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istizah 
Ankara, 15 ( Telefonla ) sabaha karşı - M. Meclisi Dahiliye vekilinin beyanatını dinledikten sonra 

müzakere kafi görüldü ve neticede 10 muhalife karşı 225 reyle Şükrü Kaya beye itimat beyan etti. 

Ziya Bey 

Naha müsteşarlığına 
tayin edildi 

Milli, ecnebi bankalar 
birlik tesis ediyorlar 

14 banka mümessili birliğin nizamna
mesini hazırlamağa başladılar 

Sabık Musul meb'usL 
Nuri Bey öldürüldü! 

• 
Katil, kasap Hacı Emindir ve cinayeti 

kıskançlıkla yapmıştır 

Zehra H. gerek Nuri Bey ve gerek katil ile her 
türlü münasebatını inkar ~diyor; katil hali firarda 

Evvelki gece saat 6,30 da 
Beyoğlunda Kurabiye sokağın
da bir cinayet olmuş,kasap Ars 
lanoğlu Hacı Emin isminde bir ~~y 
adam sabık Musul meb'uslarm
dan Nuri Beyi 3 yerinden cerh 
ve katletmiştir. 

Cinayetin sebebi şimdilik 
tamamen mechuldür. Hacı E
min katli ika· ettikten sonra 
kaçmış ve akşam geç vakte ka
dar yakalanamamışur. Katilin 
kaçmış olması, Nuri beyin de 
hiç ifade veremeden ölmesi ci-
;ıayete esrarengiz bir renk ver
miştir. 

Cinayetin saiki nedir? 

Dışarıda dönen rivayetlere ve 
polisin tahminine nazaran cina
vette kıskançlık m~essirdır: 

Nuri Bey 55-60 yaşlarında 
tahmin edilen bir adamdır. Ra
hime H. isminde bir zevcesi ve 
bu zevcesindende İstanbulda 3 
ü oğlan biri kız olmak üzere 
dört çocuğu, Musulda da bir 
kızı vardır 

Nııri E.w, vnu, ıfe öldllrı.ldiı/1ıi itin· 
(Devamı 2 inci sahifede) 
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Hikmet Bey, davasını teşrih ediyor 

Diln üç dava görü/dil 

Kenan .. Hikmet Beyler 
davası sukut etti 

Kadıköyünde Cemali vuran muavinlerin 
muhakemesine de dün devam edildi 

l\llLLIY f,T I' \% \R i fı ·n;.:.RINISA, l l 930 

H ERLE •• 
A vusturyadaki karışık vaziyet 

Son mağlubiyet Üzerine müfrit milliciler kuvvet 
ve şiddete mi müracaat edecekler? 

Soruyorlar il ..... _E_cn_e_hi_m_at_hu_ab___,Jl intihabat 

f~~! 
S. C. Fırkası teşkila
tının lağvı arif esindeı 



~1ll.LIYET lı 

• 
ır 

• • 
ıasesıne baslan 1 

Z. BesimB. Hee.iftira Poliste _ ._ v;ıauette ] Türk-Bulgar Alpullu 
1 Metruk Muhadenet cemiye- şekerleri 

Fakir 
çocuklar Tahkikat için müfet İzmit valisi aleyhin- Bir cinayet 

aha bazı emlak tinin İstanbul tiş gelmemiştir deki isnat 
Bir tröst teşkili Haftada üç gün Posta Başmüdürü Hüsnü 

Ateşçi Muharrem 
nasıl öldürüldü ? bulundu sey~~ati 

Şimdilik teahhure 
mevzuubahis değil iaşe edileceklerdir Beyin izahatı 

.lar muhacirlere tevzi 
ı· Ve teffiz edilecek 
· l.!ttruk emlak müdürlüğü 
' '-iın lli.:murluguna yeniden 

llıetruk emlak ihbar olun-
r. 

au hususta tal.l<ikat yapıl
ltadır. Bu emlak doğrudan 
l'tıya muhacirlere verilecek-

Ş. k d H · İaşe edilecek talebe Hizmet başmuharriri Zey-
uğramıştır ır et mü ürü ayrı adedi 2000 dir nel Besim Beyin gazetesine 

Türk-Bulgar muhadenet ce- Beyin izahatı Vasıf Bey hakkındaki telgrafı 
d h · · Hilaliahmer dünden itibaren 

miyeti hey'etinin ün şe rımıze Evvelki günkü nüshamızda çekip çekmediği bir mesele ol-
bekl · d ilk mekteplerdeki fakir çocukla 

gelmesi enıyor u. şekerciler cemiyetinin Alpullu muştu .. Bu husustaki dedikodu 
F k S f d 1 t ra gıda teminine başlamıştır. 

a at o ya an ge en ren- qeker fabrikasından şikayetini !ar el'an devam etmektedir. Ba-
l d h ' k b ~ - Şehrimizde bütün ilk mektep er en ey et çı mamış ve u yazmıştık. zı gazeteler de böyle bir telgra-

h · · d'l'k h' ı d - !ere bu yardım teşmil edilecek- · seya atın şım ı ı te ır o un u Şekerciler cemiyetinin bu şi- fın Istanbul postahanesinden 
ğ tl 

tir. Fakat dün ancak Kadıköy 
u anlaş mıştır. kayetine mukabil dün Alpullu gecip, geçmediğini tahkik için 

i6 -
B 1 f . · M p 1 f b mmtakasındaki mekteplere tev 

u gar se ın . av o u şeker fabrikası murahhas azası bir müfettiş geldiğini de yaz-
lı d 

· · k' ziat başlanmıştır. Peyderpey di 
ususta emıştır ı: Hayri Bey bir muharririmize şu maktadırlar. 
- Türk - Bulgar muhadenet beyanatta bulunmuştur: ger mıntakalarda da gıda tevzi- Dün bu hususta İstanbul t , Girit mübadilleri 

v -iritten getirilecek 250 mii- · · 30 k' ·ı·k b' atı yapılacaktır. Şimdilik cumar 

ailenin vap•ırla celbi için 
( ~ gelen tahsisat gelmiştir. 
I' dele Komisyonundan bir 

Ur vapurla giderek muha-
~ tri alacaktır. Bunlar Muğla-

cemıyetı namına ışı ı ır _ S.eker tröstü mevzuubahs Posta ve telgraf başmüdürü 
h • · T" k' 1 - · · tesi, salı ve çarşamba günleri H ey etın ur ıyeye ge ecegını deg" ildir. Alpullu şeker fabrikası Ü üsnü Bey bir muharririmize . yemek verilecektir.Yalnız skü 
işitmiştim. Bu hey'etın ne za- büyük bir müstahsildir. Pera- şu izahatı vermiştir: 

l ,. · s f d · dar, Kadıköy ve Bakırköy mek 
man ge ecegını o ya an sor- kendecilerle meşgul olamaz. İs- - Zeynel Besim B. in telgra-
d D .. ld • ı f teplerinde sıcak yemek temini 

um un a ıgım te gra ta se- tanbulun toptancı şeker tacirle- fı için bir müfettis geldiği yalan 
h · h' d'ld'.. b'ld' ·ı imkanı bulunmuştur. Diger ta- , 

ya atın te ır e ı ıgı ı ırı - rinin ekseriyeti şirketimize mü uır · raflarda kuru gıda verilecektir. kan olunacaktır. 

' landarma tayinleri 
8tanbul jandarma mülhak

ı lııan bazı zabitan Anadolu
~ ~Uhtelif mahallere tayin ol
, Şiardır. 

mektedir. racaatla sekerlerimizi satacakla Bazı gazeteler telgrafın çe-
d . k' b hh Bunlar da peynir, zeytin ve he! 

Z_anne ıyorum ı. u tea ıır rmı söylediler. Biz de Alpullu kildiğini, hazılan da cekilmedi-
- vadır. 

parl~me.ntonuı: Y.enı ~~ıl~asın- şekeri tamamen satılıncıya ka- Bu sene ancak 2 bin talebe- ğini iddia ediyorlar. Bu hususta 

• 

~ Muhiddin Bey 
ali Muhiddin Bey iyileştiği 
le dün makamına gelmiş-

tahriri müsakkafat 
'l' llıriri müsakkafat azasın
baztlan gelmiştir. 

'vatana hiyanet ! 
Ürk. Ocaw içtimaında 

dan ılen gelmıştır. Çunku ge- dar ecnebi sekeri alıp satmama- bir şey söyliyemem. Telgraf e-
l k h ' b b' ı d ye öğle yemeği verilebilecektir. 
ece. ey ette azı me .us ar a ğı şirkete kJrşı taahhüt ettikte- ··~·· ğer çekilmezse mahfuzdur. 0-
dahıl bulunmaktadır. İ~ı men:ı- \n taktirde Trakya ve hükumet Matbuat kanunu nu mahkemeden baska kimse 
le~et. arasında halledılmemış 1 satışları müstesna yani şirkete .-. göremez. 
muhı~ mesele kalmamıştı:. . ait olmak üzere ba~ka hiç kim- Zemmü kadehte hapis ---

Turk - .Bulgar baytari ı~len seye satınamağı taahhüt ettik. yerine nakdi ceza K · 
hakkındakı muahede yakında 16 kişilik hu grupa Alpullu şe- 0IlSOrSlY0ffi 
Sofyada yapılacaktır." , ker fabrikası bayileri grupu na- Ankara 15 - Hükumet mat-
. ~· Pavlof, muh~denet. h~~. e~ mını verdik. Bu grupun haricin buatkanunun zem ve kadehi mu Son vaziyeti gösteren 
tı~m se~ahatı1 .. tehı~ . edıl~ıgını deki tüccar istedikleri yerden is tazammın neşriyatta verilen ha teblig" 
dön Tunn~ ~ up. r~ısı Resıt Saf tedikleri kadar şeker mübayaa pis cezası yerine beş bin liraya 
fet Beye bıldı~ı:_tır. , ve celbedebilir. Binaenaleyh kadar para cezası koymak sure- İstanbul menkul kıymetler 

tile tadili için bir proje hazırla- ve kambiyo borsası ve Osmanlı 
tröst mevzuu bahs değildir. Al- maktadır. Bankası Komiserliğinden: 
pullu şeker fabrikası dünyanın S b F k 27 EylUl 1930 tarihlı' ve 1726 

· · k ı · d'l k er est ır a aazete en ıyı şe er enne mua 1 şe er o numaralı kanuna tevfikan İstan 

. t verilen karar 
lltıı.a günü Ankarana Türk 

1btıda aktedilen toplanmada 
. tlti kararlar ittihaz edilmiıt-

Kaçakçılık 
Silah kaçakçılığı 
tahkikatı devamda 

imaline muvaffak olmuştur. Fi- çıkarmaktan vaz mı geçti? bulda Bankalar konsorsiyomu 
ate gelince : şeker cihan piyasa- Ankaradan bir gazeteye veri- tarafından Osmanlı Bankasına 
sına tabidir. l" .. S f len ma umata gore erbest ırka çek olarak teslim olunan İster-

Y erli şeker dururken ecnebi lideri Fethi Bey, çıkması mukar !inlerle bunların mukabilinde 
şeker sarfolunmaması şayanı ar rer bulunan Serbest Cümhuri~ ki' eda ") k · 

B 
zudur. Fal:at ticarette histen zi- mev 1 t vu e çı anlan ıhti-

.._ Türk milliyetpcrverliti ir memur rüşvet mi yade menfaat hakimdir. Ecnebi yet gazetesini neşretmekten vaz yat evrakı nakdiye miktarını 
'h k t · ı \ ? geçtig" ini telgrafla İstanbuldaki mu"beyyin 7 ine' Teblı' -nma anaa ve ıman a sa a mış . şekeri getirip cihan piyasasına ı g 
~ alakadarlara bildirmiştir. 13 T · · · 1930 'h' 

2 • G" rilkt k' 'l"h k ak ı ve hatta daha pahalıya satmak eşrınısant tan ın-
'-. Milliyet,,..rverlik müesse um e ı sı a aç çı ı- Teşkilat heyetleri deki vaziyet 

"" r-- ~ t f daki tahkik t b t arzusunda bulunanların nıenfa-
:ınc ve bu müesseselerin ba- ı;ı e ra ın a a za ı a, ,.. Ankara 15 - Halk fırkasının 1 - Döviz Teslimatı "• ı maliye ve gümrük idaresi tara- atleri şikayete yegane saiktir. 
~Uk tragat ve faziletle çalışan fından devam edilmektedir Se- Yerli malların hatta yüzde on teşkilat iç.in vilayetlere gidecek 6

1
11/1930 tarihine kadar Kon 

:li lcrimize yapılan hareketi k' k dk pahalı da olsa tercihen mubaya heyetlerinin pazar günü hareket sorsiyomca Osmanlı Bankasına 
}lctperver Türk gençlı'g" ı'ne ız bilyti . ~an ı tan mürekkep k 1 k t ı· d'l · 1 ·· a k utt B' eı· etınesı· muhtemeldı'r. çe o ara es ım e ı mış o an 

~ı b'ır d" 
1 

k olan bu sılahlarm vapurdan rı- sı anunu mevc ur. ız ı-
l uşman ı saıyanz ' · d k' ı b" ı k C l H•• ·· B isterlinler 914468.0.1. 

.._ M'll' t T . .' kl" kanlması için gümrük memurla mız e ı ma ı ır an evve na te ema usnu . 
ı ıye perver ur u- d b' . . .. t ldı" .. tahvil gayesile hatta yüzde on Beme 14 (A.A.) - Türkiye 6111/1930 dan 13/11 / 1930 

' timsali olan büyük şahslye lrın akn ~rııı,ıdn ru.~ve "ka .gdı so~ k K r· tarihine kadar Konsorsiyomca 
Caiını .

1 1 
b eme te ıse e gumru ı aresı ucuza satma tayız. ey ıyet elçisi itimatnamet;ini takdim et 

, e ve yazı ı e yapı an u b k . k d' müstehlik halkın menfaatine- miştir. Osmanlı Bankasına çek olarak 
~liiz ve imalan Türk vatanı unu te ~p etme _te ır. teslim edilen İsteri inler 55000 
"' dir. 
ltr hiyanet addeder ve bu ha Çok çocuklu aileler Beynelmilel alacak o.o . 
. c karşı nefretimizi beyan Yeni hıfzıssıhha kanunu mu Muallimlerin sükna kongresi 13/11 / 1930 tarihine kadar 

' "1~. clbince altı çocuklu annelerden bedelatı Alacakldarın hukukunu mu konsorsiyomca Osmanlı Banka-
~ tckliflerı Fethi ve Ağaoğ fakir ~!anlara i~ami'~e verile-. Muallimler Birligi idare he- bafaza ve müdafaa için beyne! sına yapılan isterlin teslimatı 

Ulllet Beyler de dahil ol- cek, hal ve vak~ yerın~e ol~n- y'eti aralarında bir hey'et inti- milel tedabir ittihazı zımnında yekunu 
969468

·
0

·
1 

~ere, ittifakı ara ile kabul lar ~a mada~y~ ı~e tal.tıf ed~le- hap ederek ilk mektep muallim kanunuevvel ortalarında Viya 2 - Teslimatı Vakıa mukabi-
~:ril~içşt~:.kitKiçotnimfearana rust.ba.an- cektı~. Bu ~~bi. aı.~elerı. s'.~hıye 1 lerinin barem dolayısile kesil- nada bir kongre aktedilecektir. lincle mevkii tedavüle çıkarılan 
~ ve nüfus mud~rluklen mustere miş olan ev bedelini tekrar iade Bu kongreye her memleketten ihtiyat evrakı nakdiye 
~ etlıi ve Ağaoğlu Ahmet ken seçmektedır. için vekalet nezdinde teşebbils intihap edilen ıwukatlar iştirak Konsorsiyom tarafından tes 
~ Hamdullah Suphi Beyi Nüfus müdürlüğü kayıtlar atta bulunacaklardır edecektir. lim edilen İsterlinlere mukabil 
. ettiler. Ağaoğlu Ahmet üzerinde tetkikata başlamıştır. Ed b' 1· b T' k' d · 'h d'I 6 / 11 / 1930 tarihine kadar mev-.ı ~tibaını şöyle anlatıyor.. t t i ıir ıye en ıntı ap e ı en mu 

l• " Altı çocuklu ailelerden bir e ıya a e es rahhaalar şunlardır: Avukat kü tedavüle çıkanlmış olan ih-
ı,'• ,, "lirada fınldakçılık yok, ki ·ı· te .. ı 'k k · ' · k kd' 9420 ,

0 
ço arı vı aye muracaat a ı ra ongresı Hamdi Halim Sadettin Ferit tıyat evra ı na ıye 431,38 

Karamandan da bir 
tekzip aldık 

İzmit valisi Eşref Bey hak- Bu cinayette de kadın 
kında Yarm gazetesi bir kadın 
meselesinden dolayı dayak ye- parmağı var 
diğiııi yazmıştı'. Bunun ~zerine Evvelki gece Edirnekapıda 
Eşref Beye telgr~fla ~uracaat kerimin kahvesinde bir cinayet 
e.d«;rek ,_ma!U~~~ ıste~ı~ ve va- olmuş yağ fabrikası ateşçilerin 
lının gonderdıgı tekzıbt de yazı den Muharrem isminde biri öl· 
mıştık. d'' "l .. .. H'd' 

B h 'di · D hili' V k- uru muştur. a ıse şı.ı suretle. u a seyı a ye e a- · · 
l . d k . . . 

0
.. İ cereyan etmıstır. 

etı e te zıp etmıştır. un z- L" · 
'tt ı H" f'k' T" k az Muharrem o akşam ar-

mı on ge en ur ı ır ve ur • 
yolu refikilerimizde de okuntiu- kadaşı tugla ~armanı amele ba
ğuna göre Yarının neşriyatı İz- . şısı Mu~tafa ıle otururken kah.
mitte büyük bir nefretle Karşı- veye Kurt Osman ~elerek hır 
la'llmıştır. ma~aya oturmuş. Bıraz sonra 

İzmit belediye reisi, C. H. gelen Kürt Mehmetle Yusuf ta 
fırkası vilayet mutemedi, S. C. Osmana iltihak etmişler. Ayn 
Fırkası vilayet ocak reisi, Türk masada oturan bu üç arkadaş-. 
ocağı Ticaret odası Himayei tan Yusuf yüksek seele kabada 
etfal. Hilaliahmer reisleri im- yılıktan bahse başlamış. Hattl 
zalannı taşıyan bir tekzip te bir aralık Yusuf ayağa kalkarak 
bu gazetede neşrolunmuştur. Kerimle Mustafanın oturduğu 

Bu tekzipte mezkur neşriya- masaya bir yumruk vurmuştur. 
tın tamamile isnat ve iftira olıtu Bu sırada iki masa halkr biribi
ğ~ zikrolunuyor ve deniliyor rine girmiş ve bıçaklar da çekil 
kı: . . . , miş. Kavganın hararetli bir a-

. - Şehrımız halkını~ . cıddt nında kahvenin dışarısında bu
bır galeyana sevkedC'll ıftıra fa· lunan Hasan da içeri dalmış ve 
illerinin huzuru millette nefret- doğruca Muharremin üzerine 
le ve ~~m_l~ke~ namına tel'in saldırarak bir kaç yerinden ya
ey le?ı~ı~ızı hur~etle arz ve ralamış, öldürmilştür. Söylendi 
neşnnı nca ederız. - · .. k d bo 

Bir tekzip dah11 ı glıne gHore ocasm a~b. ııanmildış 
K d d bel d

. H o an asanın annesı ır m -
araman an a e ıye, . d be . M h . vl 

fırkası, Tayyare Cemiyetleinin. etten n u a~ının e nde 
imzaJarını taşıyan diger bir tek oturu~oı:muş. H§dıseye sebep 
zip aldrk. Bu tekzipte de denili- te bu ımış. 
yor ki: ı 15 günlük vak' alar 

- Yarın gazetesinin iki gün T · · · · b' · · il .. 
lk. .. h _,_ k eşnrusanının ınncı g nun-

evve ı nus asınuaı aymakamr d 15 · · ·· il k d hrl 
mız Mıehmet Ali Bey aleyhinde e.n ıncı gun ne 8 ar şe -
bir yazı gördük ve çok mütees mızde 234 zabıta vakaaı olmuş-
sir olduk \ tur. vakalar şunlardır: 

Meh~et Ali Bey iffet ve i~- 7.1 .~ı:.lık, 41 cerh, 288 yan 
tikametile temayüz etmiş birzat; kesıcılik, 26 m~c~hiyet: 14 da· 
tır. Beş senedir buradadır. A- rp, 7 y~gın, 4 ölum, 6 bıçak çek 
leyhinde bu şeki~de bir ifade m~k, 4 ıntihar, 6 ~za. Vukuat 
mevcut değildir. Beş sene için-1 mıktan geçen 1 S gune ni.sbetle 
de kazanın bütün köylerini te- -1 azdır. Hırsızlık ve cerh vukuatı 
1efonla merkeze raptetmiş ve 1 kısmen azalmıştır. 
merkezde ve köylerde otuzar 1 Y'az mevsiminin bitmesi, açılı: 
yakın muazzam mektepler yap/ gazinolarla mesirelerin kapan
tırmış şehirde çok kıymet!li cad, ması ve havaların soğuması de>
deler açmakla beraber köy ka- layısile rakının tesiri hafiflemiı 
nununa tevfikan bütün köy bunun neticesi olarak sarhoşluk 
yollarını yaptırmıştır. yüzünden olan cerh vakaları a-

Tayyare varidatından istifa- zalmıştır. 
de etmesi hatır ve hayale gel- Caniyane bir tecavüz 
mis bir şey de~ildir. Çünkü va- . _ . 
rid~tın cibayeti ve hesabile hic 1 Bahanyede tugla fabnkasın
alakası yoktur. Ancak cemiyete da amele Mehm~t, paydostan 
büyük yardımile geçen sene Ka so~ra uyum~kta ık~n ar~adaşı 
rarı:ana bir tayyare aklırmıştır,. Ka~ım gelmış ve bir deınır pa~· 

ihbar vP. iftiarnın muhakkak çasıle başına vurarak Mehmedın 
sebebi şudur: üzerindeki 56 lirasını alıp kaç-

Tayyare cemiyetinde suiisti- mış, biraz sonra ayılan Mehmet 
mali görülen bir muhasebeciyi I karakola müracaat etmiş, Kl
he:v'ete yardım edr.rek mahke- 1 zım yakalanmış ve çaldığı para 
meye tevdi vekenclisini ihraç et lar da sakladığı tuğla fabrikasın 
tirmiştir. Şüphesiz ki müfteri da bulunmuştur. 
de hu zattır. -------1 ıb~~lizın var. Bunda hepıi• miyeden müstefit olmak iste- B Iamail Aga"h. y' uauf Kenan, Alı: !sterlin teslimatı mukabilin 

ırız .. t k' ugün saat 3 te Türkocağın V hb' B A k d \L ve muş ere ız. mektedirler. d D "lf" d b' f k"l Haydar, Davit Arditti, Beylerle ı de 6/ 11 1930 dan 13 ı ı ı 1930 e ı ey n ara a 
Orta Asya Tnrk tarihi 

Türkiyat enstitüsü ahiren 
rusçadan tercüme edilen meı
hur müellif Bartelot'un orta A
sya Türk tarihi eserini neşret
miştir. 

'1ltıet B bund s B .. b 1 ·ı~ a aru unun e e ıyat a u -' \a · an sonra on u munase ete vı .. yet ka- · 1 b · 1 · Kayseri mebusu Hasan Ferit tarihine kadar mevkii tedavüle 
h.Ya makale yazmıyacağını k 1 ki d" b' . tesı ta e esı top anarak yemden k 1 'h . 
'GI yma am ı ara . un ı.~ tamı~ r tesis ettikleri faklilte cemiyeti- Bey. çı arı an ı tıyat evrakı nakdiye 

·I Ve ~tmiştir. Y.apmış~ır. Tamıme gore: bu ı- Jnin ilk kongresini akdedecekler Murahhaslarımız 11 kanunu 566527.50. 

~tsırlı prens geldi ksın,. tetI?k~ttı~da ilbeaşmlau~rdaıcgamdt ant 1 dir. Kongrede Talebe Birliğime evveldedViyanaya gidecekler ve lı'mKeodnı·ıseonrsı.ısytoemrlı'ntlaerraefınmduaknabteı'ls 
~ msen.ın _ıs ı a . a e selesi de görüşülecektir. 22 sin e avdet edeceklerdir. 
0ınobille bir spor seyaha- memesı lazımdır. Bu cıhet ma- Al' C . Kongrede Türkiye murahhasla 13 11 1 930 tarihine l ~ 'ar m • 

~ıkan Mısır prenıılerinden halleler hey'eti. ihtiyariycleri 1 anıp Bey rı namına İsmail Agah Bey Al- kii tedavüle çık~t! ..; olan ih-
1.tlhalim şehrimize gelmiş- vasıtasile halka bildirilecektir. Maarif müfettişi umumilerin manca iradı nutkedecektir. tiyat evrakı nakc: ! ~ekunu 

, ~ ~ınaileyh otomohilini Bük 
4 

• uu •' den Ali Canip B. bugün Boluya Milli bir şirketin aksiyon- 9986958,88. 
~ ırakmıştrr. İstanbulda 3 Mektepliler haraket edecektir. Canip B. Bo- 27 Eylu\ 1930 tarih ve 1726 

kalacak, sonra Kahireye iJ b h hıda 20 gün kalacak ve bütün lan mahcuz numaralı kanuna tevfikan key-
~ tlttir. m S8 8 8Sl mülhakattaki mektepleri teftiş Milli bira ve meşrubat Türk fiyet Maliye Vekaleti namına 

1~llınaileyhle birlikte seyaha edecektir. • Anonim Şirketinin Bor~ada sa- tebliğ ve ilan olunur. 
an İngiliz hanedanı kıra- 79 uncu haftanın Muzir kitabın aslı yok trlmamış aksiyonlarına di:n Ü- ş k 

' ·~ llıensup prens Stalli Bük- birincilikleri çüncü ceza tarafından haciz ko- e erin kilosu 35 kuruşa 
t 'kalmış ve İstanbula gel- Bir gazete ecnebi mektepler- nulmuştur. Piyasada seker rekabeti de 
Ctı sarfı nazar etmiştir. Mektepliler musabakasının de okutulan bir kitapta muzır Müskirat amilleri cemiyeti vam ediyor. Bu rekabete yerli 

Ad 1 yetmiş dokuzuncu hafta birinci- kısımlar olduğunu yazmıştı. teker fabrikaları da karı9mıştır. 
a ara su likl · · ·ı Ma 'f emanet· b h Müskürat amilleri cemiyeti E '.ı erını sırası e yazıyoruz: arı ı u ususta yap cnebi şekerlerinin tonu yedi 

. t~ltepedeki Rızapaşa çiftli- 1 - Vefa orta mektebi birin tığı tahkikatı ikmal etmiştir. idare hey'eti intihabı tehir edil- İngiliz lirasile 10 lngili:ı: arasın 

Ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Bey muhtelif işleri takip 
etmek üzere bu ak am Ankara
\' ı:ridecektir. 

llıevcut bir memba suyun ci sınıf dördüncü kısım talebesin Böyle bir şeyin ash esası olma- miştir. dadır. 
ı talıtelbahır borularla Ada- den 492 Enver Bey. dığı tebeyyün etmiştir. yorgancılar ve tabaklar ce- Gümrük resmi le birlikte bir D • d •• k"}d' 
~aaıı sevki için belediyeye bir 2 - Galata Saray lisesinden Bir kadın tentirdiyot içti miıteti intihabatı bugün yapıla- kilo şeker 39 kuruştur. Yerli fe onanma pıyangosu un çe ı ı 
1• l:aat yapılmı .. tır. Bu mu"ra- 1371 Ne1'at Bey ca ır. k · 37 I k d ) 'tı ., . K d B B ) d' h' ") er ıse <urusa a ar satı ı 15 . . . 1930 'h' d Do ah ·1· . 
t.

1 
a:ıarı dikkate alınmıştır. 3 _ Darüşşefakadan 914 Ke asımpaşa a ayranı yerin- e e ıye ızmetçı er ' teşrınısanı tarı ın e nanma t vı atının ıcra olu-

~ lıa.t de 20 numaralı evde attıran b · yoBr. .. b' 

1

. nan dördüncü keşidesinde ikra miye ve amorti isabet eden t<ı1' 
, yapılmaktadır. nan Nafiz Bey. şu esı ec k \: Hatçe H. bir bardak tentürdiyo unu goren ne ı şe er acen vilat berveçhi zirdir · 
~ llliidürlüğünün lağvı 4 - o, ;i~şafakadan 43 Os- tu içmek suretile intihara kalkış Belediyede teşkil edilecek taları bir kilo şekeri 36 kuruta 1000 94 8; 67 5 49 3 
''tlerj· el . ı man Tarık Bey. mış ve Haseki hastanesine kaldı hizmetci1er ve işçiler kısmı ya- indirmişlerdir. Alpullu şekerleri 300 42 4829 4

42 

llv ıye e vıze muamelele- 5 - Galata Saraydan 30 ıl kında işe baş.lıyacaktır. 1 nin son fiatı 35 kuruştur. Sov 
405

• J3 5177 
!le ~~enei umumiye bütçe- Natık Muhtar Bey. r mıştır. B b · " · ı--· b 1 k ı · · d h f 00 7 " 5 15 1511 Oıd - 'b' d' Polis kadıncag"ızın ifadesı·...: f u ~uf e.nın Damhı:l~gıne k1:: se yet şe er ermın a a aşağı iat 10 1511 
10 ugu gı ı te ıyeden 80 · · h ft · •n er vazı esme a ı ıye ve 1 J ) • • d'I' ,oo • 86 4055 
t Yapılacaktır. Bu itibarla ıncı a a almış ve intihar sebebini tayin - · 'l 'h .1 a e- a satı mauna ıntızar e ı ıyor. 50 46 5177 " 
llııidürl -.. l'" dil k Sekseninci hafta başladı. Bir etmistir. tının emrı e nı ayet ven en sa- Sanayi komisyonu 28 3926 5 39 4422 
au .. ~gu. agv~ ece , . bık belediye müfettişlerinden 50 

~ll 
1
, ~uçu~tulecektır. hafta zarfında gazetenu~~e. çı~~ Kocası ~bdullah Ef.. y:ramaz l Muhsin bey tayin edilecektir. Ticaret <>?ası Sanayi komis- 10 6 4056 5 l 7 

· llıÜJ.~v .. kar~rından ~on~a cak. haberlerd~n en muhımını j ı~~ e~~n clort '."aşı~dak, og~u. Ha Vekfılet işlerine nihayet veri- ~o~u dün Tıcaret oda~ında bir 10 16 3926 5 1 
\ı:!e uru ?sınan .. bey .ın.ı:ı~ secıp cuı:1artes1 akşamına kadar lıh guzekc do·n;;us, kendısı ele .len müfettislerin başka bireri ıctıma yapmıştır. Bu ıçtimacla 10 86 44:1S S 31 
~v·n be~edıye . mufettışlıgı- 1 gazetemız musabaka memurlu- buna mütce•sir olm;ış ve bu isi va?ifeye teoyin edilmelerinde ı sanayie ait ınuhtellf mevzular 10 57 4829 S 7P 

111 edılecekt - 'd · .. d ·ı · 1 ır. e:u ı aresıne ıı;on en ınesı . yapmıştır. mahzur görmüyor. üzerinde konuşulmuştur. 10 86 876 5 4ll 

4839 
3926 
4829 
4423 
3164 
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4 MiLLiYET PAZAR 16 TEŞRl~ISANI ı 93Q 

• ..M.lz;~lı, 
IS a uCbt-.nu .. au .. -.au.. a a 

lMilliy~tl 
Asrın unıde11l "Milliyet" tir 

16 TEŞRİNİSANİ 1930 
iDAREHANE - Anbra cadd••İ 

No: 100 Telgraf ad .... i: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Telefon numaralmn: 
lıtanbul 3911, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Haris isin 

3 aylıit 400 lııuruı 800 kurut 
6 n 750 ,, 1400 ,, 

12 " 1400 K 1700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iti• 
i~in müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinJarın mee'uliyetini 
knbul etme:z. 

Bugünkü hava 
1 l!ıı harar<. en çok l 5 en az 6 

dtrcce ıdi. llugün ruıgir mtitehavvll 
.-ccrk ha1 ı •çık olac.aktır. 

ıtir:ah takriri 
7g uncu hafta birinciliğini 

Veff. orta mektobinden birinci 
sınıftan 41>i Enver B. kazanmış, 
yıu:ıaı ıudur: 

S ı · k h d k k Haftanın en mühim haberini Üt U a Ve rengin e İ ÇOCU Fethi Boyin M. Meclisine verdi 
-lnllllizceden- li istizah takririnin müzakeresi 

ve bu arada C. H. F. ile S. F. er-
İnaıiltıerenin eskl ai1.eıl«ine Zenci san'atkarın ıtevdiji kadın ki.nı arasında yapılan münakaşa 

mensup bir gençti. Yükııek ıtah- kendisini terkedip beyar: bir mu lar teşkil etmektedir. Halk Fır
~illni bltirmit, yeni yoni fikir- sikitinasla batkıa bir tarafa gıit- kası hükilmeti, meşrutiyet tari
ler besliyordu. Öyle flkirılor ki miş, zenci ressrun da tabancası- hinde bir misli daha görülme
eski İnglıllz telakkhlerine hiç uy nı beymne srkmııtı. mi' şekilde kendi sinesinde doğ 
muyordu.Onun için bu asil iCn Bunun üzerine İngiliz gencı maeına müsaade ettiği Serbest 
cin muhitinde kiler kendisini ga sevdiği Fransız kadınına sordu ı Cümhuriyet Fırkasının Meclis
rabetıle itham ediyoI'lardı. İngi- - Artık evlenmemize bir ma te kendisine muhasım bir vazi
liz gencinin, akrabasına ve dost ni kaldı mı? .... Seni alamaz- yete geçmesini de hoş görmüş 
!arına garip gelen fikirıleri ara- sam öleceğim... olduğunu istizah takririni ka-
sında on mühimi ırk farkı hak- - Sen bir İngilizsin .. Ailen bul etmekle bir kere daha ispat 
kındaki d!iıtünceleridi: 9enin için klmbilir naııt1 bir kız etmiş oldu. Demokrasi ile idare 

- İnsanlar arasında ırk farkı intihap edecek .. Ben i&e mazi- olunan memleketlerde bu kabil 
diye niçin bir ayrılık olsun? .. ıi sence meçhul bir kadınım. Be münakaşalar sık sık olur ve ikti 
Artık bu eski fikirlere veda et- ni alırsan a:uien benden nefret dar mevkiinde bulunan ekseri
mek zamanı geldi. Bizim beyaz edecektir. yet fırkası hükilmeti akalliyet 
ırkımız artık kendini tiiketi- Ben buna tahammül edemem. 
yor_ Onwı için siyah insanların Kadın genç İngilizln izdiva fırkası mebuslarının açacağı isti 

Sctiı'cı.t 
2 .... u. ~ ................. , .......... . 

.... G L O R Y A S 1 t'ı. ~~ :\l A S l N D A ~-.. 
( Henry Bataille ) ın şaheserinden muktebes tamamen l"rans:ıca sözlü 

AŞK ÇOCUGU 
FllR'!i 

Jl!AN ANGELO, EMMY LYNN ve JAQUE 
CATELAINE co:•••• tarafından temsil edilecektir 

...,._..,,,.,,._,.._,~ ......... .,,._,,....,~_.CCX)"•-'~·--·......,....,.....,......_,,....,.~ 

Meşhur Viyolonist 

JACQUES THIBAUD 
tarafından verilecek 

biletleri yarından 
konserlerin 
itibaren 

FRANSIZ TIY A TR OSU 
gişelerinde satılacaktır. 

İ'V"'V"'"""'"""'"""'~"V"'.r'V"" 0:0 ,...,,.-~-_,,."""'.,.-.,t"'( 
Arzu ve talebi umum! iizerine 

BY akfam .;aat 9,30 da 

Majlk Sinemasında 
Meıbur tenor RlCHARD TAUBER'in temıill 

IEfGittNIN ION IEll 
Külah satışı 

Nedense insanlar arasında 
hiç de;'tilse bizim memlekette, 
külah giymek pek h°' bir mA· 
na ı•aoe etmez ve kimse de kü
lah giydiğini ikrar etmez .. Giy 
diren de: 

ç zahlara her defasında cevap ver 
yardımına muhtacız. Ya dünya teklifini hep böy1e reddetti. Fa- mek mecburiyetini hisseder. İki 
yüzünden kaı!kacağız, yahut da kat genç :Lngiliz o kadar sevi-
siyahlarla izdivaç münasebeti yodu kıi aldığı ret cevaplarına fırkalı Mecnsimizin bu günkü 
tesis edeceğiz. Büyük Britanya rağmen bunda ısrar ediyordu. manzarası, yarın için parlaman
daki beyaz İngilizle, Afrika or- Nihayıet kadın bir gün dedi ki• tarizm noktasından çok ümit 
tasndaki siyah arasında bir fark - Seninle izdivacımıza im~ verici bir mahiyet arzetmekte-

BugünkiJ btlmec11nılz 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: ı 
l - Köpek (2). Beygir (2). 
2 - Havadan haber veren 

fllmlnin lrae edllıceğl t nal hafıanın başlamuı mtinuebetile 
büyl!k gala müsameresi 

Blletlor sabah uat 10 dan itibaren tedarik 

·········=·edilebilir 
11 xxxxxxxxxx:d ··~········ görmiyorum. kan yok .. Çünkü ben bir müddet dlr. Temenni ettiğimiz şey, fır- yer (9). MADAM~: GABRIELL~: DORIAT Vb: PIERRl{.M AGNIER 

Bu felsefeyi kabul etmeyen sonra ana olacağım. Zenci ko- ka münazaalarında işin şahsiya 
aostlrının cevapları, itirazları camın bıraktığı sütlü kahve ren ta dök!ilmemesidir. 

4 - Duman izi (2). El işi iLE GIL ROLAND Turnesinin Gala müssmerelori. 

genç İngiliz astlzadesini kanaa gindeki çocuk dünyaya gele- -------------
(5). Uzak nidası (2). 

S - Nida (2). Erkek (2'). 
6-Adet (4). Aşk ilahı (4) 

Öntioıılzdeki 19 ı .. rini .. nl perşembe akşamı saat il,30 da 

Fransız Tiyatrosunda - Ben külih giydiririm! di
ye övünmez.. albuki iki giin ev 
ve! bir gazetenin ilan kısmında 
"Bacalara mahsus külah,. ilanı 
gördüm. Her giydiğimiz külah 
ın, şu baca külahında olduğu 
gibi hiç olmazsa markasını bil
~ek, eskidik, veya değiştirdik 
çe ayni markadan alır, tedirgin 
olmazdık.. Bence külah giyme 
hususunda bacalara gıpta edi
yorum!. 

tinden vazgeçirmeğe kafi gel- cek ... Düşün bir kere: Bir zıyaı müessif 
medi. Hayatın bir tıesadüfü, hiç Seıııinle benim aramda bir süt Asker! baytar tatbikat ıııektebl 7 - Teessüf nidası (2). Ayı Bernşta ynin ••lıeaeri 

yuvası (2). ISRAEL beklenmedik bir tecrübe karsı- W kahve renginde çocuk!... lntınt ha•tahklar muallimi Miralay 
sında kaldı. Kendisine: . Genç İngiliz tekrar gelmek Ha•an Tahsin bey bir seneden beri 

- Sen bu fkirde oduğunu söy ti müptela oldu&u mide ve kebet kan-
8 - Başına bir (A) gelirse 20 Tetrinisani Perşembe akfamı 

PROCE.8 DE MAR Y DUGAN ı .. f k İ !' d ki zere Londraya gitmiıti. Fakat & uyorsun, a at ng 'ıtıere e serinden rehayap olamaı'arak irtihal 
(cet) manasına geUr (1). LE 

ıo - Ferda (9). Ji:CDai:Z: ii 1 k !ar b k d 1 bir daha genç kadın kendisln-g ze ız ı ıra ıp a sya ı etmlfdir. Cenazesi vazife arkadaşla· 
b. k den bir haber alamadı. Kadın ır ııJla evlenmeğıe razı o1acak nnm ve ' ıalebelerinln arzusu ile kendi kendine: 
mısın?.. 1 Haydarpaıadaki Askert baytar tatbl-

11 - Hicap (2). Başına bir • 
(A) gelirse valide olur(2) - .. 

1 

............ 
Ncw - York'ta Moıropollıain 

1 

Bir hesap süali ! 
İktısadi bir istatistiğe göre 

bu sene memleketten 6000 kilo 
afyon çıkarılacakmış. 6000 ki
fo afyondan acaba kaç kişi u
yur?.! 

lki yakamız! 
Fırkalardan bahsediyorduk .. 

Siyasi fırkalardan bahsediyor
duk .. Birisi dedi ki: 

- Şu bizim iki fırka neye 
benzetilebilir?' 

.... ve ilave etti: 
- Bizim iki yakamıza!. 

FELEK 

Diye soranlara hiç tereddüt - Bu sütlü kahve rengindeki kat mektebine nakledilmiş vo orada 
etmeden: çocuk masalını uydurmasaydım yapılan meraıltni ihtiraıniyeyl milte-

- Evet cevabını veriyordu. genç delikanlı benıi alacak ben aklp Karaca Abmeıte Şehitllkdo met· 
İng~1iz genci gezmek için Pa- de mazisi. ~eç~ul. bir kadın o- !un lllııı aıkadaıı Şehlti fen Ahmet 

rise gittıi. Orada bir tesadüf kar- wak İngılız ailesı arasında da- beyin yanına defnedilmlşdir. Miri 
şısına bir Fransız dilberi çıkar- ima isti?faflla görülecektim mumaileyh me•lcki Raytariyenln ta
dı. Bu tesadüften memnun olan Hem delıkanılı, hem ben kurtul nıamıı gttıid~ ve kıymetli bir şahsi· 
İngili:ı delikıanlısı yalnız bir şe duk. yeti idi. Genç yaşında ölen merhu-
ye mütıeessifti: Bu kadın beyaz ma güfran dit lti:n ked~rdlde vıldesl 
dı !.. ve arkadatlarına beyanı taziyet ederiz 

Müstahzaratı 

Liseler mubayaat komisyonu 
riyasetinden: 

lstanbul erkek llseel pansiyo
nunda yapılacak inşaatın kAnu-

ls. B. Darlilbedayi 
temalllerl 

Bu akıam 
ıut 21,3 ta 

Bir tank 
devril dl 

tarih! piyes 
8 perde 2 ıablt> 

Yazan: 

Muuhip Zadı 
C.ıu Bey 

ISTAHBUL BWDlnsı 

~ ~~ ~~ 
1111 

11111111 

Bir gün genç kadına aşkından 
bahsederken o da kendi&inin 
genç lngilizi sevdiğini söyledi. 
Ingiliz genci zenci hakkındaki 
fikrini ona da söylediği içn ka
dın gü'lerek; 

- Beni nıasıl oluyor da sevi
yorsun? .. Ben siyah değilim. 

nııevvelln 7'ncl pazar giinü ıaat Naşit bey 
dörtte kııpalı zarf usulile !ha- Bu akşam Millet tiyatrosunda 

-- Re,at 
Kılıcımı 

Dediği zaman genç İngiliz 
Enis __ ,., daha ileri gitti: 

- Zyanı yok .. O kadar sevi
yorum ki senin1e evlenmek isti 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
v~ TÜRK eseri 
aan'atı mamulA· 
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 

lesi tekarrür etmiştir. Talip olan- Şeytan 5 perde ı tablo 
!arın tekliflerini Galatasarayda 

1 
komisyonumuza vermeleri, şe- lstanbul belediyesi .... ! 

•• •• suru yorum 
:"<e~riyat me\'siminin ilk ve 
en kuv\ctli eseri olacaktır. 

Al I \f~;r 1 1 \ LIT Kütl!phanesl 

1 Yarın çıkıyor 

1 BtRLiTZ MEKTEBiNDE = 
30 derslik bir kurs 

Ecnebi mcrn!ckette bir müddet 
hulunınaııa muadildir. Ve !iatçe 
dıha ehve'ldir. ,\nkara: MERKKZ 
11 \\', lstanbııl: J.'i6 lstiklAI cad- ı 
,ı.,, .l'i(), Beyoğlu. 

-

yorum . 
Cevabını vermşti. Fakat buna 

bir mani vardı: Genç kadın sim 
siyah bir zenci ressamın zevce
si ydi. Nasıl ayrılacaktı? .. 

- Ben, diyordu, bu zenci san 
atkarı sevdim, ona vardım. Na
sıl ayrılayım? 

Beyaz kadın bir 2.ıenciyi se\
miş, ona varmıştı. İngiliz genci 
ise siyah kadın almakta hiç bir 
beis görmemekle beraber bu be 
yaz kadının aşkını tercih ediyor 
du. Hayatın akıl ermiyen tesa
düfleri vardır ki hadiseleri tesri 
eder. Bir gün bütün Paris şu ha 
her karşısında kaldı; zenci res
sam birtiyatro dilberile kaçmış. 
zevcesini bırakmıştı.. Çok geç
meden şu haber de duyuldu: 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PERTEV 
Pertev dif ma· 
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 
PUDRALARI 

rait ve )ceş!fleri görmek için ilAnları 
lstanbul erkek lisesine müraca-
atları. 

Hlmayei IO:tfsl Cemiyeti Bakırköy 

şubeıi tırafınd111: 

Balcırköyünde inşa edilecek Doğum 
evinin ihalel lt.atiyycsi teşrinisaninin 
21 inci cuma gtinü !.lakırköy Halk 
fırkasında cemlyetill dairei ınasusa

sında öyleden evvel saat l O buçukta 
icra kılınacaktır. Münakasaya iftirak 
edecek olanların bu baptaki fınna
me ve torofyaları 100 kuru~ muka· 
bilinde olmak üıere 17 teırlnisanl 

pazar gününden itibaren her gün 
( yl Jeı sonra 2 buçuktan ,'i buçuğa 

kadar Oivanyolunda l•:skl Şark mah
filinde Niuiye :\ltltehassısı Doktor 
Rauf beye müracaat eylemeleri !uzu
mu ilan olunur. 

. 

ı~~~ ............... ~~~~-
fstaııbul Belediyesinden: !staıı

bol teiıhirhanesi kapm haricin
de hulunan etüv, mahallinde pa· 
zarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
!8-l l-930 salı günü saat l4de 
mezkfir mahalde bulunacab. me
muru mahsusuna miiracaatları. 

lstanbul tic.-aret müdilrlliğlinden: 

Türk debbağlar 
cemiyeti nin idare hey'cti 

l 6. 1 l. 930 pazar günü Ye
dikule'de Kazlı çeşmede eski es
na[ lokantasında saat 10 dan 
ı 2 ye kadar yaptiacağı alakada· 
rana ilı\r olunur. 

Mlı:LKK slnemuında 

En gti&el bir ılyaıro piyesi llo 
kır•• edilelıilon 

SEVGiNiN ZEVKi 
muazzam Fr:ın,ı z f 1 "'. 

11
.-t ıs J .ı ı .tk ı nı u J \ r ve 

gayet ~ık ve hjka tamamen [1'rın· 
S\7.Ca sözlü ve şarkılı Vodvil 
opereıL 

llAveten: Sôzlü ve •esil FOX 
JURNAL halihazır havadisleri 

- Prosperı film Consortuın -

opnra'nın mıthur tenoru ' 

DENIS KINO 
• AŞK Rll:SMI GEÇiDi • ili· 
mlnde dinlenen büyltlc mugınnlf• 
JEAN:"o;ETTJ: Jı!AC DONALD 

ile blrlilıle 

SERSERİ KIRA 
rcıiK olarak 9nrllcn btlyiik ope 
ra ftlmindı şarkı sö,Nrıoelı:dr. 

• < Rudoll Frlınl ) in muıtklıl 

IETUAL SINEMASIND 
En gUıel sinema yıldızı 

DOL~R~S DEL Ki~ 
sesli bir dram olan 

EVANJELIN 
fllmindc p1rlak muvaffakıyet k•' ~ 
zınıyor. 

_lıavııenı 2 kısımlık ıesli komedi 

IDr.HORHORU~i 
Frengi BelaoOukluOll 
Tedavihınesl Beyoğlv TokatlıY1~ 

yanında Mektep sokak No. 36 fc1· 

3152 muayene her gUn sabaht•·1 

akş1ma kadar 

.~'l'!Ulll!I,.. IlarİK, , hayat, kaza ve ol~:'uolıit Sİl(Ort:ılarııııt.ı • 
~ Calatnda L:nyon hanında kılin UNYON SIOORTASINA 

Yaptırınıt.. 

Türkiyede bllil fasıla icrayı muamele etmektıı olaD 

ÜNVOf\J 

-=..Sizi mes'ut etmek için elim 
den gelebilen her fedakarlıi?;ı 
ben istiyeıbilirsiniz ! .. 

mm ... Sizi seviyorum!. . -- -yine hep kendi bildiklerini sö~ 
Dedi. Ayaklarımı zor çektim, lüyordu. 

utandım, şaşırdım. Öyle de komik ki .. Bütün bu 

Sonr, bana döndü: vaz, avaz bağırdım: 
- Şimdi nikahımız kıyılacak - Ne nikahı?._ 

Etem lzzet . 

Hele bir an; bütün bütün de
ğişti, biraz da laübali, erkeğe 
hiç yakışmıyan pozlarla ayak
larıma kapanır gibi oldu, yal
varmaya başladı: 

- Seni çok sevdim Belkiys! .. 
- Sen benim canım, kanım, 

Diye~ek elini sıkıp çıkıca· Dedi. kalbim oldun Belkiys ! .. 
~ım. Halbuki, o hiç kendisini - Size bütün kalbimi veriyo- - Sensiz ya§ayamıyacağımı 
bozmadı. Neticeyi bıraktı, on rum... anladım .. 
başa döndü: Dedi. Ve .. Aklında, dilinde - İlk güı\denberi ıenin aşıkr 

- Efendim, Rütıü Beyefen- no varsa sıraladı: nım !. .. 
diye bir arzumu arzetmiştim... - Bütün servetimi size terke - Hayatımda huzur kalma-

Hemen kestim. deceğim. . dı Belkiys. Hep seni düşünü-
- Evet paşam. Fakat, kabil - Sissiz olamıyacağımı anla- yor, hep seni tahayyül ediyo-

olamıyacağmı arzediyorum. dım. . rum. 
Nişanlıyım. • - Hayatımda ilk defa kargı- 1 - Nikılhımı kabul et Bel-
Paşaya bu da yetmedi. Sözü· ma çıkan ve gönlümü hemen bli kiys ... 

ııü ne kadar kessem, ne kadar: yüliyen kadın siz oldunuz... - Yalvarıyorum Be!kiys!.. 
- Beyhude konuşuyorsunu:.ı - Bur_ada otunnaııııanız, ltöt - Ağlıyorum Belkiys!.. 

paşam. . . ke, konaga çıkarız. Ve ... Yine bir an oturduğu 
Demeye çalışsam, o yine bı- - İsterseniz lstanbulda, is-

1 
yerden kalktı, yere diz çöktü, 

raktığı yerden başlıyor, anlatı-/ terseniz Mısırda, isterseniz Pa-
1 
topuklarımdan tuttu, dudakları 

yordu. riste, nereyi isterseniz orada o- m ayaklarıma götürüp: 
- Size perestiş edivorum ... tururuz... 1 - Bana acıyınız Belkiys Ha 

Bu yalvarış, bu tazallüm, bu biribirine zıt heyecan sahneleri 
ayaklara kapanış insanı hakika- içinde adamcağızın Mısır şive
ten şaşırtıyor, mukavemetini za si de insanın kulağım durmadan 
yıflatwor, diline tutukluk veri- ındıklıyor. Herhalde Mısırlı di
yor. Fakat, ben yine bir taraf- !inde Türkçe çok tuhaflaşıyor, 
tan şaşkm şaşkın bu sahneler insanı çok güldüren bir hal alı· 
içinde çırpınırken, bir taraftan yor!. • 
da kendimi tutmaya çalışıyor, Bizim böyle karşı karşıya ge-

- Rica ederim ... 
- Sizinle evlenemem .. , 
- Nişanlımı çok seviyorum 1. 
- Ayrılmak mümkün değil-

dir! ... 
- O da beni çok seviyor. 
- Biz karı koca ancak onun-

la olabiliriz ... 
- Sözlerinizi kabul edemedi

ğime çok müteeiisifim .•. 

- Rica ederim, beni üzüyor
sunuz ... 

- Bu kadar kafi efendim ... 
- Size bir dost olarak kala-

cağım paşam ... 
Diye, bir şeyler söylüyordum. 

Fakat, o bunları hic dinlemiyor. 

çip, 
- Olurdu ..• 
- Olamazdı ••• 

Diye biribirimizle çelciştifi
miz ıııralarda yine o siyah kız, 
kapıyı vurdu. 

Paoa bu dıefa, Arapça değil, 
Türkçcı: 

- Gel, •• 
Dedi. Kız geldi, her vaki tki 

kul. halıile: 
- Geldil8l' efendimiz. Ha

zır ... 
Dedi, bekledi. Paşa kısaca ce

vap verdi: 
- Pek ala .... Söyleyiniz baş

lasınlar!... 

Belkiys Hanımefendi!.. - Nikah ne demek? .• 
Dedi. Durup durµrken bir kur - Ben istemezsem nikah 118 

şun insanın beynine sıkılınca ne sıl kıyılabilir? .. 
yapar, ne olursa ben de öyle ol- - İstemiyorum ..• 
dum, beyninden vurulmuşa dön - Evlenmiyorum!. . ~ 
düm. Kafam sancılandı. Dehşet Daha sonra, ağızıma gel~e 
le yerimden fırladım: en ağır kelimeleri söyteı:rıe ' 

- Ne?.. hakarete başladım: 
- Nikahımız mı kıyılacak?.. - Sizi sevmiyorum .. 
Onun yalnız: - İstemiyorum... • · 

- Ben satılık cariye degı - Evet ... 
Diyişini işitiyordum. Ne ya- lim!. 

pacağımı bilmiyordum. Oda, eş - Sizden nefret ediyoru[ll· ı 
ya, insanlar yavaş yavaş gözle- - Siz fena bir adammışsııııı · 
rimden siliniyor, bakışlarımın - Beni bırakınız!. 
önüne kara bir duman tabaka- - Sizin bütün servetiniz be 
sı çöküyordu. nim için beş santimlik bir l<!)'-

Gah, aklımdan geçiyordu. met ifade etmez!.. 
- Boyuna atılayım. Biltün - Beni satın alamazsınız .. 

gücümle sıkayım .. Sıkayım ve.. Ve ... Üzerine koştum: 
Boğayım!. • - Çabuk beni bırakınız ... 

Gah, - Bırakınız diyorum!. 0~ 
- Elime ne ge9Crse kaldıra- Ve ... Sallondan dışarıya !<ti~ 

yım, ıu adamın başına atayım ... mak istedim. Arkamdan ye ' 
Diyordum. Fakat, bunun iki- ti, 

sini dl' vapqmaı:ı..t. s"dea.r '1.- (Bitmedi) 
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Meclis, istizah takriri dolayzsile fzrtznalz bir gece geçirdi .. 
-----==;ma:;;m.:.--------=---------------------=----------------------ma:;ıı:m:sı=s:m----~~~ Başı birinci sayfada 

'<de '" · k ısmm yok" ce"8.bını aldı lar! 
~ın ıncyiıs ve milnfail geri döndüler. 
'lınalih bunu görenler asla fütur , .. ~· 

t'·'"ıncdiler. Milli hakimiyet ne old :.ı 
,unu Ctimburiyet sayesinde anlamı~ 
hQn halk bu hakimiyetin verdiği rey 
~~kııu btitün mümaneatlere, müş 
ti 1ote &'Öfüs gererek kullanmak İ•-
6~0rdu. Rey sandıklarına vatandaş
"ltl bu tehalükü horhanıi fırkaya 
~ltaup olurlarsa olıun bütün cüm
d ur;Yctçilcrin kalplerini mefharetle 
01dllrınak ieap eder. Demokrasinin 
~· 
~ı olduğu memleketlerde bir vatan 

.it\ sandık batına gidip rey ver
lı<a; onun ifln bir vatan barcu, bir 
idcnt vazifedir. Bir memlekette in
~ •p zamanında bu vazifeye karıı 

01Une kalanların adedi ne kadar çok 
ha ura., orada demokrasinin halk ta
~ katı araaında o kadar az anlaşıldı
ta na hUkmetmık iktiza eder. Halk 
İttha~rı umuma ait olan itleri kime 
j·· d.ı •tınelı: daha münasip olacağını 
\lşunnıezae umumi işlerde umumi 
"'•nfaatluı bir tarafa bırakarak hu-
1\ııi 'ft takat menfaatları ileri götür
lltk iıtıyenleri rey almaktan mahrum 
'lıııczıersı memleket işlerinin doğru 
~Ulınediltinden şikayete hakları kal 

a. 

l'ürk milletinin ıiyasi 
. rütdü 

~ Sıyaai rügdün ytikıek olduğu meın 
it ketlerde reye ittirak edenlerin ade
lı;.,,. de Yiiksek olllt'. Bu mülahazalara 
t· len aon Belediye intihabatından 
liııllrlc ınüntehiplerinin rey vermek i-

&aat!ercı beklemelerini Cümhuri
ttt tı&nıına, demokrasi namına mem
~un· 
lıa 1Yetle telakki etmek icap ederken 
't.. '' hükümet memurları ve baz ı fı" 
le tılar bundan pek ziyade telaş gös-

<diier. Reylerin arzu edilen tarafa 
:••ilınediği gürüldükçe asabiyet ziya 
''1•·ü· . k Jı. ~ ıstedliJ tarafa rey verme 
kkını kullanmak gibi en memduh 

'.~ •n lUzumlıi bir vazife ifa ettiği i
~n en güzide ıehir ve kasabalarımız 
i lkına irtica komüniştlik ve anarşi 
.:;.•!eri sürülmek istendi.Eğer en i-
4. 1 gelen şehir ve kasabalarımızda bu 

tece vasi mikyasta irtica harekctle
li ltıevcut idlse, neden o yerlerin ida
'' itnirlerl Belediye intihaba tından ev 
'ti böyle bir hareketi aezmediler ve 
~~kiıınet merkezini ikaz etmediler. 

<ıcı.lkın memnuniyetsizliği 
kS.rbest Climhuriyet Fırkasınm te
~ küıundon evvel, bütün memleket 
t lkııun hük(imetten memnun oldu -
Unu ve şurada burada işitilen şika

)'.tlerın, menfaatleri tatmin edilme-
llııs '-'- b' <la· ~Qtlselerln veya ecne ı propagan 
. •ıııa kapılmış olan safdillerin ko -f 'dıkJarı yaygaralardan ibaret oldu
llıunu i§itlyorduk. O zamanlar hükfi
d.•tten memnun olan bu halk - Bele
.. 'Ye İntihabatında mı birdenbire mür 
"C' 
lıj 1 olu.,erdl? Hakikat bu kadar az 
~ •ıtınanda bu kadar zıt iki çehre 

•ıı gösterebilir? 
1 llu irtica denilen hareket nasıl 
~'•s•üın etti? Halk, layık kanunlar; 

1•ııı· h l'f · · · · d d'> ~ ıyoruz, a ı eyı ısterız mı e ı . 
1n ı · · dj r efendiler, bin kere hayır. ırtıca 

1 Ye tefsir olunan bu hareket halkın 
~İni serbestçe ve istediği taraf !e-

l 
lıı e kullanmak istemesinden başı<a 
, '•tle tecelli etmemiştir. Ahalinin 
"he b · d' 
1, •t Cümhuriyet fırkasının eıe ı-
1' naınzetlerine rey vermek isteme
'<.~' İrtica suretile tefsir edenler, hal
)'ıı <eyini de inhisar altına almak isti 
1 ltrdir. Bu inhisarcıların Cümhuri
~t •e demokrasi mefkCırelerile hiçbir 
~I katarı olamaz. Hakiki cümhuriyet 
~tr, cUmhuriyet mefkuresinin tanı
~~·~• emeller ar~asında koş~n. men 
~ ~erestlerden yıiz çevırmelıdırler. 
)ete ~fendiler ! halk büyük bir terbi
' 

1 81Yasiye sahiplerine yakışacak 
~lhiıe sükunetle intihap sandıkları
~ geldiği zaman hükumet memur-
'' halkı • · ı · · 'f ~ n vatanı vazı esını ı aya var 

ı. ""•tlerile mani olmak istedıler. 
~hest fırka için rey vermek istiyen 
~1~tehiplerin mühim bir kısmına, 
lıı erde ismin yok cevabı verildi. Bu 
ı,;•tle devlete karşı bütün mükelle-
11\iı~lerini ifa edenler Cümhuriyetin 
~' ~kimiyetin tecellisi için yegane 

1 
ieı'at olan sandık başında en nıukad
~. haklarından mahrum bırakıldı-

İaıni deterlere yazıl-
lltayan müntehipler 

~. li:~et her dairei intihabiyede bir
lt ltjŞinin ismi sehven defterlere 
ı.~.~il'ebilir. Bu hatayı kabul etmek 
~:'dİr. Fakat sehvü hata yapanı yüz 
4., ~defa tecavüz eden bu unutma
;, er dairei intihabiyede ve her ıe

:_..1~"' kasabada ayni fahiş nisbetleri 
tır, <sa bundaki kasdı mahsusu gör

'trd ele tnümkün müdür? Sonra def
'ı Ç•e .••ıni varken ismin yok diye ge
·~r .. "1tilenlerin isimleri hizasına bila
~y. Sahte imznlar ve parmak izıeri 
'>•~alt o isim hesabına müntehibin 
r ~ •nda rey attırılmıştır. Bu vak'a-
11,r e~ik ile tesbit edilmiş ve .,esi

ltao eden makamlara verilıni~ 

tir. Bazı yerlerde de müntahiplere 
defterde ismin yok cevabı kafi o;eln"c 
miştir, çünkü müntahiplerin kısmt 

küllisine defterde ismin yoktur ~e
mek biraz müşküldür. Bu gibi yerle• 
de nüfus tezkerelerine birer bah..1ne 
bulunmuş ve tezkerenin şu veya bu 
köşesi yırtılmı ştır denerek müntalıip
ler rey vermek hakkından iskat edil-
mişlerdir. 

Valinin Vazifesi encümen tarafından 
ekseriyet kazandığı mazbata ile 
tesbit edilen zevata intihap olunduk
lannı bildirmekten ibarettir. 

1800 kişilik bir defter 
Müntahip1erin esamisini havi d e f~ 

t~rler askıdan indirildikten sonra ta
rifatı kanuniye haricinde memurini 
belediye müstahdemleri ve amelenin 
isimlerini havi 1800 kişilik bir def-

yol açmak Cümhuriyetin müstakbel 
mukadderatile alakadar bir meseledir. 

Efendiler, 
Belediye intihabatında yapılan yol 

suzluklar hakkında söylediklerimin 
hepsi birer vakıadır. 

Bunlar delilllerile birer birer tet 
kik olunmuş, mahkemelere ve icap e
den makamlara ıikayetler gönderil
miştir. Bu vesikalar karşısında tevile 
ve hakikati tahrife imkan kalmamı~-

Vasıf beyin sözleri çok alkış 
landr. Bundan sonra Hayred
din, Zamir, Rasih Beyler söz al 
dılar. 

Ezcümle Rasih Bey: 
- Benim ne Beyoğlunda, ne 

şurada burada apartımanlarım 
var dedi ve alkıslandr. 

Ali B. in' nutku 
Bazı yerlerde bu tedbirlerde kifi ter yeniden tanzim ve encümene ka

tır. 

Muhterem Başvekil geçenlerde Afyon Karahisar meb'usu 
gelmeyince nüfus tezkereleri mL:te· 
her değildir. Yeniden nüfus dairele
rinden hüviyet varakaları çıkannı~ 

denilmiştir. 

bul ettirilmiştir. Halbuki bu defterde 
isimleri geçen müntahipler ayrıca sa
kin bulundukları mahalle defterlerin
de dahi kaydolunmuşlardır. Her ma
hallenin hangi gün rey vereceği tea
bit olunmak !azım gelen yalm.: ilk 
üç gün zarfında buna riayet edilmiş, 
bilahare bu usul hilafında karışık su-

verdiğim istizah takriri üzerine kür- Ali Bey, Antalya meb'usu Ra
süden Halk Fırkasının da belediye sih Beyden sonra söz alarak de
intihabatından müşteki olduklarım 
söylemişlerdi. miştir ki : 

Bundan da Dahiliye Vekilinın H. "Söz almak niyetinde değil-
Fırkasını da memnun edemedığı an- dim ... Fethi Bey bilerek, bilmi-
laşılıyor. yerek bana tecavüz ve tezyifte 
Yapılacak tek şey ne imi!? b B .. ı b' 
O h ıd 1 k k b

. kal ulunmuştur. u tecavuz, ta .-
a e yapı aca te ır şey !' .. h d _ ·ıd· N k 

rette intihabata devam edilmi~tir. mıştır. o da bütün belediye intihaba . ı musilma a egı ır. . ut ~ 
Müntehipler serbest rey vermek iste· tına fesat karıştırıldığını itiraf ve o - ıle propaganda yapmak ıstemış 
dikleri zaman zabıta memurları tara- na göre yeniden Cümhuriyet mefhıı- meclisin şahsiyeti maneviyesine 
fından takiplere maruz kalmışlardır n_ıuna .Yakışacak surette. in- tecavüz etmiştir. Fethi Bey, tar 

tıhabat ıcrasına karar vermektır. . . . 
ve bu tazyik hadiseleri hakkında za- Ancak bu suretle vatandaşların zıye vermelıdır. 
rnan ve mekan tayini suretile müddei sarsılmış olan itimadı yerine getirile- Fethi Bey yerinden şu ceva-
umumiliğe ve sair makama ta şikaytt- bilir. bı verdi: 
!er etmişlerdir. Cümhuriyet ve milli hakimiyete "Her şeyi söyliyorsunuz de-

f karşı kalplerimizde taşıdığımız ve sôy İ 
De terlerde güya uydur- lediğimiz iman ve muhabbet namına diniz. Her şeyi söyliyeceğim. s 

Rasih (,\ntaiya B.Zamır ~/\Jana B. ma parmak izleri varmiş ve hükumet mefhumunda mündemiç tediğimi söylemek için sizin 
Diger cihetten de nüfus daire•i Bir kısım müntehipler rey verme- fikri adalet namına ümit ederimki mil müsaadenize lüzum yoktur. Bu 

I! hakimiyet esası ile bu kadar bariz · · · 
hüviyet varakalarını vermekten imti- ğe geldikleri zaman isimleı· inin hiza- surette tearuz eden bu kanunsuzluk- nun ıçın tarzıye veremem. 
na etmiştir. larında uydurma parmak izleri veya !arı tasvip etmemekte ve bundan nıes Hakkı Tarik Bey "Gireson" 

Yine bazı yerlerde daha şedit ted- imzalar görmüşlerdir. uI olan Dahiliye Vekilinin hareketini Fethi Beye ben hitap etmiştim. 
bir alarak serbestçiler lehinde rey ve- Bu suretle haklarından mahrum takbihte bütün Meclis müttefik kala- Ali Beyefendi önümde oturuyor 
recek müntahiplerin belediye dairele- edilen müntehipler va liye şikavec et- caktır. d F h' B b h't b Ali , F1 h' B D h'J' V k'J" u. et ı ey u ı a ın rine girmeleri polis ve jandarma vası mişlerdir. Tasnif esnasında Sandıkta et 1 ey, a ı ıye e ı ı- B d ld'ğ' · ttı·ı 

· · t'h b t d k' h"d" ey en ge ı mı zanne er. tasile menedilmiş, müntahipler zabı- tomar halinde 'fe ekserisi ayni par- nın ın ı a a esnasın a ı a ı- M 1 b d 'b ttı. 
k' 1 _ _, , 1 ld lf ese e un an ı are r. 

ta kuvvetlerile dağıtılmıştır. mak izini havi 'fe sandıkta zuhur et- seve va a a•uan mes U O u.,u Al' B "Af " " .. l ·· ı· k k" "d · k t ey yon svz soy e-Müntahiplerin serbest rey verme- tikleri vaziyete nazaran cümlesinin nu soy ıyeııe ursu en ıner en k k.. d k l F 
!erine mani olmak için ileri sürülen bir anda atılmış olduğu kanaatini ve- ekseriyet fırkasından 17 kadar ~eB m~v tın eh a ryo~m~ et
birçok müşküller kafi gelmediği za- ren rey puslaları çıkmıştır. Bu keyfi- meb'us söz alınış bulunuyordu. hı e.yk' aı:ab~af sekn sor tugukkz~-

M .. k b R · p D h·ı· man ı ıncı ır rr anın eşe u-man da son bir tedbir olmak üzere yet reyler tasnü edilirken intihap en- utea m en eıs aşa, a ı ı- .. .. . . 
birçok vatandaşların şahsi masuniyet cümeni tarafından bir zabıt varakasi- ye Vekiline hitaben: lu~u faydalr adde~en~ dedım. 
!erine ve hürriyetlerine tecavüz edıi- 1 b' d'l · · E b - Söz Dahiliye Vekilinin- Dikkatle fırkanın ınk;işafına ça-c tes ıt e ı mıstır. sasen u rey , . . 
miş ve asayişi ihlal ettiler bahanesile 1 1 .. · · d k' k · 1• dir Fakat söz alan meb'uslar da lısmak vazıfesınde bulunuyorsu pus a arının uzerın e ı parma ız · . . . .. .. .. - . . . 
yüzlercesi hapsanelere atılmıştır. tetkik olunursa hakikat kolaylıkla vardır. Nasıl munasıp gorulur- nuz dedım. Halbuki, böyle ol-
Adliye memurlarını takdir meydana çıkacaktır. se .. Dedi. mamıştır, aksi olmuştur. 

Şayanı memnuniyet ve şükrandır M · · t'h b Vekilden evvel meb'usların Milletimin şimdiye kadar he-
ersın ın ı a ı k.. ii km 1 k d d'\ . 1 k k ki, Cümhuriyetin adliye memurları Mersin Belediye intihabatı cidden urs ye çr a arına arar ve- er e ı mış o an anının te rar 

dahiliye memurlarının bu kanunsuz rildi. İlk sözü alan ~Vasrf Bey dökülmesini istemem. Bunun i-
harekatına alet olmamış ve elinden '. kürsüye geleli. çin milleti tenvir etmek ve bu-
geldiği kadar şahsi masuniyetlere va- Vasıf Beyin nutku nu huzurunuzda söylemek mec-
ki olan tecavüzleri bertaraf etmek ve Vasrf bey (İzmir) _ Muhte- b~riye~in~~~i1:1. B~günkil ne-
hürriyetleri ihlal edilen vatandaşları rkadaşlar F "th' b sıl geçırdıgımız felaketlere az 
serbest bırakmak için çalışmışlardır. reın a ım, e 1 ey . . . u 1 

Efendiler ı müddeiumumiler ve ha- in sabrk bir baş vekil ve işgal çok temas etmıştır. nutu ~r-
kimlerimiz asayişi ihlal edenlere karşı ettiği makamlar itibarile vesai- yaca~ kad~r yakın bl~ mazıde 
elbette müsamaha etmezler. Bu ba- ka müstenit beyanatta buluna- Fethı Beyı .memleketın ı:ı:ıu~~d 
hane ile hapisanoye atılanların Adli- cağım zannediyotuı:n. deratında bır.k~ç defa .~ord.uk. 
yece derhal tahliye edilmeleri v~ hak Fakat simdi ke~ali dikkatle Harbr umumının son gunlerın-
Iarında tevkif kararı verilmemrsi d•- '.dinlediği,;, bu sözlerle Fethi d~ b~r fırka başına g:çm:k iste 
biliye memurlarının, sırf fırka gay- beyin efkarı umumiye karşism ı:ııştı. İ~zet Paşa ~abınesın~ geç 
retile .,e intihabatta halkı tethiş mak V6sıj ~lzmır Bq Fuat (Rize, Bey da çok müşkül vaziyette kal- tıler. Bır nez~ret ışg3;1 e~~ler. 
sadile bir takım vatandaşları tevkif teessüflere şayan olacak mlldahaleler dığınr görüyorum. Mund~os muf~rekesı gıbı bir 
etmek ve bu suretle cümhuriyetin tehditler. tevkifler yapılarak cereyan Vasif bey İzmirdçn bazı mi- huccetı es~re~ ı~zaladılar. Bu
Türk milletine temin ettiği en azız etmiştir. İntihabatın ilk günlerindej saller zikretti, propagandacr- nu dalAletı sıyas~y.e ~larak ve 
hakları keyfi surette ihlal etmek için bir tecrübe mahiyetinde olarak gös- !arın nasıll yaygaralarla çalrş- bir ihtirasın sevkı ıle unz~lamrş 
hareket etmiş olduklarına en büyük terilen serbesti neticesinde intihaba- 'trklarını izah ederek dedi ki: tır. Vatani hissiyatına ıtimat 
delildir. Bütün şehir ve kasabalarda- tıni fırkamız lehine cereyan aldığı _Bundan maksat erbabı na- göstermek istemem. Fakat, 
ki halkın gözü önünde cereyan eden görülür görfümez . bütün hilkumet musu gürültüden ıkorkarak rey Mondros mütar~~e5'.n~ ne de
bir sistemi ve bir merkezden verilen kuvvetlerını Beledıye reıs ve me~'ur vermemeğe sevk etmekti. İşte mek olduğunu bılırsınız. Bu m~ 
talimata göre hareket edildiğini irae ları hatır ve hayale gelmez tedbırler size bir misftl, tamdığrnrz bir kavele, milletin asrrlardanberı 
edecek veçhile biribirine pek müşa- almağa başlamışı.ardır. '.'1eseUi Halk aııkadaşımzın refikasr hanım devam eden hakimiyetini, silah 
bih olan bu hadiseler vatandaşlar a- fırkası .namzetlerıne verılen .361 reye efendi yanında bir arkadaşr ha taşnnak şerefini nihayete getir-
rasında emniyeti tesis ile muvazz>! mukabıl fırkamız namzetlerıne 1 '.34 nnl ._ il Karşryaka da k istiyen vesikadır. Milletin 
olan memurların dahiliye vekili tara- ·1 · ld · .. ·T · t h n a ara:ua e me 

rey verı mış o .. u.g. u goru unce ın ı a- rey atmağa geldiler. donanınasınr, silahlarını , liman 
fından nasıl vazifelerine taban tabana b t it h has na 

a ın a ıncı gunu er ne . pa ' Fakat eni fırkanın propa- !arım teslim etmek suretile 
zıt maksatlar için kullanıldığını gös- olursa olsun kazanmak talımatına tev Y . .. - . k 
!ermiştir. Eğer bu haksız tecaviiz\er !iki hareketle köşe başlarına polio ko- ganda teşkilatı bu hanımı tanı- Turk varlıgının ın ıs~mrnı. ta
karşısında daha acıklı vak'alar zuhur . 1 . 1. 1 b k ·ıe konul us dr ve Halk fırkasına rey ataca- zammun eden bu vesıkayı ımza 

mıser erı, po ıs er e çı r rr , _ . . l . d b B' b'. 1 b·ı· · 
etmemiş ise bunu halkın terbivei si- b ti h lk b 1 d' e da.re gını bıldik erın en ara ayı çe- lamışlardır. ız. oy e ı ırız ve _ ve u sure e a ın e e ıy ı - . . . b -. d 1 '11 · 
yasiyesine ve kanundan ayrılmamak sine takarrüpleri menedilmiş ve uzak vırdıler, yuha dıye . agır ı ar kanaatımız da budur. Mı etme 
hususundaki azmine medyunuz. arabacryı tehdit ettıler ve ha- acryan büyükleri bu Jr,"naatr red mahallelerden gelecek müntehiplerı-

S. F. ya rey verenler mizin celbi için tutulan otomobillerin mmları rey vermekten sarfına- detmişler, onun ölmiyeceğini 
Serbest Cümhuriyet fırkası lehine hareketlerine müsaade olunmamış ve zar ettirdiler. daha birçok mücadelelere hazrr 

rey vermek istiyenlere karşı hu ni.ha- bunların sahip ve şoförleri tevkif olun Bir hadise daha : ?dem!ş'te olduğunu ilan ederek mücadele 
yetsiz müşkülat ika edilmekte ik~n muştur. üç ş"'.1<ı y~alanı~or, ustlerınde İ sahnesini açmışla:dır .. B.urad.a 
Halk fırkasına rey ;erecekler 0 nıs- Fırkamıza rey vermek istiyen hal- ~~hı bey~n res~ı çrkıyor. Ola- , iki manzara tecellı et~ıştır .. ~·
bette sühulet ve hımayeye mazhar kı büsbütün tethiş etmek maksadile bilır, belin Fethı beye bunların rincisi düsmanlarr kogmak, ıkın 
olmuşlardır. Bunlardan nüfus kağıdı irtica ve bolşevikliğin töhmetlerile da hürmeti vardır. . cisi medeni dünyaya Jayik yeni 
göstermiyenlere mahallelerinden al- fırkamız mensupları lekelenmeğe ça- Bunların birisinin cebınde.n bir devlet kurmak. 

f d · lışılmış ve vilayet makamında fıı ka- Ö b f !< t k 
dıkları ilmil haberlerle ve.ya nü us aı mız azasından bazıları birer suretle de demiş Ser .es .ır. a .. eş ı:- Mücadele devam etti. Anne-
relerinden yedlerine verilen .pu~lalar istifaya icbar edilmişlerdir. latına mensubıyetını gosterır !erimiz, kız kardeşlerimiz omuz 
la rey vermeleri temin edılmış ve Halk Fırkası mensuplarının rcı•le- bir vesika çıkıyor. Bun.lard~ larmda cephane taşımak sureti
batta göçe.be halinde. sık sık yer .. de- ri, hiç müşkülat gösterilmeksizin a- diğ·e. r !birisinin u.· zerindekı eabı- le c. alıştı. Sakarya zaferini ka-

k 1 d fus lınırken, sabahın sMt dokuzunda ge- Öd S rb f k 
ğiştiren .bır takım ımse er en nu !ip te saat 16 ya kadar sırf kanuni senın de e.~ı~ . e ~s r: a zandı. Bu, yegane ve en son ka-
tezkeresı aranılmaksızın cebren Halk haklarını istimal için bekliyen yüzler erkanından bırısının elbısesı ~! zanılmış birzafer değildi.Biliyor 
fırkasına reyler toplattırılmıştır. ce müntehip polis, ve ı'andarma kuv dugu- anlacılıyor O zat bu elbı- ·· d 1 d t · tı' 

· . ~ . · ·• K h sunuz muca e e evam e mış r 
Ad . .h b vctıeriıe dağıtılmışıardır. sey~ bu şakı ye .. vermsı.ş.b .. ( af - İzmı're gı·raı·k. vatan kurtuldu, 

ana ıntı a I Fethi Bey, bundan sonra, Konya, 1 ) Ol lb 1 er es ır 
Balıkesir, Çatalca, Manisa, İzmı'r, be- kaha ar 3! 

1 ır a, - Müdanya mü.tarekesi yapıldı. Efendiler: Umumi olarak saydığım d 
kı Jediye intihabatında yapıldığı riva}·et ka rr. . hat dahı·- Bu mütareke, Mondrosta terke-bir takım yolsuzlukların bir smmı 1 ki F h b K ba 

edilen yolsuzu arı uzun uzadıya sa- . et ı _
1
ey. -. ad _ı.ldı"r Da- dilen silahların hakkı hayatı ve 

mahal ve vak'a zikrile burada irat et- d"km"ş ve so" u" 1 d k" ~ eg 
yıp o u z ne şu suret e e- lıye ve a ..,.,nın · ı · . iadesi demekti. Bunu imzalayan 

mek isterim: vam etmiştir. ; : hiliye memurları vcrli en emır- d d 
Adana intihap encümeni Valiye . k'\ · f edeınemisler da bura a rr. 

- Serbest Cümhuriyet Fıraksı le.rı hak ı e ın az - "Ali Bey burada Fethi Beyı·, 
verdiği mazbatada sandıktan 473orey memleketimizde Cümhuriyetin blinisi d 
pusUisı çıktığını .,e defterlerde 4652 olan Büyük Gazininin tasvibile Mil- ';;asrf bey_ Çok rica ederim İs~et Paşayi ğöstererek) ilave 
adedinin ismi hizasına imza mühür Jet Meclisinde mürakabe hayatını u - müdahale ettneyiniz, ben zatra ettı,;, . . 
ve parmak işareti vazedildiğini söy- yandırmak ve neşir ve ilan ettiği pren 

1
. . . 

1 
d' ledı'm lütfen sü- Onun da bunun da timsalı 

hald d ki fark Olan 78 sip ve kanaatleri etrafında mücadele ınızı nası tn • d "Ş.dd ı· ii kl' Iüyor. Bu e ara a b burada ır ı et ı ve s re ı için meydana çıkmıştır. Yoksa zabıta kutumuzu muhafaza uyuru-
1 1 

· h nl .._ h'· 
rey açıktan sandığa atılmış ve intiha- kuvvetlerlle cebir ve tazyik müsabıı B' gün birisini öldürmü alkış ar a, eyeca ı ,,.za urat-
bata fesat karıştırıldı"' resmen tes- k k . . t 1 nuz... ır 1 k 1 dr " 

6' ası yapma ıçın ortaya a ı mamış· - şler, tahkik ettim, Serbes frr- a arsı ~ · . 
bit edilmiştir. tır. kaya mensup birisi kafayr tüs- Efendıler, btından sonra ıldn 

Sandiktan zuhur eden 4 7 30 rey pus Esasen bu şerait altında memle - · · f 1 k la ı · 
laoından 2325 tanesi imzasız ve adrea kette bir siyasi hayat tesis edilemez. sülemiş Halk frrkasına mensup cı vazı e yapı ma znn ge ıyor 

K•,.., tarafa rey vermek istiyen- bı'r·ısı'nden intikam almak iste- du. Bidr takraftan km'l~cadele d. e-siz bulunduğu cihetle kanunun 41 nci -• _ 
Ier jandarma süngUsü ile mukabele mı·ş tabancyı : İcte biz Sehes<;i- vam e er en teş ta. tı. esasıye maddesine mugayir görülerek gayri- 1 k · • f k ı ~ k b 1 B k görürse, mem e ette sıyası ır a ar ler byle yaparız" diye köşe kanunun.u . a u e.ttınız. u. a-

muteber addedildiği halde vali bu rey teşekkülüne cebren mümaneat edili - b Ik t li J 
Jeri hotbehot muteber addetmiş ve e- yor demektir. başmda duran bir polisi karnın nun yem ~?'a?'~ ı ... ~me ~ -
kalliyette kalan azayı iş başına geçir- Bu cebri mümaneatten çıkan ma- dan vunnuştur. du. Teceddut ı<;ın butun manıa-

b k. ı· · l•'- · 1· nayı bittabi çok germeden herkes an- Serlbes frrka mensublarr ara- lar bertaraf edildi, mücadeleye miştir. Hal u ı va ının sa ... .ıye ı en- • 
. k lıyacaktır. Her halde cebir ve tazyik c:nda ha·ydutlar va--'ır, canı'ler başladı<Yımız günden itibaren cümen mazbatasını hıçe sayara ve ~ ıu _ » 

siyasetine rücu ederek memleketin vardır hapı' shane kackıııları bir muhalefet karşrmrza çılcrnrş kendini Devlet şurası yerine koyarak b k · ki f t · · · ı 
indi surette karar vermek değildir. k:t~ ::rbestş~;~".,'6; ~"::~:t'~';es7J~~~ vardır'. · ve vapılmak istenen şeylere mü 

temadiyen mani olmağa çalış- da küyük birmuhasebede bulun 
mıştır. Zaferden sonra dahi bil muş olsaydı, mahcup bir vazi
diğiniz neticeye, sui kasta ka- yette olduğunu görecek, daha 
dar gitmişler, zaferin, teceddü- sağlam ve meşru yollarda yürü 
dün bütün semerlerini imha et- yebilmek için kendi namına ca
mek istemişlerdir. Bunun için- lışan sui kastçılara burada ç~ki
dir ki bir muhalefet meydan ' !iniz deyecek idi. 
çrktığı zaman çok endişe ede- Etem Bey (San1sun) Hilmi 
rim. İhtiras, memleketi parçala Bey (Adana) kendi mıntakala
mağa gider diye endişeye düşe- rında belediye intihabatının tar 
rim. Fethi Bey, muhalefete çık- zı cereyanı hakkında müşahede 
tığı zaman elbette dikkat etmek J !erini anlatarak fesat karıştırıl
mechuriyetinde idik." mış iddiasını cerhetmişlerdir. 

Fethi Beyi ikinci defa sahne Bundan sonra Dahiliye vekili 
de görüyoruz. Bir defa başvekil Şükrü Kaya Bey kürsiye gele
olmuştu. Frrkaya getirdiği be- rek atideki cevabı vermiştir: 
vannamesi, programr ne idi. Ne Dahiliye Vekilinin cevabı 
kadar müzakereler ettik. Ziraat 
Bankalarına hayat vermek için "~e~be.st fırka lideri ı::ethi 
ne kadar uğraştık. Kendisine u- Beyın ıstızaha m~vzu paptıgı ve 
fak bir kaplumbağa hareketi bi- bu ~adar uzun mun~ka~al':"a se
le yaptıramadık. İkinci Başve- bebıyet veren ~e~edıy~ ıntıhab.a
killiği zamanında yeni hürriyet tr hakkrnd? .hukum:tın. v_e hıl
nağmesi yapmrştı. Serbesti ver- h?ssa ~~hılıye vekaletı.nın ta
mek isteriz diye Şeyh Sait isya- kıp .~ttıgı hattı har;k.etı ve ~e
nını milletin başına getirmiştir. kvvun e?e": bazı hadısatı goz-
Bunun için Fethi Beyin Başve- den ~eçırel'.m. . 
kaletinden bahsolundu<Yu za- Cumhurıyet ve demokrasıye 
man muhalefetini te~rübe et- tarsin i<;in Serbest fırka teşek
mek' istediğimiz zaman düşün- k~l ettiğ__i ~aman Fet~i Be?' tz
mek mecburiyetindeyiz. Fethi mır, Magnısa, Balıkesır~ bır se
Bey muhalefet sahnesine çrktt. yahat yaptı. Or~lard~ bır takım 
İlk günlerde Sonposta gazete-ı ~a~ıal~r ta~ddüs ~ttı. ~unl~:-ın 
siı·de bir mülakatı vardır. Düyu ıçtım3;ı ~ahı~etl:rı ve sıyas.ı cl
nu umumiyeyi ne yapacaksınız h.etle!'ın~ tay~n l~zım ~e~~rs~, 
diye soruyorlar. "Bir milletin sı.yası_ bı~ akıdenın .. tezahuru. gı
borcunu ödemesi onun borcu- bı telakkı etmek guç olur. Sıya
dur dedi."Ya istikraz? bunu da- si akideleri itibarile bizden uzak 
ha sonra düşüneceğiz dedi. İşte !aşan a:k.adaşl:ır vardı. Siyasi 
o zaman Fethi Bevden bir daha emellerını yem fırkaya rapte
şüphelendim. Mi!İetin mükad- denler de vardı . İlk ç-ünlerde 
deratında bir istikraz meselesi dalga dalga memleketııı hava
bir imtiyaz meselesi vardi. Mil- sınr istila eden bu ı:ıuğfil vaitle
leti bir adım attırmamağa saik re vakfı hayal etmış propaga.n: 
olan amiller bunlardrr. M. Wil' dacılar da vardı . İzmırde polısı 
!er, Salem'ler, Jak'lar hayalime tokatlıyan: ~nad~lu gazetesi i
bunlar gelmişti. o, sarih ifade- darehanesını .tahnp eden adam 
sine rağmen o sözlerini bu kür- la.:ın elb.ettekı ıra,:~ ve hed~~ıe:ı 
sütle tekzip etmiştir. Şimdi han Cumhurıyet ve layıklık .. d.~gıldı 
gi sözüne inanırım . Fethi Bey Ser?est fırkanın teşekkulunden 
daha teşkilatını yapmadan mem ben memleket h~vası.nda uya
leketi ayaklandırmağa calıştı. nan, uyan?ırılan yem fırka ?a
Biliyorsunuz, vatan hislerile şın~a Gazı vardır. bu fır~a ~u'..11 
mahmul olan bir lidere memle- hurıyet Halk fırkasını ıstıhlaf 
keti ayaklandırmak muvafrk mı için yapılmı~~ır:• tarzında pr~pa 
idi. Bir fırka höylc mi neşvüne- gandalar, murşıdane ve dervışa 
ma bulur? 3 ayda başvekil olaca ne tavırlarla kul~kl?~a fı~ıldan 
ğnn hayal ve hırsı ile hareket e- dr. Uzun harbın. ~h.tılalle.n~ br
dince böyle olur. İntihap mese- raktığı harabe len .. •mar. ıçı!1. ~ 
Ielerinde birçok şeyler gördük pılan ~am:elerı Turk c;ıftçısın~ 
ve dinledik. Arkadaşlarımın ifa v: san atkarla~ını kurtarmak ı
delerile kendi ifadeleri arasında çın alın?n en ıktısadı .e~as~~r 
fark gördük. İfadesinde nazarı hal.ka. bır .?~yu~duruk gıbı gos
dikkatimi celbeden iki üc nokta tenldı. Hurıyetın hududu yok
vardır. "Kanun bitarafti~, kanu muş gibi gösterildi. İnkilab~n 
na riayet Iaznndır. " Evet amma yaptı.ğr ese:Ierin b~ sa>:ed~ bı-. 
bu dakikada kendileri ihlal e- rer bırer zaıl olacagı ıhtunalı 
der vaziyette kaldrlar. 15 daki- zihinlere yerl.eş~i~ldi. İşte ?u • 
ka söyliyecekken bir saat de- hava ve muhıt ı<;ınde b.ele~ıy~ 
vam ettiler. Bu geniş münakaşa intihab~tt başladı. ~eledıye ın~ 
ya imkan vermek için sustuk. habatr ılk ol~rak bır derecelı 
Hakkı intihabın kudsiyetinden yapılıyor ve ılk olarak kadınla
bahsettiler. Böyledir, hakikat rımıza filhaki~~ lavık oldukları 
budur. Fakat hakkı intihabr ih rey hakkı verılıyordu. 
lalde kendile;inin bir kusuru Belediye intihabatının esas:'a 
yokmudur? Evvela büyük cür- rrnın ye~ili~.i t?ı_bik~~ta bi.r ta
mü kendileri irtikap ettiler. kını idarı muşkıUı t ~o~terdı. Bu 
Mücrim mevkiinde olan bir en- müşkiliit , be!edıye ıntıhapla:ın
cümenin hareketini ifade ettik- da zuhur edebi lmesi mııhtemel 
!eri halde ne müddei umumiye ol~n ':'C: e~v~lden. derpis edilen 
verdiler ne de Meclise arzetti- muşktl? t ıdı . Ekılen tohumun 
Jer. evsafını bilenlere bi~ilecek mah 

Milleti irtica ile tavsif ettiği- suı~.n.n~ ola~a~ ını bılmck gayet 
miz.i söylediler. Haşa ! hiç biri- tabıı ıdı. :ı:ukumet, h~r_ şeyden 

· b" ı d" .. · · a· evvel emnıyet ve aravıst ve dev mız oy e usunmemışız ır. - · 
Millet, hiç bir vakit mürteci ola- letin eınni~etin~ mas~n bulundu 
maz. Kendileri de kabul ettiler racak. tedbırlerı vaktı.?~: ~~~:· 
ki bulanık suda balrk avlamak Nitekım, evv~ldeı; _ .du.şun:ıu.gu-

müz ve tahmın etıgırruz hadıseisti yen bir taktın muzır anasır 
vardır. Onlarr kasdediyoruz. !er intihabat başlar başlamaş 

Ben, milletime, memleketi- birer birer zuhur etti. Devletin 
me, samimi hiElerle merbut ola kanunlarına taarruz edildi Oto 
rak ifade etmek isterim; yetişir. ritesine tecavüz olundu. Polis
Milletin sürüklendiji:i ! beyhude !ere hakaret edildi, zabitlere 
kanını heder etmiyelim. kurşun atrldı, kaymakamlara ve 

valilere hakaret yapıldr. Daha 
Refik B. in tenkitleri feci olarak halkın hakkına ve 

Refik Bey (Konya) mes'uli- reyini kullanmak hürriyetine 
yetin Serbest fırkaya raci oldu- ınumanaat olundu. Demokrasi
ğunu yaptıklarr propaganda ve nin esası olan hakkı intihap ve 
tahrikat ile inktlaba tecavüzden reye riayet ettirilmedi. 
çekinmediklerini, Konyada H. Memlekette intihap mücade 
fırkasrna rey vermek istiyenle- lesi ilk oluyurdu. Halk Serbest 
ri tevkife kadar ileri gittiklerini bırakıldı mümkün mertebe. Fa 
söylemiş ve demiştir ki : kat bilirsiniz ki, hükumetin va-

- Konya valisine şikayet la- zifesi emniyet ve asayişi milli 
znnsa onu 15izim yapmamız doğ hakimiyetin ifadesi olan kanun 
ru olur. Mahaza intihaba karış- larr halkın hürriyetini ve reyini 
mamak için müsamahakarlrk et serbest kullanabilmesi hakkmr 
miştir. İnkılabın şerefli hayra- muhafaza etmek idi. Bu umde
ğını ayakta kaldıkça elden bırak \er, bir tecavüz ve istihfafa ma
mayacağız. Ve şerefli Tiirk nes. ruz kalırsa hükumet derhal mii 
!ine bunu devredeceğiz. Artrk • dahaleve mecburdur. Devlet o 
maziye dönemeyiz. Yolumuz toritesine istinat etmiyen ka
halas yolu itila yoludur. nunlar kendi kendine işleye-

Arkadaşlar, Fethi Bey biz .. mez. Devlet otoritesinin sahası 
den hesap istiyecek yerde kendi ' • 
mensuplarının hareketi hakkın- (Devamı 6 ncı ıabifede) 
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Meclis, istizah takriri dolayzsile fzrtznalz bir gece geçirdi .· 
---------~----------.-ıı:--------------------------------------:ıımm------.ı----------Bıışı S inci sayfada. 1 nasebetile tertip edilen balo için 1 Borcunu vermemek şeref midir 

serbest fırka ocağı azalarından demeli idim?. Bunu Türk cüm-
ne kadar geniflerse, vatandaşın bir zata gönderilen davetiyedir. huriyeti de kabul etmez. Borç
hak ve hürriyetinin inki!:fafı da Bu zat davatiyenin arkasına verilmelidir. Fakat bu borç, te
o derece tezayüt eder. Fethi B. "halkın kamı doyduğu vakte diye kabiliyeti ile mütenasip ol 
vatandaşların hak ve hürriyeti- tehir ediyorum" diye yazmıştır. malr~ır. Daha sonra i~t~kr~z me 
nin serbest rey kullanmak hak- İkinci vesika "Karaman ha- selesı, Metr Salem gıbı bır ta
kının istimali için htildlmetin nımlarmdan bir kısmı kendileri- kım isimlerin ne maksatla irat 
müdahalesini intihaba müdaha- ne verilen intihap hakkını kul- edildiğini anlryamadım. Asıl en 
le diye izah ettiler. İntihaba mü lanamadıklarından şikayet eden büy~~ kabahatim, daha hen~z 
dahale her zaman cizdir. Elve- bir mahzar gönderdiler. Hepsi ~e.şkıla~ !'apmadan meml~ketın 
rirki reye müdahale edilmesin. parmaklarını basmışlar. Dikkat ıçıne gırıp halkı ayaklan_cırmı
Vatandaş serbest olarak rey ver ettim Karaman harumla:m- ~ şım. Bundan maksat İzmır se- -
sin. Fethi Bey, doğrudan doğ- parmak izleri biribirine benzi- yahat!dir._ İşte bu, en büy~k ka
ruya şahsımı hedef ittihaz ede- yor. Hepsi biribirinin ayni " bahatımdır.Ne yapayım kı bunu 
rek verdiğim direktif dahilinde Şükrü Kaya Bey, bu sı;ada ~~!erek yapmadım. Izmire gitti 
müdahale yapıldığım iddia etti- Adanadan gelen mazbatayı gös ~ım zama.n halkın a'(aklanaca
ler. Faaliyet ve mes'uliyetleri termiş ve demiştir ki; bunun da gıru tah?Un edemezdım. Bu ha
paylaştıjtrm.uı arkadaşlar çok ça bir çok yerleri parmak izleri ~eketlerı b~dırı ç_ıpl~klara at- -
lıstılar. Pak ve hürriyeti mııha ve imzaları biribirine benziyor. etmek dogru degıldı:.. . 
fÜa için devlet kuvvetlerinin Bundaki imza yekunü 8848 c~ir. . Bunu 0 zam~ d_a soylemış- -
i:!erhal harekete gelmesini mer- Bunlar tefrik edildikten sonra tını. Bunun ~enn bır manası '/ar 
- _ zden alınm11 bir emrin siste- hakiki yekunü bulup muamele- d~r. İ~tı~adı buhr~nda~ h_al~ın 
;·ıatlk neticesi gösteriyorlar. Y'C koyacağım. hıssettığı ~emnunıy~tsızlıl~t~r. 
Liayir efendiler, idare amirleri- Dahiliye Vekili Bey, samimi Bunda be~~ ne sunu ~a~sırıı;n 
<n kendilerlne tevdi edilen va- ve dürüst bir fikir ile yazıltms ·var. 1:'eşblaı_yapmak ıçı!1. bır 
. 'felerlnJn lcabetmı bilir kimse tek imzalı bir istifanın da avni yere gıtme~ ı_azın_ıdır. Gı~ınce 

suretle tahkikata mevzu teskil d~ ned.en gı~. dıyo~la_r. Fılva-
':rden ibarettir. Bunun için e- · k b H 1 B b kt . edeceg-ini söyliyerek beyanatı-- ı enım, ı mı . gı ı mu e-
nir verm.Je ihtiyaç yoktur E- d' "f tti 1 · k O ı ~ı; . na ni' ayet vrnniştir ır mu e ş erım yo . n arın 
fer bir idare amiri icap ettiği ,....,:;_ t .,k, d d refakatinden mahrumum Şimdi . ,_ 1d • 1 db' _. • 

1
. ......,..,., saa yarıma a ar e- . . . . · 

mva e lamn. ge ~ te •. ~n 111-. ··:ır etmiştir. Hilmı Beye_ h_ıtap edıyorum :A-
hassa f\ elemırde :tt::ı.uıı;; ia1;s • Dahiliye Vekilinden sonra F<thi danada her ıkı fırka yan yarıya 
ul o1U1'. Aaayt, muhtel oldujtu B. tekrar kürsüye geldi. Muhtelif ha- rey almıştır. Ve Halk Fırkası 
takdirde elbetteki bütiin kuvvet tiplerin ve Dahiliye Vekilinin beya- 25 rey_ fazlasile kazanm~ştır.Kaç 
!erini btfmal eder. Hep bu te- natlarına cevaplarmı verdi. Ve ez- senedır oralarda çalıştıgınız hal 
dabir neticesidir ki, idare me- cümle dedi ki: de bu netice, sizin müfettişi ol
muru memleketin emniyet ve a- _ Son belediye intihabatında va- duğunuz o mııntakadaki teşkila 
sayi§hıl tehd,lt eden Amilleri or- ki olan yolsuzluklar hakkında Dahi- tınızın suitesiri ne~icesidir.Ada 
tadan kaldırır. Ve onları kanu- !iye Vekilinin istizahı için bir takrir nahlardan pek az bır kısmı reye 
nun pençesine tevdi eder. Suçu vermiştik. Heyeti celileniz bu takriri iştira.~ etmi~tir. 
nun derecesini ölçmek hakime kabul etmişti. Usulli dairesinde i•ti- . Dige~le~. ne.?en rey verr.'e
aittlr Bu demokrasi memleket zah yapılıyordu. Fakat bugün mutat mışlerdi · Çunku rey vereme
lerinde vatandaşlara verilen bir olan manzaranın tamamen haricinde ~i~erdir. ~!ilmi B. ~zı:ıirde. t~ş 
teminattır. Hakim, ister mev- bir manzara karşısında kaldım. Dahi- kıl~t yaptıgımdan ş:ıkay.etçıdır. 
kuf olarak ister gayri mevkuf !iye Vekilinden iatizah ettikten sonro ·Alı Bey, artık yeter, dıyorlar. 
olarak muhakeme eder. Gayri bir çok arkadaşlar gelerek kürsü.jen ~.em~eke_tin k_anla boyandığını 

kuf 1 k h k tt'k Serbest Fırka lideri SJfatile beni isti· gormıyelım dıyorlar. Rızanızla mev o ara mu a eme e ı . . . 
"d · · il d L • zah ettiler. Bunlara uzun uzadıya ce- muhal~fete nıhayet verın dıyor çe ı are amırı e arasın a .,ır !ar 

te:r.at aramak doğru olamaz. Va vap vermek korkarım ki vaktin ge- .Ön sıradan sesler: 
d 1 k dd h k cikmesine binaen ademi hoşnudiyi mu 

ıtım aş ah~~n .en muld a_ es hak- cip olur. FaU& herkesi tatmine çal< - Mugalatadır!. 
anrun urnyet o ugu ~u a .- şacağım. Fethi B. devamla: 
~~~tır. Fakat, bu herk~sın d:dı- Bunlar arasında Mondros mütaıe- - Mugalata yapmıyorum. 
gını ya~ı;1a~ı ve. y_apa~ılme~ı ?e kesinden başhyarak komünistlik, ir- Anladığımı anladığım gibi söy
mek degıldır. Bızım sıstemınız tica, yeşil bayrakçılık, tekkecilık gi _ !erim. Eğer böyle bir tehdit 
devlet otoritesini heryerde ha- bi meseleler var. Mondrosa temas e _ karşısında isek - ki bu tehdidi 
kim kılmaktır. İntihabat dola- den Ali B. arkadaşımızın bugünkü is Ali B. inkar ediyorlar - böyle 
yısile birçok şikayetler aldık. tizah mevzuu ile bu mesele arasında bir tehditten kaçacak bir adam 
Bir kı5mı intihabat zamanında alaka göremiyorum. Söylediğim söz- karşısında değildirler. 
tahacldüs etmiş zabıta vak'ala- leri cevapsız bırakmak doğru oJm.- _ Fethi B. bundan sonra Dahi
rından ibarettir. Bunlar mahke yacaktır. Evvel emirde Ali Bey, kliı- !iye Veiklinıin cevaplarına sözti 
melerimizin hükilmlerine terke- süye geldiği zaman ben kendisini nil intikal ettirdi ve dedi ki: 
dilmiştir. Diğer bir kısmı, bele- tezyif ve tahkir ettiğimden dolayı - Fırkamızın içinde hisse
cliye hukukuna aittir ki bunla- tarziye verirsem söz ıöylemiyeceğini 1 dilen mürteciler, fesliler var
rın merci halli meclisi alidir. İn söyledi. Bu, usulü müzakereyi bugün, mış. Benimle teşriki mesi eden 
tihab~-~ sonra ~elen. ş'.ka~et- ~en ~Ik ~efa gördüm ve pek yeni te- j arkadaşlar arasında fesli il~ a
l er mtılkıye hey'etı teftıgıyesıne lakkı ettım. Hakaret olmıyan hır şey Jakadar fes ve Arap harfi ısti
devredilmistir. Devlet şurasının için tarziye veremem. Ben sözlerin'e 1 yen adam yoktur ve olamaz. 
vereceği kararlar icra olunacak· dikkat ederim, itina ederim. Neden Salonda "vardır,, sesleri. 
tır. İşret buyurdukları bazı şika hakaret edeyim?. Ali B. in böyle dü- 1 Fethi Bey: 

za rey veren adamın macerasını j deği1im. Arabacı hikayol~~ 1 ferdi millet _gibi orta;Ya a~ıldığı 
tetkik etmek ne Serbest Frrka~ den bahsedemem. Onun ıçın nı beyan ettı ve Fethı Beyı muh 
nm, ne de dünyada hiç bir fırka- tenkitleriniz cevapsız kalacak- te'lif mevzular etrafında yeııi- -
nın yapmağa muvaffak olacağı tır. den itham etti. Fethi B. son de
bir iş değildir. Halk Fırkası, Fethi Beyden sonra Dahiliye fa olarak kürsüye çıktı, dedi ki: 
memleketin her tarafında ekse- Vekili tekrar kürsüye geldi. Ve - Mondros mütarekesini im 
riyeti elde tuttuğunu iddia edi- Fethi Beyin ileri sürdüğü esaıı za etmek bedbahtlığına dilçar 
yor. Bu gibi adamlar, olsa olsa !ara cevaben dediki: olanılardan biriyim. Onu imza 
bu eseriyetin içinde yani sizde- - Köylü için yapılan iyilik- etmiş olmakla memleketin par-
dir. ler köylerde kalır. ve köylü onu 'çalandığıruı siz sebepsiniz iddi-

Fethi B. bu sırada Antalya ancak yarım asır sonra anlar. asında bulU1lmak müşküldür. 
meb'usu Rasih Beye hitaben: Şeker fabrikalarının tesisi doğ-

d eNticede meselenin tenev-- Antalyadaki arkadaşları- rudan doğruya bir yardım ır. 
mızdan şikayet ettiniz. Sizin na Arkadaşım Vasıfın Adliye kaç- vür ettiği ve Dahiliye Vekilinin 
sihatlerinize ve derslerinize kınları dediği bazı yakalıksız 
muhtaç değiliz.Ben medrese tah kimseleri Fethi Beyin bu kürsü Tahdidi teslihat 
sili görmedim. Medreseden ye- de terennüm etmesi garibimegit Cenevre .. 14 (A.A.) - Tah-
tişmedim ki sizden layiklik der ti. didi tealihat ihzari komiayonu 

o A, ? 
sı =ayım.·· Akif beye lider dedim diye her nevi harp bütçelerinin muh-

Muhalefet lideri tekrar Da- Fethi B. kızdı. Çünkü liderliiYi telif sınıflara nazaran tahdidini 
biliye Vekilinin cevaplarına in \Qendisine münhasır bir san'at iltizam eden teklifi 5 reye karşı 
ti kal ederek dedi ki: telakki ediyor.Ben, hervakit mil 12 rey ile reddetmiştir. Komis
- . - İk~dar me:vklin~. geçece~ liyetçi ve devletçi olarak kal- yon, buna mümasil bir teklifi 9 
gım, dedı~ ve dıyecegım. İktı- dım (alkışlar). Devletçilikle. l!- reye karşı 11 rey ile reddettiği 
dar me~~ı.ınde bulunmamış a- beralizm arasındaki farkı bılı- gibi bil§ vasıta tahdide miiteal
dam .. degılım. Bun~n ne ka~ar rim. Antalya hadisesinde bizzat lik üçüncü bir teklifi de 9 mu
mşkul olduğunu bı1en!erdenım. kumandanın raporu vardır. İll- vafık ve 9 muhalif ve 7 müsten-
Avrupada hukuk tahsıl etmiey o kemlıe ile ba"ınd-an yaralanmış kif ·ı · 'b 1 bi dah·ı· kil" · b · " . . rey ı e nazan ıtı ara a ma-
lan. r ı ıye ve mm u cı- tır. Buı:u da Fethı B .. tekzıbe mıştır. 
hetı muaheze etmiş oması na- yeltendı. Ben herçıbadabat K · 3 hal"f 

6 ıl .. k" dlab!li ? B ' . 1 omısyon, mu ı ve 
s mumb. tfiu~ 1" h llr .d. u d~uam memlekette kanunu bakım kı - müetenkıif reye karşı 16 rey ile 
mayı ır r u a e eme ım. mayı vazife addedenlıerdeıılm. be · h 1 · 

izahatının tasvip <!dilerek ruz· 
nameye geçilmesini teklif e~0 

Saffet Bey (Erzincan) ın ve . ~ 
san B. (Trabzon) un bir ta~.n~ 
okundu ve müzakere kafi gorU 
dü. Şükrü Kaya Bey , bu sıra· 
da ayağa kalkarak bu izahetın· 
dan dolayı Meclisin itimat ''_e· 
ya ademi itimt beyn eatn,esıı•1 

rica etti. Ve tayini esami il• 
tekllif araya konarak on muh3• 

lif reye karşı 225 reyle DahiliY
0 

Vekiline itimat edildi. 

üevredllecek ihtira beratı 

"Slgarave buna ıııilmuil mevt· 
dın doldurulmuı ve pakeı yapılm&I 
için al~ı. hakkındaki lcaı için :;antY1 

müdüriyeti umuıniy•sinden istihs&} 
edilmiş 01111 18 ktnunusani 191• 
tarih ve ~42 numeralu ihtira ber&U 
hakkındı bu kere bıtkuını fertl 
ve yahut icara verllecagindcn ıne•· 
kllr ihtiraı saan almak veyabııl 
iotlcar etmek arzuıunda bulunan :f.f' 

vıtıu lsıanbul Yen!postahane ark• 
11nda Türkiye Han No. ıs-22d• 
mukim vekili HANRI \VAL TEl 
ISTOK efendiye mürıcaaı eylemılerl-

Devletin otoritesine tecavtiz . . . . . . d m arp evazımma aıt olarak 
t ·m Valilere polislere ha Bız, sızın tenkıtlennız en çe bütçelere ithal edilen tahaisatm Hı·ı•ıı·ahmer menfeatı'ne het 

e meşı · • - kinse dik sizi Halk Fırkasın- · · · · · " 
karet etmişim. Bu hakaret edi- dan ~b'ua yapmazdık a Be- !a~;di:i l~tılzamA eyliyden bblır sene verllmekte olan kışlık baloı 

Bilaliabnıer balosu: 
len adamlar nerelerde? Biz hür- . 1 e ı ı omısyon zasın an r gd 
riyeti istiyoruz,. Fakat o hllrri- yım.. . . çoklarının muhtelif reylerde bu bu sene de kanunuevvelln 1 

yetin hududu vardır. Eski arka Fethı B. !>8ğıroldıd. 
1 

11;1nmasına rağmen kabul etmİ:J- per~embe günü akşamı Türku· 
daşmı olan Şlişkrü Kaya artık - ESayuıfuız~ h um··· tır. vaz salonlarında ,;aat 22 de vrr 
b · t ma ld B" mi ile - sta ru a .. rilccektir . 
. en~ .ak~YS~'k -~ °K u. ız . - Şükril Kaya B. devamla: y n gıtı . u ru aya rru gerı- . . . b"h ugoılavyada Macarlar Balonun geçen senelerden da· 

l d., 0 · d" .. k ı· dır - Benim el bırlığıle tak ı .11 e ı~. nu uşunme azım · . . . . i edil B Budapeşte 14 (A.A.) _ Ma- ha mükemmel olmasını ternı 
Biz, kanuni olarak hakkı hilr- - edilmeklığim! st .· ~r. en car a1'ans bildiri y ı için dahili)'C vekı"li S, u··kru·· K;ıy• 
riyeti istiyoruz. Siz de böyle is- me~tep çoc~gu değilı~. Siz de ı yor: ugos av-

tiyorsanız bizim tarafa geçiniz. iaızıbat. komısyon. ~ d. e.gılslnl_z.. ya polisi Szabadka şehrinde gü- Beyefendi hazretlerinin riye>eı! 
- d ya devleti tehdit eden bir cunn" e ht e el · d kk··ı ·'•'il (Salonda handeler). Bemm Mecllsı alınız en ıstı- mu er m erm e teşe · u ev• 

. . yeoeğim dürilst icraatım önlln- iştiraklerinden dolayı 30 Maca- hey'eti terıibiyc ~imdiden faali· 
.. Fethı B., _bunda~ sonra_, ~~k de muhalif arkadaşlar da dahil rı tevkif etmişlerdir. Bunlar me yete başlamı~tır. 

ru Kaya Beyın Manısa valısının ld - halde sadece itimattır. yanında Macar fırkası reisi M. -------------
Cümhuriyet b'!1osu için m1;1~ale 0 

ugu ' (Alkışlar) Santha da bulunmaktadır. Sırp Şark değirmenleri Tür~ 
fet fırkası erkanı. ndan bırıne • F h" Be f d' · makamatı bu meseleyi fevkalA-

.. d " ' · k Eger et ı ye en ının anonim şirketinden: 
,gon en - - · "' ''"' ar.~mm ar daha ştipheleri varsa dosyala- de gizli bir surette tahkik etmek 
n:asına yazılau cevap munasebe b d d h Ü m . ahatı tedirler. Şimdiye kadar Galatada Bank 
tile söy.Jetlip sözlere cevap ve- nm ura a rr, er t l'\ ız Franlrn Azyatik tarafından iiden· 
rerek dedi ki: vıereyim. 

Fransız kabinesine mektc bulunan ~irketimiz aksi-- Ben herkese terbiye der- Fethi Bey, yerinden bağırdı: 
si, nezaket dersi vermek icin "İnanmam, inanamam!,, itimat yanlarının 7 numaralı kupon• 

d B f k · 'si ları bundan ~onra Ömer .\bit dershane ac;ma ım. ~n rr a Bundan sonra Meclıs reı Paris, ıs (A.A.) - Mebuısan 
te~kil ettim. Fikir mücadelesi müzakerenin kifayeti hakkında meclisinde borsa buhranı hak- hanında 7· IO numaralarıla şlr· 
yapmak istiyorum. takrirler olduğunu söyledi , fa- kındaki istihzalardan sonra ka- ket veznelerinden tediye oluna· 

Cümhuriyeti takviye için, kat bu ~-akri~ler reye konm:dan bine 271 reye karşı 318 rey ile cakıır. 
memkketin iktisadi refahı için evvel so~len yanlış anla,,ılan itimat reyi almıştır. -l-st-a-nb_u_J_y_e-d!-n-ci-ic-rı_m_e_ııı_u_r_lu-g-un_b_a»'-: 

.. d l B" .. h · b bazı mebusların kllrsllye ~etme 
muca e e.. 1~ cum unyet a- lerine müsaade tazım geldiğini! Mebusan meclisi maliye encü Bir deyni mıhkilmilnbihıen do-
losu davetiyesıne cevap veri- . ürdü V R "h Hayreddin meni dahiliye nezareti bütçeıılııl layı aahcuz olup Çorlu lJ No ılı 
1 - . . r tm k "htl lerı s . e ası , 
ecegıru .. ..ta ım e . e ı Al" Vasıf Be ter tekrar tetkik etmiştir. Maliye nazırı muhyyeı bir adet Şevrolet kimyonu 
Yacını gormuyorum. Sız lüzum ı, ve . Y . F f hl 1 rlnl h" b · ı ol ı 1 il ı ö .. . "h yird' kürsüye keldıler. Rasıh B. et- tasarru sa p e n ımayesi- lf u ıeşnn u n n J rml üçüne· P • 
g rursenız, emrı a ır, yapar hi Beye hita~: ne dair 3 l~yiha tevdi etmiştir. zar güm! sut dokuzdan ltlbıroa 
sınız.,,. B 1 d b" · · · Takllmde Taksim meydınında bil' 

Fethi B. bundan sonra Etem - Daima seninle tecziye öl-
1 

un ~r an .ınncısı, para y~tı.rı müzayede fUruht olunacağı ilAn 
Beye cevabını verdi ve dedi ki: çlişmesine, eragati nefis ölçüş ~ şı;J:~~nn ~urakl .abesin I, ıkın olunur. 

- Herkes fırkaya gelip si · k m dedi. Mdreseli cısı t vı t sa ıp enn men-
yetlerden anlaşılıyor ki Frthi şünmesi bile bence hatadır. Yalnız tar - Yoktur ve olamaz. Tekrar 
Bey aldıkları haberlere fazlaca ziye vermediğimden çok memnunum. ediyorum. Fakat bi7im fırkamı-

mesıne çı an ' f tl 'k · Ü •• •· Ü Devredilecek ihtira boran 
zin kadar makul seyler söyllye- yim. Fakat her vakit alnım açık 8a~ a_rının 9~0 aye·~İ· ~uncus Kutularcn imlt>c bındrolla.am•'' 
mez. Ben, sizin katlar muktecHr ur. Diye bağırdı. Hayreddin B. . ka~ra'.1 'd ta~ ı anunun ve uısali hususlarında mtiııaınel 

itimat ecliyor. İdare amirleri her Zira, Ali eByin bir çok nafi mütalea- ,.. 1 
gün kendilerine yapılan ihbarla- tına muttali oldum. ., • L L • y E T 
ra inansa idi, her şeyi bırakıp Bu vesile ile yaptığım cinayet'.er 1 1 

1 1 - 1 ı· ı· içinde evvela Ali B. in ileri sıirdügii on ara ugraşma arı azım ge ır . . , . 
d' Mondros mütarekesı gelıyor. Efendı· 

"" Fethi Beyin Balıkesirde misa- - şı~ .e erın ı are azasına da teş- makin ol erin donın!mlerine clalr, hak· 
fir kaldığı yerin tekke olduğu- mıli hakkındadır. kıadıkl icat için Sınııi müdüri)ttl 

nu söyledi ve tekkenin İbrahim Dr. A. KUTIEL umumiyesinden istihsal edi:miş olın 
Sürur Beye ait olduğunu ileri 28 Teşrinisani 1928 tarih ve ~04 
sürerek İbrahim Sürur Beyin ca Cilt ve efrenci hastalıklar teda- numerolu ihtira beratı hakkcndn bU 

ı. l1er' Harbi umumi hatcrlarınızdadır. M A T B A A s 1 
Yeni fırka te~ekkül edeceği Harbi yapan hükümet, sizin maliımu-

sırada bu tesekküle bir t:ıkım ir- nuzdur o zaman mevkii iktidara ge 
tica anarsi, komünist unsurları len kabinenin Dahiliye Vekilı idem. 
n n girmelerine mani olmak i- Ali Bey cephelerde bulunnm•. 
çin dahiliyenin yardım etme~i Muş mıntakasında ve Elcezire cep· 
de mPvzuu bahs idi. Fakat kar- besinde kumandanlık etmişti Eğer 
şı fırka her tarafta birden bi-. hükmet cephedekı kumandanlarından 
teşekkül etti. Son günlerde Van bir an evv 1 mütareke yap•nız diye 
da bir şubesi tesekkill etmiş. 

1 
ısr.r eden haberler alırsa, Eôirneden 

Pek tabiidir ki bu kadar istical bir saat te'"ir ederseniz du . n ordu
ile vücude getirile_n bir. fırka 1 su bizi çiğniyece~tir, Çan•'kka.'.edeki 
mensuplarının secıyelen kt>dar kumandan bu vazıyete karı;ı mudafa
akidei siyasileri de muhtelif o- a cdemiyteeğiz derse, hükiımet mli
lacaktı. En ileri Cümhuriyetçi- 1 dalaada ısr;ır edebilir mi?. 

Sus Olduöunu söyledi. "h • K kö T 1 d kere başknıını ferağ veynhut ıcar• 1 ,., vı anesı. ara Y opçu arca • verikce~inden mezkOr lhıir•YI 
Ali Bey, Mondros mütareke- desi 34. satın almak veyıhuıc isıicar 

!er, mürteciler ve komünistler Müttefiklerimizden her biri müta 
ayni saflarda bulunacııktır. Her rekc yapmak istediği zaman bizim 
keskes hakikatı gözü ;:e gürür-, 

1 

mağlubiyetimizin de sonu mütareke 
tesbit Pder. Neden darılrvorsu- olmıyacak mı idi?. 
nıız Fethi Beyefendi? - Ali Bey bu sırada yerinden bağır-

dı: 
Bu adamlar her yerde ya po-

lise, ya jandarmaya gitmişler- - Ve biıtün bunlardan sonra Ay
dir. Polisi, zabıtayi bilhassa va-, valık ceph_esındc ya_l~ız Allalıına go-. 
ti ve kaymakamları halkı tazvik venerek düşmana sılah atmış bır Ah 
etsinler şu veya bu fırkaya ~ey Beye hi~ap cc1iyor1ar., 
,·erdirsinler diye koymadık. Fethı Bey devaın.a: 
Halkın tam bir serbesti ile rey - Fakat H•rbi umuminin niha· 
verebilmelerini temin için gön- yetinde Almanya - Avustuıya gibil 
1erdik. devletler birer birer yere serildigi za I 

.. .. K B b d man neden AlÜtareke yaptınız? de- -
Şukru aya ey ~n _an son mek bilmem ne derece doğru olur?. 

·a Antalyada vukuu ıddıa olu- Ve askerlik kaidelerile kabili telif o -
ıan yolsuzluk hakkındaki mül-,ıur mu?. Daha b .. ka kabahatlerimi 
<İye müfettişinin raporunu oku t>dat ettiler. 
muş, bu tarzdaki sikayetlere tt·· · t t 1 · d lı h • f urrıye cranc erın en a set-
dair muhtelif yerlerden gelen mi•im. Evet! 1ıu, benim kabahatim- . 
26 raporıı da okumağa amade di; Ve beni kabrime kadar gotü«cek 
l:>ulunduğun ilave etmiştir. ı tir. 

Bundan sonra, Şükrü Kaya Ben hürriyete aşık bir :ıda- -
Bey demiştir ki: iSze birkaç ve- mım. Boou maaliftilıar kabule
sika göstermek isterim. Bunlar derim. Sonpostıaya mülikat ver 
dan birisi Mağnisa valisi tara-

1 mişim. Borcunu vermek şeref
fı.,dan Cümhuriyet bayramı mü 1 tir demi sim, ne d~eli idim?. 

Avrupadan getirdiği Tahta Hurufatla Büyük duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye elverlşlidir. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basılmıştır. 

si etrafında Fethi Beyin izaha- -0----T-~------- etmek arzusunda bulunan zevıon 
tını cerheden bazı tarihi haki- r. aşclyan lsıanbul Yeniposıahıne arka"1nd• 
katleri de ortaya attı. Aşir efendi kütüphane•! caddesınd• 

e\'rakı matbua, fattırn, mek tnpluk kAat, 
kıırtvizit tah'ını deruhte eder. 
lsı 3911 - 2-3 Kitap kısmı 

Vasıf Bey, Gazinin de harbi 
umumi zamanında büyük ku- -
mandanlardan biri olduğunu sö 
yledi. Ve fakat günü gelince ü
niformayı üzerinden atarak bir -SİMPLEKS 

muhtelif 
cins radiatör bulunur. 

İktısatlı, Asri 
ve sağlan1 

. ( S 1 l\1 P L E X ) 
KALORİFER 

1'.AZANLA RINI 
Terci ediniz 

Aynı harareti temin et. 
mek il zere diğerlerinden % 4-0 
noksan kömür sarfeder, 
ve istimali so.ı derece suhu
letlidir. Fabrik:ı şubesi olarak 
depomuzda her zaman kifi 

kuvvette kaza ılar ve envayi 

Proje ve l.eşif i;in: Borsa han ittisalinde, 
caddesinde 

Türbe 

KIRKOR JAMGOÇY AN müessisesinde Kalorifer mülıendiıi 
ANTRANIKYAN amüracıat. 

Satış : Fabrika fiyatınadir. 

Hl -
... - .-: -..·:· ... "!Jı,-.·~ .... ' • 

Zührevi hastaiıklar tedaviha- Türltiye Hın No J 8 22 d • mukllll 
nesi Eminönü '.\linasyan ecza- ,ekili HA"<RI W.\LTER !STOK'. 
nesi kar~ı >oka~ında , 'o 4 ~:!.ye müracaat ıylemelorl. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

3 a kt büy iık kasa: 86 X b X 65 eb'adında 
12-1 .'i adet küçük ka>a: 6:i X 46 X 46 cb'adıııda 
idaremize Jtıkarıda gösterilen ed'atıa, yerli on beş kasa saUJI 

alınacaktır. Taliplerin, tlminat akçelerlle beraber 22 teşrinl>ani 
930 cumartesi gıınii saat 11 de Galatada mübayaat komisyonlın• 
mür~caatlarL 
~-----~--=----=-=-------~-----~-=----_.., 
Gümrükler Umum Müdürlüğünden: 

JUDO tane tastet Ja~brllaca~br 
1 - ( :umrlik muhafa..:ıı memurları için 3000 tııne kuket yap

tırılması açık mün&kuaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartlan kAğıdını~ tasdikli suretleri: Ankarad• 

gümrükler levazım mlidılrlUğündt:n: lstanbulda r;Umrtikler umurn 
m!idürlüğli levazım Ambarından alınacaktır. 

3 - Kırdırrnı: lstanbulda gümrük baş müdürlüğü bfna,ııııd• 
kurulacak alım ve l!llbm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 11 kanunuevvel 930 tarihine raslavan per~enı 

be günü saat 14 tedlr. 
5 - 1 ler istekli biçilmiş bedelin 

muvakkat günnme "Teminat,, larile 
melcri. 

b - Örnekler l~tanbulda umum 
dadır. btekliler orada göreblllrlıır. 

% 7,~ ğıı olan Rn.'i Jtr;:'ık 
belli saatte komisyona gel· 

müdıirlük levıwm ambarın-

1 



PHILIPS 
(Filips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri : 

Helios Müessesah 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
Cihazlaruıın tecrübeleri ve tarlfatı meccanen yttpılır. 
-·Toptan ve Perakende Satıf .... _ 

ISTANBUL V LAYET ·-, 

DEFTERDARLIK ILANL~ 
Kiralık odalı dükkan No 2, T opane Bogaz

kesen, Senelik kirası 250 lira, kiralamak açık 
arhrma 27 teşrinisani 930 perşembe 15 Def
~erdarlıkta (M-410) 

Samsun-Sıvas hattı işletme müfet
tişliğinden: 

l lattımıza lüzumu olup ocak mahalleri Te mıktarları aşağıya 

}'azılan balastın ihraç, ihzar ve hattın be~ metre yakınında, ölçil
lebilecek şekilde yığılması işi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

ı - Kilometre 253-600 de hatta beşyüz metre mesafedeki 
o.aktan (4000) metremikAp; beheri (260) kuruştan 

2 - Km. 256 da hatta iki yüz metre mesafedeki ocaktan 
(8500) en. 3 beheri (230) kuruştan 

.3 - Km. 260 da hatta iklyüz metre meıafedekl ocaktak (3000) 
rıı. 3 beheri (230) kuruştan 

4 - Km. 263-500 de hatta üç yUz metre mesafedeki ocaktan 
(7000) m. 3 beheri (240) kuruştan 

5 - Kın. 273-800 de batta elli metre mesafedeki ocaktan 
(5000) en. 3 beheri (2 ı O) kuruştan 

Acılmış olup talipler tekliflerinde bu flatlerden yüzde kaç ku
·u~ tenzi!Atlıt kabul edeceklerinl sarahaten ve bil! şart zikredecek 
erdir. 

.\Jünakasa ve ihale 7-12-930 pazar günü Samsunda itJetme 
llıufettişligi binasında yapılacaktır. 

Teminat para veya mektuplarını havi zarfla tenzil!t teklif zarf 
!arının uçuncu bir zarfa konarak şartnamenin taraflarından imza 
~dilmiş bir nüshasile birlikte o gün saat 14 de kadar müfettişlik 
ıdarl işler kalemi amirligine verilmelidir. 

Şartname ve mııkavelenamelerden beheri ellişer kuruş mukabi
linde ,\nkarada umumi idare veznesi, lstanbulda, Hayda~paşa 
işletme müfettişliği veznesi, Samsunda da işletme müfettişliği vez
nesinden alınmalıdır. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
:\lehmet Kc<nal Beyin .J,940 ikraz numaralı dcyn senedi muci· 

bı~ce ve Feriköyiinde iklncı kısım mahallesinde J !arman ve Ha· 
Cımansur sokağında 14 numaralı maa dükkan hir apartımanı ter
hin suretile Emniyet sandığından tstlkraz eyle.iıı;i üç bin liranı;" 
Vedcsi hu!Olünde ödenmemesi basebile iı'.ıkra1. c>asında tayin eyle
digi ikametgahına gönderilen doksan bir l(ünlcik ihharnam~ zahrına 
ıtıahallesl hey'eti lhtiyariyesince yazılan m~ rulıattan mumaileyhin 
l<ahtrede Fomelhaliçte Mehmet Amadettin Beyin hanesinde oldu
luna dair verilen meşruhat üzerine Kahire Türk konsolosluğu ile 
hu bapta cereyan eden muhabere neticesinde mumaileyh Mehmet 
l<eınal Beyin mezkOr ikametgahını terkeylediği ve yeni adresinin 
tııeçhul bulunduğu anlaşılmış o'd ı ·'·ıından illin tarihinden itibaren 
drık~an bir gün rarfında borç tamamen ödenmediği veya yenilen
tııediği takdirde mezkOr eınlAkln bllmüzayede satılıcaıtı tebliğ 

tıukamına kaim olmak ilzre i!An olunur. 
-·--------

l~ise, palto, is~arpin ve ~aına~ır muna,asası 
Gazi terbiye enstitüsü müidriye -

tinden: 
Gazi muallim mektebinin 22:1-260 talebesinin melbusat ihtiyacı 

kapalı zarf usulile mevkll münakasaya konulduğundan şartname 
•uretı musaddakasının her gün mektep idaresinden alınabllece~I 
'fe münakasaya iştirak edeceklerin % 7,:1 muvakkat teminatlarını 
Ankara mektepler muhuebecillğlne tevdi ettikden sonra yevmi 
ıh ale olarak tesblt edilen 18 teşrinisani 930 ıalı günü saat l 6da 
\.nkara mıntakuı Maarif eminliğinde teşekkül edecek olan mek· 
1•pler mübayaa komisyonu reiıliğlne usulü dairesinde tanzim edil-
hı$ teklif mektuplarını tevdi etmeleri liizumu llAn olunur. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

.=-................ . 
Haydarpaşa ve eıvarında mukim demiryollar memurin ve müs

IQhdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek 
do1tıorlar için bir otomobil kiralanacaktır. Bu işe talip olacak 
;.1rırııobi1 sahiplerinin i~letme mülettlşliğı tahrirat kaleminden teda-
1" edecekleri şartnameyi okuyarak işbu ayın (20) ncl perşembe 

g 'nu saat 15 tc llaydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira 
tt,rııınat akçc_sini hamil oldukları halde ittlrakleri ilan olunur. 

MlLLlY~:T PAZAR 16 Tll:ŞRINISANt 1930 

iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhtelif şubelerinde kesbi ihtısas 

etmek Üzere vekalet hesabına ınemaliki ecne
biyey~ bilmüsabaka «21» efendi izam edilecektir 
Bu efendilerin kesbi ihtisas edecekleri şubelerin 
tayini vekalete aittir. 

1-Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesiiçin 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
A- Türkiye ciimhuriyeti tebaasından olınak. 
B - Yaşı otuzdan fazla olınamak, 
C - Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
D- Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter-

likten musaddak bir kefaletname vermek, 
E - Müteehhil olmamak, 
F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei shıhiyede 
tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
G - r:L1ahsil müddetince askerliğinin t~cil edil

diğine dair mensup olduğu askerlik şııbesirıin 
vesikasını haiz olmak, 
H - Memuriyetten azledilmiş olmamak, 

SEYRISEF AIN 
Merkel ıeınta: G&IAta küprü 

Başındı; Beyoğlu 2;362 Şube 

acentesi; Slrkeci'de Mühürdar 
nde hanı altında. Telefon l•L 
2740 

~~re -Isken~eriJe ı 
postası 

(Ankara) ".a~ur~ Salı 
18 te,rınısanı 

saar 10 da Galata rıhtımın
dan kalkarak çarşamba >&baht 
lzmir'e varacak o gün 16 da 
lzmir'den kalkacak Perşembe 
sabahı Pire'ye, cumartesi ~a

bahı lıkenderiye,ye varacak· 
tır. lskenderiye'den Pazartesi 

15 de kalkacak Çarşamba 

günü Pire'ye uğrayarak Per
şembe gunü ltanbul'a gele
cektir. 

ISKF:NDERIYE'DEN aktar· 
ma PORTSAlT için de Eşya 
kabul olunur. _ .. _ --------11 
Trabzon birinci 

postası 
(Mahmutşevketpaşa) npurıı 

18 teşrinisani Salı akşamı 

Galatıı nhtı~ından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Sam!un, Ünye, F atse, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rlze"ye 

gidecek ve dönil,te ~ürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Onyı, Samsun, Sinop, 
lnebolu, Zonllllldığa ııfraya· 
ralı: gelecektir. 

1 

Tasarruf' 
hı mbara a 

2- Yukardaki şartları haiz olan talipler miisa
bakaya girmek üzere istida ile Vekalete müra-
caat edecekler ve Vekalet talipler arasıııdan mü- Ayvalık sür'at 

postası 
Sabaka)ra iştirak edecek namizetleri tefrik Ve (Menin) npuru l8teşrinisanl 

k k d ·} salı 1? de Sirkeci rıhtımından 
intihap edere en l erine tebliğ edecektir. kalkarak Gelibolu Çanakkale 

3 -Müsabaka Ankara' da Vekaletçe ı·ntihap Küçükkuyn, Edremıı. Burhanı-Y•· Ayvalığ'a gidecek n dö-

edilen hey' eti mümeyyize huzurunda atideki 1 nüşte mezkör ilkelclerl• bir· 
ilkte Altınolu(a alfayaralt 

gruplardan yapılacaktır. 1 gelecektir. 
Azimette Gelibolu için yük 

1 - Ziraatı umumiye ve hususiye ve ilmi turap ... a1ı.nm•az•. ____ .. 

TAVLLZAlJE VAPURLARI 
grııpu, 

il - Zirai hikmet ve kimyagrplıu, 
III- Hayvanat, nebatat ve mevaşi grupu, 
iV - Bahçevanlık, (Bağcılık, meyvecılık, sebze-

cilik) grupu, 

V - lktısadı millel 
. \ 

ve zıraı gru1)u, 
4- Lisaıı imtihant Fransızca, lngilizce, Alman

ca ve ltalvancadandır. ve bu lisanlardan birinin 
• 

İntihabında talip serbesttir. Yukardaki umuıni 
ders gruplarından müsabakada muvaffak olan
lardan miisavi şeraitte bulunanlardan lisanı.kuv
vetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhde
lerinde memuriyet mevcut ise _ı\. vrupaya hiııi 
izamlarında memurivetlerini terkedeceklerdir. ., 

6- Irva ve iska şubesinde kesbi ihtisas için gön 
derileeek bir efen dinin Yüksek mühendis mek-

1 tebinden ve alatı ziraiye şubesinde kesbi ihtisas 
I için gönderilecek bir efendinin de ( Technische 
Hochschııle) den mezun olması şarttır. Bu şube
lerin talipleri yalnız yüksek riyazi yattan müsa
bakaya tabi tutulacaktır. 

7 - Müsabaka İmtihanı 22 kanunuevvel 930 da 
İcra kılınacağından bu şeraiti haiz taliplerin niha
yet teşrinisani gayesine kadar baistida Vekalete 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ayvalık - lzmlr postası 
Hayat goııınu agtiınlartın 

birer meş'aledir 

~aa~el Trabzon lüks postası 
vap•;ru ller Pa- Sulh ı;af~9':nı pazartesi 

zartesi akşamı saat 
l 7 de Sirkeciden hareketle G:Ii- günü saat 20 de Sirkeci rıhtı-

mından hareketle ( Zonguldak, 
bolu, Çanakkale , Ayvalık ve 

lnebolu, Gerze, Sımıun, Ordu, 
lzmirı azimet ve Çanakkaleye G" G.. l T b R' 

ı. k d d k . ıre un, ore e, ra zon, ıze 
u6 rayara av et e ece tır . . . 

Yolcu lıi!cti vapurda da verılir ve\lapavn, azımet ve ayni ıskcle-
Adreı: Yemişte Tavilzade !erle Vakfıkebir Fatsa ve Unyc)-

biraderler telefon lstıınbul tı ıo ye ugrayarak avdet edecektir. 

Limanımıza muvasalaa beltieneo 
Vapurlar 

KALDEA vapuru 17 teşrini· 
sani pazartesi (ltalya ve Yuna
nistan) dan 

ABAZIA vapuru 20 teşrinisani 
perşembe (Odesa, Romanya ve 
Bulgaristan) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
KALD~:A vapuru 18 teşrin! 

sani salı (Samsun, Trabzon, Ba
rum ve Novorosisk)e 

SEl\.tlRAr.ııs vapuru 20 teş
rinisani perşembe sabah tam IO 
da (Lloyd Ekspres) olarak (Pi
re, Brendizi, Venedik ve Trl
este) ye 

ABAZIA vapuru 20 Teşrini
sani perşembe (Se!An,k, Midilll, 
lzmir, Pire, Patras, Korfu, Aya· 
saranda, Brendizi, Fiume, Ve· 
netlik ve Trieste) ye 

[COSULICH Line] kumpan· 
yasının !Ukı vapurlarına aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
ika limanlarına gltmelı: için ten 
z!lllı doğrıı. bilet \'trillr. 

Her nevi rafs!llt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Trıestlno :) 
ıer ıcantesıne. Telefon Beyoğlu 

21 i7 uya Galata sarayında 
ııbık Seltnllr: bonmar,uı bina· 
ıındılu yııııhanelerlne. Telefon 
Beyoğlu: 2499 Ti yahut S!rkecid 
Iırzade hanındaki yu:ıhaneslnı 
ııı!lrıcaat l'dilmesL Tılelon 
Jatanbııl: 235. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı 

sında Mizan Oğlu Han No. 'i 
Tdefon İstanbul 334 
...... ı .......... ım. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz ~tası 
S npuru 19 amsun tqrlılsanl 

ÇARŞAMBA 
gllııU aqamı 18 dı Sirkeci nhtı· 

mından huelı:etlt ( Zonguldalc, 
lnebohı. Samıun, Onlu. Gireıun. 
Trabzon. Sürmene "' Rin bke· 
lelerine azimet vı avdet ede· 

ccktir. 
Tahıllı için Sirlı:ıeldo Y cllı:ıııol 

hanında lı:lln acenteılnı milra· 
caaL Tel lnanbul ısıs 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAIU 

8 •• } t npurtı 16 u en teşrinisani 

PAZAR 
gılnd 11kşa 'Tl1 ıaat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Ayancık 
Samstın, Ordu, Giresun, Trabzon 
R!ze,Mapavri ve 1 lope)ye azimet 
ve Vakfıkebir, Görele ve Ünye-

ye uğrayarak avdet edecektir· 

Muracaal mahalli: ı~tln ıu 
Meymenet hın! altındaki yıı.ı
bıne. TP!efıın İstan1' ıl 11 !I~ 

8745 numaralı cüzdanımı klllp 
enim, yenisin! çıkaracağımdan "!ki· 
sinin hbkmü yoktur. 

Sım paşa ktrlmell Seniha Hanım 



Galata' da Kara
köy' de Börekçi 
fınnı ittisalinde 
büyük mahalle
bicinin üstünde 

Büyük 
• 

ELBiSE 
FABRIKASI 

Birinci sınıf kumaşlardan mamul ve kusursuz~ ErK~i~:lere mahsus gayet müntahap PARDESULER, PALTO
biçimde gayet şık elbiseler her yerden ~ LAR, KOSTUMLER, ve MUŞAMBALARIN müntahap 

ucuz satan yegane muessesedir. i çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolarla ipekli muşambalar. 

Erkekler için r 
Hanımlar için I -Muşambalar lngi!Jz 91 / Liradan 

Muşa rıı balar Deri taklidi muh· 13 1/ıı Liradan • ll itibaren 
telif renklerde itibaren 

Muşambalar 141/ıı Çevirile bilir Muşambalar Çevrilebilir 141
/, " " 1'ıf uşambaJar 191

/2 1-rençkotlar 171
/2 

Astarlı Muhtelif " renklerde " Pardesüler Gabardin 251 / ıı Muşambalar 14 1/ıı miiflon ile " Po dö peş 

" 
Pardesüler 

Meşhur Mandelberg 

29 1
/, Muşaınbalar 181/i marka empermea- ipekli 

bilize gabardin 
,, 

" 
Pardesüler Meşhur mandclberg 37 1/9. marka müflon ile ,, 

~ 

Çocuklar için IJardesüler lngiliz biçimi 221/9. kuma~tan ,, 
Trençkotlar 171

/2 

" Muşambalar Kauçuktan 4 1/ıı ,, 
Paltolar 131 ili l\t1uşambalar 71;9. • Yünlü 

Blvertln " ,, 
Kostümler İngiliz biçimi 141/ıı 

" rl-,rençkotlar 9 1 /ıı " 
Kostümler 18' lıı Paltolar . ·-

91 
/ ıı Ucivert ve ılyab 

" YtınHI 

" 
Tedlyatta Büyük TeshilAt==Toptan Flatına Perakende Satış 

lstanbul Tramvay Şirketi !Tamirat münaliasasıl 
14 teşrinisani 1930 tarihinden ilanı ahire kadar 

muteber 0 1m"!:k fizere .muyakkat askeri lstau~uı Ziraat nıe~te~i nıü~u .. riJefin~en· ucret tanfesı U U • 
Ruınl elbiaoll kıra, dıniı vo jandarma zabitanı ayni araba içinde !ısılı 

verlimelılllııl• lcrı edilen ber lııDgi bir aefer için tramvay ücreti: 
Birinci Mevki ikinci M"ki 

Tramvay ücred 
löprUler rtSml 
Nakliyat verglıl 

5 2,50 kuruf 
1 1 • 
0,25 0,iS ~ 

YekOn 6,25 3,75 • Zabitan Beylere mılıaus ıbonmın karnelerl 
t- Munhumn blrlılci mevkide olmak üzere hsılasız 60 sefer yıpıması 

hakkını bahtedea cem'an llO varakayı havi karııtl r: 
Birinci mevkide 60 ıefer tıcretl 

1-nbul Tramny flrkıti tarafından icrası ilbul edilen 
ytt&de 40 tcnzi!At 

Tedlyoal icap edecek bakıye 
ll&Tetca: Köprüler «•mi 

Nıltllyıı vergili 

YekQn 

800 kuruf 

120 
180 

60 

.. 
" 
" 

1 ~ • " 
255 

" 11- Monh11ıran birinci me\'kido olmak üzere fuı!uız ~O sefer yapılması 
hakkını bıhş~detl cem'an llO varakayı havi karneler: 

Birinci mevkide 20 sefer 
h11nbul Tramvay firketi tarafındın icr111 lr.abıal edilen 

yüzde 40 tenzUlt 
Tediy11i icap eden bıkıye 

lıheten: Köprüler resmi 
Nakliyat vergin 

1'eklln 

100 

40 
60 
20 

5 

85 

Kuruş 

• 

" 
Blnacnıleyb, bir abonman ltarnesi ile tediye edilen bir ıephn ücreti 

tekmil rüsum dahli olduğu halde 6,~5 kuruş iken yılnı~ 4.25 kuruştan 
ibaret olur. 

MozkOr karneler ancık resmi elbiseli ve birinci mevkide ıeyıhıt eden 
Za':-ııan ıırahndan istimal olunabilecektir. 

Sivil elbiseiı Zabitan umum ıivil yolcular gibi bilet ilcretl tediye ederler. 
Reımi elbise ile ıeyıhaı eden kırı, deniz ve iandarın küçUk zabitan 

\t ofradı ukeriyesi: 
Ayni araba içinde fasıla vcrllmek•lzln icra edilen her han i hir sefer ücreti: 

ilimci mevki ikinci mevki 
TramYay ncrcti 5 2,50 kuruş ---------:--:-Kat1, denız n jandarma küçük zabitan •• efradı askeriycsıne mıhsus 

ıbonman ltarneleri: 
Munhaman ikinci me,kide fasıla verilmeksızin beş seyahaı yapılması 

h:ıkkını bıbşC'~en beherı beş varakalı karneler: 
ikinci mevkide he' seyahat ücreti 
lstınbul Tramvay tlrketi tarafından icrası kabul edJlen 

y6zde 40 tenzlllt 
Beher karnenin bedeli 

12,50 i kurut 

5 
7,50 

Binıenaleyh, ıeyıhat ücreti bir abonman kırneai ile tediye edilir•• 
mıktan i,50 kuruş olacak ) erde yalnız 1 ,50 kuruştan ibaret olur. 

lıbu karneler munhısırın, resmi elbi<e ile yalnız ikinci mevkide ıeyıhat 
den kara, deniz ve jandarma küçük zabitan ve efradı askeriyesi tarıfındın 
'lanılıbillr. 
Sıvil elbise ile seyahat eden lı:aıa, deniz ve jandarma küçük zabitan ve 

•••adı oslceriyeal bilet ücretlerini umum sıvll yolcular gibi tediye ederler. 
Abo,man karn leci, tekmil Tramvay Plılnton kulübelerinde, h~tlmn 

müntehalarınd• ve Tıinelin Galatı va Beyoğlu gl}elcrinde sarılmaktadır. 
J,tanbul 12 'l'c~inisani 1930 

Müdiı l11Bt -----
RON Alman Kitaphanesi KA llcyoğlu Tünel mcvdan,nda 5i8 

Bedeli keşli (<lOR5) lira 15 kuru~tan ibaret bulunan I lalkalıda 

k~in fatanbul ziraat mektebi bina>ının tamiratı ollıaptaki keşif ve 

şartnamesi mucibince 19 teşrinisani 930 rarihine müsadif çarşam

ba günü saat 14 de ihale edilmek üzre kapalı zarf usullle müna

kasaya vazedilmigtir. Taliplerin şeraiti anlamak için her gün Def

terdarlık binasında müessesatı iktısadiye mübıyHııt komisyonu ki

tabatine ve münakasaya !ştirak için de yevmi ihalede komisyona 
miiracaatları. 

_ Gelibolu : 11 numaralı jandarma 
efrat mektebi müdüriyetinden: 

Tahsilde bulunan mektep e!radının olbaptaki şeraiti veçhile 

yedi aylık ihti}acı olan 122 bin 112 kilo birinci nevi ekmek 

mtibayaa edileceğinden takarrür edecek bedelin haddi lı\yiki gö

riil<hii(ti tnkdirdc 30- 11-930 pazar glinli saat on beşte ihalesi icra 

kılınmak üzre 1-11·930 tarihinden itibaren bir malı müddetle 

ve kapa!! zarf usulile mevkii münakasaya konulmuş olduğundan 

talip tılanların şartnameyi görmek ve bir suretıni almak üzre 11 
numaralı jandarma mektebi karargilbır.da mutcşekkil miinalcasa 

ve ihale komisyonuna müracaatları ve verilecek teklifnamcler ile 

teminat vcsaikini vakti muayyeninde komisyona tevdi eylemeleri 
ilftn olunur. 

1726 Numerolu 27 Eylül 1930 tarihli kanunun 
tatbiki do!ayıs:!e vaki olan ihtiyat Evrakı 

Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
13 2 ci Teşrin 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
G - 2 el teşrin 1930 tarihiııde mevcut evclki bakıyı l.. 
Tıhıil edilen yahut halta zarfında tabsil edilecek ıılın 
Dövizler 6/11 - 13/11 tarihint kadar !.. 
Halta zarfında çıkın Döviz:er 
Fark 
13-2 ci Teşrin 1930 tarihinde Osmanlı bankası yedindeki 

g 14. 468.0. ı 

55.000.0.0 

Dövizler yekQnıı L 969.468.0. J 

2° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çık•n EHakı ':ıkıiyenln 6 2 el Teşrin J9;JO tarihtııd•ki 
b&kıvc - i T. 1. 
Halt• z.rfındı çıkon Evrakı N•ktiye 
6. l 1 IJ/11 tarihine kadar T.I. 
Haltı zarfında giren r:vrakı Naktiya 
Fark 
C.'ıkan J:ıuyat El'rakı Nakriyenin 13 '2 ci Teşrin 1930 
tarihindeki ) ekiınu T. l.. 

9.420.431.88 

566. 527.50 

11. 

9.9:,tı. 958.88 

Osmanlı Bankası 

,,, 
. -"1f, i''f'M -ı ı. , ,t((IH 

rr= 

·- . 
Ankara Be~ediyesinden: 
T aht8 kale yangın sahası dahilinde ve Anafa~talar caddesi üzerinde 

olup krokisinde gösterildiği üzere 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve 
bir ay müddttle müzayedeye çıkarılmıştır, Talip olanların teklif ede, 
cekleri ınebaliğin Ye 7,5 nisbetinde teminatlarile birlikte 6-12-930 cum ır· 
tesi günü saat 11 de Encümene müracaatları. 

Her bakkal ve mezeci mağazaları için elzem olan 

PASTIRMA MAKİNALARI bur ak 
ve ufak boylarda her kese;ır• elverişli 
ğazamızda satılmaktadır. 

lstanbul Balıkpazar Tııçıler No S 
Blraderl~r. 

fiıtlarlı ma 

Paraskevıldls 

Hiç beklenllmedlğl bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Tayyare Plyongo bileli 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

TIJJllE rlllN~OI~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 iNCi KEŞİDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
il 

1 
Kadıköy elektirik abonelerine il~ 

lstanbulda ha va gazı ve c~'.. ~ 
tirik ve teşebbüsatı siııaiye '! ııf 
anonim şirketi ( Satgazcl ) ı 7· 
18 19 . . . · alı - teşrınısanı pazartcsı, ' 
ve çarşamba gıinleri Ye!dej(ir· 

meni ve lbrahim aga mah ·'.e· 
]erini tagdiyc eden tcvetturı;o 
(Safha ile birarar araq) ı ı O d•"' 
220 V(llta tahvil cdileceğ'.~'.,. 
muhtl'renı aboneleri'lc ihbar e~ h: 

Bu ınıinasebetlc, mezkt1r ına· 
hallelerdeki hilcü:nlc tasisatı~· 
ampul ve rı;uhtelif elektlrik cı· 

hazları bir deiaya mahsus olın.8_k 
tiae metcancn dcğiıririlecek~ıt 

Yeni tevettiir!e cereyan Jtasırı· 
• 1 'h•ıt.· dan itibaren eskı ampu cı • 

!ar ve saire istimal cdilmiyecek 
·ın· 

ve bad~ma kullanılacak bilı:u ıl· 
le elektirlk malzemesi 220 "' 
ta mahsus olacaktır. 

Yukarda zi!..rcdilen hususı"r~ 
riayet ve bir cereyan inkit<ıın• 
mahal vcrmenn:k için ınenıı.ır 
larımıza Havı vazife esnH;ın<11 ~ . u ı-
teshilat ibraz buyurmaları nı 
terem ı·'ıalidcıı ric t olunur. .-

- . .. .. ddıı> 
J\ılPs'ul M:;Jur: Burııane 

ı 


