
~-----=·---,--------!211111----
, 

HUG(h. 

' P ER Ş 1~ M BE 2 ncl sahlled e : 3- Bozuk yolların tamiri için 
llsteal yapıhyor 

9 TEŞRiNiEVVEL 1930 
1- Atine mekt11bu .ıııı1 
2- Harlct ve s'>il ltaberler !' 

3 üncJ sahifede ; 
4- G Trakyada on bet bin 

Etabll vesikası verildi 
5- Çekoalovak rejlıl talı:yl. 

datı kaldırıyor mu? -
5 ine! une, !Co 1675 ı -- Oa.ıatas:ırayın lbllyarıarı ._ 

lıtaabuı muhtelltlle çarpışacak~ 
2- Katil Balta! Bekçi Seferi ~ 4 Uncu sahifede 

~·usHASI & l(URUŞTUR nasıl öldürdü ~ 1- Hikaye 

Ankara- Moskova Cümhuriye ası kazanıyor 
Dahili politikanın garip te

CtUileri aramda, yaşadığımız şu 
fU~lerde haricte olup biten şey
berı_de gözden kaçırmamak mec r. 
llrıyetindeyiz. Garpta Cenevre 
ıçtınıaları ve Alman intihabatı
~ııı neticeleri dikkate şayan saf
kialar arzediyor. Şarkta ise Tür-

·ı Gazi Hz. j 
] İstanbul hali ına ~ükran 

ve muhabbetlerini 

iblağ ediyorlar Ye Hariciye Vekilinin Mosko
V~'yı ziyareti, her tarafta mühim 1 

bir hadise olarak telakki edili- ! -----

~
0

\fade edelim ki, Dr. Tevfik l 
:Rüstü Beyin Moskova ziyareti- llKVll?c:,ı,;:.:ı 
ne,Pek hususi ve şumullü bir 
llıana vermek ve bunun arkasın· 
da. iki memleket !ırasında husu
~i ~ombine;onlar yapılmakta ol
Ugunu clıişünmek çok mübala-

Kurtuluş gününde 

İstanbul ve 

Büyük Reisimiz •• 

Hasköyde intihap sandığı indİli lıor ı•e halk reyini vermek için bekl/1,0 · 

İstanbulun kurtuluş bayramı mü
nosebetile Vali ve belediye reisi Mu
hiddin B. tarafından Reisicümhur 
Gazi Hz. ne atideki telegraf çekil-

talı bir sey olur. Halbuki bazı 
ecnebi gazeteleri bu hataya düş
~ekten hali bakmıyorlar. Hele 
~r Fransız gazetesinin dediği f1bi Türkiyede yeni bir siyasi 
~rk_anın teşekkülü münasebetile 
arıcı siyasetimizde ve bu me
b~da Rusya ile olan münase-

Istanbul halkı dün de Cümhuriyet 
Halk Fırkasına reyini verdi 

miştir. 
Büyük Reiıicümhur 

Gazi Hz. ne 
"Bugün hürriyetine yeniden kavuş 

mak saadetinin yıl dönümünü hakiki 
bir bahtiyarlık içinde tesit eden İs
tanbul, halaskanna karşı minnet ve 
şükran hislerini gönülden gelen eş· 
vak ile izhar etmektedir. Bendeniz 
bu hissiyata tercüman olurken saa
det ve bahtiyarlık temenniyatile ta
zimat ve tekrimatı Acizanemi refey
lcrim efendim Hz . .,, 

etımizde de bir tebeddül olma
~ .. ihtimali asla varit değildir. 

1 
Oyle bir ümit ve kanaata düşen 

der hatırlasınlar ki, Türk - Rus 

1.?Stluğu her hangi bir tesadü
~n veya sadece karşılıklı hisle
tın eseri değildir. Bilakis bu 
dostluk her iki memleketin va
~~Yet v: ihtiyacına tevafuk eden 

intihabat, bilhassa Fatihte çok har:ıretli olmuş, Serbest 
Fırka propagandacılarının gayreti hep boşa gitmiştir 

Gazi Hz. de atideki cevabi tel
grafla mukabele buyurmuılardır: 

latanbul Valiai 
Muhiddin Bf. ye 

Irak fevhalllde mümessili lngili:ı sefiri ile beraber 
T. Rüştll Beyi ziyaret lçfn 1olıatlıyana girer11en 

Irak lngiliz komiseri 
dün hareket etti Halk, karşı fırka adamlarının had~s~ çıkarmak hususu'!

daki tahrikatına karşı sükun ve ıtıdalle mukabele ettı 
ve Serbest Fırka namzetleri aleyhine rey verdi 

Kurtulut günü yıl dönümü mü- • H h A k • d 
naaebetile muhterem ı.t.nbuı halkı- Sır ump rys n aranın ımann an 
nın ıevincine bütün kalbimle ittirak • l" • l t k ld 

ır zaruretin mahsulüdür. normal ederim. ve rıca ımız e emastan memnun a ı 
. . Moskovalı İsvestiya gazete
tkı memleket münasebatına tah 
&is ettiği bir makalede diyor ki: 

(Tevfik Rüştü Beyin yaptı
ğı son dostane ziyaret, hiç bir 
~aman tesadüfün vücude getir
diği siyasi tertibat neticesinde 
Vukua gelmiş değildir. Bu ziya
ret, proleterya diktatörlüğünün 
hakim olduğu memleketle müte
rakki bir devlet olan Türkiye a
tllıında inkişaf halinde bulunan 
Ve günden güne kuvvet bulan 
llıUnascbatın hususiyettni teşkil 
~en bir çok meseleler arasında 
bir halkadır. Türk - Rus dostlu
lu beynelmilel emperyalizmin 
her iki memlekete taarruz ettiği 

İntihabat dün umumiyet itibarı hadise olmamış, intihabat 
ile pek sakin olmuş, her yerde reyler vaziyette devam etmiştir . 
serbestçe ve hiç bir müdahale vaki 
olmadan, Serbestçilerin yaygara ve 
şikayetlerine meydan verilmeden ya

Rey ıahibi yok 
Caminin önü akşama kadar mah· 

şeri izdihamını muhafaza etmiş, fa. 
kat akşama doğru sandığa rey atmak 
için adam aranıhnca bu mahşeri ka
labalığın içinde rey verecek kimse 
bulunmadığı, hepsinin serbest fırka 
tarafından propaganda için getirilen 
ayak takımından olduğu anlaşılmış· 

d 
Hadkkımekda i~art buyuruTlan kkhi~!er İngilterenin Irak fevkalade Irak fevkalade komiseri ay-

en e p mınne tarım. eşe ur, . . . . · d B kil 1 p 
ıelim ve muhabbetlerimin iblağını komısen Sır Francıs Humph- nı zaman a aşve smet i· 
rica ederim." rys bu sabah Ankaradan gelmiş ile Hariciye Vekaleti vekili Şlik 

Gazi Hz. ayni maalde bir teleg- tir. rü Kaya B. tarafından da kabul 

günlerden başlar.) 
İzvestiya gazetesi ayni ma

lıaıeııindc Lozan'dan sonra bazı 
larp devletlerinin memleketi
ltıiz~ karşı kullanmak istedikle
ti politika vasıtalarından bahs 
ederken de şöyle diyor: 
l "Beynelmilel emperyallsm, 
<..Ozan Muahedesinden sonra 
'l'Urkiye'ye karşı şu siyaseti ta
lı:ip etti: Türkiyeyi yoldan mah
rum, (muvasalasız) ve sermaye 
dar memleketlerin emri altında 
llttısaden geri bir vaziyette bu
lundurmak. Türkiyenin hasım
laf.ı bu planlarında muvaffak o
~adılar. Türkiye; emperyaliz
ltıin şiddetli tazyiklerine rağ
ltıen elindeki imkan ve vasıta
larla - imkan dairesinde - milli 
iktısadiyatını inkişaf ettiriyor, 
Yollarım yapıyor ve maliyesini 
tanzim ediyordu. Cümhuriyet 
lialk Fırkasını temsil eden İs
ltıet Paşa hükumeti hiç bir teh
dit karşısında teslim olmadı. 
liaric1 siyasetindeki serbestisini 
ltıuhafaza etti.Her vesileden isti 
fade ederek Rusya ile olan dost
luk rabıtalarını inkişaf ettirdi, 
kuvvetlendirdi." 

Filhakika Moskova'lı refiki
ltıizin dediği gibi, Türkiye'nin 
l{usya'ya karşı olan dostluk te
~ayülatı, her vakitten ziyade 

uvvetlidir. 
Son Moskova ziyaretinde 

~ariciye Vekili Tevfik Rüştü 
· ile Sovyet ricali arasında 

dostane müdavelei efkar netice
~n-ıe şu hakikatler yeniden sa
ıt olmuştur: 

İki memleketin dostlukların
da başka memleketlere müte
"eccih tecavüz! hiç bir maksat 
Yoktur. 

. Türk - Rus dostluğu beynel
ltıı le! politikada çok mühim sulh 
ilnıilidir. 

İki memleketi alakadar eden 
l'rıeselelerde hiç bir sui tefehhüm 
~evcut değildir. Bütün mesele
er üzerinde anlaşmış bulunuyo

l'U?.. 

pılmıştır. 

Fatih kazasında 
Dün en hareretli intihap mücade

lesi Fatih kazası dahilinde küçük 
Mustafa paşada gülcamiinde olmuş
tur. Burada Serbest Cümhuryet fır· 
kası 100--150 kadar propagandacı 
getirtmiş, bunlar vasıtasile nümayi~- tır · d 
ler yaptırmış, hatta kavga çıkartmak Ekseriyet Halk fırkasın a 
istemiştir. Serbestçilerin Gülcamiin- Serbest Cümhuriyet Fırkası 
de bütün yaygaralan hiç bir yerden teşkilatının bütün gayret, yayga
mukabele görmemiş buna rağmen ra ve nümayişlerine, "vergileri kaldı· 
para ile tutulmuş adamların müret- racağız, İnkılap hareketleri üzerinde 
tep arbedeleri yüzünden tek tük bir istediğimiz tadilatı yapacağız, tam 
iki hadise olmuştur. bir hürriyet ve serbesti vereçeğiz" 

şeklindeki tahrikat ve propagandala-
lftira da atıyorlar rına rağmen kahir bir ekseriyet _G~l-

r~ta _Halk fırk~~· müf~ttişi . Hakkı Fevkalade komiser, Hariciye edilınlş ve kendilerile mlismir 
Şınası paşaya gondermışlerdır. Vekilimizi ziyaret ettiktensonra bir surette görüşmek şerefini el 

Türk Yunan 
Ticaret ve ikamet 

muahedeleri için 

İngiliz sefarethanesinde istira- - de etmiştir. Şiikrü Kaya B. ken 
hat etmiş ve saat on altıda To- disine bir ziyafet verimiş ve bu 
ros ekspresile Bağdada hareket ziyafette Irak fevkalade komi- · 
etmiştir. seri Türkiye ricalile mtilaki ol-

Sir Humphrys, hareketinden muştur. 
evvel kendisile görüşen bir mu- Istanbula avdetinde Irak fev 
harririmize Ankaranın imar fa- kalade komiseri Türk hlikfunc
aliyctini görmekten çok mcm- - tile temasını idame ederek, Ru~ 

M. Venizelos Yunan nun olduğunu ve Ankaramn yadan avdet etmiş olan Harici-
mt r _ıhhasına büylik bir merkez olacağına ye Vekili Tevfik Rliştli Beyle 

Bu kadın : c. H. fi. masa- şüphe etmediğini söylemiştir. de uzun ve şayanı ehemmiyet 
Bu hidiselerden biri BurB&lı Ah- camiinde C. H. F. ye rey vermıştır. 

met efendi iıminde birisinin W:erin· Tütün inhisarı amelelerlnden an· 
de tabanca olduğıı:- · iddia edilme,•lıı cak 25 kişi kadarı S. C. F. eye rey 

. atnuştır. Netice itibarile S. C. F. 

sından rey pusulası alıyor talimat R"Önderdi Irak fevkalade komiseri bil- bir mül§kat icra eylemiştir. 
kafile gelmiş ve rey atmak istemiş- İ .. hassa Gazi Hz. tarafından kabul Sir Humphrys kendisine göıı 
!erdir. Bir gün ev'<'el Küçükpazarda ~~ NA, 8 (Apo.) - .~u~ buyurulmak suretile iki saat ka- terilen ıniaafirperverllkten son 

nin dün Gül camiinde alabildiği rey 
~ , yüzde 15 nisbetini geçmemektedir. 

Eminönü kazasında 

reylerini istimal etmı; olan bu kafi- Hancıye nezaretinde Musyu dar müşarünileyhin nezdinde derece mlitehassia olmuıtur. 
lenin tekrar rey atmalanna müsaade Venizelosun riyasetinde yapı- kalmak şerefine mazhar olmuı Ankarada gördliğü hUınii kabıı· 
edilmel'.ince t~mamen al'.8k takımın· lan içtimada, Ankarada Türk- ve Türkiye Reisicümhurunun le karşı mliteşekkir bulunan 
dan muteşekkıl olan kafile Yunan ticaret ve ikamet muahe A • alfun. 1 f kaleı... k · Ttlrki 

: j Dün Eminönü kazasında intihap - Biz reyimizi atmak için ihtil51
1 

• v~s~ '1:1 atııl:8-, nazar ~nnm ev öuı:: o~ııer ye ve 
mi çıkaralım bunu mu istiyorsunuz? delen hakkında cereyan eden vus atıne ve mükAlemelerınde- Irak arasındaki mevcut olan do 
diye hay kırmışlar, kendilerine: müzakerat hakkında Yunan Baş ki tenevvü ve alakaya hayrette stluğu bir kat daha takviye için 

1 

Şehzade muvakkıthanesinde, Valide 
caıniinde ve Laleli apartımanlarında 

· yapılmıştır. 
S. C. F. nın buralarda da para ile 

tutulmU§ adamları hararetli faaliyet 
ve tahrlkattan geri durmamışlar 
hattA iki hadise ikaına da muvaffak 
omuşlardır. 

.. - Burada ihtilU ~kmaz, b':'nu murahhası Müsyü Zalokosta'- kalmıştır. çalışacaktır. 
soylemekle ne kastedıyorsunuz dıye dan telgrafla gelen rapor tetkik 

Şehzadede ilk hadise 
S. C. F. nin para ile tutulmuş a· 

damlan rey vermeğe gelen halk ara
sında alabildiklerine tahrikat yapar
larken Küçükpazardan da gene para 
ile tutulmuş 40--50 kişilik ikinci bir 

sorulunca Suat isminde bir adam or- dil · k di · • tali 
taya çıkarak: e mı~ dve ·ı e~ _sınTe ;:em -

- İhtilal mi çıkaralım demekle bir mat gon en mıştır. alimatmck 
şey olmaz, sui tefsir etmeyin diye tum tutulmakla beraber Türk 
bağırmıştır. Hadise büyümek iizere teklifatmr ekserisinin kabul edil 
iken önü alınmış ve ayak takımı da- diği anlaşılmıştır. Maamafih 
ğıtılmışlardır. 

Suat kim dir? 
İhtilal çıkarmayi düşünenleri mü 
(Devamı beşinci sahifede ) 

(Devamı ikinci sahifede) 

Bu çocuk: Yaşasın Halk 
fırkası •• diye bafJırıyor 

den çıkmıştır. Serbest fırka propa· 
gandacıları Polise müracaat ederek 
ve Ahmet efendiyi göstererek: 

- Halk fırkasının adamları ta
banca ile geziyorlar. gelin tutun ~e'. 
mişler polisler de Ahm~t e~_end~~ 
tutup karakola götürmuşler, uz~rını 
aramışlar, tabanca zuhur etmeymce 
serbest bırakmışlardır. 

Balkan konferansı encü
menlerinde faaliyet 

Pek yakında 

Beş 

hasta 
var! lktısadi, içtimai, ve sjyasi 

lerde murahhaslarımızın 

.. 
encumen-
teklifleri 

Bir hanıma tecavüz 
Serbestçilerin çıkardığı ikinci hA

dise de şudur: 

Başmurahhasım1z Hasan Bey, M. Venizelosla 

Cibalide rey atılırken Melahat AİNA 
samimi bir mülakatta bulundu 

Suat hamnun yanına sandık başında , 8 (Apo.) - Bal-
Cemil isminde bir adam gelmiş, Me· kan konferansının muhtelif en
lahat hanımın cebine serbest fırka· cümenleri, hummalı bir surette 
nın rey pusulasını koymut ve sonra• calışıyorlar. Ma 
da terbiyesizce bir hareket yapmış. l' ·· d 
Melahat hanımı sıkıştırmak istemiş· . 1 .. encumen ~ 
tir. Bu küstahane hareket sandığa l'urk delegesı 
reyini atmakta olan Melahat Suat tıulunan Reşit 
hanımı sinirendirmiş, Melahat ha- Saffet B., encü-
nım geri dönerek bu adama haddini menin meşgul 
bildirmiş ve polise teslim etmiştir. old • 1 
Gül camisinde bundan başka hiç bir 

1 
.ugu m~se e-

erı tamık et-
·nek ve ecnebi- -
1er trafından 
·3alkan mahsu-
1 atının istismarı 
1a karşı Balkan 
milletlerinin me 
• ...ı.fiini himaye 

Hasan B. ve müdafaa 

!erine karşı takip ettikleri sami
mi ve açık politika sayesinde 
iki komsu milleti, her gün da
ha biribirlerine yaklaştırmakta
dır. Beynelmilel siyasi mesele
ler karşısında Ankara ile Mos
kovarun görüşleri, vaziyetleri 
ve menf.catleri biribirinin ayni
dir. eylemek için daimi bir komis- -

Siirt meb'uıu yon teşkilini teklif eylemiştir. 

de Vasfi Raşit B. Türkiy,ı:nin 
amele ile fabrikatorlarm teşriki 
mesaisi meselesini hal ve faslet
tiğini izah etmiştir. 

Siyasi encümende Ruşen 
Eşref Bey, Türkiyenin samimi 
sulhperverliğini tekrar ederek, 

(Devamı beşinci sahifede ) 

Sedat, Şirinyan 
Dablda Yunanlıları ye

nerek finale kaldılar 
ATİNA, Neo - Faleron) 8, 

(Hususi muhabirimizden) -
Sedat ve Şirinyan Dablda 

Yunan takımını 6-3, 3-6, 6-3, 
6-3 ile yenerek Romanya ile Fi
nale kaldı. 

Milliyet'te çıkacaktır •• 

Türk edebiyatına ve oku
yucularına Yakılacak Kitap, 
Aşk Güneti, lztırap Cocuğu 
gibi kıymet.i ve güzide ı o
manlar veren genç müellif 

Beş hasta var 
romanını da Milliyet için 
hazırlamıştır. Genç bir ka
dının bUtun hayat macera
larını tahlil ve tasvir eden 
ve içtimai hayatımızın bir 
aynası olan bu eseri pek 
yakında neıre ba9layacağız. 

1 Beş hasta varı 1 

Et~m lzzet'in eseri, faka~ 
Belkiy.9'1n romanıdır •• 

lıadırga meydanınd• yatJaıurdan büyüh bir göl 

Son sağnağın şehirde 
yaptığı tahribat 

Şehre yıldırımlar düştü, alçak evleri 
seller bastı, nüfusça zayiat olmadı 
Haliç vapurlarından biri karaya oturdu, fakat 

sonradan kurtarıldı 
Pazartesi günü başlıyan lodos! ğe başlamıştır. Bu şiddet bütün gec 

fırtınası pazartesi gecesi azami şid· devam etmiş ve ancak sabaha do"r 
detini kazanmış ve evvelki gün bu rüzgarın sür'atı 24 metreye dü mus 
şiddetini kaybetmemiştir. Rasatha· tür 
neden aldığımız malumata göre bu Dün gece yağan yağmurun mik 
fırtına şimdiye kadar görülen emsali tarı 62 milimetreyi bulmuştur. B 
içinde hatırı sayılır derecede şiddetli yağmur sonbaharda olması dolayısi 
olmuştur. . b' d le zıraatçılann yüzünü gıildürmıiş 

Pazartesi gecesı saat ır en son- t'" . . .. ur. 
ra şiddetını ansızın arttırmış ve ruz· l .. .. • 

_ ~--! •• .ı ., + •• ' +t • (O-.varn1 ~ 11nrı1 •abıE...d.\ 
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Atinadan mektup 

Birinci Balkan oyun
larının ilk günü 

MILLIYl<.I 

Bir hadise 
Sırp murahhası 

özür diledi 

9 Tf.~RINIEV V!:L 

R-101 
Balon faciasından 

sonra ... 
Atinada toplanan Balkan kon LONDRA, 7 A.A. Hava iş-

ıf30" 

BizİID atletler hangi yarışlara feransmın bu yarım ada üzerin- leri nezareti R - 101 işaretli ba
de yaşayan milletler arasında !onun uğradığı kaza neticesinde 

girdiler ve nasıl koştular ? fikri rabıtalar tesisi lüzumunu telef olanların cenazelerinin a- Dün Reisicümhur Hazretleri tarafından kabul 
nazarı dikkate aldığını görüyo- yın onunda Londra kiliselerin-

Y anşlarda 50.000 seyirci bulundu ve ~r~-!~ür~~~~~~-b~:~:;:1g~e~;~ ~~ı~i~~:~~:!~~~:fr1at:~~~k~~ edilerek itimatnamelerini takdim etmişlerdir 
atletlerimizi hararetle alkışladı fa olarak Atinada toplanan bu rından geçirileceğini, ertesi sa- ANTKARA: 8 (A.A.)- Ye m~vcudi.~t. arzeden bir _milletin 1 "Elçi Hazretleri; Haşıııu. 

. . . konferansın hedefi ne idi? Kon- hah cenazelerin evvela Bedford ni Lehistan büyük elçisi M.Kaz mumessıhnın memleltctım hak- Mısır kıralı Hazretlerinin 
ATİNA, 5 (Huauııl muhabırımı•- ruınh Vamakoıun önünde birinci gel f ıl ı - t · mir Olezevski, Mısır elc_isi Ab- kında gos·· terdı"g-ı· dostluk ve sa- nezdı"me fevka'~de mu 

d ) 5 T 
. . ı Pazar ..,, dl ,, iln U t B .. ı ,,_. eransrn nas ça ışacagını ayın da, daha sonra Saint - Mary me 1" 

en - qnnıevve . . ...... . uç c gene aırp L oy ece ı&ı . . . d""lm l"k H B N · • h b 1 nü u.at ikide otelin kapıaına dizil- Türk iki Yunan, iki Sırp finale kaldı . eden bır nızamnamesı vardır. zarlığında defnedilmek üzere u a ı amza ey ve or- mımı mu a bet duygularından ve orta elçi sıfatile tayin ey 
miş dört bUylik otobüse alfabe sı- Finalde tam dört defa yanlıJ çı - Bunun ilk maddesinden şunu öğ Kardington'a nakledileceğini i- veç elçisi M. Bonston bugün pek mütehassis olduğumu zatı ğini bildiren mektuplarını 
rasile evveli Bulgarlar, arkadan Ro kış için geri döndüler. Beşincide ar- reniyoruz : Birinci Balkan kon- lan etmiştir. Çankayada Reisicümhur Hz. ta alinize söylemiştim. Bugünkü yük memnuniyetle alıyo 
menler, sonra bi&, bizden sonra Yu- tık herkes sinirlendi ve koıu başla- feransının maksadı Balkan mil- rafından resmen kabul buyrula- merasim büyük elçi zatı alinize Kıral Hazretlerinin hakkıııı' 
goılivlar bindik. Biz üniformaları- dı. Semih 90 metreye kadar önde gel letleri arasındaki her türlü mü- Helyom lazım rak itimatnamelerini takdim et bu hissiyatımı tekrar etmek fır- ve Tu"" rkı"ye ı"le Türk mı"lleti ıJ 
mızla olduğumuz için hemen nuarı di. On metre dahilinde bir göğüs . . 
dikkati celbcttilt. . Bu kılıkla Ati- kaybetti. Umbros birinci, Semik i- nasebatı takvıye ederek netıce- LONDRA, 7 A.A. _ V aşin- mişlerdir. satını bahşetmiştir. Memleket- kında besledikleri dostluk~ 
naya gelitimU pyanı hayret bir te- kinci, Vamakos üçüncü, Mehmet A- de Türkiye, Bulgaristan Yuna- gton'da çıkan ordu ve donanma Lehistan büyük elçisi atide- terimiz arasında daima dostluk gösterdikleri muhalesattan _. 
si_r :ı:a~~ı .. Zaten otobüı~ önlind~ li. d~rdUncü ~ldu ... Semih !'eden bi nistan, Yugoslavya, Romanya gazetesinden Londrada intişar ki nutku irat etmiştir: muahedesinin akdedilmiş olma- tehassis oldum. İşaret buyılıv 
ki kuçuk bayrağımız ve gofliıelerı- nncı olamadı ... Bunu ayrı hır zaman ve Arnavutluk arasında bir Bal- d d d h "Reisicümhur Hazretleri; Le 111 Türk milletile Leh milletf ara ğunuz veçhile biribirlerine 
mudeki Ay-yılduı hemen hUviyeti- da tetkik etmek daha doğru olur. . . - . . . e en or u, onanma ve ava 
mi•i ıösteriyordu. 

1500 
metreye giren Mehmet şim- kan bırhgı tesıs etmektır. . mecmuasına çekilen bir telgraf- histan Reisicümhur Hz. tarafın bir vaziyetin basit ve resmt bir derin müşterek hislerle m e 

Ben buraya gelmeden evvel. bir diye kadar hiç yapmadığı bir zaman- Bu konferans her sen~ . hır 

1 

ta R _ 1 o ı işaretli balonun uğra dan nezdi devletlerine fevkala bir vaiyetin basit ve resmi bir bulunan milletlerimizin k 
fena muameleye _ma_ruz kalma~n ko da koştu. 4 ~akika 19 ":'-niye. 1;lirin_ci yer~e .toplanac_aktır. Bu ~çt~~a- dığı kazadan dolayı Amerikalı- de murahhas ve büyük elçi sı- teyidi ve milletlerimizin her va- ltklı dostluk rabıtalarını d,111 
~~uyo_rdum. Llkind ıyl kHa~-~~ilece- Bg~lte.? 4t da~flka on yesaldı s~nıyedır. lar ıstıkbaldekı Balkan bırligıni ların duydukları el::m ve teessür fatile tayinimi müş'ir mektup - kit idame eyledikleri iyi müna- kavileştirmek buradaki faali 
gımızı ummuyor um. u ........ et ve u un asnı er muva ata uç metre tesise hizmet edecektir · h · İ . . larr takdim ile kesbi şeref eyle sebetlerin mantıki ve tabii bir nizin muvaffak eser olaca' 
spor erklnmdan gördUfiiınüz hiianü kalarak karı§ık bir halde tezahür et- Ati k f b .t kd" d ız ar ed~~ekte, ngılterenın rim. Takriben 18 ay evvel fev neticesidir. Ticaret ve ı"kamet Qu··phe --em. Vazı"fenı"zı·n i 
muameleyi politika ve resmi terbiye - ti. Mehmedin hakkı yenip yenmedi- na on eransı u a ır e kolayca ıştıal eden müvellidül- ., "u" 
ye atfettim Lakin otobüailmüz so- ğini mevzuubahsetmek istemiyorum. ma yerine helyom kullanabilme kalade murahhas ve orta elçi sı- muahedesi de iki memleket ara- sında herzaman şahsi müz 
kaklardan geçerken muhtelif yerler- Fakat son takatini sadeden çocuk si için bu gazın ihracına müsaa- fatile itimatnamelerimi zatı ri sındaki sıkı ticaret ve iktısadi retlerime emin olabilirsi 
de alk.qlanışmım neye haınledeceği- muvasalata kadar çok iyi koştuğun- de ver·ımesin· ta b" yasetpenahilerine takdim etmek ~ü~as~betin inkişaf.ında biı_'yük jY.üksek metbuunuzun saad~tl. 
mi bilmiyorum.. Garibi şu ki: Bu dan nazarıdikkati celbetti. 

1 
•. 

1 
mu z~m~ın _ır le şerefyap olmuştum. O zaman bır amıl olacak mahıyettedır. Or nle Mısırın ve Mısır milletıııi' 

alkışlara ve muttasıl selamlara yeni Yüksek atlamada Haydar 1,7 5 tc k~unun suratle tanzımı tavsı-
Bursa isminde stat civarına yapılmış elimine oldu. Yarışa soktuğumuz yesınde bulunulacağı beyan edil her iki memleketin mazideki ta elçiliklerimizin büyük elçilik ikbal ve refahı için samimi ır 
Bursa muhacirleri mahallelerinde da geneler içinde kuvvetini gösteremiye mektedir. münasebetlerinin evsafını irae lere yükselmesini ve zatı alini- mennilerimi Miişarünileyh 
ha ziyade tesadüf ettik. Çocuklar rek kaybeden yegane adam budur. . için bir kaç cümle arzına müca zin bu yüksek vazifeye tayinini- retlerine arzetmenizi rica 
Türkçe konuıuyorlardı .. Diğerleri, tefevvuk karşıeında bek- F ac1a kurbanları seret ettim. Tarihin icabatınm zi memnuniyetle görüyor ve bu- rim elci Hazretleri." 

Atina stadı biraz dar ve bugünkü lediklerini yapamamışlardır. :U.kin d · • b" f" ·· k · 
H 

BEAUVAİS 7 A A R 101 ve aımı ır mena ı muşare etı- nu her ikı· memleketı"n karşılık-
koşu sistemlerine nazaran dönüşleri aydarın 1,75 atlamaması hatıra gel • • · - -çok sert omasına rajtmen bir şahe- mezdi. . işaretli balonun uğradığı kaza nin siyasi istiklallerini kazanma lı münasebetlerine atfettikleri 
serdir. Orada Balkan oyunları mü- Balkan bayrağında 800 metreyi kurbanlarının cesetlerinin İn- !arını müteakıp iki memleketi e ehemmiyetin bariz bir delili ola 
nasebe.tile 50,000 ki~ilik bir halk kilt Besim, 400 ü Ziya, 200 li Mehmet giltereye nakline bulutlu bir ha- bedi bir dostluk muahedesile ti- rak telakki ediyorum. Size tev-
lcsi vardı. Resmi geçit sıraaile Bul- Ali, 100 U Semih koştu. Besim ka- caret ve ikamet muahedeleri ak di edilen bu yüksek vazifede kar 
gar, Romen, Türk, Yugoslav ve Yu labaık arasından sıyrılamıyarak ev- vatla ve kesif bir halk kütlesi ha d" d la b 1 d ğu ıne sevkeden amiller ol uğunu şrlıklı münasebetlerimizi takvi-
nan atletlerinin pisti dairen madar ve arkada koştu sonra birer birer zır u un u halde başlanmış- arzettim. İki memleket metle _ 
dönmesile bitti ve bizim bayrak ge- hasımlarını geçti ve Yugoslavya ko- tır. . . kk" . d yeye hasrı mesai edeceğinizden 
çerken Müsyü Venizelos yanındaki şucusunun arkasında ikinci olarak ha N k"I da . . .. nıyetın tera ısıne yar nn et - emin olarak Zatı alilerine benim 
diplomatlara rağmen, dlfer Balkan yrağı verdi. Ziya 400 metreyi tecrü- · ı ha~- esnasın . reısıcumhur mek hususundaki azimlerine ve ve cümhuriyet hilki'imetinin mü 
milletlerinden hiç birine yapmadığı hesiz bir mUsabık gibi fakat gayretle Papa Anastaıgo 1 

e ~ ıye ;e ~ny~ nazırları- siyasi iktısadi ve fikri sahalarda zaheretleriınizin esirgenmiyece-
hürmeti yaptı, ayağa kalktı. şapkası- yaptı Mehmet Aliye dördüncü olarak nın mwnessıllen ve hukfimet me münasebetlerini teshil emrinde-
nı çıkardı ve sellmladı. Diğer millet- bayrağı v<rdi. Mehmet Alinin raki- evveli!. Balkan birliğinin umumi murları hazır bulunmuşlardır. ki emellerini bu akitlerle isbat ğini beyan ederim. 
!erin hepsi çıplak. Yalnız bi%imkiler bi 200 koşanlar sert çocuklardır. esaslarını düşünecek. f Mısır sefirinin nutku 
olempiyatlarda ildet olduğu üzere Ond~n evvel ~yrağı 100 metrecilere Her sene toplanacak konfe- şsizlerin miktarı etmişlerdir. Zatı devletlerinin 
çaket pantalonla muntazam bir kılık verdiler. Semih alır almaz önündeki .. .. Lehlilerin kalplerinde tannan a- Mısır elçisi atideki nutku i-
arzediyorlardı. Müsyü Venizelos iki hasmı geçerek ancak üçUncU!ü- ransların hazırlanmasını duşune LONDRA, 7 A.A. - İşsiz- kisler uyandıran cevaplarile şe- rat etmiştir: 
k~a ve Fransızca bir nutuk ile resmi ğü temin edebildi. cek; !erin adedi 29 Eylillde geçen haf fl b 1 Reisicümhur Hazretlerı· ,· kil B B . re enen u söz ere bir şey ilave 

'şadı icra etti. Arkadan ıırasile u yarışlar mUnasebetile stadın alkan milletleri arasında takın~ naza~an 52,031 ve geçen etmiyeceğim. Ancak bugün or- Metbuum Haşmetlü Kıra! Haz 
Romen Meclisi meb'usanı reisi, on - bayrak direğine 10 defa Yunan bay- siyasi mukarenet tesisi· senemn aynı de · retlerinin beni zat. devletlenn· e 
dan sonra bizim Meclis reis vekili rağı, 2 defa Türk bayrağı 2 defa B 1 d f'l '. ka . . vre~ıne nazaran taelçiliklerimizin büyük elçilik-
.-e kongre heyeti murahhaaa11 relal Romen, 2 defa Yugoslilv v~ bir defa un ~r .arasın a ı <rı mu - 979,827 ~şı fazla olarak 2,161, !ere terfii iki devletin mütekabil fevkalade murahhas ve orta elçi 
Hasan B., ondan sonra bir Bulgar B_ulgar bayrağı çekildi. Unutmayın renet tesısı; . . • 698 e balıg olmuştur. münasebetlerine verdikleri bü- sıfatile tayin buyurduklarını 
murahhası, arkadan sulhperverane ki. biz altı müsabakadan yalnız dör Bu memleketlerın ıktısadı sa r k .. k h · bildiren nameyi zatı riyasetpe-
ve Balkan gençliğinin blriblrile kar- dline girdik. Diğer milletler hepsine hadaki mukarenetlerini vücude ~are yo ~ e ~mmıyetin be~iğ bir de-. d" ı ı old - d kk · l nahilerine tevdi ile şeref kesbey 
d:şliği_ hakkında_ kısaca nutuklar gır iler. B~ bu •_tatta ilk defa yarı- getirmek. Dün gelen mallimat- LONDRA 8 A A _ M 

11 
ugunu nazarı 1 atı ce - lerim. Mufahham ır,:buum ba-

s0o1yJcd~erb. BütUn bayı:_aklar _ç~lr:ildi. şıyd orduk, dı~e_r mılletler geçen sene- tan konferansta Balkan millet- Mac Donald ~ 1 f · k · k · betmeğe de muktedir değilim. empık ayraı<-.-ın sagına hızım ha en oranın aşması olmuştular, Yu _ . . . . . e e ır ası on- V "f h • k · · na bu yüksek vazifeyi tevdi eder ı;m 1 d f k " b t t ı>resinde söylediği n t kt . . azı em ve şa sı anaatım netı 
yrağı soluna Romen bayrağını ve nanhlar ise orada doğmuştular. en arasın a l rı ra I a esısı r v. • • ~ u a ışsız cesi olarak her sahada müteka- ken zatı Devletlerine karşı olan 
bi,im dı9ımıza da Bulgar ve Yugos- Bu neticeler hakkında İstanbulda için bazı teklifler ileri sürüldüğü ıgın artmasının butıin dünyada bil ·· beti · · · t h"l derin muhabbet ve yüksek tak-
lavya bayrağını çekmiştiler. Saat li- d~dikod~lar ve. klasik "biz demedik nü anlıyoruz. Her halde bu uğur cereyan eden vak'alar ve hemen h munase erımızı es 

1 
e dir hislerile Türkiyenin serefi 

çü beş g:ç~ yarışlar başladı. mı?,. na~~eıe_n .?1a.caktır .. Lakin bü- da sarfedilecek mesaiden ne ka- hemen her memlekette h .. k.. asn mesai edeceğim. Bana tev ve Türk milletinin refah ;e ik-
Şımdı suıe bu yanşlann neticele- tiln bu sozlerı soylıyenlenn bir an i- d 1 "d" B .. . . . u um di edilen bu yüksek vazifenin i-

rini , ondan sonra da bizim girdiğimiz ç~ bile memeket atletizminin nel'i ar meı_nn~n ° ~ınsa yen 1 ~·. u 1 ~uren hır ınhitat hareketinden fasında zatı Riyasetpanahile.ri- bali hakkındaki temenniyatını 
yarışlardaki vaziyeti izah edeyim: nı düşündüklerine kail değilim. Elin temenmlenn dıkkat ve fılıyat ıleri geldiğini beyan etmiştir M nin muzaheretine ve hükumeti takdime beni bilhassa tevkil ey-

l ik günlin neticeleri : d: ti4 se;edi~· ~ü~ytnın en büyük sahasına çıktığını görmek Bal- Mac Donald, hiç bir milletin. iş~ cümhuriyenin yardımına maz- ledi. Bana tevdi olunan memu-
400 Metre mania ~ arın .. an ın . u u.nan bir millete kanlarda devamlı bir sulhu sü- sizliğe yalnız başına b 1 h 1 kl ğnn · riyete derin bir gurur ile başlı-

! - Mandikas. Yunan. 5~.4 m:'~ do'ı!usenelik bırKsayden sonra kun devrinin gelmesini samimi mıyacag· ını çünkü bu çare lu ~- aroma ı ı i5tırham ede~- yorum, ve bana tahmil eyledig- i 
z _ Buropulos Yu Y an o yamayız. aldı ki, bizim tt . . 1 . . b" . , mese enın rim." 
3 - Romen. nan. a_tlet ik müsabakalara 500 kişi zor ge- ~~re e ıstıyen er ıçm ır gaye- halli için yegane çare ve tedbi- Reisicümhur Hz.nin vazifeyi kamilen müdrikim. Se-
4 _Sırp. lır. _Hatt_ıt k_alabahk olsun da atletler ır. rin be nelmilel icraatta .. leflerim tarafından hayırli bir 

100 M 
.. , teşvık edılmış olsun diye ekseri kapı ATİNA, 7 A.A. - Balkan d · y . - n mun- nutukları · "d 1 b · 

1 Ll b etyre sur at . l~rı açık bırakırız, burada ilk gün 50 konfenasının fikri mukarenet ko j emıc; oldugunu kaydeylemiştir. surette ıptı ar o unan u ittı-
- m ros unan 11 sanıye. hın kişi gelmiş!" P r .. d . Reisicümhur Hazretleri ati- hat eserini ba§armak için gay-

2 - Semih (Türk) 11,1 saniye. medig- i kin 15 2' ·0 
b. 0 'ki5

• ~dusaa e et mısyonunda Bulgar murahhası ret sarfından geri kalmıyacag·ım 
3 v k y • • ın şı e dısarda · h Ik d ··ıf·· nl . . C bA A "k d deki cevabi nutku irad buyur-- amva as unan 11,3 " kalmıştı Müsabaka esn d A. t. ,::.-ı a aru unu arı tesısı- enu 1 merı a a ve en derin hissiyata mu""ştere-
4 Mehm t Ar T .. k h asın a ına · k f muşlardır: - e 1 ur · alkının gösterdiği spor terbiyesi- m ve on eranslar tertibini tav- Rio de Janeiro, 7 A.A. Adli- ken malik bulunan iki millet ara 
10,000 M_etre mukavemet şayanı hayre. ttir. Görülüyor ki bu a- siye etmiştir. Yunan murahhas- "Büyük Elçi Hazretleri; Le-

1 B t (y d 1 b Ye nazırı neşrettig· i hır· bey h. t R · · ·· h sında en tabii bir surette teyem 
- a arıs unan) 34,.1 am ar ~ ışe alışkındırlar. . Buna lan bir Balkan enstitüsü vücu- ~nna ıs an eısıcum uru Hazretleri 

2 - Nalos (Yunan). rağmen dort sene evvel öniine gelene d .. 
1 

.. d ··w· mede ordunun, donanmanın, za nin sizi nezdime fevkalade mu- münen cayigir olan dostluk rabı 
3 - Marinesko (Romen) yenilmekte olan Yunanlı! b e getın mesını, aru unun pro bıtanın, vatanperverler teşkilaA- hh b"" ··k 1 · f · talarını takviyeye çalışacag·nn ·, 
4 

tı ar u sene ı h ffl · ·ı . . ra as ve uyu e çı sı atıle ta-
- ya~. (Romen) hemen hemen her yarı§ı kazanıvor- gram arının a ı eştın mesını tının ve bütün içtimai sınıfların yin eylediklerini bildiren mek- gayretin Zatı riyasetpenahileri-

Yulaek atlama !ar. Çünkü her gün ecnebi te~ası ve Balkanlarda konuşulan lisan h""ki'im ah' ld nin bana elzem olan muzaheret-
! - Papa ;Nikolas (Yunan) 1,80 yapmı§lar, yenil'?işler, yenilmişler lardan birinin öğrenilmesi hu- d u . ete z ır 0 uğunu kay- tuplarını büyük bir memnuniyet terine ve Türkiye Cümhuriyeti-
2 - Mandı~os Yunan ı.1 5 . ve b~ hale ge~mışler .Biz de yapa- susunun mecburi tutulmasını etmiştir. Bu beYattnamede hü- le alıyorum. Takriben bir buçuk 
3 - Kalayı (Sırp) lım diyecekılnız. Çok iyi fikir amma tekl"f tm" 1 d" kfunetin memleket dahilinde sü- sene evvel fevkalade murahhas nin dostane yardımına beni maz 
4 - Sop (Romen). bu gelen ecnebiler para ile gelirle; ı e ış er ır. kun ve huzuru süratle tesis ve ve ortaelçi sıfatile nezdime ta- har kılacağınr ümit ederim, Rei 

1 ,500 Metre v~ fenni yapılmış pistlerde koşarlar. HA d · k d · · · sicümhur Hazretleri." 
l - Pevan (Bulgar) 4.17,6. Bu:de bu var mı?. . a ıse apan ı temin için kanun dairesinde her yımnızi müşir itimatnameyi G . H • 
2 - Yorgopulos (Yunan) 

4
,18. BÜRHANEDDtN ATINA, 7 A . A. - Balkan türlü çare ve vasıtalara müraca- miistakil ve siyasi itimatnameyi azı :i:.nın cevaplan 

3 - Beyef (Bulgar). konferansı siyad komisyonunda at edeceği, büyük bir azim ve aldığnn esnada tarihin büyük Reisicümhur Hazretleri ce-
Balkan bayrak yarııı Almanyada vaziyet bir nutuk söylemiş olan Yugos- şiddet göstereceği de ilave edil- vekayii arasında nazarlarımıza zaben atideki nutku irat buyur 

ı - Sırp takımı. lavya murahhası M. Tupakoviç miştir. her vakit müstakil ve siyasi bir muşlardır: 
; - YT~nkan takımı. ~E~Lİ~, 8 (A. A.) - Baş hafi surette cereyan eden uzun 

- ur takımı. vekıl - f kal b" .. k d M 
, 4 _Romen takımı. sıyası ır arm reislerile ır muza ere en sonra söz ala- T•• k y ı k h f d 

5 _Bulgar takımı. yaı:ıtığı mülakatlar hakkında rak,hiç bir kimseyi incitecek bir Ur • Unan em e etı•n er tara ın a 
. Evvel! umumi malflmatt bitire- R_~ısi~ümhur Hindenburga bu- söz söylemeği hatırından bile 

yım. Stadın tanzimi ve merasim gi- gun ızahat verecektir. Neşredi geçirmemiş olduğunu, sadece (Başı birinci sahifede) k 
e· ş~yler _muntazamdı. Lakin ha- len yarı resmi bir tebliğde ka- bazı umumi mülahazalar serdet- azanıyoruz 

em eyetı maalesef younda değil bine d b" k . . - . Yunanistana Türkiyeden ithal 
O kadar ki ı 500 metrenin muvasal·a~ azası arasam a ır tebeddül me ıstemış oldugunu söylemış d" vukuu b h be d e ılen hayvan rüsumunun ten-
:ınd~ müsabı~ların yerlerini tayin .. ~un ~evzuu_ a solmadığı ve yanatın an do~~yı hatrrla-ımk~n~ pek guç b~lundu yahut bulu- ve hukumetın parlamento huzu- rı kırılmış olanlara ıtızar etmiş- zili, ve pamuk tohumıariıe yem- Bu netice halkın1ızın sı·yas"ı teka"mu·· l 
r~bıldı . J:Ia~e ket ışareti veren adam runda pazartesi günü heyeti u- tir. lik otlardan resim alınmaması 
agır. . Pıstın döneme·· ye ı · k mu · ·ı · b .. M · teklifi kabul edı"lmemı"şt· y •• d •• •• k b d dar. • r erı ço •. ~ıy~~ı e ıs atı vucut edece- . Tupakovıç, Fransızcaya ır. u- İ ' İ 

Biz 400 metre mania ya . gı bıldırılmektedir. Kabine M. hakkile vakıf bulunmadıg·ından nan murahhasına Müsyü Venize Ve rUŞ UnU e rar IS a e er 
rısrna gır- F K · ,.. · !osun Ankarayı ziyareti teeh- ANKARA 8 (T ı r medik. : Ondan sonra ba§lıyan 100 on .. urtı~s un hane! siyaseti- mevzuu bahsolan nutkunda bir h.. . . .. ' e eıonla) - de kendilerine taraftar olanlan 

·netren'.n ~eç_me birinci serisin~ Meh 1 ne ~utealhk programını tasvip takım yanlış tefsirlere yol açan ur etmemek ıçın muzakeratı Memeletkin her tarafında bele- gürültü ile sandık başına geti-
net Ali gırd14 ve _Yu~a_nlı_ Lamborsun etmıştir. bazı kelimeler kullanmıştı. Ko- tesri etmesi emredilmiştir. diye intihabatının Cümhuriyet ren Serbestçiler, bir kaç yüz rey 
ırkasında 11 /, ıle ıkıncı geldi. O _ K b 1 . · · · M . . .. M f H Ik F ka I h. ah :uncü bir Yugoslav idı' İki . . a u resmı mısyon reısı . Tupakovıçın o- . . a_ama ih ticaret müzakere- a ır sı e ıne tez üratı- ile tefevvuk ediyorlardı. 

. ncı serı- ·· d"I k · de Semih koştu ve ıı •; fle ve Yu- ATİNA, 8 (A. A.) _Ati zur ' .. eme maksadıle söyledi_ği sının ıtmamı, teehhür ederse nı gören Serbest Fırka taraftar- Fakat C. Halk Fırkasına can 
, mektepler tal b . Balk son sozlerden memnun kaldıgı- ~üsyü Venizelosun Ankara~ lan, bu kuvvetli tezahürat karşı dan bağlı olanların reylerini isti 

S 
• 'gresine iştira~ e~;n aza an r~~i:~ nı beyan etmiştir. zıyareti bir kaç gün gecikebile- sında kendilerini toplamak zanı mal etmeleri üzerine dört gün-

U /tan Ciamıf Akropoli~te bir kah 
1 

şe . Yugoslavya murahhası reisin cektir. retini hissetmiştir. Bu netice hal denberi ekseriyeti tamamen 
ııı u resmı ter- bu be an t t . "h . kın . • Halk Fı k 1 h" . . . 

Norveç sefirinin nut 

Norveç elçisi atideki nutJcj 
irat etmiştir: 

Reisicümhur Hazretleri; ııı; 
fahham hükümdarım Haşı:ne 
kıra! Hazretleri beni nezdi dt 
!etlerine fevkalade murahhas 
orta elçi srfatile tayin eyledi 
rini bildiren mektubu zatı IJt 
!etlerine tevdi ile şeref kestıe 
lerim. Haşmetlu kıra! Hazre 
ri bu yüksek vazifeyi bana tt. 
di ederken şanlı memleketi!ll' 
zin büyüklüğü ve refahr ve Z3 
Devletlerinin sahsi saadeti 
hakkında besl~dikleri samifll' 
temennileri de iblağa beni wt 
mur ettiler. Reisicümhur Hat 
retleri memleketlerimizi , birte 
tiren muhalasat rabıtala~ 
daha ziyade kuvvetleneceğini~ 
dostluk ve ticaret münasebaıt 
mızın her iki memleketin me~· 
faatine uygun olarak daima i1 
kişaf edeceği ümidini izhar eı: 
mekle Norvecin müftehir hissi 
yatına tercüman olarak söyle~1 

ğe içtisar ediyorum. Norvecır 
Türkiyeye gönderdiği ilk wO 
messili olmakla müftehir olaı111 

bu gayeye vasıl olmak için keıt 
di hesabıma elden geleni yaP' 
makla beraber vazifemin ifası~ 
da zatı devletlerinin ve Cüı:n11~ 
riyet hükumetinin hayırhahaııl 
muzaheretine nail olacağımı iı· 
mit ederim." 

Reisicümhur Hz.nin 

cevabi nutukları 
Reisicümhur Hazretleri et 

vaben atideki nutku irad buyııt 
muşlardır: • 

"Elçi Hazretleri; Haşı:neıl~ 
Norveç kıralı Hazretlerinin ıt 
tı alilerini nezdime fevkatad' 
murahhas ve orta elçi sıfatile t8 
yin eylediğini bildiren mektılV 
ları büyük bir memnuniyetle 31 
lryorum. Haşmetlu kıra! Haırı; 
!eri sizi Türkiye Cümhuriyet1 

ile şahsım için bana isaline wt 
mur ettikleri temennilerinde( 
dolayı teşekkür ederim. Kır3 
Hazretlerine şahsi saadelerİ <JI 
memleketlerinin iti la ve refal1~ 
hususunda beslediğim temeJlll1 

!ere müşarünileyh nezdinde t~ 
cüman olmanızı sizden rica ~ 
rim. Türkiye ve Norveç millet 

1 

rini birleştiren muhalasat rab1'. 

talan iki memleket arasında\CI 
ticari ve iktısadı münasebet!~ 
rin inkişafında ehemmiyetle b~ 
amil teşkil etmektedir. Zatı a~ı 
!erinin şahıslarında NorveÇ~ 
Türkiyeye gönderdiği ilk siy115 

mümessilini sellimlarım. Merıı1 

riyetinizin ifasında Cümhuri>°' 
hükumetinin her türlü ınuave 
netinden ve benim muzaheretiı! 
den emin olabilirsiniz. 

tip etmişlerdir. Bu merasimde • . . ~ 
1 

a 1~ .sene ıttı az ettt- . . . . sıyası rüşdüne kuvvetli bir r ası e ıne çevırmıştır. 
A1ünderlc11tı111ızın çok- Türkiye A ti k R gını soy ernıştır. sının halime aıt olarak elde e- delil mahiyetindedir Mühim olan-llokta intihap 

1 .. , mavu u ve o- - y h . . dilen neticelerden çok memnun İ · d d C H. f k uguna mebni tarihi tef- men murahhasları birer nutuk unan ancıye nazın old • .. 1 . b" A zmır e e . • ır ası hakkını haiz olanlardan henü:r: 

Gene isyan 

Montevideo, 7 A. A. - :B~ 
zilya htikftmetlerinden altısııı İl 
ayaklanmış olan asilerin 70 b 1 
kişilik bir kuvvete ve kU!liY~ 
miktarda silah ve cepruuıeye 
ilk 9lduklarr haber alının~ 

rilramız d dil ·· ı· k • ugunu soy emış, ır vrupa onda birin reylerini istun" al et-
erce em emiş- soy ıyere sulh mefkuresinden ATİNA, 8 (A. A. ) _ M. Mi Birliği vücude getirilmesi hak kazanıyor 

tir. J<arllerlmlze itizar ve Balkan m·ıı tl · · b" ·b· · h !'"- 1 C - mediği ve bugünlerde iştirak e-
bağlryan rabı~ ~nnı ı~ •rı:;.e a d-·opu os enevreden Atina- kındaki projenin tahakkukuna İZMİR, 8 (Milliyet) - İz- derek kahir bir ekseriyetin C. 

i•e•dıiieiıirııiı/lız.m••-•••• 1
. 

1 
~r an_çoş un ır ya onmüştür. M. Mihalakopu- itimadı olduğunu beyan etmiş- mir belediye intihabatı henuz·· H F k h" 

- ısan a bahsetmışlerdır. los bilhassa ekalliyetler mesele- tir. · ır ası le ıne tecelli edece-inkişaf etmemiştir. İlk günler - ği_ş_üphesizdir. 
-~ .... ·---- - -



MfLLlYET PER EMBE 9 TEŞRiNiEVVEL 1930 

ler, lülünlerimizden lakyidalı 
T. Rüştü 8.1 Maıu:emelerde 1/ 

Portekiz antropoloji G. Trakyada 15000 Dün bir çok ziya- Katıl Battal Çek rejisi takyidatı 
Etabliler Tütünler Aziz Bey Ş. Vilayette 

i 800 lira 
!r taşralı ihtiyar kongre_s_in_dendöndü vesika verildi retler kabul etti Bekçi Seferi nasıl kaldırıyor mu? 
tasını çaldırdığı Gelecek kongrenin Tür- Bura rumlan 30,000 Akşam Ankaraya ha- öldürdü ? Trabzon tütünleri de 

kiyede içtimaı muhtemel etabli vesikası almışlar reke etti sevkedilebilecek 
•
1 Valiye söyledi 15 Eylulde Portekizde toplanan Garbi Trakyada şimdiye kadar Hariciye Vekili Tevfik Rüş- Muhakeme başka bir Çekoslovak rejisi mukavele 

1 

3 

r r 
Belediyede 

'--~~~~~~~~-_J 

Tamirat 
Bozuk yolların 
listesi yapılıyor 

" \Taliye ihtiyar bir tafralı beynelmilel antrepoloji ve arkeoloji etabli vesikası alan Türkler 15,000 tü B. dün sabah saat on birde CYÜne talik edildi mucibince almağa mecbur oldu 
c .ı.rın· . ederek 800 küsur lirasını kongresine hükumetimiz namına iş- kadardır. Tokatlıyan otelindeki dairesin- 6 - l 000 000 k'l tüf' ·· ··b 

ıhk · ,_,._d T f k"lt · t 1 ·· B k b'l 1 b ı R 1 Çemberıı· ta•ta, Tavukpaz'arında gu ' ' 1 0 unun mu a 
yl~ ı,,,ltir. sureti ile çarptırdığını ~::;;;i:n mu~~n~ Ş'ev'::t a~z~;P~:~ı dan ~~s~k~:ı:n:ar s;~~O~ i ;:,~t:~~~ d~, Ankaradaı: gelen İng~lte_re Nadide Hanımı~ evine taarruz ve yaası için bazı müşkülat çıkar-

En mühimleri evvela 

tamir edilecek 

Belediye şubeleri, bu sene 
zarfında gerek ~enide.1 yapıla
cak ve gerek tamir edilecek bu 
it.nan yollara ait birer liste tan
zimine başlamışlardır. Bunlar 
belediye riyasetine gönderile
cek ve en mühirr !erinden itiba -
ren inşaata başlanacaktır. 

ı -~ ~bu adamın parasını çalanlar şehrimize avdet etmiştir. vizdir. Mübadele komisyonu Garbi nın Irak fevkalade komsen Sır Kemal Ef. isminde bir zatın odasına makta idi. 
o~İ .~tahkikat icrasına poliıe e- Şevket Aziz Bey bu kongre hak Trakyadaki tali komsiyondan vazi- Humphrys'in ziyaretini kabul iki el silah endaht eden ve bilahare Hükumetimizin yaptığı te-
ııw -·•"tŞtir. kında bir muharririmize şu ma!Uma- yeti .sormuş ve serian malumat iste- etmiştir. Dostluk ve samimiyet de kendisini takip eden bekci Sefer'i şebbüsat üzerine konulan agır 
· 1J ~alullerin parau tı vermiştir: mıştır. . .. . . . . havası içinde bir saat kadar de- katleden Battalın muhakemesıne k ti k ld 1 k .. k"l"t 

~ - Beynelmilel antropoloji 15 inci Gayrı mubadıller cemıyetı ıdare d b .. 
1
,k d dün Ağırcezada devam olundu. Dün ?Yı ?r a 1~ 1 a~a. mus u a 

1< ıo -re tevzi edilmekte olan pa- ve arkeoloji kongresi 1880 kongre- hey'eti bu sabah İstanbul meb'usu va~ ~ en . ~ m_u a at esnasın a kü selse de celbolunan bazı şahit- bıraz ızale edılınıştır. 
n ırJ ıt bugün alınacaktır. sinin 50 inci senei devriyesim Porte Hüseyin Beyin riyasetinde toplana- İngılız sefın Sır Corç Klark ta !er dinlenildi. Ve nihayet mahkemo Dün Çekoslovak rejisi Tica-
yıı~ aYmakamların kizde toplandı. caktır. Bu içtimada Yunanlılardan hazır bulunmuştur. hey'eti maznunun yaşının tespiti, di- ret Odasına bir tezkere gönde· 
e' İçtimaı Hükumetimiz namına iştirak et- alınan tazminatın tevzii görüşülecek Tevfik Rüştü B. öğleden son ğer şahitlerin celbi için muhakeme- rerek muahedede dahil edilmi-

.!'.1:akaınlar dün Akşam Vil§yet tiğim bu kongreye Portekiz maarif tir. ra kendisini ziyarete gelen Yu- nrdinı·. başka bir güne talikine karar ve yen. T. rabzon ve hav_alis.i tüt_ü.n-. 

k
• ~ .. . e. derek idari işler hakkında nazırı riyaset ediyordu. İ l F d k d 1 
~ Kongre ilk dört gününde Porte· nan, ta yan, ransız, Bulgar Müddeiumumi, maznunun cür- lenrun e abu! e ı ebılecegını 
da~ a Ubür. kizin en eski şehri olan Soimbrada, Beyazıt camiindeki sefirlerile Japon sefareti masla- münün 450 inci m ddeye temas et· bildirmiştir. 
1i ·~ı er erlerin İntihabı üç gün Portada ve sonra da Lizbon- hatgüzarı Müsyü Niheinin ve tiğini ve müdafaanın o suretle hazır Trabzon tütünleri randımanı 

g" tıı a •den Berberler cemiyeti ye- da içtimalarını yaptı. güvercinler Gayrimiibadiller cemiyeti reisi !anması icap ettiğini. ~öyled.i. . . .. yüksek, sarı renkli nefis bir cins 
a ·f ~llı•rteıi günü intihabat yapı- K d T'. k. b' B Jd b f 1 d 1 1 t 

ı '· . ongre. e ur. ıye n.am.ına ır Beyazıt camii avlusundaki Hüseyin Beyin ziyaretlerini ka- u ma. e, ır ıı ın e aı mı or . . 
açış nutku ırat ettım. Turkıyede an- .. . . . mek için diğer bir cürmü ika edenle tır. 

·za - '• •11
• •' tropoloji ve arkeoloji sahasında ya- guvercınler ~eyazıt beledıy~sı bul etmiştir. rin cezasını tayin etmektedir. Misk soka"ındaki bina 

Beyoglu kaymakamlığının tahliye 
ettiği eski kaymakamlık binasının 

Sokaklar makine ile mi 

süprülecek? 

Son bir hafta zarfında muh
telif mıntakalarda yapılan te
ftişat neticesinde bozuk ve nok 
san olduğu görülen 500 okka
dan fazla ej<mek müsadere edil· 
miştir. 

Graf Zeplin gelmiyor 

sitil' k pılan tetkikat ve alır-..n neticelerden tarafından hıcrete mecbur edıl- Tevfik Rüştü Beyin siyasi Maznun Battal, vak'a gecesi. Na- .5 

teı'~~ a ı·t ku·. resı· bahsettim. Üç mevzu üzerinde kon- mektedir. temasları akşama kadar devam dide hanımın evine taarruz etmiş ve 
1,. greye izahat verdim. Bunlar: Küçük: Buna sebep güğercinlerden ettiğinden diğer bir çok ziyaret cürmü ika ettikten sonra bekci Se-
~ Asyada bulunan llitit ka!nlan üzo. · _ f 'k" t"d' B . .1 l k .. tl ferin kendisini takip ettiğini ve vak' Evkafa ait olup olmadığı tapu da- Şehrimize geleceği bil:!irilen Al· 

iresne sorulmuştur. Evkafa aidiyeti manların Graf Zeppelin balonu. son 
tahakkuk ederse bina tamamile tah- verilen malumata göre. bu seyahat• 

İ l-1 rinde tetkikat, cani kafabrı üzerin- 1 c:•ar e.bna ;n (t aye .' ır. u sı- çı er ya mz artvızı erini bırak aya şahit oldugunu görünce, vak·a-
1:. ektnk tesisatı de yaptığım tetkikatta tebarüz edeni kayet uzerınc Beledıye derhal mışlardır. nın delilini ortadan yok etmek mak-

• noktalar ve cilalanmış taş devri t t gi.i.ğercinlerin yerini yıktırmış- Tevfik Rüştü Bey, kalemi sadile, bekçiyi katlederek bir ikinci liye edilecektir. 1 ten vazge, ildiği için gelıniyecektir 

itmek Üzeredir kikatı idi · tır. mahsus müdürü Kemal Aziz B. cürüm işlemi9tir. 
t 

, __ ._._. _ _ Kongrede Türkiyeye büyük biri Şimdi güğercinler acıkta kal- ile birlikte dün akşam ekspresle Va-Nu Beyi vurmak 
•eı/ T' M d' · · aliıka gösterildi ve verdi~im izahat' G"" . 
ı 1 ıcaret ü ırıyetı alaka ile dinlendi. ' mıştır. ugercınlere darı satan Ankaraya hareket etmiştir. istiyen Şevket Bey 

utl<' ı'şletecek Gelecek kongrenin memleketimiz kadının sandıgı da kalclırlmış- Tevfik Rüştü Bey, Ankaraya 
Zeki Bey ne diyor? 

Muharrirlerden Vala Nureddin ---~~ ..... ~--~ 
r_, de toplanabileceğini ümit ediyorum. tır. hareketinden evvel, Sofya sefa-
·oıa E Beye attığı silahla yanındaki arkada-

. ııı' ta kulesine konan vakit D •• k::" ..., reğlide tahlisiye retine tayini mukarrer olan To- şı idare memuru Şevket B. i yaralı-
, ~\~inin elektrik tesisatı bir Ull U yagmur . t kat meb'usu Şevki Beyle görüş- yan ve mumaileyhin bir bacağının 
d ~e kadar ikmal edilecek- •- .,_ - IS asyonu • müstür. kesilmesine sebep olan Remzi Paşa 

C\Urre ticareti bahriye mü- (Başı Birinci salufede) Tahlisiye miidiriyetince Ereğli zade Şevket Beyin muhakemesi bu 
Yttı' el · b. 1 l' · · hafta içinde ağırcezada görillecektir. 

ı..e devredilmiş ve beledi- Yag"mur limanda epe,_·ce tehlikeli e y_enı _ ır ~a '. ısıye ıs.tasyonu y 

Galatasarayın yaşlı futbolcuları kendileri 
gibi yaşlılardan müteşekkil 

İstanbul muhtelitine karşı oynıyacak .. 
el <tl k t k 1 d 1 B s•t fi emişteki cinayet D a ası kalmamıs oldu- , vaziyetler ihdas etmiştir. Sirkeci rıh eş ~ e 1 mıstır. u ıstasyon } ara ar Geçen hafta şiddetli ve mü-

bel 'an ticaret; bahriye müdür· · tımına yanaşmış. eşya yüklü bir cok bu cıvarda sık sık vuk•rn gelen davası temadi yağmur dolayısile tehir 
etli :e tasatane tarafından müş- 'm;.ıv.nalar zarara uğramıştır. Seyrisc· kazalara süratl.e yeti~ebilecek- Yemişte, sebze halinde, iki edilen İstanbul muhteliti - Fe-
te' ~en 'Şl fi kf r faının Köprü Kadıl<öy iskelesi duba- tir. K } . , A 
. r e l ece ır. !arı ust taraflarınd"n aldıgı fa 13 T f k··ıt . . ı· . arar arını nıçın . ~avu~u öldüren Arnavut Sab nerbahc;e maçı bu cuma yapıla-

tıll miktarda su ile v.ıpurl rm yanaşın,_ ıp a U esı reıs ığı rının Agırcezada muhakeme e- caktır. Ayni sebepten geri kal-
Z31 ~,, • • • • sına imkin bırakmamış V' dün salı-.h Tıp fakiıltesi riyaseti intiha tehir ediyorlar? dileı:ek idama mah. kum edildiği mış olan Fenerbahçe'ye şampi-
tıer ıtısefaın yenı vapur iskele tathir ed;'"'icyc !arlar. 2 sa t u··ddc. t. D "'f'. . . . . P . .. l~ d T A 
·ııı l k ı vapurlar Ada1>r iskelesine yanaşın: m 1 ~r• ·~nun. eınınlık ~n- Muhtelıt mubadele komisyo ma um ur. emyız, ğırceza- yonluk kupası ve İstanbul Şildi, 
1 a mıyaca !ardır. tıhabım muteakıp bıtmektedır. Jnu reisı Müsyü Anderson b't n~ ~u kararını ~akzetmiş .v~ İstanbul Spor'a da (Milliyet) 
!11~ ~e".Jenk tezglihlarırda bu.lunan ı Haliçte hasar at Ge.lecek_ hafta eminlik .i~ti~abını raf azanın hakemliğine llava;ea dun ıdam mahkumu Sabrının kupasının itası merasimi bu cu-
· ae 'hbır vapurun satılmak_ u~ere ı Ge~t' i.,y•ğ'lt-r Eyip sırt'arına muteakıp tıp fakultesı ıntıhabı oluna!' ihtilaflar hakkı da sun nakzen davasına ba~dmıştır: . ma icra edilecektir. 
ırl ~ ~e bu hu.usta Seyrısefaın ı- çok dusmuş. dereler teskil edere:c da yapılacaktır-. 1 1 .. 1 • · . · Mahkeme heyetı, nakza ıttı- Ayni zam1nda on beş gün 

rııı .. e tcklifatta bulunulduğu ya· Halice dökülmüştür. Suların getirdi- Huk k f k••!t · ar soy. emışt~r. ba etmiş ve katlin ne sekilde Al d k ·· ı ·1 .. "· Ald - Jı1 t .. · U a U esı - R.+-·-' - '--ı· •· •· , evvel tınnr u te aut erı e yap nİ'' · r .. ıgımı~ ma ma a gore 'ği kum ve taşlarl;ı iskele önünü dol- .. . ~ _ ne tevdi olunan ihtilaflara mü ·---- .. ~---'.' · · r 
tı <ıı '~~ılık ~·~ı bır vapur almıya ! durmustur. Sa hah leyin 8,25 postası- Dune katlar nukuk f:>Kuıte .• ı . . .. .. ._ 1 zere ~kı şahıdın celbıne kar~r !anmam ıs teknık-dYaıiı.ı:ıY.i Y..i!$ 

8 . ılır ormemıstır Mevcut vapur- : nı yapan 15 numa.u;lı ,,,,,..._ r>.rceı· ..... ıo:ı talebe kaydolmuştur. tea!lık kaıarları? t~ehl_ıuru, bı vermıs. muhakeme başka bır zarı dikkat ve takdiri celbeden 
e~ ~Yaca kafi gelmektedir- dın ıstteıesin<l , hareket edeceği sı· Bı.;nun 20 si kızdır. Bu sene en taraf a:tadan Musyu Rıvasın bu güne kalmıştır. · Galatasaray yaşlıları da bu cu-

a ııt 1 re böyle bir vapu~u ancak ile rada baştan kar.va oturmu3 ve tah- co1': hukuk fakültesine rağbet rada lıulunmam3.sından ileri gel M J k J facı'ası ma İstanbul'un mütekait futbol 
et ltııaPılacak olan Marsılya seferle-! !isi için yarım sa'l ugraSIC'.'lı3tır. Ke- . d D ··ıf" b"t . .> f miştir as a yo u 

• l k .. 1 kt Y . . k 1 . . b . b. var ır. anı ununnn u un a- . cularından mu··rekkep bı·r muh-·ı;51 nma uzere a aca ır. za emış ıs e esını su asmış. ır . M" ·· R. b · · Geçenlerde, tebligat yapıla-
1 r aj,.:.. H" "t 8 göl haline geldig-i ;çin ka•a ile ala kultelf'ri nazartesi gün tedrısa- . usyu ıvas u ayın yırmı d telite karşı ovnauacaklardır. Ü-

lef11 • ıazam amı besınde İstanh ı ı k maması yüzün en 9 teşriniev- , , ·ı • • • • kası kesilmiştir. Vapura binmek Ü'f- ta başlayacaklardır. , u e ge ece ve midin fevkinde bir aliika celbe-
•eÇI ıyıleştı re yolcul~r, para ile hamallerın _sırt- Tahlisiye ınemurları sonra hakem. kararları Türk ve vele talik olunan Kaçakcılar fil- deceği muhakkak olan bu maç-
ııı~f 'ta lığı haberini teessürle lar~nda gıtmıslerdır. Defte dar ıske- Yunan lıeyetı murahhasalarma mi davasına bu sabah Ağırceza ta, muhtelite Fenerbahre, Altı-

Galafas11ray IJWjlılbr takı
mınııı kalecl!il A ... l tJt·y 

afll ~f . . b" "k . . Ab lesınde de vapura sandalla binmek Tahlisiye müdiriyeti yeni- - tebliğ edilecektir da bas!anılacaktır. " 
]<eır ~ ıgımız uyu şaır - imkanı bulunabitinmiştir den 16 tahlisiye memuru almıs- B 1 d b · . Zıya ve Halis B. !erin nordu, Süleymaniye gibi klüp- yacaktır. Fakat bu arkadaşın ye 

Hamit Beyin ahvali sıh- • · d .u~ a~ .'.111 aşka komısyon- !erimizin vaktile çok alluş top - rine gençler<len birisini koyaca 
ı:r ~ dün iyileşmiştir. Kendi- Şehir ıçın e tır. da ?.1r ıhtılaf yoktur. Ve işler muhakemeleri lamıs olan maruf futbolcuları is i:fız, Bu gencin de aksamıyaca-

5 a t fasıla ile do d Bazı istasyonlar bu memur- tabu surette c kt d' - -11'laruf bazı etibba tarafın s a Vö'11 e en ge- · ereyan etme e ır B .. H · h k.f tı'rak edecektı'r. · · b · d k. · kt d ı h k ı \ t k · d'I kt' M T f.k K ugun, apıs ane, ve tev ı g·ına emınım ve unu temın e ~-i'apılan konsültasyon neti- c_c ı sagnak an B~ ayı emen a mı~ ar a a ·vıye e ı ece ır. c- ev ı amil B. in Ankara- d 
'! yan ev yo tur. ır çok yerler geç - murlar mesleki malumattan im d d f · ·· · hane müdirlerinin muhakemele- Mesela her iki taknnda Gala- cek bir genç intihap e ec~gım. 

ı :; • e sıhhatleri mucibi mem- lemiyecek bir hale gelmi<tir. Yeni. ·h ct•ı · 1 c1· an av e .mı mut.eak'.p komıs- rine Ağırceza mahkemesinde tasaraydan Zıya, Adil, Necip k İ 
v ~et bir halde olduğu, ancak : bahçe, Kasımpasa. Kağıthane. Ali tı an e - ı mış er ır. yon heyetı umumıyesı toplana- baslanacaktır. - Şampiyonluk upası ve .3 

tdik!eri (ıper tansiyon) ya- B .. Göksu, Ortaköy ve Be<iktaş de- caktır. - R d Şahin. Sedat Rıza, Müc;teba, E- tanbul şildinin itas• m~asimi 
n ~la tazyiki şiryani dolayısi- relen tasmrş ve güzergiihlarındal:i esimli ay av ası dip Kemal Rıfat. Fazıl: Fener- hakkındaki fikriniz? 

~t · , ~ ld;- evlmn alt katları tamamen su ile Yumurta ihracatı hak- Resimliay'da çıkan "Savulun bahçeden Dalgakıran Kamil, _ Bu, hakikaten sporu teş-
'41 abat etmelen laLimge · dol~ımştur. Yen.ibahçe, Aksarayd... Yünkers tayyaresi öbür geliyorum" makalesinden dola- Avcı Sait Salahattin, Galip, Hik vik edecek mahiyettedır. Bizim 

%aşılmıştır. Eyıpte de evlerın alt katlarını su is- k•nda bir rapor t M h t Alt d d · l.k · er ·1· · · J yı tahtı muhakemeye alınan, me , .. e me_ : mor u a.n ıç de bır sene ı emegın ınu-n bir ~ok zevat Hamit tı a etmış. hatta Eyip civarında t"'' İ , 1 T' d y l CYu··n ge ecek d c -
.. , >1' " k tl ı · L' ı · 3 ' sta<ıu ıcarrt 0 ası umurta a- ' mezkur gazete sahibi imtiyazı Tevfık, Suphı, Hay ar, emıl, kafatı oldug"undan çok l:wmetli yv · Yaret ederek istifsarıhatır a ~ev e~m saoap erı -4 sene ev- rımız hzkk•.nda İktisat Vekfıletine ' 

, ~"lunmu•lardır velkı seylabı hatırlıyarak hayli endi- bir ropor göndermi<tir. Bu raporda Köstencede bulunmakta 0 __ Sabiha Zekeriya ve mes'ul mü-ıEdip; Süleymaniyeden Hikmet. bir hadisedir. Tevzii mükafatın 
eti~ ijı.\ ·" d · k" şelı saatler yaşamışhrdır. du"ru·· Behret B. ı·n muhake111esı· - Arif Beyler gibi futbolcuları sa- 1 halkın huzurunda yapıln,asını ~o-arı tan a Tu·· rk şunlar yazılıdır: .. laı;ı G. 38 Yünkers yolcu tayya- .. 
ı' 5 S 

1 
Kaza olmadı . ı - Memleketimizde tavuk cınsı-ı resi dün şehrimize gelecekti. ne dün devam olunacaktı. Ge- ! yabiliriz. . sporumuz için çok tesvikkar \'e 

ad• h emlaki Şehir haricinde bazı yiiksek yerle nın ıslahı. 1 F k y ·ık·· çen celsede hastalığına dair ra- Fenerbahçenm İstanbul mııh faideli görür, bu merasimin n'ü-
q Id · b t · · d ·· 2 - Di•i piliçlerin satılmasının a at eşı _oy tayyare mey l' ·ı · ·· b , l · e tB ~!gar sefiı-i Müsyü Pavlof, re yı ırım ıs:ı et e mış •sc e mues- ' d 1 d ı por göndererek mahkemeye ge- te_ ıtı e yap. acagı ma<; mun~se e- teşebbide6 olan hey et en sa-

sif bir kaza olmamıştır. Yalnız dev. ;nen'i. ı anının son yagmur ar O ayı- 1 k 
ıı1 ~tistandaki Türk emlaki rilen agacların isabetile Beyoğlu ja;ı I . 3 - Şimendiferlerin yumurta nak sile su altında kalarak çamur ha lemiyen Sabiha Hanım dünde tı e şampıyon ta ımın kaptanı mimiyetle tebriki bir vazife hi-

lesinin son safhada olduğu darma kumandanlığı ile köyleri rap- lı esna~ında ~--hbürlere meydan ver line geldiği Köstenceye bildiri!- gelememiştir. Mahkeme heyeti, Zeki Beyle göriistük: lirim. S.G. 
C:enovada bulunaıt Harici- teden telefon tellerinin 1-<psi kop- nıemesı. . .. . mesi üzerine bıı büyük Alman tebligat yapılamadığını nazarı - Bu cuma yapacağınız maç T. ı. c. 1. lstanbul Mıntekası 

1~ırı Müsyü Bürofun avde- muştur. 4 - Harıce gonderılecek yumur- · İ · · itibara alarak mahkemeyi bas- dolayısile takımınız hakkınd3.ki Riyasetinden: 
.._ Karadenı'zde laların eksperler tarafından ihrac is- tayyaresı stanbula hareketını · · f.k · .. · k · t a· Geçen cuma v. ag· mur!ar dolayısile 
:•ı bu meselenin hiir'atle hal k 1 1 · · hi b ı T ka bır güne talik etmiştir. ı rı ogrenme · ıs er ım. . e e erınde muaırenesi. te re mec ur o muştur. ayya - T k h , . . tehir edilen mıntakamız futbol şam-
'ctelini söylemiştir. . Boğaz haricinde yağmur fırtınalı 5 Ek ~ d " Adlı"ye vekı.Jı' -.-.. a ım. ımız ey etı umu mı hır halde yag' mış ve Berat romörk'i- - sper heyeti ile tacirler ara- re 2 ton agırlığında ol ugun- b 1 1 1 piyonu Fencrbahçe Spor Klübi:-ıc 

sınd.a çıkacak ihtiliıflarm bir hakem dan yere inince çamura saplana . . . . yesı ıtı arı e az lata ı oyna- şampiyonluk kupası ve Cümhurir t 

ve sevgili 
t;tmşehri 

~~iiyük inkılabın günlerce 
1l kanile sulanan yurdun 

~İmi h!dimi olan Cümhu -
jl Halk Fırkası İstanbul 
e(l:ye intihabatında sana 

, tanJan tavsiyede bulunu • 
·t· 

'( llrdunu seven vatandaş ! 

1 ~~nlık günlerin hicranı • 
"ıı llnkü mazinin seni esir e-

sefaletini düsün ve sana 
i~t~Jc Büyük Ga;inin izinde 

'.UYen öz fırkanın yar ola
~1nı unutma. Onun mücer -

\'e temiz namzetlerini 
~~cld~tsüz İntihap et. Çün
~k 3~nın için, yurdun için, 
'~ı ılap selameti için doğru 

hu yoldur. 
C. H. Fırkan 

1 
rün'in götürmekte olduğu tahlisiye hey etınce halli. • . d'kk 1 d - . . Adlıye Ve1<ılı Yusuf Kemal maktadır. Bilhassa son iki Av- Halk Fırkası tarafından mevzu İstan 

1 ida~esinin ?eni fener gemisi geri dön Bu esaslar raporda temenni edil- cagı na ~arı 1 a~e a ın ıgı ıçın B., dün adliyede meşgul olmuş rupa macında teknik oyunların- bul şildi ve İstanbul Spor üçüncü ta-
megc mec ur olmuştur. Gemi Kavak mektedir . hareketı cumartesı kalmıştır. tur. .. . .. dan en güzel ikisini go"stermı·ş- kımına (MiLLiYET) ku - ·ı itası 
ta beklemektedir. Bugün yerine ko- K b G 38 · ·· ·· 1 · B 
nacaktır. Rumeli ciheti Kilyosa ka- - anı iyo fiatleri . cumartesı gunu şe lrı- ugu~, adı leyde t~şekkul ~- tir. Bilhassa bazı genç oyuncula merasimi bu cuan Tak<im stadyo-
d t 1 f L ı . . .. mize P'elecek ve bir gün kaldık- den komısyonca usulu hukukı f munda yapılacaktır. Bu münasebetle .ar. • • .. 0 n .. "at arı koptuğu ıçın tah Dun borsada İngiliz Jı'r,-.sı 1030 ·' • . . . - rırmzın erdi oynamak hevesle- 1 
ı d t At d ktır k J t tk k 1 k geçen halta yapı anuyan bervcçhi ısıye mu ırıyeti bir haber alamamış kuruşta açılmış ve ayn· fiatte kapan- an sonra maya gı ece · ye anun arı e 1 0 unaca - - ri, senelerin verdiği tecrübeler, ati maçlar da bu cuma yapılacaktır 
tır. ı mıştır. \ · Pire seferleri tır. yapılan mütemadi telkinat ve 1 - Saat 14,30 ta İstanbul tekaüt 

Şilede bir kaza Liret 90.1, ~lhn 918 kuru~tan E bb d 1 Avrupa takımları tarzlarının !eri - Galatasaray tekaütlcri 
Gece 2 raddelerinde Şileden !stan 1 muamele gormuştur. Seyri•efainin İskenderiye seferle- ti a Q a arı Saat 15,45 tl' merasım. 

bula gelmekte olan Mehmet kapta- . rini yapan vapurlarının Pireye de uğ müşahadesi sayesinde tamamen Saat 16 da istanbul muhteliti • 
mn idaresindeki Nimeti Hüda yel- ihracat eşyamızın vasati ramaları için tetkikat yapmak üzre h • t d" zail olmus ve cem'i oyun siste- Fenerbahçe 
kenlisi Çökekler mevkiinde karaya fi tJ · Pireye giden Zekeriya B. hafta niha- aysıye IValll minin ta~amile tatbikine baş- z _İsimleri atide muharrer fut-
oturmuşsa da nüfuşca zayiat yoktur. a en yetinde şehrimize avdet edecektir. ANKARA, 8 (Telefonla) - E· lanmıştır. bolcuların saat on beşte stadyomda 
Dün ~ava bul~tlu geçmiştir. Bugün İkt.sat vekaleti her hafta muh- Seyrisefain vapurlarının Pireye tibba Odaları Ali haysiyet divanı, Şimdiye kadar takımımızın futbol hey'etinden Kemal Ha1i.,, Be· 
de yagmur yagması muhtemeldir. •- İskendcriyeden dönüşte uğramaları d f 1 k · ·· . . l'k' 1 1 d 

R d 
telif ihracat eşyamızın vasati fiatle- ilk e a o ara cumartesı guniı topla en zaif tarafını teşkil eden mü- ye mu a ı o ma arı mcrcu ur; 

a yo dün gece ri hakkında bir rapor verilmesini lktı takarrür etmiştir nacaktır. Divanı h~ysiyet muhtelif_ d faa hatlarımız da bu sene d _ Galatasaraydan Avni , Burhan. 
lı d sat ve Ticaret müdürlüklerine bildir Vapurlar gelecek haftadan itiba- Odaların bazı hekımler hakkındakı a . . . . . . . ~ Suphi, Nihat, Muammer, Rebii, La 

ça şama 1 miştir. ren Pireye uğray~caklardır. icrayi san'atten men• kararlarını tet ha ıyı hır ~:~ıldedır. İyı bır mu- tif, Kemal Şefik, Beşiktaş'tan Ilüs 
İstanbul radyosu dün akşam Tek taksi tetkikatı kik edecektir. dafaa taktıgı kullanmakta ve nü. Hayati, Nazım, İstanbul Spor'· 

neşriyat yapmadı. Tahkikatımı b B Bu heyette şu zevat bulunacaktır: bunda da muvaffak olmaktadır- dan "-alahattin, Orhan, Hasan. Ve 
za göre bunun sebebi lodos fır- Kam İ!IO orsa.fJı Şoförlerin tek taksi hakkın- Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin, lar Hülasa takımımız geçense- fa'c' Hüsamettin. Halil. Muhteşem 

O Adliye teftiş heyeti reisi Selim, Tıp · d h .. . 3 - Kapılar saat 13,30 ta açılacak 
tınasının smaniye merkezinde daki itirazları üzerine belediye Fakültesi reisi Ali Süreyya Beyler, neye naza:an a a muessır ve tır. 
yaptığı tahribattır. Antenlerin encümenince yapılmakta olan Milli Müdafaa sıhhiye dairesi reisi daha teknik oynamaktadır. 4 _ Fiatle•: 
tamiri için dün, akşam karanlığı tetkikata devam edilmektedir. Ahmet Nail Paşa, Erzurum mebusu - Fikret hasta, Niyazi de sa- Balkon ön sıra 300 

200 n_a kadar uğr:ışılmışsa da yetiş- Şoförler cemi yeti murahhasları Ahmet Fikri, Cerrahpaşa hastaneler katlanmıştı? Balkon ve pist 
tırmek mümkün olmamıştır. encümene davet edilerek kendi- sertab'.bi ~h.~~t Rüştü, F;lıfzıssıh?a _ Fikret iyileşmiştir. Oyna- Tribün her kese bibi tefrik ıoo 

umumı muduru Atd, Sıhhıye Veka- . . . Dühuliye 50 
Bu akşam neşriyat gene mu- !erinden icap eden bazı izahat le-'i Baş müfettişi Fuat, Sicil müdürü ması çok muhtemeldır. Nıyazı- Dühuliye (asker. talebe. ve 

tat sa'tlerde devam edecektir. alınacaktrr Zihni Beyler. ye gelince bir müddet ovnıvamı kliip mensupları) 
1 -..~-- · .. ·-·- ' 
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yM"ın u111de . .t "!ılilligel" tir. 

9 TE::;Ri~1EVVEL 1930 
İDAREHANE - Ankara caddeai 

No: 100 Telırat adresi: Milliyet, 111-
lonhul. 

r .. ~;t\ı1l .,,A:rn:::i;:o~~:~:: 
UJ don mürekkep 

DE SOUS ve OTILIO J.OPf/. 

Telefon numaralan: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 
• 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıjı 400 kurut 800 kurut 
6 " 7 so " 1400 " 

Sokağa bırakılan bir çocuk 
-1 spanyol hikayesi-

Gece yarısına yakındı. Genç - Ufak çocuklar hep biribir 
kadın sokaktan bir ses geldiği- !erine benzerler ... 

.. Trio Espanyol 
Şarkıları ve dınılan başiıyacakı ır 

Eyamı adiyede, sut 17 buçuktan 20 ye kadar 

DANSLI MATiNELER 
ı Fiaılar mutedildir. Konıumuyon 25 kuruştur. 

12 ,, 1400 ,, 2700 ,. ni duydu. Dikkat etti. Bu yeni Fakat genç kadın başka bir 
doğmuş bir çocuğun feryadın- şey söylemeğe lüzum görme-

Ge/en evrak geri verilmez dan başka bir şey değildi. E- mişti; gözlerini kocasına dike-
blll.ırcemlzln halledilınlş 

şekil 1 AŞK RES.\Jl CEC,-lll l 

• 

ller cuma ve paıar günll •aat 1 l den 13 e kadar ;\laıine ._, 
•••••••• Mükemmel orkestra ve dans····~· 

ı ... Bu aktam A 8R1 el nemada 
Miiddeti seçen nüıhalar ıo. k~t vet ... Sokak kapısının dışından rek ondan ayırmıyordu. Kocası 

tur. Gazete ve matbaaya _ ~t •tler gelen bu feryadı dinledikten nedense bu na~arların altında 
~in müdiriyete müracaat ed:lı~- __ sonra genç kadın yatağından sıkıldı. Başka bir 13.k_ırdı _bul

C.aetemia illnlarm mes ulıyebru fırladı. Kocasını da uyandıra- mak istedi. Fakat sesındekı te-
kabul etmez. rak: reddüdü karısı anlamadı değil: 

Bugünkü hava 
Dilıı ea çoiı: hararet 25, en ız 

llOdeuoe idi. BugUn ruzgAr lodoı 
uecei ban yıtmıırlu olacaktır. 

- Sokakta bir çocuk ağlıyor. Kimbilir kim getirip bırak-
Kalk, git, bu yavrucağı al!... mıştır. Zavallı çocuk. . . Genç 
Kocası genç bir adamdı. Der kadın gözlerini gene kocasın

hal kalktı. Çocuğun ağlaması dan ay;rmıyarak, fakat sakin 
devam ediyordu. Genç adam bu bir sesle: 
küçük insan sesini kısa bir müd _Yarın sabah götürüp böy-

Mektepliler müsabakası det dinledi. Sonra bir ufak lanı le çocuklara mahsus olan hayır 
- ba yakarak aldı. hıı>:lı adımlar- ı müessesesine verirsin!.. 

Yeni program la oo:dan ç~ktı. .. - Neden .. o da burada bü- il 

Sin•aıa ve tiyatrolar: 

İs. B. Darülbedayi 
teme itleri 

MEKTur ISTAKBUL •WDIYESI 

' ::'!''" ~~ ~~ ~~ 
Yazan: \Y. S. 

l\la u ~ham 

Tercllme eden 
A. :\luhtar 

il il 

73 üncü haftanın 5 inciliğini j Dagnık sıyah __ ve_ guzel saçla- yür. Çok şükür geçinnıemi~ y: 
Dariişşafııka lisesinden No: 22 n omudarma dokiller>: ~enç ka- rinde._. Köyümüzün en ılerı Hugllnkü bllmeceml:ı 
ltılııender B. kazanmıştır. Yazısı dın ko~asının gelmesını merak gelcnlerindeniz. Daha kaç ço- Soldan sağa ve yukardan af&iı: 

' Jlllllll 
ur: . la beklıyor.du. . . _ . , cuğa bakabiliriz... ı - Vakti bildiren alet (4). Ke-

şud .. Bu haftanın en mühim haberı, Sonra ~o~le~ı ga?~ı _ı_~tı?a~ı _ Evet ... Fakat bir çocuğu dinin düşmanı (4). 

Kadıköy Silreyya Sinem•sı 
Leylaklar Açarl,en 

Sesli, ıözlü, şarkılı fılm . 
. .. !amet .,,__ hülı:Qmeti'" nin B. olarak, küçucuk cıbınlıgının ı- b k b' . .. t k nesuliyetini 2 - Nota (2). Bir çift aleti (S) 

yenı ~, - d • d .. d.. a ıp uyu me ı İstifham (2) .. .u. M. indı proıı:ramını okuması ve çın e uyuyan çocuguna on u. 1 k k 1 d ? 
3 

_ Nota (
2
). Namus (

2
). Isıanbul 8 inci icra memurl u~undın: 

"ccliı tarafından kabineye 12 muha Onun rahat rahat uyudug· una a ma 0 ~y mı ır · ·:· - Bir deyni mıbkılmun ı..;hin temini 
"" · · be K ikn tmege ugraşt• 4 - Baston (3). Ben (3). "' 
lif reye kartı 149 reyle ıtımat yan bliabütün emin olduktan sonra ocası a e - •· 5 _ Uzak Nida

11 
(2). Çalışan istifa" zımnınd• mahcuz "' paraya 

edilmesidir. . . . gene sokaktan gelen sesi dinle- Fakat kadın da ısrar edı.yordu. (3). Beyaz (2). çc,rilmcsl mukarrer \C Tahmh ar-
İsmet P •. nın ııtif~aile z~_hur e_- d'. Nihayet kocasına dedı kı: 6 - Bir gün ismi (9). kısında Mehmet Sabit "e biraderleri den kabine buhranı çolı: aurmcdı. t • . . b k 1 

Bllyilk de<rtt reitinln aa.r11lmaz iti- - Zavallı yavru, diye söylen -::- Sen ~ı~~n aş _a :rının ço- 7 - Nota (2 ) . Vermek (3). Nota çorap fıbrika.ında mevcut çorap 
madını kuanan hmct P.!·. tekrar di, hangi alçak ana babanın kur cugunu bu~uteceksın.' · · _ . ( 2) makineleri ıeşrinicrnvl avının 13-10-
kabine t-ı.iline memur edıldılcr. Bu hanıdır acaba.. Kocası bır çok delıller getırı 8 - Valid.e (J). Duman (3) · 930 uncu paıırı.,i günü sa•t !Odan .,_ d 9 - Nota (2). Nota (2). 
nolrta, haftalardanbcri devam e e.n Kocası ağlıyan çocuğu getir- yor, insanlığın icabatından, 10 Genişlik (ı) . Bir eski Şair (5) 12 ye kadar saıılacı~ınd•n ıılipleri· 
leli politika cerelydan_ıafrınk at bU,ttün~ vb~: mi..+i. Genç kadın bu beklenmi merhametten bahsediyordu. Fa Nota (2). nln yevmi muayyende molıalli mcz· 
nihayet verınlj o u, • a u ıı• · h ı· d b .. ·· K lb (4) k-' d h h 1 J ·il 1 tandagların merakını tahrik edon bir yen misafire doğru koşarak .o- l ka~ sesın~e, a ın e utun g3:?' 11 - a ur (4). Katiyycn . ur a 8T.ıt u unmı arı ı n o unur. 
cihet kalıyordu. o da yeni hlikfune- nu cmzörmek ve susturmak ıs- rctıne ragmen saklayamadıg ı İ - l ~ 
~ ne '~bi bir proıı:ram takip edec&- tedi. Kucağına _alarak bir yere , bir tereddüt vardı. , 1 ISTA ~BUL V LA YET 
li• Mecliıte mu~a~efet fırkaail~ vuku oturdu. Eski bır takım bezlere Genç kadın anlıyacagını an- DEFTERDARLIK •ıLANLARI bulacak ilk hakıkı mtlcadclenın na- k di k l ·· ı 

l lll d ,.. velha•ıl B. M. Mcc sarılmış ve en apı arının o- lamıştı.... . '-ı::ımı:•ı-ını••••••••••••••••••••IEiil 11 tıcı e ece.ı • .. b - B b. ·· 1 d K •• 
ıw.nm hUkWncte itimat beyan etme- nune bırakılmış olan u ınsan aşka ır şey soy eme _ı: .. o 
u gibi mtihim meıelelerdi. . yavrusu genç kadının sütüne cası yattı. O yatmadı. Duşu'?'-

Nihayet tuiht giln geldı. İomet kavuştuktan sonra sustu. Genç dü. Köyle bir kadın vardı. Bır 
pt. Hı., yeni bUkfun~tin_ pro~ramını kadın çocuğun dikkatle yüzü- çok delikanlıların sevdiği bu 
ok k e dtlrliot bir lısan ıle izah · • - · k d · ç açı v b d k ne baku yem dogmuş çocugun kadını kendı ocası a sevmış-

ettiler Baıvelı:ll Ha. nln uyur u - ' .. . . · . 1 k b ·· b 
la :b. eni hükQmetln talı:lp ede- açılıp kapanan gozlerını tetkık tı. şte bu çocu u munase e-celt ~~Y~?.tbı ana hatlarında enılı etti. Sonra kocasını birdenbire tin mahsulü idi. G_enç k~dın 
bir tebeddllJ olmiyacaktır. Fllhaki- pıırtan bir sesle haykırdı: kendi çocuğuna, bu ıstenmıyen 
b, bu ana hatlar '!9 prentlpler, ta- - Gel, bak t.. Bu kime benzi- misafire uzun uzadıya baktı. 
met Pt. hU~Qmctlnın dc~I. C. H .. F. yor. . Sonra kendi kendine kararını 
nm det!~mıyen; memleket menafı\. • . . . 
ne en uvrrun olan .,,.ı;,;ı. ••• ~- ..--· -· ~'UY•~OYWRfü. lıakat genç - Bu da burada kalacak .• 
!ı.ııoaiAtımı.aın aza.'."t inkitafmı tem!? kadın kalktı, kucağındakini Ben onu da büyüteceğim, dedi. 
~.~eçben ••edncbi 11Iı:tıalınıııat progrD~ kendi çocuğunun yanına götü- Sonra yatağında bir türlü u-
........,..e azı t r er ttı ••er ril k •1A • • 
taraftan mali kanunlar üzerinde tet- P yatırara 1 ~ve ettı: yuyamıyan kocasına doğru gı-
klkat yıptrrmakt.a bulunuyordu. İt- - Gel, bak, dıyorum, bu ço- derek: 
tc yeni hUkQmetin lktıaadi programı, cuk Upkı bizim küçlik Pedroya - Bu çocuk kalacak, dedi, 
bu _iki milhim ihzari faaliyetin neti- ben2'Cmiyor mu?.. rahat uyku uyu! .. Fakat anla-
ceaıdır, denilebilir: Milli paranın kı- Kocası güldli: madım zannetme ı 
ymetlnl korumak, alral iıtihsalittak! ·· · 

müskilltı kaldırmak, çiftçiye azam! .11111n11111111111111111111111111111 .. ~111111111111111111111111111111111111 
tnı.izahcrette bulunmak. memleketin 111111111111111111111111111111111111,,. ~ııııtı 1111111111111111111111 1111111 

umumt inkl.-fmı huırliyan gimcndl :!:! ANAD :!S 
fer inşaatma devam etmek, iıtihstl :: :: 
ve iktısat nokta& nazarı aıenft tesir- 55 :: --

Kiralık bostan Silah~ar ağada bir tarafı 
Bent bahçe deresi bir tarafı deniz bir tarafı 
gazino mahalli bir tarafı Ali bey köyüne gi
den yol ile çevrilmiş çayırdan bozma 200 dö
nüm bostan 3 sene müddetle kiraya verile
cektir. Senelik kirası 600 lira, kiralamak açık 
arttırma 23 teşrinievvel 930 perşembe 15 Def-
ceraaıt.ı.~- ~ M-388) 

• ... '\tŞA'\TAŞINDA ..-

ŞİŞLİ TERAKKi LİSESİ 1 
LEYL1 
NEHARİ 

KIZ 

Telefon: Beyoflu 2517 
T•fkllltını tnıı ederek •vuv A. 
ve " iLK " ııaıflan ile • KIZ 

LEYLi. dair .. ini 
lıılsaltndelrl eski !Sinci mektep) bin•-
11nı nıkleımlştlr. Tedrisatı bıtlınmıftır ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 

.. 
KANLI SEVDA 

Htr ycrd~ ıylarcı goıterilen ve pek çok ha.ılıı temin <ttıren f, v
icalMe bir şıbuerdir. llızı tıblolın peiı: mües>irdir. Bu film LlL. 
11AGO\ ~;R '" ITANS STU\"E ıarahndan pek mükeınmel suratı< 
temsil edilmekte ve ender resadüf edilir bir güzelliktedir. 

i \lı<>ıru POL!A"ISKY. ınuıliı:l parçalarını filme o kadar güıcl 
ıeı~lıuk ettirmekcedir ki filmin en caz'! ıeferruııına kadar ıahif• 
cdılmıf orkeması tc ıeıınilınıtı ile ~ciı: ahenk gitmektedir, 

ı Perde aralarında zengin varyete programı 4 ....................... ~~ 
•xx:xx:xxxxxxaxxxx:xxxxxx! 
~iKi KALP BİRLEŞiNCE 
~ ( ZWEI HERZEN iM 3/4 TAKT) 
~ Şimdire kadar em'lli ıördlmemi, tımımoa Almanca ><ıziü 
~ ve şarkılı bir tıbeserdlr. 
•.:..:.:.x: :nxn x xx ..................... _,......._.....,.. ...... ~ 

\ 

Artık Ellerinize İşkence 
Etmeyiniz. Ve Yazınıza 

Biçimsiz Bir Şekil 
Vermeyiniz. 

Bunun için de ı 

EVERŞARP 
Mürekkepli kalem ve kurşun 
kalemlennden başka kaleJJ! 

sabn almayınız. 

Umumt ıcenraları: 
~idncy • "owili ve 

Stlrc'lAsı 
Galata Kcvork Hey l lııt 

-----
Sınıflarına talebe kaydetmektedir. ( Şekayık cad- F fıh ıh h ~ ~ h ~ 

1 desinde Halil Rlf~ ';:~;a::::~e a in su u ü~~DCU ullıllı uaıiın ilin~en: 
lcri olrn vergileri tadil - veya ilga 53 :: 
ttnıtk , .. Bütün esasları muhafaza e .. :: 5~ 
llilen Adli kanunların bazılarında ih- ;; SJGQRT A ŞiRKETi :: 
tıyaca göre tadilit yapm~ k memur- 5: :: 
ların terfihi c çalışmak .... İşte yeni :: TOrklye ı, Bankası tarafından teşkil edllmlştlr :: 
hükBmttin programının esas hatları. :ı: Yanrıa • Hayal • Nakliye _ Kaza • Otomobil _ mH'ııllyetl :: 

Muhterem Başvckilimizin nutku- ES maliye Sigortalarını kabul eder. :: 
na Fethi B. cevap vererek hükfime- :: ' • :: 

~ -· tin politikasını tenkide başla dı; fakat SS .. drea: ' llncU Vakıl ban lstanb1l •• 
vekiller tarafından iknakar cevaplar- :: Telefon: lıtanbul - 531 Telgraf: imtiyaz ~E 
Ja kartılattı. Bu suretle hakiki ilk iiıııııııııııııııı1111111111111111111111ııı.. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı•• 
mucadele~ yeni hükQmetin ve bilve- mıııııııı 111111111111111111111111111,,. ""'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
&İle H. F. nm kuvvet ve nüfuzunun 1 
l•zahUrUne fırsat ve imkan vermiı ı 
oldu. Bu da gösterdi ki. aıiz Başvc
kHimlz, dtvlctin rüyiik rth~inin c[>(; .. 
di itimadını kazandığı gibı B. Mec
lisinde &arıılmaz itimat ve teveccü
hüne mazhar olmuttur. Şimdi. Türk 
milleti, yeni hük(ımetin tahakkuk et
tireceği yilk•ek mtmleket itlerini •a
bırsızlıkla . fakat derin bir itimatla 
bekliyor. Hiç bir kuvvetin sarsamı
yacağ ı bu itimat, senelerin mahsulü 
bulunmaktadır.' ' 
u ..... 1111111111nun11111111uıınruınıqnMn11u .... u ... ıuuıııı11u 

PARIS ~F.Y AHATINDP:N .\ VDF.T 
:\-lo•yö Toıo AthınH•iadc•, krı 

eylcd:ği Pıriı seyahatinden ıvdeılc 
geılrd!ği yen ı modellırini 1 J tefrlni· 
tV\ e1 cumartesi JrtınUndcn lıibarm 
teşh ire ba~layacı~nı muhterem müş
ıc ·ıleri•ı n enurı ıılam3 ar1. •I lcr. 

bıaııbn l ıkiııel icra mcmıırlutundın: 
flır borçtan dolıı, mıhçuı bu· 

lun•n bir adcı yaıı masa•ı ile ıefer· 
ru• lı nıı O 10-980 tarihine mti!adil 
ıı • şe-rıbe gtinn !Ut 17- IQ da <:ata· 
tada _., ıkürasiyon a haı.ında 82 nu· 
maral yaz hanede açık ırııırmı ile 
uıılacı~ı ndar ı ı !ip •>L . ia rın vakii 
mulpcninde dairemi 'n 930.'1249 
do a ,. mı3 rısı il rnemt::umuza 

acurlar ilin olun ur. - -- - ---
ıınbu ıkiocı ı caret mahke-

m " den: 
M"fli< Fc sk o efendi tara fındın 

t• ıJı f dı en kon k <ırdaıo m « tıkeuil 
içın c hah: mRılup 2'i lfl-030 ıari 
hıne ınu ,.dif çumarıe.ı günü suı 
ondôrtıe mıhk<mt <alon mdı hazır 
hıılurırnı!•n ı!9tı ulunur~ 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇiÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

UU DE COLOGNE 
• AUX FLEURS K FRAffCI 

lstanbııl flıbesl 

şı,11 Ahmet Be1 ıok_. No. 56. Tel. BeyoUtu 3044 

lztırap çekiyor mueunuz? 
Ajtrı bfaaıttlAfalz yerdı hcmenı 

~L~4N'S LINIMENT 
koyunuz; lıemea atrııuzı t"ldn eder. l(aaıa 

deveranını llıya, lltelıabt tenkis VI atrı11 

izale eder 

TakllUerlnden ••kınınızı 

Liseler mUbctyaat komisyonundan: ))aİreİ kaza Ve VeSa)retİnİze 
Komisyonumuza mcrbuı leyi! lis. orıa \'C Vluallim mekıepltrllo pansi -

yonların 3t-~ - 9ııı gayesine tadar ihıtyaçıan otan kuru mcy"a. pırınç. ıniidc\' Ver tereke paralart tasfİ \ ' C 
hezelya bir kısım ~iit vt ~•bıehır!, saman, gaz, benzin, vakum ve mJzut J 
yağları, ağıçkömilrü, arpı kırması, 26· 10-080 tarihinde lbal<Sİ icra kılın- ı n kt d Al ;\k d 
mak üzere kapalı zarf U<ulil ile münakıMya konUlmııştur. Şeraiti anlamak () u ına a f r. Cl a a J'aJ} gazr• 
ve tafsilAı almak iıteyen ıaliplertn komlıyon kiıahetinc mUracıılan. t } J ·) ' d ·) k " ( 

125 kuru, K .. .. k e Ar e ı an ~ . ı me surt•tı e çag·-

a.ıoıa11r~0!~isi!!~ bır çok~a~!r~r~zha!!~~s~anbıırda ça1c- rılmakta olduğu halde ıtıulıtereı11 
makçılıida Çetm• sokatmdaki kut tUyü fabrikasında kilosu 125 kuruttan halkt[}}lZlJl İcabet etm ed İ kl eri { ttS 
bışlır kut ıüyltrlnin kilosu hasır yudılr tUı. yorgan kuş tüylerine mahsuı 

kumıtların envaı c_ümleıi çok: uc~ !tatlı satılmaktadır. • fiye memurJuğundan bildirilınt•k .. 
İstanbul Liseleri mubayaat komisyonundan: d · 1 · ı · d h k· l · · · 
Çamlıcı Kız Ort1 mıkııblnde yıpılacık lnfaat i- il· 1980 cuihlnt te ) f • } e fJ e a arın} n Z J 'r a 1 11 d (l il 

müsıdlf puu glinl •uı 16 da ihalesi icra kılınmak üzere kapılı zarf b h · J · k A h J k ı· 1.' 
~auille mü_nıka_s•yı korulmu~ıur. Ketlfnımeyi görmek n tıfoil:lt almak a 81 f' Şl ayete illa a a 0)Hll1H.I{ 
meycn talıplenn komisyon kııabctlne müracaatları . k h k . 

Hiç beklenllmedlil bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo blletl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllYIBE PlllNG~I~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

• 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 
EVVEL 1930 DADIR. 
BOyOk ikramiye 

40.000 Liradır 

lızere assam ma a ~ eınesıııdt>. (J 

7 nci hukuk mahJ,eınelerİlt3, ve 
mahkemeınizde n1 etrukatı o la ıı-
ların keyfiyeti eheı1ırı1İ)7eile na, 
zarı itibara alarak miiracaat et ıııc
leri ilan olunur . 

lstan~ul sı~~at ve i~tinıai muavenet ın~~ 
~DrlOğOo~en : 

Mlldüriyette teslim edilmek iizre tamamen nümunesine !(öre m83 

mukavva 650 metre murabbaı lincleoııi miib;ıyaa c<lilec-eıtindeıı 
talip olanların teşrinicvvelin l ıl iincli paur!e•i güniı saat ı 5 ıc 
müdiirı ·ete mimıca~tları ilh olunur .. ~~ 
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MILLIYET l'l~ll~E \1 Ki·: 9 Tl<;ŞRINEVVEL 1930 

Balkan konferansı 
_.,..._. -
(Bası 1 inci sahifede) 

lstaubul halkı dün de Cümhuriyet 
Halk Fırkasına reyini verdi ~~n~~k:1aı~~~l:~e~f~~~:l~~~~ 

büyük bir ehemmiyet ve alaka 

(Başı birinci sahifede) 
dafaa eden bu Suat isimli adam S.C. 
F. nanızetlerindendir . .. 

Bir gün evvel Küçükpazarda Kur 
tlcr arasında: .. 

_ Ağrıda kardeşi kardeşe. öldur
ttn fırkaya mı rey verec~k~ını~. Ser
best fırkaya reyinizi verınız dıye ta~ 

• rikat yapan bu adam hakkında Emı
nönü kaymakamlığı tarafından kanu 
ni takibat yapdmaktadır. T~ki~at. ev 
raki müddeiumumiyeye venlmıştır. 

lkinci hadise 
İkinci hldlse maalesef iki gazete

ci arasında olmuıtur. Sonposta ga.ze
tesinin muhbiri olduğunu ve 3 sene
dir gazetecilik yaptığını söyliyen 1.5 

-ı 7 yatlarında Mehmet ~ü~rek .1• 

illinde bir çoculı: s. C. F. cilerın tan
rik ve tetvllı:i ile C. H. F. mensup'uı 
için: 

_ Sattlnut adamlar diye haykır

mış, C. H. F. mensup~nda bunu 
hakaret ve iftira teliklu ederek po
lisi vazifeye davet etmi~lerdir. . Bu 
esnada İnkıllp gazetesı mu~arnrle
rinden :M. Sait Bey gazetecı ol~u: 
ğunu iddia eden bu gence bu. gıbı 
tahriki.ta kapılmamasını tav~ıye et
ınck istemiş, fakat çok ağır hır ha~a
rete maruı: kslınca mukabele etmış, 
karakola gidilmiştir. 

Valide camiinde ve 

Laleli apartımarunda 
Valide camisinde ve LlUeli 

apartımanında intihabat. pek sa
kin cereyan etmıf, civar 
halkı münevver oldukları için S. C. 
F. nin getirdiği ayak talcrnıının yay
gara ve gürültülerine kimse kulak 
asmamııtır. 

Neticede Eminönü intihabatı da 
Yüzde 80 C. H. F. lehine inkişaf et
miştir . 

Beyoğlu kazasında 
Beyoğlu kazasında intihabat dü~ 

Sütlüce de. Halici oğlunda ve Hasko 
y 'e yapılmıştır . 

Sütlüce ve Halıcıoğlunda 
Sıitlüce ve Halıcıoğlunda intihap 

p k nezih, pek vekurane ol~~ş.tu~. 
Sütlücede intihabata pek az kişı ıştı
rak etmiş ve S. C. F. ancak 5 rey a
labilmiştir. • • • ? 
S.C.F. ocak reısı ne dıyor. 

essif ve akibeti kanlı olabilecek bir 
hadise çıkarmak istemişler~ir. :1"1uh
tarlardan ve Şogörler Cemıyetı umu 
mi katibi ve sabık mülkiye müfettişi 
Aziz Beye intihabat esnasında teca
vüz edilmiş ve silah teşhir olunmuş-

intihabatın tarzı cereyanına alakadar ·atfettiğini ve Cemiyeti Akva.- -
olmuştur. mm mesaisini hürmet ve takdır-

Bu da yalan!. • le takip eylediğini söylemiştir. 
Kadıköyünde intihabat esnasında Balkan konferansında Türki 

Serbest Fırkaya mensup birisi~in ba- ye başmurahhası Hasan B. M. 
şı yarıldığı yazlımıştı. Mıihalıf gaze Venizelosu ziyaretle samimi bir 

tur. C teler bunu C. H. F. mensuplarının mülakatta bulunmuş ve iki hü-Aldığımız ma!Umata göre S. · yaptrklarım yazmışlardır. . A • A 

Fırkasının adamlarından Laz Bilal Müddeiumumiliğin tahkıkatma kumetı alakadar eden mesele- -
ve Uz Hüseyin yanlarına daha üç göre iki kişi arasında olan bu vak'a leri görüşmüşlerdir. Müsyü Ve 
kişi alarak Hasköye intihap yeri~e bir alacak meselesinden çıkmıştır. nizelos pek yakında Ankarayı zi 
gelmişlerdir. Bunlar ve bazı para ıle Tıbbiyelileri de karıştırı- yaret cdeceg-ini Hasan Beye tutulanlar muhtarlardan Aziz Beye 
tecavüz etmişlerdir. Bunlara bazı yorlar !. söylemiştir. 
museviler de iltihak etmiştir. Muhalif geçinen gaezteelr siya- -----·----

Tecavüz üzerine zabıta memurla- sete Tıbbiyelileri de karıştırmaktan Askerliğe davet 
rı mütecavizler hakkında kanuni tah geri kalmıyorlar. Fon ve ilim tahsili Cihangir A. Şubesinden: 
kikat ve takibata başlam19lar ve si- ile meşgul olan talebe namına hare C'h . . b . R" 
!ahları da almışlardır. Hadiseden Vi- ket etmek siyaset değil, memlekete 1. angır Askerlı~şu esı ı-
layet makamı da .:csı;ıen ha?~_r~ar fenalıktır. yasetınden: 322 dogumluların 
edilmiştir. Uz Huıeyın, verdıgı ıfa- Guya Üsküdar intihabatında kay bakiyyesi ve 323 doğumlulann 
dede kendisinin BiL11 tarafından ge- makam fazla ~ey attırıyo_rm~ş t~ b~~ bakiyyesi ile 324 doğumlu efra
tirildiğini, bir Musevi de Biliilin ken nu bazı Tıbbıye talebe•'. go_rmuş . dın piyade sınıfından maada 
disine Halk Fırkası mensuplarına ha bu esnada kaymakamı bıleğınden ya . .. . 
karet ederek vak'a çıkarmasını söy- kalamışlarmış. Mıiharrimizin yap.tığı sevk edılmek uz~r~ hazırlıklanle 
lediğini ikrar etmiştir. Serbestçil•ri.n tahkikata göre bu kat'iyyen dogru beraber 15 Teşnnıevvel 930 Çar 
bu harekatı, halk üzerinde fena tesır değildir. Ne fazla rey atılmış ve ne şamba günü şubede iı:.badı vü-
yapmıştır. de böyle vak'a olmuştur. cut etmeleri ilan olunur. 

LaAtı'fe Bekir Hanım intihap sandıgı- başı asude ı · ı da 
ıt. 4 <Ü cra memurluğun n: 

Dün akşam ki "Sonposta" gaze- olacaktır Açık arttırma ile paraya çevrilecrk 
tesi C.H.F. mın Fatih namzetlerin- Vilayet, kanun mucibince dalıa gayri menkulün ne olduğu: Maa bah 
den Latife Bekir Hanım isminin !is- intihabat başlarken intihabatın sa- çe bağ harem v• s~lamlık ve müşte
tcden çıkarddığını yazıyordu. Bu ha Jim bir surette cereyanı için sandığın milat. 

her doğru değildir. konulduğu mahalde gürültüye mey- Gayri menkulün bulunduğu mevki 
Fethi B. Bursa valisini da- dan verilmemesini emretmiştir. mahallesi, sokağı. numarası: Kadı-

va ediyormuş!. Halbuki Serbest Fırkaya mensup köy Tuğla başı M. Yaver Ağa s. a-
Bursa valisinin Gemlikteki Ser- veya bunlar tarafından para ile tutul tik 6, 7, 8 cedit 32, 34 No. lı. 

best Fırka lideri Fethi Bey aleyhine, muş yaygaracılar intihap encümen- Takdir olunan kıymet: 63,710 lira. 
guya hakaretamiz beyana.tta b_u. lu":du inin çalışmasına ve halkın suhuletle Arttırmanın yapılacağı, yer, gün, 

rey vermesine mani . hareket ve gü· saat: lst. 4 r.ü İr:ra dairesinde, 13-1 ı. ğu hakkındaki bazı neşrıyat uzcrınc 
1 Fethi B. tarafından Vali Fatin Bey rültülerini gün ge~tikçe arttrrmış ar 930 t. saat 13 ila 15,5 a kadar. 

km. dır. 1 - İşbu gayri menkulün arttır-aleyhine ikamei dava edilece ış. 
· · · k Bunun üzerine vilayet makamı bu ma şartnamesi 1·11-930 tarihinden Fethi B. gerek kendısının ve gere 

emri tekiden sandık mahallinde nu- itibaren 930-45 No. il• !st. 4 cü icfırkasının şahsiyeti maneviyesi namı 
na vali Fatin Beyden dava etmek Ü· tuk ve çalgı çalınmasını intihabatın ra dairesinin muayyen numarasında 
zere Serbest fırka mensuplarından seJ3meti cereyanına meydan verilme- herkesin görebilmesi için açıktır. f. 

d · · sini bildirmiştir. landa yazılı olanlardan fazla ma!U-altı avukata vekalet gön ermıştır. 
Ü ıküdar intihabı Maamafih sandığın vazolunduğu mat almak isti yenler, işbu şartname-

mahallin haricinde meşru propagan- ye ve 930-45 dosya numarasile 
Dün Üsküdar intihabatı İskele ca da serbesttir. memuriyetimize müracaat etmelidir. 

miinde yapılmıştır. Serbest Fırka ta Ancak bu da kanun ve asayişi• 2 - Arttırmaya iştirak için yukar 
raftarları gene mutat yaygaralarını ihlil etmemekle meşruttur. da yazılı kıymetin yüzde beşi temi-
yapmakla me§gul idiler. Fakat Halk. Sarıyer kazaımda nat gösterilecektir. 
reylerni Halk Fırkasına vermekte i- 3 Hakları ta u · illil sab't ol 

Sarıyer kazasının da dünkü inti- - P sıc e ı -di. İntihap aandıg" ı camiin içine ve mıyan ipoteklı" ala aklı! rla dı'g"e 
hap mıntakası Uluköydü. Burada c a r •-herkesin göreceg"i bir yere konul- lakadarların ve ,· tı.'f k h kkı sah· ı 
intihap diğer mıntakalara nazaran r a a ıp e-

muştu. tinin bu haklarını ve hususile faiz Sandıg" 3 reyler atılırken halk ta- daha sakin olmuş, miifttahipler yüz f d . 
de sekson H•lk Fırkasına rey ver-. ve masra a aır olan iddialarını i§bU 

·- - -- ----------- -- -- -
t.t. 4 cü icra memurluğundan: il SADIKZAUt: lllRAIJERLl~R =ı•ı 
Açık arttırma ile paraya çevrilec~k 

gayri menkulün ne olduğu: Maa duk VAPURLARI 
kan bir bap apartmanın nısıf hıssesı KARAf)f·:Nlz \IUN fAlı\:\l 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı, numarası: Galata 
Alacamesçit M. Mahmudiye ve Ala
camesçit caddeleri, a. ve c. 223,223-

\'~: LUKS POSTASI 

İnönü 

SEYRİSEF AİN 1 
Morkez A :enıa; Galota köpru 

Başınd:t; Reyo~lıı 2.1GJ Şuh. 
acenttsi; Sirkcci'de ~1ühürJ1r 

ıade hın ı al ıı nJa. "I'<' fon (,~ 
274-0 

l ,40. vo:>tım p gilnil 
Takdir olunan kıymet: T amarruna 12rc şri nicv vel azar akşamı 9 Te~rllıl•'Y\ e l perşembe 

10000 lira. Sirk.-~! rıhtıfTJından hareketle Karabii[a pnsla~ı y:ıpılını. 
Arttırmanın yapılacağr yer, gün, (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, k 

saat: İst. 4 cü İcra dairesinde, 13-11- yaca ·tır. 
930 t. saat 13 ila 15,5 a kadar. Samsun, ordu, Glresun,Trab- , M d J 

1 _İşbu gayri menkulün arttrr- zon, Sürmene ve Rizeye azi- 1 U an ya posta arı 
ma sartnamesi 1-11-930 tarihinden met ve avdet edecektir. idare Rıhtımından saat 9,30 
itiba~en 930-297 No ile !st. 

1 
cü ic- Tafsilat için Slrkecld• M•y- da kalkarak Çuma, Çar~amba ra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır. !- menet hanı altında acentalıtıaa Mudanya'ya , pazar günleri 
da f 1 1 müracaat. Teldon:latan~al 2134 k (.' landa yazılı olanlar n az a ma u- Mudanyaya uğrayara .em 

mat almak istiyenler, işbu şartname-lı•••••••••••••••ı 
ye ve 930 - 297 dosya numar~s~le NAl\l \ \PLRL .\ı<.i i•-l_;iğ:..e_:g;_i_d_cr_v_e_;g:...e_li_r_le_r_. ---·I 
memuriyetimize müracaat etmelıdir lzmı·r Postası 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a
Ul.kadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair ol<tn iddialarını işbu 
ilcin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müspitelerile . birlikte 
memuriyetimizc bildirınelcrı icap e
der aksi halde haklan tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasında hariç kalrrlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 

istirak edenler arttrrma şartnamesini 
o"°kumus ve 1üzumlu m21-1Umat1 alını j 
bunları · tanıamcn kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri menkulün brdeli zamanında 
verilmezs~ gayri m r nkul ikinci bır 
arttırma ite satılır v~ bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce ahct· 
dan tahsil olunur. Be~ numaralı fık
rakılır. Şart tahakkuk etmezse arttır 
üç defa bağnldıktan sonra gayri 
menkul en çok artıranın üstünde bı
rakılır . Şart taha kuk etmezse arttır· 
ma geri bırakılrp alıcı taahhütlerin
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

S - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci olmasına ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer, şartlar: Müterakim ver
gi, belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. 

Seri, Lüks ve 

ADNAN 
mııntaz.am 

vapuru 
teşrini evvelin 

12 i r. ci pazar 
günü 16 da Galatı nbtıınındaa ha
reketle ( lzmire ) ve Salı ırünıl 

lzmlrden l•tanbulı hareket eder. 
GslJta gümrük kar;ısındı Site 

Fransez hanında 12numarada Omu· 
ml acınt1lığınl müracaat Telefon 
3eyoğlu: 1041 -Yelkenci vapurları 

Karadeniz po:ıta:>ı 

A d 1 vapuru 1 1 
na o u te~rinlevvel 

CUMARTESİ 
günü akşamı 18 de Sirkeci rıhtı 

mından hnrekeıle l Zonguldak, 
lnebolu, Sam sun, Ünye, Fatsa, 

Ordu, Giresun, Gorele Vakfıkebir, 

Trabzon isk ı: lclerine azimet ve 
avdet edecektır. 

Tıfsiltt için Sirkecide Yelkenci 
hanında klin acentesine milrı· 

caal Tel lstanbul 1515 

Gülhıne Seririyatı ürolji muallimi 

.. 

Dr. Fuat Kamil 
Avrupadan avdet 

etmiştir. 

İSKENDERİYE 
.. ' sur at postası 

(EGE) vapuru 10 
teşrini evel 

cuma IOda Galata rıhtımından 

kalkarak cumartesi ·abahı lımi· 

re varır ve lznıirden ,;:ı;ıt l 'l 
de k!lkarak pazutesi :oiat 1 O 
da lskenderlyc\c varacak ve 

çaı)amba lskendcriye'dcıı kal 

karak lzmirc uğray1rak f,tan 

bnl'a 12 de gelecektir. 

ISKEDERl YEDE. ' ııktarma 
PORTSAIT için de E~ya ka· 
bul olunur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Reşltpaşa] vapuru 9 teşrinic v 
Perşembe akşamı Galata rıhtı · 

romdan kalkarak lncbolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu. 
Giresun, Trabzon, Rize Hopa' 
ya gidecek dönüşte Pazar 
iskcleslle Rize, Of, Trnlızon , 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, İneholu'ya 
ufrayarak gelecektir, 

Halıcıoğlunda da intihap C. H: F. 
lehine inlı::l§af etmiş, S. C. F . muse
vilerin tamamen oraya rey vermele
rine rağmen ancak yüzde 20 rey a
labilmiştir. Ermeniler tamamen C.H. 

Yazdan maa dükkan apartıma
nın yarısı yukarda gösterilen 
13-11-930 tarihinde İst. 4 cü icra 
memurluğu odasında itbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi daire 
sinde satılacağı ilan olunur. rafından görülmekte idi. Sandıfj" n ilan ta 'hind · "ha · • ·• 

mişlerdir. Karşı Fırka mensupları n en ıtı ren yırrnı gun başında bizzat Serbest Fırkanın s- ı'çı"nde evrakı m·· p't 1 ·ı b' likte Devredı· ıecek lbtlrı beratı burada da propaganda yapmak iste- us ı e erı e ır küdar Ocak reisi Necati B. bulunu- · t' · b ld' 1 · M 

Hastalanru Divan Volunda eski 
Şark mshfell binasındaki muayene• 
hanesinde kabule bışlamışttr. 

MÜHİMDiR 

Karaköyde acentehanc al

tında ve cadde üzerinde kAin 

mağaza S sene müddeti!! açık 

arttırma ile kiraya verilecek

tir. Kat'! ihalesi 30 te~rini 

evvel f 930 tarihinde yapıla · 

ca~ndan isteyenlerin <> gün 

saat on altıda levazım mü. 

dürltığllne gelmeleri. 

S mi•ler ise de müsbet netice elde ede memurıye ımıze i ırme eri ıcap e- • aylat, slyal4t ve ziftin ıahvill yordu. Fakat dışarda bulunan er- • d k · h Jd h ki · ·ın 
bcst Fırka taraftarları gene gayrika- memişlerdir. ebr_ta slı a el a arıbtadpul' .sıcı ı e usullerinde lsllhat. hakkındaki icat F. na rey vermektedirler. 

Halıcıoğlunda intihap yerine S.C. 
F. nin Beııiktat kazası reisi Sabri 
Bey gelmif, gördüğü intizam ve bi
tarafhktan dolayı kaymakama teşek
kür etmiş, muharririmize de: 

İzmir mu··nevverlerının' • sa 1 0 mryan ar aattş e e ının pay- için Sina! müdürlyeıl umumlyesinden nuni bir şekilde atıldığını iddia !aşmasında hariç kalırlar. 
d. ba bar bagı- rıyorlardı b • istihsal edilmiş olan 17 teşrinisani e ıyor. ve r · eyannamesı 4 - Gösterilen günde arttırmaya D .. " k"da da "ntihabat munta 1 1920 -~• ve 0 141 numcrolu lbılra un us u r ı - zrnir, 7 - Gece şehrin her evine iştirak edenler arttırma şarnamesini =ın " 

zam bir şekilde devam etmiş ve hiç memleketin Türk münevverleri imza okumuş ve lüzumlu malfimatr almış beratı hakkında bu kere başkasına 
bir M.diseye meydan verilmemiştir, smı taşıyan beyannameler dağıtılmış bunları tamamen k'abul etmiş ad ve ferağ veyahut icarı verileceğinden 

- Bu nezaketten çok memnunum 
demiştir. 

Bu mmtakada yaptığımız tahki· tır. Beyannamelerin muhteviyatı itibar olunurlar. ÜStiinde bırakılan mezkür lbtirayı satın almak veJahut 
kata göre reji depolarında müstah- - şudur: gayri menkulün bedeli zamanında isticar etmek arzusunda bulunan ze· 
dem kadın ve erkek ameleye ustaba- "Serbest Cüınhuriyet Frrkası rum verilmezse gayri menkul ikinci bir vatın btanbul Veni poıtabane arka-

Hasköyde şıları Serbest fırkaya rey vermelerini ları, ermenilerı· i• ""·ına getiriyor. arttırma ile satılır ve bedel farkı ve E hld . ı l d · ı · d k la k • .,.... sında Aşir fendi klltilphanesl cad-Maaleıef Haıköyde ıse er o - aksi takdir e ış erın en çı an ca - Muhterem hemşehriler duydunuz mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
Cümh. · f k hd' k d .. 1 · 1 desinde Türkiye Hanının 18·22 nu· m~tur. Serbest urıyet rr ası !arını te ıt ma amın a soy emış er mu?. Serbest Fırka İstanbuldaki be- diğer zararlar ayrıca hükme hacet b 

"-• tin • di merolanndı kAln vekili HANRl ütün tabr ..... t ve gayre e ragmen r. lediye intihabında altı rum ve dört kalmaksızın memuriyetimizce alıcı-
halkın reyi üzerinde müessir olama- Kadıköy cihetinde ermeni namzet gösterdi. Daha on se dan tahsil olunur. Beş numaralı fık- VALTER !STOK Efendiye müracaat 
}'Inca sandık başlarında zabıtanın Kadıköy intihabatı dün de kayma ne evvel yurdunda seni zehirlemek radaki şart tahakkuk etmek kaydile etmeleri llftn olunur. 
müdahalesini icap ettirecek nümayiş kamlık dairesinde icra edilmiştir. için her türlü melaneti yapan, namu- üç defa bağrıldıktan sonra gayri ___ D_e_v_r-ed-i-le_c_e_k_ib-tı-.r-a_b_e_r_a_tı_ 
!ere ve hattll. adam döğınek, bıçak Serbest Fırka taraftarları propagan· suna şerefine her zaman tarruz eden- menkul en çok artıranın üstiinde bı
tabanca çektirmek gibi hareket ve te dalarına burada d~ devam etmişler- !eri iş başına getirmek istiyen bir rakılır. Şart tahakkuk etmezse art-
şcbbüslere başlamışlardrr. dir. Halk bermutat reylerini Halk fırkaya nasıl rey verirsn?. trrma geri bırakılıp alıcı taahhütle-

Dün Hasköyde intihabat gayet Frrkasına vermistir. İntihabat sükfi- İşte Serbest Fırkanın İstanbul rinden kurtulur ve teminatta kalkar. 
nuntazam giderken para ile tutulan net ve intizam dahilinde cereyan et- listesine koyduğu rum ve ennenile- 5 - Arttırmanın birinci veya ikin 
bir grup gelmiş ve bu gruptan Sa- miş, mühim hiç bir hadise olmamış- rin isimleri şunlardır: Sabık meb'us ci olmasına ve gayri menkule taalluk 
lim isminde bir Laz muhtarl~rda~ tır. Orfanidis, sabık meb'us Panciri, sa- eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
Aziz Beye hücum ederek bıça çe - Kadıköyündeki Ermeniler hiç bir bık Sisam beyi Valgeri Pandazidis, göre diğer şartlar: Müterakim vergi 
m~tir. Derhal polis tarafından yaka- fırkaya rey vermiyorlar. Yahudiler Arpacı oğlu Nikolakl, fabrikatör belediye vakıf icaresi müşteriye ait
lanan bu adam karakola götürülmüş tamamen, Rumlar ise ekseryetle Ser Yani Volos, sabık Hariciye memur- tir, 
Üzerinde büyük çapta bir tabanca best Fırkaya rey vermişlerdr. !arından Herant, sabık hariciye me- Yazılan emlak yukarda gösterilen 
ile iki kama zuhur etmiş, evrakı tan Burada yaptığımız tahkkiata göre murlarından Kazancıyan, Berç Ke- 13-11-930 tarihinde İst. 4 cü icra 
zim edilerek müddeiumumiliğe sevk İç Erenköyünde Serbest Fırka taraf- resteciyan, Halepli oğlu Yusuf. memurluğu odasında işbu ilan ve 
edilmiştir. tarlan halka alenen fes giyileceğini, Ey Türk milleti dikkat et. Gene gösterilen arttırma şartnamesi daire 

Beyoğlunda tekkelerin tekrar açılacağım, eski rum ve ermeni oyunlarına alet ol- sinde satılacaJV iliin olunur. 
Bevoğlu kazası dahilinde de inti- harflere avdet edileceğni ve kadınla

habat ; ilzde 95 C. H. F . lehine tecel- rın tesettüre tabi tutulacağını ve İç 
li etmiştir. Erenköyün kaçakçılık mıntakası ol-

Kadıköy kazasında ması itibarile reji inhisarının kaldm-
K dık" k da S C F lacağı ve havanların işliyeceğini söy-

k . a ol'. . ~za~ dk". k. . me~- leyip durmuşlardır. 
e•ı tıdamumısı e ~'L~- ı ob! ihaz~l.ofcagkı Gene söylendiğine göre Serbest 

araam şayanı """"'at ır ti " çı F k k" dan bazıları d . 
.. L • ... k ır a er anın a maıye· ~ış. hatta mer .. ezı uı;ı:ıumı oca . aley- tindeki adamlara Ankara ya yüksek 

hmde ma_h~emeye muracaata bıle ka makamata telefon edilmesi merkezin 
rar vermıştır. ki · d · 't·ı · t' 

B • b' l • 'l ani de emir verdi en e ışı ı rnış ır. 
ır ır erı ı e a- Dlin akşam üstü meb'us Ha.san 

§anıyorlar Fehmi Bey intihabatın icra edildiği 
Kadıköy kaza ocağı S.C.F. mer- yere gelmiş ve ~erbest Fırka~ rey 

kezi umumiainin tertip ettiği intihap p~sulalarını tevzı etmekle mukellef 
listesini bozmuı. iki hukukçuyu liste hır hanıma: . . 
den çıkararak onların yerine bir ga- --:-. Hanrmefendı, Hal~ Fır~sı sı-
2inocu ile bir muaeviyi yazmıştır. ze musavat ha~-~ını ~erdı, yeru A ha_rf-

ma,.,. 

Bir tekzip buriyetinde olduğunu yazıyor. 
Son posta çarşamba günkii nüs- Konyada Serbestçiler 

hasında yağkapanında üç hamal H. h" ğ d l 
fırkası namına rey vermediğinden iş usrana u ra 1 ar 
ten çıkarılmıştır. diye bir yazı yazıl- KONYA, 8 (A. A. ) - Ser-
mıstır. Teşrinievvelin bu iine kadar best Fırka taraftarlan belediye 
Yağlrnpanında yalnız bir hamal sir- · tih b Hk ·· ·· il · d 
kat maddesinden bir seneye mahkilm ın a atı~~~- gunu _e enn e 
olduğu için talimatnameye tevfikan bulunan butun kuvvetı sarfet
vazifesinden çıkarılmıştır. Bundan mişlerdir. 
baıka hiç kimse çıkarılmamıştır. İlk akşam alman netice 600 
Mc;_~k~r gaeztenin neşriyatı doğru reyin ekseriyeti onların lehine 
d_egıldır. İşbu tekzipnamenin neşri .d. 
rıca olunur. ı ı. 

. Yağkaparu hamalbaım Lakin ikinci ve üçüncü gün 
H. NlY AZl sandık başına götürecek taraf-

Politika ve ekalliyetler tar bulamadılar. Bugün atılan 

• lgara makinelerinde yahut bun
ları ait ta dll&ı. hakkındaki icat için 
Sin ni MUdüriyeti umumlyesinden 
istihsal edilmiş olan ı ırşrinlsanl 

f 926 tarih ve 5.ı5 numerol u ihtira 
beracı hakkında bu kere başkasını 

ferağ veyahut icara verileceğinden 
mezkôr lbtiravı satın almak veyahut 
isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın lstanbul Yeni posıahane ar
kasında Aşir Efendi kütüphanesi 
caddesinde Türkiye llanında 18·22 
numerolarda k4in ve~ili HANHI 
VALTER !STOK Efendiı e müracaııi 
eylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Mensucat iplikleri ve müstıhsa

lıltının ihzarına miltealllk usul. bık· 
kındakl icat için Slnai müdüriyeti 
umumlyesinden istihsal edilmiş olan 
1 ttşrlnisanl 1924 tarih ve 222/227 
numerolu ihtira beratı baklı:ındı bu 
kere başkasını ferağ veyahut icara 
>eriteceğinden mezkt\r lhtlra}ı Hbn 
almak veya isticar etmek arzusunda 
bulunan zevatın lstınbul Yeni pos
tohane Aşir Efendi kütüphanesi cad
desinde Türkiye Hanında 18-U nu· 
merolarda kain vekili HAl'<'RI !STOK 

Efendiye müracaat eylemeleri • 

Psaltl MUessesatı müdüriyet! bU· 
yük bir büsnil intihap lle teminatlı 
olarak kendi fabrikalarında imal ey
lediği bllcOmle eski ve yeni tuzda 
mobllyalann mUntııhıp çe~ltlerinl, 

sayfiyelerden avdet zamanı mtlnase· 
betile Beyoğlun'da Kabristan soka· 
~nda vbi satış dairesinde emirlerine 
amade bulundurduğunu muhterem 
müşterilerine ve umumiyetle biltün 
halka hatırlıtmağı münasip görmek
tedir. 

Aparumanlarına yerleşmek arzu · 
sonda bulunın ılAkadarana biç bir 
gtlna taahhüdü mutuımmın olmak· 
sızın lı:eşifnamelerl takdiıne hazırdır. 

Bundan maadı mütemadiyen yeni 
imalAna bulunmakta olduğundan ni
hayetsiz bir scok t•şkil eden büyük 
mllı:mdaki yatak ve yemek odalarlle 
salon takımları fiatlan üıerlnde miı 

salı şerait temin edlldiğinl ınzan 

ııtılAına arzeyler. 
Hullsı mutedil flatlarla kıymettar 

mobilyalar tedariki mümkün olda
ıur.dan muhterem halkın satış ma· 
ğazalannı ziyaret ve istifade etmele
rini rica eyler. 

"esildın nesle intikal eden muh
terem müşterilerinin sadakat ve iti· 
madinı hzanmış olan Psaltı mtlea
sesatı, daima muamelltının mükem
meliyeti ile beraber ftatlannda ebve
niyetine !rina etmeği kendisine mes· 
lek ittihaz eylemiştir. 

1 

Jstanbul belediyesi 
~ ilanları 

Salıipsiz bir tazı ile bir ko

yan bulunmuştur. Selli gün 

içinde müracaat cdllmezse aatı

lacaknr. 

Karadeniz postası 

T ·· k · Yapuru 9 
llr lye Teşrinievvel 

Perşer11be ı;unıi sa;ıt 
20 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

( Zonguldıık, lnebolıı, Gerze. 

Samsun, Ordu, Giresun, Gö

rele, Büyük liman, Trabzon, 

Sürmene, Rize, Mapavri, Pazar. 

Hopa)ya azimet ve ayni iskele

lerle Ünye ve Fatsaya ugrayarat 

avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahallı 

müracaat: Sirk~ci salonu kar~ı 

sındıı Mizan Ol(lu l lan No: '2 
Telefon lstanbul 554 

------·-------
MUzayeda ile satış 
Tesrinievvelin iO uncu cuma ~U· 

nil sabah saat 10 da Beyoğl nda 
Kobut birahanesi ittisalinde Şimal 

sokağında ~ numaralı Abuaf apartı 

manının 7 numaralı dalre>inde bulu
nan ve Müsü Jozef Baru~a ait gayet 
nadide eşyalar milzayede sure•Jyle 
satılacaktır. Kenane ağacıPdan ma 
mul gayet nadide asri hüfe ve dre
snvar, ceviz ağacından mımôl yemek 
masası, bronz lı:are iki adet ingiliz 
karyolısile gayet zarif ani yatak odı 
tıkımı, yenı halde muşambalar, çini 
sobalar, bronz ve kristal elektrik 
avizeler, asri portmanto, kristofl çatal 

• bıçak takımları, beyaz lake karyolı, 
mükemmel bir tabak takım!, mıtbab 

takımları vtsalr eşya! beyılye. Gayet 
nadide Anadolu ve Acem halılan 
ve seccıdelerl. . Pey aıirenlerden 
100 do 25 teminat alınır. 

Merkezi umumi ocağın' bu saJS- !erle okumayı ogrettı. Ve hatta ~e 
hiyeti haricindeki vaziyetini beğen- intihap hakkını da verdi,. Bunu bıl
tn~miş, tashihini istemiş, fakat ocak diğiniz ~alde neden Halk Frrkası
merkezi umumiye itaat etmemekte nın aleyhı~e harekette bulunuyorsu-
ısrar etmiştir. nuz?. demış. 

y arm için hazırlık Hanım da buna sükıltla mukabele 
etmiştir. 

S. C. F. bilhassa Kasunpaşa inti
habatma ehemmiyet vermektedir. Tahsin B. İn beyanab 

. _R~'?ca Avyi gaeztesi Politika re- reylerin yüzde be ve onu onla
fıkı~tzı_n intihabatta ekalliyetlerin ra ve kahir bir ekseriyeti de C. 
vazıyetı münasebetile yazdığı baş- - H. Fırkasının lehinde idi. 
makalelerden bahsederken Rumların 1 .. b" .. k · . 
bir küll itibarile b 1 d' '. ih b Ik gun utun uvvetını sar-c e ıye ınt a atın . .. f 
da, vaziyet ve cephe almadrklarmı federek hır kaç yuz arklık rey 
söyledikten ~onra, eski kinlerin karış kazanan Serbestçilt:r, nihayet 
tırıl"':ası ~ogru olmadığını mazinin reylerinin bu kadar olduğunu 
sureti katıyyede ·· ··ı ·· b ı 

Hayvanatı ehliye sergisi 
Öğrendiğimize göre Kasrmpaşada 

<tıuhalefet olmadığı, C.H.F. taraftar 
ları hakim olduğu için İstanbul me
busu Haydar Beyin tavsiyesi ile 
Suat ismindeki zat tarafından Eyip
ten 5-10 lira gündelik ile 150 kadar 
kabadayı geçinenleri toplamaya baş
lanılmıştır. Bunlar yarın Kasımpaşa
ya sevkedilecek, tahrikat yaptırıla
caktır. Ayni adamların bugün Eyip
te de karışıklık çıkarmak için kulla
nılacaklan haber verilmektedir. 

liaıköyde silah çektiler! •• 
Dıin Hasköyde de intihabata baı 

•anmıştır. İntihabatın Halk Fırkası 
lehine cereyan ettiğini gören S. C. 
Ilırkaıı mensupları ve para ile tutu
h1 adamları tarafından nihayet mü-

Serbest Fırka merkez ocağı aza
sından Erzurum mebusu Tahsin B. 
dün bir muharrimize demiştir ki: 

- İntihabat binnisbe sükun için
de ve bazı müdahalelere rağmen mu 
cibi memnuniyet şekild< cereyan edi
yor. İstanbul intihabatının neticesi 
şimdiden kat'i surette kestirilemez. 

Maamafih bazı mmtakalarda S. 
C. Fırkasının kazanacağını tahmin 
ve ümit ediyoruz.,,. 

Fırkanın katibi umumisi Nuri ve 
idare heyetinden Ağaoğlu Ahmet B. 
ler yarın şehrimize gelecekler ve cu 
martesiye kadar merkez ocağı umu
mi bir içtima aktedecektir . 

Fırka lideri Fethi B. dün geç vak 
te kadar kalmış apartunanmdaki 
dairesinde meşgul olmuş ve bilhassa 

• . gomu muş u undu- görünce faaliyet sahasından gunu beyan edıyor ve Politikanın di- _ 
ğer Türkçe refiklerind dah 'f aynlmaga mecbur kalmışlardır. 

en a musı Atıl l . d d' h .. davranarak ekalliyetlerin hukukunu an rey enn a e ı, enuz 
ta•dik etmesini. ~kdirle yadediyor. nisabı kanuniyi doldumıadığın-

Apoyev Matini gazetesi, ayni me. dan intihap temdit olunacaktır. 
seleyi ~ur_c~lıy~rak Rumların hilkat Kon ada intihabat temdit 
ve tabıat ıtıbarıle demokrat ve Cüm- y lu d 
huriyetçi olduklarını, kanunperver- _ O n u. • . . 
liklerini, memleekte sadakatlerini KONYA, 8 (Mıllıyet) 
ispat ettiklerini, fakat maalesef bazı Merkez belediye intihabatı bir 
Türk gazetelerinin maziyi kurcala- hafta müddetle temdit olunmuş 
dtldanru, ve. ~u ~areketini_? ulüvvü tur. Kazanmıyacakk.nnı anlı-
cenapla kabılı telif olmadıgmı Rum -
ekalliyetinin münakaşalard · ti' yarak sukutu hayale ugrayan 

an ıç nap S be "l ·· dahal ld • etmek için ihtiyarı sükut etmek ve er stçı er mu e o ugu- -
bu hücumlara cevap vermemek mec nu iddia ederek intihap sahasın 

dan çekilmişlerdir. 

21-10-930Salı günü eski has ahırlarda açılacaktır 
Kayıt ve kabul 16-10-30 perşembeden 18-10-30 cumartesi akşamına 

kadar sergi mahallinde. 

·······································~ - Leyli ve Nehari • Kıı: ve Erkek - İlk ve Orta 

Anadolu Orta Mektebi 
Talim heyeti gU.zide muallimlerden mllrekkeptir. Ecnebi lisa~ı ilk sınıflardan ba~lar. ,Kayıt 
muamelesine devam olunmaktadır. Taşradan gelen talebenın yol masrafı temın o.unur. 

- Adreı: latanbul Çarııkapı. Telefon Istanbul: 4205: lstenyenl<!re tarifname gönderilir. -

~lı~RENLERE:KATRAN HAKKI EKREM 



\llLLIYET PERŞEMBE 9 TESRl:\l~:VVEL 1930 

Şeker 

yerli 
25 Kuruş hastalarına müjde TAZE HASAN GLUTE- EKMEGI 

mamulatı halls ve uAsAN EczA 
, • deposunda 
nvrupa nın terkibi meçhul Glutcn ekmekleri yerine gayet nefis ve bilhassa her gLin taze olarak istihzar edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden l lJ.«lll (;luten ekmekleri btiyük r<1gbct gurıncktedir. 

:"/eni Hal~0~!taplan cee Devlet Demiryol arı 
t 50 !\,rem ile Aılı 20 Köroglu ı•daresı• •ııa- nalı 

' ~ 
50 '"asrcttin l loca 20 Melek Şah ile Gililll H. 
40 LeylA ile Mecnun 20 Asüman ile Zeycan -•••ıaı••••m•••I 
40 BillOr köşk hlk~yesi l!O Elif ile l\.lıhmut Demir levha, putrel ve köşebent demirleri kapalı zarfla ınüna-
~O Seyfülmülk: bikiyesi 20 Oerdi yok ile ZDllüsiyah kasası 17 ikinci teşrin 930 pazartlsi günü saat 15 de Ankarada 
.JO Yu,uf ile Zilleyba 15 Raziniban ile .vlahıfimz Devlet dcmiryolları idaresinde ya pıl acaktır. 

) 
t 

• ) 
25 Tahir il Zühre 15 Gü l ile sit<mkft r ;\lünaknsa_:a i~tirak edecekle rin teklif mektupları ve muvakkat 
25 Aşıkı Garip 15 1 luqi t ıle ~lahımihrl · ı d 
25 

~5 tem ın at arını, n ı 11 1 gün e >aat ı .ı., 30 a kadar komisyon kıltipli 
) 
) 

Şıh lsmall • Yeni Türk kahramanları itine vermeleri IA ımdır. • 
25 Aşık Ömer divanı 25 Ahretle nasıl konuşulur 

• • 
20 

l'cıhaı ile Şirin 25 Türk isimleri Talipltr mıina~asoı şartna meleri n i ıi ç lira mukabili nde An karada 
20 Arzu ile Kamber 20 Ali Baba V 11 ıyc a 1 J,a 1 i d · ıre vezn eleri nden tedarik Ldebil rl cr . 

j 10 Teşk ti n °"asiye kanunu 25 Leıall cüzdanı 
> 25 Tarihi kadim ve doksan be~e doğru 
~ Baladaki kitapların sabş yeri lstanbul'da 
t Ankara caddesinde 
000CC iKBAL ldTAPHANESlNDE •••CO 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
misyonu riyasetinden: 

mUbayaat ko· 

S.kırköyünde Hin akliye ve asabiye hastanesinin il ve 5 numaralı 

pavyonlınnda yapılacak tamirat ve tadil!t ıanzim edılen şartnamesi ve 
olbaptald keşilnamesl veçblle ve i 1 teşrinievvel 930 ulı gün il saat 15 te 
<&palı zarf usulile lhaledilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki 
'<eşlfname ve şartnameleri gôrmek isteyenlerin mezkOr komisyona ve fazla 
zahat ılmak isteyenlerin mezkur mllesseseye müracaatluı illn olunur. 

Dahiliye vekaletinden: 
BI~.ay zarfında pazarlıkla ihalesi icra kılınacağı ilAn edilen 

Ankara şehrine ıu ihalesi işinin ihalesi teşrinievvelin 15 inci çar

şamba günü saat 15 de Dahiliye vekAleti müsteşarlık makamında 

icra kılınacaktır. Taliplerin müracaatlıı.rı. 

Dahilive vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile mü

nakasaya konulan An
karaşehrine isale edile
cek su işine muayyen 
zamanda talip zuhur et
mediğinden bir ay zar
fında pazarlıkla ihalesi 
takarrür eylediği ilan 
olunur. 

lstan~ul linıanı sa~il sı~~iJe ıııertezi 
ba~u~ta~i ~li~in~ en: 

Müstahdlmin ihtiyacı lçln münıı.kasıı. suretile 125 takım elbise 
ve o mikdarda kasket yaptırılacağından münakasa günü 11 teşri

nievvel 1930 tarihine miisadif cumartesi olarak tesbit edilmlştir. 

Taliplerin mezktır elbiselere alt şartname ile kumaşı ve elbise 
numunesini görmek üzre her gün Galata'da Kara Mustafa paşa 
sokağında k!in levazım ve mubayaa memurluğuna ve münakasaya 
iştiraketmek üzrede yevmi mezktırda ıaat 14 de komlsyona mürn
caatları ilan olunur. 

Istanbul ticareti dahiliye gümrüğü 
müdürlüğünden: 

!dan mlzde, evrak hıfzına mahsus odıı.da, tıırtnamesi mucibince 
yaptırılacak rafların lnşaşt pazarhk suretile mevkii münakasaya kon
muştur. Taliplerin 11- 10-930 tarihine miisadif cumartesi günü saat 
onda mübayaat komisyonuna müracatları. 

E~irne ~il8-Jeti encuıııeni ~ainıi~in~en 
Kapalı zarf usulile münaka- !iplerin teminat akçelerile bera 

aya çıkarılan Havsa uzun köp- her tekliflerini muayyen gün 
ü yolu silindiraj ameliyatı için 
eklif mektuplarının kabulü 11- ve saate kadar encümeni vila-
0-930 cumartesi günü saat ü- yete tevdi eylemeleri ilan olu
·e kadar temdit edilmiştir. Ta- nur. 

lstan~ul ~üınru~leri ~aş nıu~uriJetin~en: 
Sam~un gıiMrıı ~ ı inde yapılacak sondurma ve memur odaları 

k;ıpalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mlinakasa 20 Birinci Teşrin 
930 Pazarte'i ı;tinu '<tat 1 5 te ·am>un Gümrük Baş ınudüriyetinde 
yapılacaktır. \lıınakil'aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
mmakkat teıninatiarını ayni günde saat 14,30 a kadar Paş mü
düriyet muha>ibi ınciulüne ver,neleri lazımdır. Talipler munakasa 
ıartname plan ve kc,ifnarncvi İstanbul Giimrük b3ş mudiiriyetindtn 
ııdarik edebilirler. 

• * * 
750 ton yerli çimento k:ı palı zarfla mlinakasay:ı konın uitur. 

Münakas :ı 27- 10 'l30 pazaıte 'i gLinü saat 15 te An karada Devlet 
Demiryolları idare inde yapılRcakttr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
bt teminatlarını ayni gLinde saat 14,30 a kadar mli ııakasa komis
yonu kı\tipliğine vermeleri l azımdır. 

T.ı liplcr münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Hııydarpaşada idare vezne!erinden tedarik edebilirler. 

• * * • 
150 adet vagon örtlisiiniin kapalı zarfla münaka,;ası 17-1 1-930 

pazartesi gi;nü saat 1 5,30 da An karada Devlet demiryalları ida
resinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
rını aynı günde saat l 5 e kadar münakasa 
ltızımdır. 

muvnnkkat 
kAtipliğine 

teminatla-
vermeleri 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara
da ve liııydarp:ışacla idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

. \ -.µ,ı rı 

75200 
13700 
5850 

Az•ml 
95000 
17200 
10150 

Nev'i 
Ekmek 
Xoyun eti 
Sade yığı 

izınir ınekte~ler ınü~a1aa koınis1onun~an: 
lzmir leyli mekteplerinin 1 haziran 931 tarillne kadar ihtiyaçları olan 

yukında isim ve mıkdarları yazılı erzak 22-9-930 ıari'loden 14-10-930 
tarihine kajar kapalı zarf usulile münakasaya lı:onulmu;t r. Şeraiti anlamak 
isteyenlerin Erkek Lisesinde müteşekkil mllbayaa komilyo ııuna mllracaaılan 
ltzımdır. Teminat akçe ve mektuplan ihaleden bir gün ewe~ine kadar lzmlr 
mektepler muhasebeciliğlne teslim edilmesi şarıur. ihale 14-10-930 salı 
günü saat 1 5 de erkek lıseslnde icra kılınacı.knr. 

Tekir~a~ vilaJeti ~aiıııi encünıenin~en: 
57 82 Eb'adında birinci hamur kAat 80 top 

57+ 82 • ,, ikinci hamur k.lat GO top 
kaplık kAat ıOOO tabaka 

renkli Uat 1000 tabaka 
küçü zarf t 000 adet 
Davetiye 12 düzine 
kartvizit 5 düzine 

Vilayet mıı.tbaıı.sı için yukarıda miktarı yazılı kırtaslyer.in Mat
baaya teslimi 21 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

taliplerin yevmü ihale Olan 15·10-930 Çarşamba günü saat onbeş
te Daimi Encümende hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğündell: 
Fatmft Berkemal hanımla Hüseyin Fehmi Beyin 17488 ikraz 

numaralı deyn senedi mucibince lştikraz eyledikleri meblağ mu
kabilinde sandık namına merhum bulunan kasımpaşada camlih bir 
mahallesinde cedit çiviciler sokağında eski 28 ve yeni 16 numa
ralı bir dlikkAnın tamamı vadesinde borcun ödenmemesine mebni 
evvelce tebliğ edilen doksan bir günlük ihbarname müddetinin 

hitamında dahi borç verilmediğinden dolayı satılığa çıkarılarak 13 
Kanunu sani 930 tarihinde dört yüz Ura bedel mukabilinde müş
terisi fdem Sabri Beyin namına kat'i kararı çekilmiş iken mumai. 
leyh Adem Sabri Beyin mezkQr dükkAnı satın almaktan imtina 
eylemesi cihetlle tekrar satılığa çıkarılarak icra kılınan aleni mü
zayede neticesinde 23-Eylül 930 tarihinde iki yüz yirmi lira be
del ile müşteri namına kat'! kararı çekilmiş ve borçlulardan Hü
seyin Fehmi Beyin istıkraz esnasında tayin eylediği ikametgı\hına 
tebligat ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname zahrına 

mahallesi heyeti ihtiyariyesince yazılan meşruhattan mumuileyhin 
hali hazır ikametgahının meçhul oldugu ve hastahanelerden birin
de tahtı tedavide bulunduğu anlaşılmış ve memur bulunduğu ba
lıkhane muhasibi mes'ullüğünden hangi hastanede tedavi edilmek
te oldup;una dair cereyan eden muhabere neticesinde Mumalleyhin 
bulunnıadıi(ı anlaşılmış ve Fatma Berkemal Hanıma tebliğatı IAzime 
icra edilmiş aldup;undan ilAn tarihinden itil;ıaren üç gün zarfında 

borç tcmamen ödenmediği takdirde mezkur dükkanın müşterisi 

n t" i fcral! muamelesinin icra edileceği ilAn olunur. 

:a:r»fi'iew J 

SUJ hazimden· Ye inkibazdan müztaripmisiniz l 
Her gün bir su kadehi derununda bir ·kahve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve tozu alınız. 

Altmıs senelik cihansumul :ıöhret ve muvaffekiyeti 
Jeseri' kat'isine delildu. 

BILÔMUM 

"fraıt Salt'" " 
'"f:nO- lılmlt:rt1e 
ııllketl fabrilcanı• 
•lfımuı lart• 
kasıdır. 

Ev~al uınunı ınu~ürlü~ün~en 
Alemdağı vakıf ormanlarının tefnelik ve Çırçir harik mahallin

den bir sene zar[ında kat ve nakledilmek lızre 50 metre mik·ap 

kestane, gurgen kerestesi ile 10,000 kantar kestan ~, gtiq~en ha ta
bı ve 500 kantar sepetçi çubup;u 5000 demet fasulye çalısı 5000 
demet fidan kazı_ğı müzayedeye vaz edilmiştir. Taliplerin şeraitini 

anlamak üzre 18 T. evvel 930 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on dörde kadar lstanbul Evkaf mudiriyuinde orman ve 
arazi idaresine mllracaat etmeleri. 

• * * 
Evkaf unıunı nıü~ürlüf ün~eu: 

lsliranca vakı[ ormanlarının Sinekli cirnrındıın ikinci kısım or
man kıfasından bir sene zarfında kat ve imal edilmek üzre 1800 
kantar kumür mLizayedeı e vaz ed · lıniştir. Talip olanların şeraitini 

anlamak üzre 22- 10-930 çarşamba günLi saat on diirde kadar ls
tanbul evkaf müdiiriyetindc orman ve arazi idaresine müracaat 
etmeleri. 

*** 
Evkaf unıuın ınü~ürlü~ün~en: 

lstiranca vakıf o•manlarının Sinekli civarında birinci kısım or
man kıt'alarından bir sene zarfında kat ve imal edilmek üzre 
9500 kantar kömür iniizayedcyc vaz edllmişt;r. Taliplerin şerai

tini anlamak üzre 18-10-930 tarihine mLisadi[ cumartesi günü <aat 
on dörde kadar lstanbul evkaf mtidüriyetinde orman ve arazi 
idaresine müracaat etmeleri. etmeleri. 

• •• 
Evtaf uınunı ınü~ürlüoün~en: 

• il 

lstirancıı. vakıf ormanlarının Dırıı;oz mevkiinde bir sene zarfında 
kat ve imal edilmek üzre 1500 kantar kömür müzayedeye vaz 
edilmiştir. Talip olanların şeraitini anlamak üzre 18 T. evvel 930 
tarihine mlisadif Cumartesi glnu •aat on dörde kadar lstanbul 
evkaf müdüriyetinde orman ve razi d ırcsine miiracant etmeleri. 

• ır, • 

Evkaf unıuın ınü~ürlü~unoen: 
lstiranca vakıf ormanlarının Kaleboyu orman kıt'asından bir sene 

zarfında kat ve nakledilmek üzre 10,000 kantar kömür müzaye
deye vaz edilmiştir. Tıı.lip olanlarin şeraitini anlıı.mak üzre 22 T. 
evvel 930 çarşamba gLinü saat on dörde kadar lstanbul evkaf 
müdürl~tinde orman ve arayi idaresine müracaat etmeleri. 

~vtal ~nıunı Mu~irli~in~en: 
Kırklar eli vilAyetinde Şarap ağıllı vakıf ormaolanndan 

bir ıene zarfında kat ve imal edilmek üzre 6000 kantar 
hatap müzayedeye vazedilmiştir. Talib olanların şeraitini 

anlamak üzre 22 T.evvel 930 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat on dörde kadar lıtanbul Evkaf müdüriyetinde 
Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Tekir~aı vilaJetin~en: 
Vi!Ayetlmizin solak Çe~me mevkilnde tesis edilen Amerika asma 

fidıı.nlığına alt 23988 lira 80 kuıuş bedeli keşifli bir binıı.nın 

inşası 1 teşrinievvel 930 çarşamba gününden itibaren yirmi gün 
n•üddetle ve kıı.palı zari usulile münakasa ya vazolunmuştur. Talip 
olanların p!An ve keşif evrakı ve şartnamesini görmek üzre her 
ı;ün Teklrdağında komisyonu mahsusa mürııcaatları ve yevmi 
ihale olaıı 20 teşrinievvel 930 pazartesi günü % 7 5 nlsbetinde 
teminıı.t akçesi veyahut muteber bir Banka ır:ektubu ile komisyona 
müracaatları ilıl.n olunur. 

Te~ir~a~ ~il8Jetin~en 
Muratlı nahiyesi dahilinde inanlı Çiftliğinde tesis edilecek Aygır 

deposu ve lnekhanenin 9899 lira 91 kuruş bedeli keşifli memu
rin dairesi in,aatı kapalı zarf zarf usulile yirmi gün müddetle 
mevkii münakasaya konulmuştur. 26-10-930 Pazar günü saat 15 te 
ihalesi icra edilecektir. Şeraiti anlamak, pllAn ve keşlfnameyi gör
mek isteyenler her gün mezktır depo müdüriyetine ve vllAyet 
Baytar müdüriyetine müracaat edebilirler. Münakasaya iştirak et
mek isteyenler kanun ve şartname ahkAmına göre bazırlıyacakları 
teklif mektuplarını mezktır vakıtten evvel münakasa komisyonuna 
tevdi etmiş bulunmalıdırlar. 

Kars nalia ~a~ nıu~en~isli~in~en 
Ardahan - Yalmıyçam yulunn 13+900 - 23 X SOO cikilomet

roları arasında ayakları kıl.rğir döşemesi ahşap yirınl ıekiz adet 
birer ve iki adet iki ve bir ıı.det dört ve bir adet de altı metre 
açıklığında 32950 lira 42 kuruş bedeli keşifli 32 adet menfez ve 
göprüler 3 eylül 930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 

kapalı zarf usulile münakasaya vaz'ına karar verilmiştir. münakıı.

saya iktidarı fen nl ve malisine itimat edilrnler kabul olunacağın 
dan talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatı muvakkate akçasını müstashiben 16 teşrini evvel 930 

perşembe günü saat 14 de kadar Kars encümeni dalmlye ve şe

raiti münakasayı anlamak ve daha ziyade tafsilat ve maltımat 
almak hususunda nafiı: ba~ mühendisliğine müracaatları ili\n olunu. 

Kars vil8Jeti daimi encnnıeninden: 
Yol inşaatında istimal edilmek üzere mübayaa ve imaline !Uzum 

hAsıl olan iki buçuk kiloluk bir tarafı keskin diger tarafı düz 
olmak üzere bin adet tıış kırma çekici ylrmi gün müddetle mii 
nakasaya vaz'ına karar verilınişıir. Talip olanların münakasa şart

dame;;inl ıı.lmak ve pey sürmek iizere ihale tarihi olan 13-1 O 930 

pazrtesl günii saat ondörde kadar Kars enciimeni daimisine 
müracaatlarL 

istaııbııl fkiı ı ri ına ıhıı
ıPsiııceıı: 

Sııadiycıle laşlı ıarlaıla 
mi"ıkeııer 23 ımmaralı lı;ıı.ıı
dc rııııkiın :\ıizlıet lıcv zt)vcıı· 
si ve wkili • · ııriye 1ı:ı ı ıııı 

Ilt>yoğlıı ~ıılh ikıııci lııı
kıık malıkemesiııiıı 4 ı is:ııı 
928 tarih \'P 928-20 esas nu
maralı bi ı- kıt'a i anı rıııırib ıı
ce mahkıım alevlıa s isl i bn-. ' 
monti ftırurı sokak 1 ı ı ııııa· 
ralı hanede Bahri pa~;.ı. zev· 
resi llatice Elrı as lıaııım ar:ı· 
smda mütelıadılis da vaııız• l<ı 
iki yüz lira ıahsiliııe kanır 
verilmi~ buıııııı iızı' rİıı e lıae· 
ıeıı tah;;il olunan ıki \'iız ıııı 
vedl lira ıcmvız dav: ı ",) Llılıli· 
~inden mahkeme ,·rzne;;iıı le 
depozito olarak malıfıız olıJıı
ğıı ve lıiltilı •re te ınvm·ıı lıiı· 

kiim nakzcı.lıl ;p y~ıııdrıı ı
kame edilen dava ıle beyoğlu 
ikinci hııkıık nıalıkemesiuiı 
19 Temmuz 930 ıarı hli der· 
kenarında i~batı vıırııt eımedı 
ginizdeıı dava ret edildıği aıı· 
laşılmış ve lhtir e Elnıa.ı 
hanım mevcııı ılrpo paranııı 

ade~ini ıalep e1tiğındeıı evwl 
emirde kaııııııen ö ı 'eme emri 
tarafınıza tebliğ eılilnıek iizı • 
re gönderildiği ve ikametg~ · 
hınızın merhııliyeti dolayısilt 
bir ay sekiz gün müddetle 
ilflnen tebligat icrasıııa karar 
verilmiş olup tarihi ilandan 
bilitibar bir hafta zarfırda 
dermeyan edeceğiniz kanuni 

itiraz B, 928-1151 S. dosya ıı ıı 
marasile muracaat edilerek 
itirazııı der meyanı aksi tak
dirde mevcut vezne müddei 
aleyhaya verileccgi ödeme 
emri makamına k:ıim olmak 
üzere il an olunur. 

Kartalda Soğanlık yolunda mü· 
teveffa Eczacı Sergls elendi varis· 
teri ve halen ikametg!hları mıçhul 
zevcesi madam Mannlk ve çocukları 

Madik ve Armaui ve Arşaluı ev 

Zabel ve .Anjel elendi ve hınımlara 
Sergiı efendinin Yorgl efendiye 

borcundan dolıyı ipotek irae edilen 
Kırtalda kasaba derununda Rum 
metıtlığı ıokağı ndı üç kıt'a arsının 

parıya çevrilmesi talep edilmiştir. 

Pedcrlnizden milntakll 63 lira 
borç maa lıia ve maaarlfi icraiyenin 
icra veznesine 60 gün içinde öde
meniz yıhuı işbu ilAnatın tarihi neş
rinden itibaren yedi gün içinde bor
cun bir kısmını ve yahut tamamın• 
itiraz etmeniz lüzumu ödeme emri 
aıalıamına kalın olmak üzere llAn 
olunur. 

Dr.ffORHORONi 
Beyoğlv. Mektep sokak No. 35 

muayene ubahtan akşama kadar. 

Devredilecek ihtira beratı 

Elektrik: kuvvei in ti sal yelerlnin 
tanzimi için tertibat, hakkındaki icat 
için Sina! mildüri:;•ıi umumiyesin
den istihsal edilmiş olan 15 Teşrin
evvei 1928 ıarfh ve 698 numaralı 
ihtira beran hakkında bu kere başk• 
ıına ferağ veyahut icarı verileceğin· 

den mezkur lhtlrayı '8tın almak vt 
yahut isticar etmek arzusunda bulu· 
nııı zevatın lstanbul Yeni postahane 
arkasında .A\ır elendi k•itüph•ncsl 
cadde•inde Tttrkiye Hanının 18-22 
numaralarında kain vekili HANRI 
WALTER 1 TOK efendiye milra
cıat etmeleri IAn oh::ıur. 

Devredilecek ihtira beratı 
"S!lr'atle milteharrik vesaiti nak· 

llyede alelhusus tayyarelerde mesnet 
yerleri ve sil~hları inşası hakkında.ki 
icat için Sina! Mlldürlyetl umumiyc
ılnden istihsal ıdilmlş olan 19 tem· 
muz 1928 tarih ve 687 numerol• 
ihtira beratı hakkıpda bu kere bas
kasına ferağ veyahut leara verilece
ğinden mezkOr lh.lrayı satın alma~ 
veya isticar etmek arnsunda bulu· 
nan sevatın lsıanbul'da Y~ni posta· 
hane arkasında Aşır Efendi kitap· 
haaesi caddesinde Türlriye hanının 
18-22 numerolarında Hin• vekili 
HANRI WALTER !STOK efendiy< 
mürıcaat etmeleri il~n olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve efrenci hastalıklar teda· 
vihanesl. Karaköy Topçular cad· 
desi 34. --:' 

Mes'ul M\'dür: Bürhanedd•" 


