde 85 i C. H. fır da çalışmakta para vadederek, hatta se gelmedi ki ... Dün Şehremininde olan Tıp fakültesi antropoloji 
kasına verilmektedir. Bütün bu pro- vererek onlarm reylerini satın almak halk rey veremedi, o kadnr kalaba- müderris muavini Dr. Şevket A 
pagandacı kızlar Yeldeğirmeni, İkba tadırlar. Rey almak için hamallara lığın yarısı geri döndü. ziz B. kongrede neolitik devre 
!iye mahallelerinden toplanmış ve 50 gediklerinin iade edileceğini, amele Bugün _de h~l_k gene _kalabalıkta~ ait olan ı 00 kafa üezrinde yap-
kurut yevmiye ile tutulmuı bir ta- ve işçi teşe~küllerinin daha az uya- rey vernuyecegı zannıle gelmedı . . 
kım işçi kızlandır Evvelki günkü nık fertlerine yevmiyelerin arttrrıla- Nerede dünkü kalabalık deıniş, fakat "?ış olduğu tah~rnyatın._rıetıce
bahsettiğimiz hadise, haber aldığunı cağını, ekalliyetlere bütün hakların- muhacririmizin o kalabalığın kurtu- sınden bahsetmış ve munakaşa 
za göre intihap meselesinden çıkını§ da Türklerle bir olacaklarını, düllara luş bayramı ve halkın bayram müna- lar cereyan etmistir. 
değildir. S. fırka tarafını iltizam e- maaş bağlanacağını vadetnıekte, bil- se~etile. işe gitmemiş bulunmasından Bilahara Dr. -Şevket Aziz B. 
d~n birisi H. fırkasına rey vermek hassa para sarfından çekinmemekte- mumbaıs olduğunu söyleyince haki- An d l k fala • ·· · d 
lstlyen vatandaşa eski bir sabıka ile dirler. katı teslim etm · t' a O u a n uzerın e yap 
'ıusumet beııliyormuş. Ve intihap va- Serbestçiler muhtelif semtlerden İntihap c. ı:. .... r.F. lehinedir. mık § oldı:ğu morfafolojdik tetkika~ 
ziyetinden istifade ederek kavga et- ücretle tuttukları nümayişçileri inti- Dün intihabm tamamen serbest ongre azası tar ın an derın 
"niş ve münakaşa uzamIJtır. Bu adi hap yerine getirtmişler ve bu nüma- olmasına, S. C. F. cilerin şikayet ve bir alaka ile d,inlenilmiştir. 
bir polis hadisesi olduğu için hakla- yitçiler vasıtasıyla: aızıltı yapmak vesilesini bulamamala -
rında ayrıca tahkikat yapılmaktadır. - Gazi bizimle beraberdir. Fethi nna rağmen netice gene c. H. F. le- Sinema ve tiyatrolar: 

Üsküdarda Beye fırkanın teşkilini Gazi emret- hine tecelli ve inkişaf etmiş sandığa İs B D fil· b d • 
Uıküdar sandığı dün Dulgurlu miştir diye propaganda yaptırmakta- S. C. F. list~lerin~en pek az atılmış- • • ar e ayı 

'llcsçit camisine konmuştur. Dün dırlar. tır Atılan. listelerın yüzde doksanı temslllerl 
Ü•kiidarda reylerini istimal edenle- İntihabatı herçibadabat fırkata Halk fırkasının listesi olmuştur. MEKTilr ISTA•BOL ıı:ı ı:n(yr•I 
rin ekserisini kadınlar teşkil etmek- nna kazandırmak için her çareye Nasıl çalıfıyorlar?. il Du.&.11 W 
te idi. Usküdarda müttefikan H. baş ".uran s~rb_estçiler evlerden ya- s C F prop d · · ~ ~~ ~ 
fırkası kazanmaktadır. Burada da rım !ıraya bır !ıraya nüfus tezkeresi hayr~t bir ~ekild:g;;raa .'.;~~:Ck:' 
Serbestçiler türlü yaygaralarla her- toplayarak, para ile tuttukları adam dir G"' d b r · 
kesi ig" fal etmekte idi. lar vasıtasile rey verdirmek ı"stenu·s- . un e eşer ıra yevmıye ile tu- 8 delik tulan propagandacılardan maada bi- pcr 1 

Sanyerde ler, fakat i~tihap encümeninin teyak- rer lira yevmiye ile 100 kadar çocuk piyes 
Sarıyer kazası sandığı dün gene kuzu sayesınde bu emellerine muvaf tutulmuş, bunların ellerine S. C. F. 

Sarıyer camii methalinde durmuş ve fak olamamIJlardır. namzet listeleri ile beyannamelerini 
dün yazdığımız mahalleler halla ak- Dünkü intihap naıd oldu? vererek tramvay arabaları dahilinde 
Şam 6 ya kadar reylerini istimal et- Fat~ kazasınd": d?nkü intihap ve sokaklarda dağıttırını§lardır. Bun 
ınişlerdir. pek sairin olmuş, ıntihap encümeni dan başka bir çok yerlerdede S. c. F. Tercüme eden 

S. C. fırkası bu mmtakada gayre çok bitaraf bulunmuştur. na rey verenlere içki ziyafetleri çe- A. Mubıar 
tini bariz bir surette artırmıştır. Fa- Yarın gazetesi intihaplardaki şekil· kilmektedir. 

Yazan: W. S. 
Mıugbam il il 
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Lodos F ırtına..q_ 
(Başı J inci sahif<de) 

görülmekte idi. 
Sabahleyin Boğaz vapurları 

müşkülatla seferlerini yapınağa 
başlamıştır. Fakat Seyrisefai · -
nin sevahili mütecavire postala
rı hiç sefer yapamaınqlardır. 
Bu vaziyet saat bir buçuğa ka- -
dar devam etmiş ve ancak o va
kit Adalar, Anadolu hatu ve 
Kadıköyüne muntazam postalar 
yapılmağa başlamıştır. 

Fırtınanın şiddetinden bir 
çok küçük vapurlar - bilhassa 
Rus torpitolan - iç limana ilti
ca etmi~erdir. 

Gece hrtınada sahile bağh 
sandallar akıntıya kapılıp git
miş, dört sandal batmış, batan 
sandallardan birinde bulunan ba 
Irkçılar Samatya halkı tarafın -
dan kurtarılmıştır. 

Dün lodosun şiddetinden A
lemdar zadelerin Canik vapuru 
Amavutköy açıklarında demiri 
taramış ve demir elektrik kablo
larını da tarayarakkabloyu hasa 
ra uğratmıştır. Kablonun derhal 
tamirine başlanmıştır. 

Dün Haydarpaşa dalgakıranı 
görülecek bir manzara arzedi
yordu. 10 metreye yükselen 
dalgalar Hay,darpaşa dalgakrra
nına çarparak yükselmekte ve 
Haydarpaşa rıhtımile Kadıköy 

meydanını sular istila etmekte 
idi. 

Fırtınanın tesir sahasının çok 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bulgaristanda tren yolunun 
üzerine bir çok ağaçlar yıkıldı
ğından dünkü ekspres tam iki
saat 45 dakika teehhürle-· Sirke
ciye gelebilmiştir. 

Fırtına dün akşam pek az ha 
fiflemiştir. Fakat gece yarısın -
dan itibaren şiddetli bir yağmur 
başlamıştır. 

Bugün rüzgar Poyraz-
dan esecektir. Fırtına hakkında 
Yeşilköy rasat merkezi şu mal(l 
matı vermektedir. : 

- Akşamki fırtınayı vuku
undan evvel alakadarlara bildir 
dik. Rüzgar saniyede 20 metre 
sür'atle cenup ile garp arasın
dan sağanaklı esmektedir. Fır
tına en ziyade Marmara ve Ak
denizde hükihn süremktedlr. 

·-------------·~ 
lstanbul belediyesi 

il anlan 
Fatih kaymakamlığından:579 

lira 12 kuruş heşifli yeni kapı
da yalı sokağına adi kaldırım 

İnşa!ı kapalı zarf ile mUnaka· 

saya konmuştur. Münakasa Bir 
Te~rini:;ani fl30 Cumartesi gilnil 

saat 14 de yapılacııktır. Talip· 

ferin zarflarını muayyen vakte 

kadar Fatih fielediyc encümeni 
ne tevdi ctmdcri il:\n olunur. 

......... 
lstanbul Belediyesinden; Fa

tih Yangın yerinde 143 üncil 
adada 79,65 metro murabhaı 

arsa, Çırçır yan!!:ın yerinde Ma
nisalı ;\Jehmctpa~a mahalle-sinde 
38,26cı, 454,457,+59 harita nu

maralı arsa Fatih yangın yerin
de 141 inci adada Sarı güzel 
güzel mahallesinin Akarsu so· 
lrnğında 2687,2b~6 harice nıı

maralı arsalar anısında 85,68 

metro murabbaı arsa Fatih yan
gın yerinde 165· 2 irci adada 

Kaptan Sinan mahallesinin has

tane sokal!;ıııda 81,67 metro 

murabbaı ıırsa bedelleri 8 sene 
ve 8 müs:n i taksitte ödenmek 

üzere pa:tarlıkla satılacaktır. Ta
liplerin 12 Teşrinievvel 930 

Pazar gün[i saat on beşe kadar 
Levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

*** fstanbut Belediyesinden: Fe-
nerde Haraççı Kara Mehmet ma
hallesinde 83,85,87 numarslı 
66,61 metro murabbaı arsa pa

zarlıkla kiraya verilecektir Ta

liplerin 22 Teşrinievvel 930 
Pazar gün!l levazım ınildürlil

R\ine gelmeleri 

lstanbul ticaret mUdlrlUgündenı 
lmnbul kahveci, kıruwıecl .,., 

mnadı kilullye satmayan gulnocular 
cemiyetinin idare bey'otl lııtlbıbı 
9·10-930 pe11embe gllnD Nnruoı
manlye'd• ikbal kıraataneıl U.tün
dekl cemiyet merkezinde yapılacağı 
ve sut 10 dan 111 ya kadar intihaba 
devam cdllecejfi allkadırar.a Ula 
olunur. 

Pendik Bakteriyolojihanesi müdür· 
lüğünden: 

life ~e ~amacaoa ınonatasası 
Bakterlyoll)jlhanei Baytar! Serom Darulistihzarı 
Grım Adet Nevl Adet Kilo :'ile, ı 
500 2000 Şişe .. fOOOO Kiloluk Şi~ 
100 8000 

" 
20 30 

" 
üamacaı:a 

200 1000 .. 20 25 
" " 50 2000 

" 25 20 .. " 80 1000 .. ı:ı 15 .. " 20 1500 .. 10 10 .. " ıo sw 
" 10 5 • .. 

5 500 .. 
1000 300 Dört köşe ~ 

16800 

Pendik Bakteriyolojihınei Baytar! ve Serom Darülistihzarını 
lUzum•J olup ılent münakuıyı konulan ve 8 / teşrinievvel / 9,10 
tarihine müsadif çarşamba günü ihaleleri icra kılınacak olan yu

karda mikdarı gösterilen muhtelif ş~ ve damacanaya talip olan
lar şartnamesini görmek için her gün Delterdarlıic binasında mu· 
essesatı iktLo;adiye ınuhasebeclliğine ve şişeleri vermeğc talip olan
ların yevmi ihale olan 8-teşriolevvel-930 tarihine miisadi[ ç;ır
şamba günii saat 14 tE! mezkOr muhasebecilikte miite~ekkil mu· 

baya.:t _komisyonuna müracaat eylemelerL 

lstan~ul ~uınrukleri ~aı mu~urlu~unden : 
Hızır yanı,'1n söndürme rnakinasından veya aynı vasıfta di~er 

yerli malı makinalardan aleni miınakaJa suretile miibayaa olunacaktır. 

Talipler ~artnamesine ittili hasıl ederek münakasanın ya,ıla•aıtı 
12-10-930 pazar gimü saat 14 de baş müdüriyetttki komis~~ına 
müracaatları. 

r
r Adapazarı Bez Fabrikası 
1 İstanbul Satış Şubeleri 

. 1 Talı:slm Sebat Yerli mensucat fabritasıaın merkezi ile m=.- Sultanhamamındakl maiiazasıdır ~- 1 

Istanbul sıhhi müesseseleler 
mubayaa komisyonu riyasetinden: 
Mayııı 1931 nihayetine kadar Sıhhi müessiseler için lüzu

mu olan Gu, Benzin, Mazot, Vakomyağı vesairenin tanzim 

edilen ıartnameai veçhile •• 21 teırinievvel 1930 salı günil 
saat 16 da kapalı zarf uınıliyle ihale edilmek üzere ır.üna
ka11aya vazedilmiıtir. Bu baptaki fartnameyi görmek ve fazla 

izahat almak iıteyenlerin mezkOr komisyona mllracaatları 
ilin olunur. 

• A 

iLAN 
MALiYE VEKALETiNDE •: 

Ton 
60 10-11 ·930 
60 l-lll-930 
60 20-1~·930 
60 10-1-931 
60 1·2-931 

300 
1 - !Caluriferler için tarihleri 

yukanda yazılı beş taksitte Ankua 
istasyonunda vagon içinde t<sllm 
edilmek Uzore nç yüz ton yeril 
kok kömürü yir nt gün mUddeıte 
ve kapılı zarf usulile münakuıya 
konulmuıcur. 

2 ihalesi 26-10-930 tarihine 
müsadif pazar gün il saat 15 de 
levazım ldaresindo müteşekkil mil· 
bayaat komisyonunda yapılacakıır. 

3 - Teminatı muvakkatesl (877) 
sokiz yıiz yetmiş yedi buçuk limlır. 

4 Şartname levazım müdür-
ltil';ünde ve lsıanbıılda Dolmabahço
de evrakı matbua anbarı mCmeyvlz 
llğinde her gün alınablllr. !\1ünaka
saya !0tirak edecıklerln o güıı ve 
saatten e, ve! teminacı mu vık.kate 
ve teklif mekrnplarını makbuz mu• 
kabilinde komisyon tlyasetin5 tevdi 
etmeleri. 

Kartalda yılovali Ar;op oQııllı

nndan denilmekle marul ve ikamet· 
glhlan meçhul Kirkor Nllı:cıgos 

efendilerle Susannı 'o Uunna ha
nımları: 

Madam Marinadan borç aldığı
nı.z 500 lirayı ununında ödemedı

ğinizden ipotek gösterdiği nlz Üı· 
kildarda Kartal kazasıada kasabı 
derununda kumlar mevltlinde bir dö
nüm iki evlekden mürekkep bo. ıa• 
nın paraya çıvrilmasi istenmiıtir 
altmış gün içinde borcu tediye et
medlginiz ve yahut işbu iltmın ta· 
rlhl neşrinden lıibaren yedi ıün 
içinde borcun bir k11mına veya te• 
mamma itiraz etmedifiniz takdirde 
takibat icrasının devam edectğl öde
me emri mabm.ıaa kaim olmalı: 
Uzer• lltn olunur. 

Ticaret lşleri umum müdtirltı
ği!nden: 30 ikinci teşrin 330 tarl 
bil kaauıı blllı:dmlorlne göre if yap
mak Uzre tucU edilmiş olan ecnebi 
t_lrketlerindea lngillz tabiiyetini balı 
J. V. Vittol Kamplnl Llmited şir
keti bu kere müracaatla şirketin 
Türkiye umumi vekillarinden Mösyo 
VUyam Ceymlı Heri Vitcol'üıı ıhi· 
ren velaı ettlllnl blldlrmlş olmalı:la 
lltn olunnr. 

Satılık otomobil 
( Austro • F'laı ) marka 4 klşllik 

kapalı bir otomobll satılıktır. Be
yogln'ndı lsveç sefarethanesinde 
Möıyö Hıyon'a mUracaat olunma,ı. 

Sulıanahmet 2 ncl sulh mahke
mealnden: 

Evkıı.I madlrlyetinin şayian uh· 
del tasamıfunda bulunup bilmıi7.ıyed• 
fcırubtu suretile şuyuun izalosıne 

karar verilen Kadıköyünde .\lühtir
:lar caddeıile Karakolhane ve dıvar 
dibi ıokaklannda kiin Riza paşa 
arsası namlle marul arsalann kre 
lı:ılınan mttzayedelerinde verilen kıy
met haddi nlumısindc göıillmcdr. 

ğinden ber mucibi kanun tarihi 
lllndan itib&ren (40) gün müddde 
müzayedeyo vaz edilmiş :llma,ıtla 

mevcut !ıaritada l(Ö tcrıldip;i HC ile 
üçönctl adada vaki J6 ı (37 8 
(4-0) ve (44) numaralarla mura k m 
ve yüzleri MUhurdırJa·ı gele~ r a 
nazır beı adet ar>3 ile birinci a.ladı 
vaki (~) (3) 9) 'IJ) ve (17) n · 
marılırla murakkam be; adet ar • 
!ar 18 teşrinisani 1930 ve ı ı a· 
maralı adada Hkı (4- (:fi (tJ, 7J 
cıo)(ı t)(t4Xt!i)(t8) 09) (22) 23 

numaralarla murakka111 12 ader ars ki 
bir tarafı karakolhane rnkn~ı \C bır 

taralı Olvardibi ~obğı ,e i1<i malı 

müceddeden ıçılan tarikler v üçün 
cü adada vaki (24) (2.5) (26) (27) 
(28) (29) (00) (:'ll) (.l2) ve 33) 
numaralarla murakkartl on adet ır

aaların yüzleri müceddeden kuşat 

edilen tarika nam olup ( 22) parça 
arsalac 25 tetrlnlsani 19.lO salı gona 
zevali >aıt onbeşıe ılelu;ul thal.lerl 
icra kılınacağından ıalip olanlarıa 

evrakında muharr•r kı ymeıl muha
mmeneleri üzerinden yüzde on pey 
atçeıinl müstuhibcn Sultanahmet 
ıulb mahkemesi ikinci hukuk daire· 
sine !130-172 aumarasile miıraccat 
etmeleri llAn olunur. 

S. Ahmet S licü S. il. Hiklm· 
llğlnden: 

KüçUk Mum.fa paşada gul cami 
ıokatına muttasıl tarar aga sokağın• 
da 14 numarada mukim iken bugıin 
ikametgAhı malöm olmayan San 
Süleyman Kemal efendiye: 

Feride hanım tarafındın aleyhi· 
nlzde eçılan n murisi Sabri Babıi 

beye ait alacık bulunan 75 liranı11 
tahsiline dair davadan dolayı namı

nıza gönderilen arzuhal ve celpna· 
me lkametg!hınızın meçhul olduıı;u 

şerblle mübaşir malından bill teb· 
!iğ iade kılınmış ve fünen tebligat 
lcra;ma karar verılınckle mubıkem• 

de 10-11-930 tarihine müsıdil pa· 
zarıesi gUnü saat 14 olarak tayin 
kılınmıştır o gli• ve o saatte mah· 
kemede usulü dılre•inde hazır bu 
lunmanız hulcuk usulü muhakeme
leri kanununun 141 inci ınadde•in• 

tevfikan bir ay müddetle ll!n olunu 
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Ha a kolonyası: Limon çiçeklerinden müstahzar 
derece bl•r harı•kaı• san'att• Büten ınutvn ddin mcnı1 ch• 1 r. lcrin ıtriyat ınlitehassrsları.c<c 1 · 

.. !ırikalıırı Hasan kolonyasının enfes ve ruhnuvaz kokusu karşısında lM ve hayran kalmışlardır. Fransa Almanya ve Amerika bu nefis Şark müstahzarmdan kulllyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin e:ı kib.ır zevatı 1 [t, ıa 
oJonys btimal etmekte olup daim ve daima sahibini tebrik etmektedi~ler. Hastalar~ hayat ve şifa verir. Baygınlı~, sinir, heya~an, b_aşağrısı çarpıntı zamanlannda bir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenzilat y.ıp .l '1 ;tır .. 35, 60, f JO . 

• 00 kum1Iuk ~i~clerde satılır. Hasan ecza deposudur. Oıkudarda şubemız yoktur. lsmıne ve markasına dıkkat, taklıtlerınden sakınınız. 

Yeni Mevsim Yaklaştı 
Bu münuebetle Gılatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin ustıinde 

• Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
En mükemmel kuma~lardan en son modaya muvafık YC kusursuz biçimde olarak imal cdilıni~ zengin ve nıiiteıı~vvi 

çeşitlerde müntııhap elbiseleri muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmcktedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 

91/ Lirodan 
2 itibaren : İngiliz muşambaları 

Kabilitebdil muşambalar 141/2" 

Muşambalar 

Muşambalar 

biverıln astarlı 

lngtUzblçiml 
kumışlardaa 

G b d• Pard.,üler a ar ın MUFLON ile 

191/2,, 

Meşhur Mındel berg marka empermeabUize 29ı/ 

Gabardin pardes üler 2 
" 

Mandelberg pardesüler 37112 ,, 
MUFLON Jle 

lngiliz biçimi kumaşlar- 22112,, 
DAN PARDESÜLER 

ERKEKLERE MAHSUS 
Trençkotlar 17ı I 2 ~Jiı~~=~ 

İyi cins yünlü paltolar 131/2,, 

lngiliz biçimi K t.. J 141/ 
spor ve saire os um er ıı ,, 

Llciverı •iy•h ve Kostu" mler 
11lr renklerde 

HANIMLARA MAHSUS 

Deri taklidi muh· M b } 
telif renklerde uşam a ar 

Son moda biçimde 
ve kabili tebdil 

Muhtel!! renklerde 
gabardin 

Muşambalar 141/2" 

Trençkotlar 171/g,, 

OÇCUKLARA MAHSUS 
Kauçuk muşambalar 41 / Liradan 

2 itibaren 

Bivertin muşambalar 71/2,, 

Trençkotlar 91
/2" 

Trençkotlar muflon ile 131 /2 .. 

Yünlü paltolar 91
/2" 

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

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

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

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

Toptan Fiatine Perakende Satıs -- Tediyatta Büyük teshllat 

Adet 
1 

- -- --- -- --· -

Ticareti ~a~riJe nıette~inde la~rika 
alah ınnnakasası 

Cinsi 
Fireze tezgahı . Kanşla miltaharrik 

l • Dik pilan ya tczgı\hı Kayı~la mlitaharrik 
Makas ve zımba tezgahı ., 

2 

:\ğaç pılanya tezp;Ahı. Elektrik motörü ile mütaharrik 
(s Cuple) 
Ap;aç daire bıçgısı .. 
Aıtaç ~erit bıçgm ,, 
\' antilatiir Elektrikle müteharrik. 

,, 

.. 
.., 
(112 
(1 

" " ,, 
" 

beygir huvvetinde) 

•• ,, ) 
Berv~çhi bala sekiz kalem al:lt 23· ı 0-930 per,emhe p;üniı saat 

on dörtte ihalesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakas<•ya 
vazolunmu~tur. Taliplerin ıeraitini anlamak llzre ürtakiıyde Çıra

ğan sa•aı ı itthalindc kain mektep l\lıidürlüıtüne veı a Ddtardarlık 
bina,ında lktısadl müesseseler muhaselıeciliğine ve münaka< ıya işti
rak edeceklerin kanunu mahsusunda tarif edilen ~ckildc ıhzar 

edilmiş teklif mektuplarını ve mczkör muhasebeciliğe tevdi edecekleri 
ve mukabilinde alacakları teminatı muvakkata makbuzunu hamilen 
yevm vt saatı mczktirda mektepte müteşekkil kom~iyonu mahsu· 
51.ina muracaatları. -------

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Blitlin ımıfları mevcuttur. 
Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayn teşkilat da

hilinde idare edilmektedir. 

• Talebe kaydına devam olunmaktadn 
Talep vukuunda tarifname gönderili•. 

Şehzadebaşı polis merkezi <\rkasında 
Tel : lıt. 2534 

Liseler mübayaat komisyonundan: 
Çapa dJ kız mL,Jlli n mektebinde bcr ııı ıdbi kc~if yaptırılacak 

ı• ~aat ve tadihit 2· f l-9JO pazar günü saat f 6 da ihale edilmek 
uzcre kap:ılı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. Keşifnameyi 

gormek ı·e taf,ildt almak ütcyen taliplerin komisyon !..icabetine 
nıuracaatlan 

Hiç beklenllmedlCll bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyara Plyongo blletl 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TllllHE PIJANGOSD 
BiLETiNi ALINIZ. 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 rfEŞR1N1 
EVVEL 1930 DADIR. 
B,üyük ikramiye 

40.000 Liradır 

Evtaf unıunı nıu~urlu~un~en: 
Evkaf ı;mum miidürlügu teftiş heyetinde münhal bulunan 

iki rniifcttiş muavinli~ine, r·:emurin kanunundaki sair şeraiti haiz 
olmakla beraber yıışları 23 ten az ve 35 ten fazla olmamak üzre 
Ali bir mektep mezunlarından olup ta iptidaen memuriyete dahil 
olacaklardan namzet olarak al•nacağından talip olanların 15- 10-930 
çarşamba günü saat on yediye kadar, bir arzuhal ile Ankarada 
umum mildürlüğe • ve lstanbulda Evkaf mlidürlui(une müracaat 
etmelerİ· 

Arzuhale: Mektep şehadetname veya tasdiknamesi ve nüfus kt
ğıdı asıl veyahut musaddak suretlerilt memurin kanununun diir
dııncu maddesinin R, C, ti, V, Z, fıkraları mucibince muktazi 
vesaikın raptı ve adreslerin açık yazılması lıl:tımdır. 

:'lluavinliklerin asıl maaşı 3.5 liradır. Teftişte bulundukları vakit 
ayrıca harcırah ,.~ yevmiye alırlar. 

Talipler mliteaddit olur ve şehadetname dereceleri mllMvi bu
hır,\lrsa aralarında imtihan yapılacağından tasdiknamelcrde şeha
detname derecesinin ta3rih ettirilmesi İcap eder. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoıtlu Tünel mevdamnda 59ll 

Emlak ve Eytam Bankası umum 
müdürlüğünden: 

Satılık emlak 
Esas No. Mevkii ve N~vi Temlnatl7: ira 

7 5 Kandilli V aniköy caddesi ı No. lı ma bahçe hane 500 
94 Heybeliada Yalı caddesi 2 No. lı gazino 700 
Bah\da yazılı emlak şeraiti atiye ile müzayedeye konulmuştur. 
1 - Müzayede (kapıtlı zarf) usuliledlr. 
2 - ihale 20· I0-930 tarihinde Ankarada idare meclisimiz 

hmmrunda icra edilecektir. 
3 - Talipler tekli[ zarflarını ve her mülkün hizasına gösteri· 

len teminat akçasını muhtevi makbuz veya kefalet mektubunu 
ve şubelerimizden bir lira mukabilinde alacakları şartname ile 
birlikte ihale gününden evvel Ankarada umum müdürlüğümüze 
göndermelidirler. 

4 - ihale bedeli ilki pı:şin ve mütebaki yedisi yedi sene zar
fında ihale tarihlerine mıısadif zamanlqrda istifa edilmek üzre se
kiz taksitte tediye olunacaktır. 

Bu hıtıustıı daha fazla tafsi!Af almak isteyenlnin şubelerimize 
müracaııı eylemderi 

Deniz levazım satınalına toınisJonun~an: 
ı 000 metre hademe elbiseli~i şayak kumaş; munakasu ile iha

lesi 23-T.Evvel- 930 Perşcnbe günü saat 14 re. Yukarıda yazılı 

kuma~ aleni münakasa ile 23 Teşrinievvel 930 Pcr~enbe günü sa
at 14 de ih:ılc edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin her 
g(in ve vermek isteyenlerin ihale günü ve saatında Kasımpaşada 

deniz levazım saunalma komisyonuna müracaatları. 

~oo ~eti o~un nıünatasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü

ğünden: 
Mektcbimize liizumu olan sekiz yUz çeki odun alent mUna

kasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her 
gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 22 teşrinievvel 

1930 tarihine müsadif çar~amba günü saat f 4 tc defterdarlık 

bin:ısı dahilinde müessesan iktisadiye mübayıat komisyonuna gel
meleri illln olunur. 

1 I 
tEMIZ VB PARLAK Bhl 

BANYO, 
SINHAT DEMEKTiR 

9aııJonan .ıaıma Jai ll°M ııu..
•• temill tutvao1. 

""' bir ~a•ra - .u u vı._ .................. 
tllıl6 111 •• plslila ;;;.ı .... ..ur• lııııbolur ft lluJOllOI 
.. ıaiz .. pulu w. ..ıo ıııır. 

H•ntnladı h•r dtJ,llJ ttıHlıli• 
~ .. .., ., ... Viffl 

... u ....... . 

1' 1 N T E N K U L İ 
Bütün dilnyıdı tınınmı, Amı·rik•" , 

mUrekkıpli kalem. 

Müktedir ve tanınmış acente aw 

niyor. Türkiye için umum acenral•~ 
veriliyor. Tekliflerin • Aıbe•tıı< ~ 

rumuzu ile almanca veya fransıı~' 
olarak zirdeki adrese gönderilm"'' 
• Abestos. Beopıd, l'osı!ach 468 _,.

- Mes'ul M~;dür: BürhaneddiP 


