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Balkan ittihadı Ş k d • JJ 
-s.7ı:::~7.;:~i ~;:r-_: ~r emıryo a11 Ocakta Bir Konferans 
lk nuahaamda Yunaniıtan hariciye [0•1 taralı 1 ln41i •agılamudatlır] tinin kumpanya ve hüldbnet komi· 
,na&ın M. Papanastasiyanm bir ma· met Ali Ef. 8, Ali Mehmet Ef. 12 eerliii naclincle te19bbüaatta bu· 
bleai vardı. Bu makalenia mühim itten çıkanlan Klmil Ef. 18 MDe- Junma11na karar Yerilmiıtir. Sirke
laaanlanm tercüme ve naklecli7o:- t1eabeft ls-.-,a hizmetinde ça· ci hareket memuru Necmettin, mu· 
ıuz: lıtmaktadırlar. ayene"'memunı Yuaaf, poatabqı 

.................................... 
[ll•t taNlı 1 lnd NIJ&famudatlırJ ebedi refaha doğru götürew, ba,. 

Bu intihabat mDnaaebetile pro· rağınm şerefini, iıtiklilini trazanaa 
P•l'anda yapan Neaihe Muhittin 1ana can Yeren Gazinin açtıfı 
Hanım, bir nutkunda Serbest fırkaya, H. F. na ver; iıteraen: 

"Balkan konferansı hadiaabn Dünkü içtima f&Y&DI takdir bir Oıman Be1lerclen mürekkep olan 
icbanndan mütevellittir. 27 nci ıilkOnet ve intizam içinde ıeçmit heyeti murahhuaya tam bir aalihi· 
beynelmilel kongresi bu konferansı cemiyet mensuplarından eöz aöy· yet verilmittir. 
tuYiple onun ıeniyetlencliribaeai lemek iıtiyenler birer birer ye sıra Yeni heyeti idare ıu zevAttan 
için aarfedilen mesaiyi takviyeden teklif ederek fikirlerini anlatmıılar terekküp etmektedir: 

Ctımhuriyet fırka11n1n bu millet yalınız kağıt üstünde kalmağa 
ve memleketi refaha eriştirece- mahkum süalü sazlerle ıeni 1'u· 
ğindea, esaret zincirlerini kıra- catına çekmek istiyen S. C. F. na 
cağından bahsederek demiştir ver! 

bqka bir ıey yapmamıftır. dır. Necmettin, Yuauf, Ali Süley· ki: ·Git vatandaş! reyini Serbest H&r bir toprajın hOr bir ferdi 
ciimhuriyet hrkuıaa veri" J Harbin metaibindeb aoara Bal- İçtimaa btanlatl ....... dan ~. lıaaaitsGla,tian, Şakir, Fuat, 

kan akYamı tarafmdab tidaette ar- o saatlerde nzife 'bqlnda ollmyaa Şerif, ~ Sailll, Sadri Beyler. 
zu edilmekte olan sulbün iatikran yüz kadar amel~ ile Çerkesköy ICta ~ndelli ·~ 
mmeleai onlann birletmetiai mec· jaç ,.. rol -el.t.i ......._: komiseri Nuri B ..bu.. '!'etele ._aldmı 

o arak tekrar ediyotum ıeyiai 
Bu Hanımın bu sözlerine şaı~ kendi kanaatinle, kmdi iateclı· 

mamô imlcAnaızdır, çlinldi bu tin tarafa veri,, 
millet eaaret zincirlsini kıralı 

harf labyordu. ~ milletleri hasları ittirak etmiıtir. .ta fdalin ~etıaftilr\ 
anamda bir çok "!tl~lar vardır. Celie ikide açıhnq muvakkat - c.ı..ıI ...... iki.ini 
Aaırlarca ayrı siyasi rejim altmda {eİa Gla.Jc Hasan Tevfik Ef. inti· 1enldeıl1Cabu ettirdifc:. Oçüilcüati· 
~aları müft.erek ~~dderata hap olunmuıtur. Bundan eoma be- ae ~~ ~!ll!'•P ~nm Mlri
mahk olmalan cınalerımn karııma· yeti idarenin son ta1ıatldüs eden •en Lır çok b1i&hatlen oldufunu 
•• ....... prtlan Ye menfa&tfan. vaziyet kartıamcla ittihas edileeek Ye hakkında hüldbnet "'1-aft•• 

çok seneler oldu. HeyecaDh bir U..n ile Yerilen bu 
O dncirleri h'10k mlndmbin lconferanı, dinliyenler laerinde (Ok 

çelikten elleri parçalamıştır. O iyi bir teı"r yaplDlf yahu& Saim B 
hanıma kadınla erkeğin lranttı· isminde Nezihe muhittin bam111111 

p Wr kitle huzurunda söz söy- akraba11ndaa oldap .ayJeailea bir 
Jemek fırsatını da Gazinin fır· bey konferan11n baılantıcıncla ph· 
kaıı olan halk fırkası vermiıtir. ba Neziba hanımın itiraz& utrada
Kadım esaretten tu.taran~ ona ğını t6rdDtllnden olacak, IODU· 
erkekle mOsavi haklar veren, o· na beklemeden, rasetelerde ilin 
nu gllUnç şeklinden çıkaran, eclİen konferaaa mevau tle bu 
medeniyetin baAmaklarına bas- tazlerin alAka• olmayaeap 
tR'an fırka gene halk fırkamdır. iddia ederek bamm kızan llshl 

~ onlan ittihada anket· tedbir haldancla aralarındaki ilati· tikiyet olduiunu ileri sürerek Ka· 
ttjl._,lr. Milletlerimizin ~e!1 lif üaerine Utifaettiii içlerinden hjr ~il ~re!'a~yi tekrar almıyacaiını 
~ .... ., BaJbn mii8tahaiUen- t t f d •. J • ·-.&!~ bıldınniftır. 

-•--. •1: :1 L.....a. za ara ın an soy enmlft ı • ..-a ta• B11tiJ.i 11.....;....ı._.;._ ...... c..f 
il9'4f81' ... VIWll'l .ıttıaaua ..,,._. lebi aza arasında ufak bir m~· . ~yaam mua~rae-

mamulib ilti~aal edecek tadan aoııra kabul edllmiı, yenı bir m!~ ~1 bar hıka!Jlık.. 1~ 
_. .. --~ temın eder. Bun heyeti idare intihabına karar Yeril· ~uttan oluna mlda&ie eclatb. 
!\dlit·t ... a muıterek m6-eaatın miti" Bızce bu meselede yapılaCAk bq· 
~{lllıılla •!:~t~-~. il~ ecnraitl~hi pi-

1 
~le anemd• \eplea ..... ka birı l8J bimemqtır. 

W111& muıaıt te e ma 1 . . . 1 . h __ 1...1_1-a. __ 

r.tl!lllttini»il" melerini temin eyler. erın ııım erı ta ~Ja 7~~ ( TELGRAF HABERLERi ) 
Ben bu hanımın aCSzlerine bağ- keamiftir. 

lanacak, onun arkalllıclan kop- Halbuki konferana veren laa
cak ı. tek mdnener TUrk ka- nımıa her hangi bir aiyul kanaa
dmı tuanur edemiyorum. tini izhar etmeai ve Neziha ha· 

Mi uui.ten iatifade edebil .. sonra reyler t~laDDUf, ~ ~.u: "' 
iCla -1J&tm hüsnü idaresini nan)~ arasından ayrılan ilö~ kiıı M 8 k•I 

ı11.:.::: • • Fı"lh-ı..!ı- b re,fen tunffle metf81ken tçtunaa &C8 8fVe 1 i 
....: • aaaaa u ııayeye d clilm" 1 le'--!-
~--~ ~ 1) ııümrük "tt"h d nam e q, uı meae ....-.u • 
tellliDi" INlmak :. müıterek ı bir.ti~ m~er~üne ııeçi~~i~~· Bu ayın ıontuıda menı-

•iJueti kabul ederek Balkan E~e~a .celse reısı ıçtımaa d~vet lek İle ge .. 1.0r 

h yeni fırka nasal meydana 
plmiftir?... yeni fırka bOyBk 111m s&ylediği hakikatten uzak 
GnbDbla en Mrici yaradıca ahlere ceY&p Yermesi lriç, d4' 

IUIDIUIAbnm ecnebi pi•uu d aebeplerını hazır hulunanlara izah '- ,, 
. • ı ın. ~ etmi!tfr. aO :,.~.) .-...Mıacar 

i ıçın lhım gelen tedabın 8 • h ta L._L.! aia.nn ~ r .... ..;... 

ıahsiyattan acldolwaamazd1. 
...ı.ia •mı De doimUf muh· 
terem INapeldlimlı ismet Paıa- Ocak idare heyetinin mDlade.ı. 

llllllıak lizım r B .. ..k u ıza a Ja&Urf.D JDeYSQUIUllS ~ n.ııınıa-
• meaal.i ta"~:ıiıe b.ı::18alk:!: üç efendi ~e. ~keaköy jan~a- Buı!J'•derCaenıu a.•· • ~ 

fttandasla atam b" .. t ·1e lanııdan bır ıkısı arumda ve lf aa· ıı ... u. •'1'"'11 sıyant 
L- ·ı...~- ır muaava 1 • ati haricinde cere1an eden amele- Ye • llJ..,. idim...... · 
_, ORUJ111&1ım ve herhaagı nip mtiracaatf. .-rtne de •hke-~· ıc..t aYaette So'!U 

1a11r.aı memleketinde o!una ola~ 1118~ iiatikal eden Wr h~ kum gı=·d .... tldl l.i.ranıMıe • 
lmliann sert.e.tçe yerle9ıp çalııalJıl· il ·w·h etm" · et ı•x•LIL. -,.,~ leri · · • kt • B • • panya vea e ı az ıı, cemıy ""'" ıaal"• 

e a~ıcariki~ ettı~ ır .• u !l!ı· it leriDcle f-.1 b~ rol OJM~ De ~:_,~ • 1:.: 
• Ye ..._, meaaıyı tem~ ıçm i İn Medenheri mibı ko du.ıi..ı. bu nw lk fır11ası 

• mllyfik elleri ile okfanarak le verilen bir konferaaıtan bir 
lıwdafllldan kolan dlf&l'I çaka- kız konferanscayı mUabazeye lral
nlllıufbr. Yani ba yeni fırka k11mak iki katlı kusur olduju 
a1emlekette tam bir hllrriyet kadar oca;m C. H. fırkamun 

&u ... m ealilelİDe imam olan har1 tetekktıll oldujunda te
bllylk laorriyet lpldanam mi- -Znı 
umahalan ile meydana gelmit- ...... de doğru delildir. Meliha 

çok veçhelerde ıuurlu bar siye ç f d" . . "I gu 
"yaç vardır Uç e 8B ıyı lften ç.,...ı,tır. keııu;ııyor 
Y··•---'l k. .. I .. Reis kumpanya müdürlüjüne O 

tir. Halbuki bu,an mefktre yo- H. bu asab1 gence gtbel bir ce-
• vermekte t ddlt. etmedi 

UaMJ me uzere o an mueueae ... a ........ _..._ ı. d" ) -... 
ti mahsuaada filin. :v~ ya fil&n ~~-~ ~ ı· • .. . 

11 nfttletlutn .ut:e~ıusı~e<Te r. ııci kusurları ..moıhıia ~eyyfl mektedar. J~cka übııtai;lii• '8i- Vatandıılırl g&ılerimizi pçen 
ofaeak Ye hepıını tahtı hıma· a~alarıdır. Sizin de kabaJıatiniz, ten S. fırka iıllıd•baUr · :~ jlalerln •alaifeleriae çe\irelim! 
alacaktır. budur,, dediilni .aylemiı, Ttltk ~= ileri llretek edauan l&- Gizi y&kaek T&rk milletini yara· 

Bir ollll1s gQnQ milleti.ne ~pdan bu çh~n iftbıa11 • lıpaD uprum bu veya ıu mWe-
EYelki gece Yenikayde Mısır ~· :---ı:. red~ Ankara idman mıntaka · tin topu tnfengi değildir. ~1• 

iita.retbaneainde ıeami kabul etm.,. zır unan ar •çt• Tekrar edi,orum bizi par~-
allaılumaıtm- SIQJn ı ımaı 1 ·-ı- ..a- ı..a.ıe 

pabmı Mııır Krabnın c&IO. B d Beki ~ • "nele b" yan uçurum Çlau&e •·"- uvr 
t11na'mı tesit edilmiftir. Şeh- ifıti;'... aı;.. ~ned;nberi ;::.,paDJ:~ . ~tt!A.A.;,!.:;. ~ dahili haıtahklartdır bunan lpa hep 

.-n eklbiri, ecnebi sefaret· hizmetinde çalıtmıt emektar bir a· İc...,..ı':i - M.,._ •:• titİ ıuurla hareket etmeli, yalnm Ye 
t...eler erklnı Ye sair daYetliler mele iken bir aylianberi ae-., ıöa- uatarmt MÇti. Güi Hz.nin Alr;. yılniı memleket ft •illet •ıkı1e 

•rm yeni Hfiri AhdOlmelik terilmeden iıinden çıkanlclıjmı, .... ,. 1Df aefi. ııeldilderi ,;.u.. çalqmah11s. 
bey tarafından kabul yapılan müracaat &zerine tekrar ıA.,., -••lrııWı içlri 'l>o• ita)ra• Tlrk mWetinin en bl,ok me-

ie•ak baz edllımılerdir. ite a!ınclıiım f~ ~ bir amele addedibpw~ IJarar ~•\Ut ziyetlerinden J>iride nank6r ol· 
ı-.-----....,.....----- sıfatıle ayda Yetmit lıra kMar al· - . - mama1'm T .. arilletini muuk· 

vardi Berlqade ~..._.. fahri• man ~ !e~eni ,, ··_.tire- Ankara at varışlan kak aWd'ea brtaran, ona can 
2000 • • 1c· • l ye venlen bar ü 9i11 ... 1'1ır lı a J G •• 

..,.._ .:nd°!... d ancı ma tı~eaa o an ile ;_ almcbimı-~~.:=- ~ 10 (A.A.) ~ aa..cta v•en BIJlk azının 111,0k dellJ 
u ..,. uuf84 a mevcu l'ayyüe- ........ _ _.__ ... 1.:...-... r. • L.-h ---• b" • ·.-ı _..1..- -:...1. lan H F • J.in en b8Jllklerinden b" "d' tea hakknu............ • nun~ at 1..-.... ~ ll'Wl• 11111111 elııı:n o • • • 1eaın 

• .Jolcu almağa mfisait ·n,~:i M9htalif asa .,............ ılcb. fark....., ataDdql Mai clOakll 
.... Oç toa 

1
1lk ve elli yolcu ~elenin wıı. ...... bet ..._dan • kQ'°"' teklinden Çtkarup bu-

bit bir yere inmeden 3000 tikiJet etmekte olduklan anlapl- Bir tayyare kataSı glhiktl medeni tekle mokan, k ... 
•1Haet1,. metafe katedebiUr. medi: en~- amele me- Londn, O (kA.) - Bugün Vood- dıDIDI eurettea lmıtanp ona 

Tamamile madenidir. ikisi 55 ıelesi, find l>rg'da f>lr makinist bir bo:ı:ıdardüinan bupkil medenı haklan veren 
• • 300 beygir kanetinde ca- 2 _ Kumpanpnm eıhhiye tef- tayyaresinin IAyıkı veçhlle yerden ~ılk- kimdir? 

lllOtoru Yar dar. k kilibnm noluanlıiı ._ ... lesi, kum· iDii• maqffak olmaması neticealnde te- Elbette BGynk Gazi ve onma 
Bir kanat ucundan diier art panya amele Ye memurlana maat- lef olmuftur. Tıyyue fid~~!-ydanere cziçarpl • fırka11 olan H. F • bu bir 

k 
• ı d h yüzd Mr iM uk 1IUf Ye maklnllt motör Ullau.11 - • • 

t acaaa
2
• adar 48 metre geniı· anhhl! an .derbaky ti"I" •halde L-~ ...... mlfdr. Tınarecle bulunan diler Uç kişi- hakikattir. Fellketli ıecelerimia--

e, ~ metre uzunluönnda· ıı ıye aı a es ı uu .......- de •••- ..n..ı...ı • ...ı... .,..._. 
• Tayyarede Zimmer.:~ ve kilita hiç bir e~iyet Yerme- '19 bir fCY olmımı~ar. • uı~ •-·•• ~~ın 

1 ilimleriacle iki ilot lit mekte, doktorlar müracaat eda tbi B. ti nan .... il ~ ~ 
iniıt Bocbn i~ wr :eı allr ••lan Wle kiaia • _. • ,e er anlınla k meml nrlalat 
tel~fcı ve junkn haYa mil-• -.ıu.-.• • . C: F. lideri Fethi B. ken· bu ba~juı .. ,~ ...... Ye b.e-
• leıhaden iki zat •ardlJ'. lar. di flrk .... intilaap celftliacle nim n--•• i~in. aJer daala-

T•nareain mOrettebab on ld- 3 - y...,... ... ...a.l#t ça· ak.w,etlerclwle _.ı.t ......... rile hallt .......... lıaYUfalak · !i!i: i:~;n:=:=d';i &; ma11m mlclafaa ederek dtln için, at. Jorl•• .,.... PJ'PlfaD 
nwbeçı aibi düa hafif iti......._ ...... llJlemiftir: bu iaı_.., •ftrMh, ~te ll!ı 

•• G S8 1.taabuldan IODra re almmalan li:rmlren fir1mt ı.a,.. - Ctm'1ıu1J,t ...,._. '-k· yakbr. llflemek, Yadetmek 
&a,. Pleeek ve Doma, Mad·· le .,aPmamaktadır. 12 Mniedeaherl kam ria1etle •8mkDDdk. lleln- kolaydır. 'takat asd mabat ~

Lizbon, plairlerine ugraya • BalmJrarle Yetilkiy arumda tat lekwtl We ....,n ekalliyetler lara bir~ Wlip 1apabilmektlr. 
Ye ıonra yolile Berline d ao kırmakla metsul olan amele Yar- pek ehemmiyetılsdir. Fırkamız Nazariyatta laer ~ . kolaydır. 

ektir. dır4 _ Şirı.ı. y.U pl'M hir ....,. X..1>..ıda ~p.D b,lediye Jt- uıl ıtıç olaıa teJ ameliyattır. 
lenin bir tene hi.metten .... claie !er.iade tetmıiJ oı • ..ıan laalıdcım Ben bugiln buraya çıkanm 

lmpoaa kesip birikti• 
illlb ı bir 811'& lnapen ıe

ea V AKITm tiri& t6rll 
·~·lerladea hlriai 

·-· MÇip alacakbr 

mi amele aımfma ...-.u iki .... W etaaıl' ~ ..... re1iai fUllf. ver buna ver denli· 
hizmetten aonra da - .... wi lamla karfı ~llkat ~tir. yeceğim. Reyini kendi kabaatin-
yevmiyesinin verilmesi I& .... B~ bm lRuid&n dola_)'I mu· le. vicda1Jına göre tam bir iman 
::,. bana riayet ·•-·k· ..... eden11er t.pi)Ab ~J• u. keneli meclip tarafa veri 

Oç eaat aüren müzakendea.,.... ~ ..., .. ,... ..... la di1ecetim i.tenen dijonua, 
ra yeni iclare 1ae,.ti arumdan _. itllaM altlDda kalabilecelderiai ıeain h&riyet ıııklannı yalnnlf 

--~-----------=:lr.!!iı~len ki IUr bir ........... he,e- Mzla,_ı.r. 1 olan, demir omuzllinnda leni 

. " 
bı ·r . 

Saat on beıte bath1an bu kon• 
fransta Sabık Nafia Yeldli 
Recep 8. te, CirelOD meh'uu 
Hakin Tank 8. Ye F mllfettitt 
Hakin Şinaıi Pap \azar bulaa
mqlar. 

4 vilavet 27 kaza 
lntıhabat bitti H. f. •• kıs• 

nıyor 

An•ıra, 10 (Telefonla)- Şim· 
cliye kadar buraya gela haber
lere l'lre dlrt villyet merkezile 
27 kazada Wihabat bitmit Ye 
H. F. ıı nalD%etleri kazanmıtlu
dır. Bu ,.ter plafdm 

Af.jOia merkez kaulile Azbl,e 
lsuuı, Ada•cla Saim B. kaza· 
ıı, Ankara merkez kazaaile ma· 
navpt Abeki kualan Bilecik 
Yillyetiade GGlpuan kuua, 
hda•yetinde Mutafa Kemal 
Pap. Kınc:a beJ, Yealtehir 
)asalan, Surdur Yillffliacle 
tafenni kmm. Elkitehir merku 
km11, Ic.p vilAyeti aerka. ea-. Sanbmıt bulan, Kar
lel'l Ylll1etiade DeYeli, TaYP 
kaıalan. Kocaeli Wl1etiade 
Gebze. G.,we. H•tlek, K..ı.e 
Jıualır.a. Kltllıya Yill,.tWe 
Ta ..... , Emet, Kltah1a. S•u 
kuralail, RI" Yillyetiade Ppar 
•a ... , Şibinkaralmii villyetia· 
de Ahim k--. %CMapldak 
vıllyetincle Divrek ka1a1, ~
nakkale •iliy~tinde LI~ ka· 
zqı. 

Bir imza 
Havza 9 - Y ınn guetealftcle ._.,. 

ndan fuat tmıalle ..ı.ıJaıl yaıiilJıita Ti 
bu tmıt n IAkam olmıchRtam ntrilll 
ı lca ederım. 

ZUbeyu 9Jlu P 



Bugun 
Nerelercl• "1 nree .. wlols 

Fafl.te: 
Sam&tJ& Pollt bnkoluda Haa 

tadlD. 1Coca Mastafa pap, lmnbor, 
Ali Fakih, ArablCl Beyazıt, Haa 
HUteJbl •ia. Haa Hamza. C.anbaZlye, 
Hacı Eftlt. lCazh ;etme. tlaaeattar. 

1eı;1a: 
Ortak&r camHncle tabahtlD 81feye 

kadar Onü8J, Mecidiye, 0nüey ........... 
SlaanPlfl ....... ~·· 

..- bc11r: Abbla .. Y.W.z. C&bua 
nama. SluDPlfl, Dikili -. Vfpe 
sade. MaradlJ .. Ttkk Ali môallelerl 

Y!!lk!ı (s.nı-) ••: 
Sile 0. il, ~ 17 J8 Udu lCUJOI, 

ZekcrlJI teri. Dtmlrd. ICıar kaJI, 
Glmtlf dett, Ustomra (Uıkamra kö-
Jlnde cami41e). 

HllU (Beıkoa)da: 
Salt aeklscle BUrHnlJe, 9,5 ta 

Icadlye. 13-11 de ICazgmacak. 
u.kldar ela: 
T ıtant :ıad-;:-Kı11kh. BalğUrta, tJa. 

ranly. mmtablan ( lfba mnnatWnin 
IOll nokwı olan UllrlDIJ'e) bttJ'*1· 

de, DudaJJa, C-~ IClfllk ...,_. 
köyleri intiha* ~ ~ 

~clakl)' !!=. 
BolllDo, ıv ~J. ICoa pıat; 
Actm.cla: 
Muerea dola71... Jndltlb& ~ 

edemlJenler reylerlnl nreceklerdir. 
Beledlye dairesinde. 

&lark!JCle: 
Sut g • 6 Kanal tepe, Yenflt6Y, 

• ibreti 

••um ·~· S. C .....,... 
nadan Amam Bekir, lobataa 
AD efendinin otla lamail, 0.-

• 
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ı~ HABE~LERi ) / 1-vAKı~r 
F enerbahçe galip geldi l l 111'Ş•meve:,.~:~7:'.~~:~j 

ŞEH [ Memleket haberleri f 
Torbalıda 

Torbalıdan Anadolu refikimize 
bildirildiğine göre S. Fırkaya gir
miş olan Torbalı halkı bu teşekkü
lün ilk zamanlarda zannedildiği 
gibi müfit olmadığını anlıyarak 
toplu bir halde istif aya başlamış· 
lardır. Bu hareket karşısında S. F. 

Maarif vekili 
Dün daıüJtünunda bir 

içtimada bulundu 
ocak idare heyetini teşkil eden ze- Esat B. dün akfam Ankaraya 
vat ta istifaya mecbur olmuştur. gitmiftir 
Heyet yarı yarıya inhilal etmiş va- Maarif vekili Esat B. dün öğ-
ziyettedir. Diğer azanın istifasına leden sonra Darülfünunu ziyaret 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. etmiı ve btitün müderrisler tara-

Boksör Selami fından istikbal edilerek eminlik 
. İzmirde incir amelesini greve teş- odasma almmıftır. 

vık etmek cürmile maznun Vekil B, biraz istirabattan 
boksör Selami Efendinin evrakı sonra büyük salona geçmiş ve 
mühstantiklik tarafından sulh caeza burada hazır bulunan bütün fa
ma kemesine verilmiştir. 

Kız kacırma külte müderris ve hocalarının 
Tirenin Eğride;e köyünde Ali- ittirakile mühim bir içtima ak

nin kızı on yaşında Hatçeyi ayni tedilmiştir. 
köyden İbrahim oğlu Mehmet, Hü- Maarif vekilimizin riyaset et
aeyin, dülger Mehmet cebren ka- tiği bu içtima iki saat sürmilş 
çırmışlardır. Failler jandarma ta- ve vekil B. hükumetin pr?gramın
rafmdan silahlarile birlikte yaka· da maarif hakkında çizilmiş 
lanmışlar ve Adliyeye teslim edil- esaslar hakkında izahat vererek 
mitlerdir. bundan böyle Darülfünunda e-

y eni bir gazete hemmiyet verilmesi icap eden 
İzmirde pazar günündenberi ablak inzibat ve terbiye üzerin· 

"Hürriyet,, isimli bir akşam gaze- deki kanaatlarını anlatmış lır. 
tesi intifara başlamıftır. Bundan sonra bir çok müder· 

Kaymakamı dövenler risler Darülfünunu alakadar eden 
Cumarteıi günü Sivrihisar kay· h l'f l 1 

makamı İhsan Beyi dövenlerin üç mu te 1 mese e eri tahlil ve teı· 
değil altı kişi olduğu yapılan tah- rib etmişler ve vekil B. in bu 
kikat neticesinde anlaşılmış maz- husustaki mütalaaların1 diolemiş
nunların altısı da yakalanarak Ad- !erdir. 
liyeye verilmiştir. Vekil Bey dun akşamki ekis-

Urla cinayeti presle Ankaraya dönmüş ve 

lsfanbul muhf elitini bire kartı 
iki ile mae'up ejfi 

Galatasaray spor nıtitekaitlcri İstanbı 1 J spor 
mütekaitJerini üçe l<arş1 bir sayı ile yendiler 

lstanbul şampiyonu ve ıiıt tını almasına gelmiıti. Sarı-Jaci· 
turnuvası galibi Fenerbahçe ta- •ert takım alkışlar arasmda sa
kımı dün Istanbul muhtelitile haya çıktı. Sahanın ortesına üs
mukarrer maçını yaptı ve raki- tftnde mUkifatlarm bulunduğu 
bini 2-0 mağlôp etti. bir masa konmuştu. Fenerliler 
Maçın tafsilibm vermezden bu masanın etrafında toplandılar. 

evel bu neticenin evelden tah- Mmtaka futbol heyeti reisi Hamdi 
min edilen ıekilde oldujıınu bey geldi ve F enerJilerin mu
ıöyliyelim. Fenerin, kıymetli bir vaffakiyetlerini hülisa eden kısa 
oyun uılubundan mahrum olma- bir nutuk okuyarak şiltleri verdi. 
sına raimen insicam kabiliyeti iki dakika sonra maça baş
az bir rakibe karşı muvaffak lanı yordu. Fenerliler şu şekilde 
olacağını bilmek keramete mn- sahaya çıkmışlardı. 
tevakkıf degı'"ldi. Bu mubtelitin Rıza 

. b t Kadri Ziya 
teşkilinde göıterilecek ısa e Ceut Sadi Reşat 
belki ne icenin ıeklini bir az Lutfü AlA Zeki Muzaffer Fikret 

değiştirebilirdi, fakat ortaya çı- Buna mukabil muhtelit te ıöyle 
karılabilen muhtelit bu fırsat •e teıkil edilmifti: 
ümidin de kaybedildiğini göste- Avni 

Halil Hüsnil 

ı aylığı Kuru~ 1511 
; 400 80 1 

{) • 7511 ı 4)\J 

12 1400 l70lı 

Cemaziyelevve)G:' 

1349 16 ı 
J 

Bu gecek ı Ay # 

Güneşın aogu~u : ô,C6 - batıJı 

Aym do~uşu ı8.3~ - Dalı11 • 

-
Namaz vakitleri 

~aba'ı oıı.. ıı.ınd 
.. 47 12.oı 15.10 

Hava.: 

Akt•T• V.-11·. , 
17.37 19 07 

17. 'Jı 

13 I 

tm..,•'c 
4,29 

Dün azami h:ırareı 23derct·e olmuş· 
rur. Bugün m ucav:ı~ıı şiddetle poyra 
esecek. hava bulutlu olm.:nktır 

RtJ.dvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ons kadar alanırk 

fasıl. 

Sinem.ıl.ır : 
riyordu. Suphl Nihat Hasan R.. ük 1 G lataaa Alkazar - Fahişenin hayatı uy maçtan eve 8 

• Muht,.cem Nazım Orh•.. Utı·f Rebı·ı· b 
b ı t k "" • ., Aremdar - Mujik kal i 

ray tekaüt takımı lst•n u e a• Maç zaman zaman iki tarafın Aari - Kınlı sevda 
· ntler muhtelitile kartılathlar. hakimiyeti albna geçti. Maama- Ekler - Şeh\et diyan 

Maç çok zevkli çok hararetli fih Fenerlilerin daha bariz bir Elhamra - Aşk valsi 
oldu. Neticede muhtelit, fena tefevvuk gösterdikleri mllşahede Opera - Ebedi serseri Urla hakimi ihsan Ziya Beyi Haydarpaşa istasyonunda maarif 

öldürmekle maznun Giritli Muhar- mensupları, meb'uslar ve dost
':'em, Zeynel zade Hüseyin ve Boş- )arı tarafından teıyi olunmuştur. 
lak Arif Efendilerin muhakemele- Tıp fakültesi reisi Süreyya Ali 
rine pazar günü İzmir ağırceza 

b. 3-1 l dili .JL N t k. S U · Beıiktq Hilal - Sefalet zambağı ır oyundan ıonra maçı e e · yorıııu. c e ım arı - cı-

mahkemesinde devam edilmiş ev- B. de ayni tirenle Ankaraya 
velce dinlenen §ahitlerden Seli- gitm_iı_t_ir. . 
nikli Hayrı Bey hakkında vaki is
tizaha Urladan gelen cevap okun
muştur. 

~u cevaba nazaran Hayrı Bey 
3 nısanda tevkif edilmi§ ve bir ay 
mevkuf kalmıştır. 

Cevap okunduktan sonra maz" 
n:ın vekiHeri söz alarak Hayrı Be
yın evvelce verdiği ifadede vak'ayı 
gördüğünü söylediğini halbuki şa
hidin o tarihte mevkuf olduğu ge
len cevaptan anlaşıldığı söylemiş
ler ve ayni şehadeti teyit eden bak
kal Mahmut Ef.nin şehadetinin de 
Yalan olduğu anlaşılıyor, demişler
dir. 

Muhakeme başka bir güne talik 
edilmiştir. 

Nnnızetlikten feragat 
lzmirde müstakil namzetliğini 

lcoyan lktısat şirketi müdürü 
Agah B. bundan feragat etmiş 
ve ne,rettiği bir beyanname ile 
Halk fırkasına girmiştir. Agah B. 
beyannamesinde lzmire gelirken 
Fethi B. le Konya vapurunda 
konuştuğu gizli şeyleri ve mu
halefetin içyuzunu gazetelere 
vereceğini yazmaktadır. 

1 f ktısadi haberler 1 
Damı zl.k boğa 

Balya boğalarını ıslah etmek üzere 
BulA"aı istandan damızlık boğa mubayaası 
takarrür etmiş ve bunun için dı- umumt 
vilayet meclisince vilAyetin 930 bütçe
sine 3000 Jir:ılık bir tahsisat vazedilmişti. 

\.ilayet baytar müdüıü Behçet bey 
damızlık boğa mubayaa etmek üzere 
Bulgarisıana hareket etmk•tir. 

Balıkesir de Zeytinler 
Zıraat lıankasının zeytincilere müm

ı. ün olduğ'u kadar geniş ~aldhiyet dahi
linde ikrazatta bulunması temin edil
miştir. Şu zeytinlerin idrak zamanında 
böyle bir tedbirin ittihazı çok l!zımdı. 
Bu tedbir şayanı memnuniyettir. 

Zettin tasirinde .kullanılan torbaların 
gümrü-k resminden muafiyeti hakkın-
da müstahsılların mcb'uslar vasıtasile 
yaptıkları teşebbüsat Maliye VekAleti 
tarafından müsait bir şekilde karşılanmış 
ve torb:ılann .gümrük resminden muafi
\'eti tahtı temıne alınmıştır .. 

ZeyUn yağ fabrikatör
lerinin istidası 

Ayvalık Zeytin yağı fabril:atörlerl 
tarafından B.m.m. riyasetine bir istida 
takdim etmişlerdir. 

13u istidada: 
Tüıklyedeki zeytin yağı isıihsalaıının 

ihtiy:ıcatınızdıın fazla olduğu ve hariçte 
fazla rakipler bulunduğu, hunun için 
zenin vağ fabrikatörler inden tesirden 
ev~el aİınan muamele vergisinin tecilini 
istemektedirler. 

fznıirde bir cinayet 
Ç:ırşanba günü sa11t onbir buçukta 

Kızlar a~:ısı hanı önünde bir cinayet ol
ınuştur. Otuz senedenberi arkadaşlık 

eden iki kişi aıasınd:ı bir kaYga çıkmış 
ve ÜsJ..i.ıplü l lıın:r ismindeki şahıs; ar-
k 1 m1nınnnıuı11111u·111ıJıtmM11f .. 1111ımııu 11111ıttt11111111n11111011ınuııuıınu11l1tllhH11trttım 
adaşı Edo namile maruf Edibi çakı i e 

Yar:ıJa,·arıık öldürmüşıür, Ka,·ganın sebebi sol gözüne vuruyor Ilaverde siyah saplı. 
- büyük bir sustalı çakı ile vurarak sol el'An kat'i rnrette resbit edilememiştir. . 

omuzu üzerinden Edo'yu yaralı,.·or. Fakat bir c;ahidin ifadesi vak'ııdo ahl:lk-
• d k Edo'nun vurulduğunu görenler ko-sızlıınn tesiri oldull·unu mey ana çı ar- 1 k d ... d h 

~· ö şarak ge iyor ve en ısını er al mem 
rnış gibidir. leket hastanesine kaldırıyorlarsa da şir-

CinO\'et şu suıetle olmuştur. rnni terkovenin kesilmesind·n dolayı 
ÜskÜpJü JJaver kırk iki ve arJ,~.daş~ Edo fazla .kan kaybediyor. ve vefat edi-

F.:do kırk üç yaşındadır. Akşam uzerı 
buluşan iki arkadaş kızlar ağası hanında
ki odalarında biraz rakı içtikten sonra 
Tilkiliğe giderek bir musevinin me):~a
nesindc eyice sarhoş olmuşlar ve mute-
11.kiben yemek yemişlerdir. Bu sırııda 
Edo çıkıp gitmiştir. Fakat arkadaşı Ha 
Ver; akşam üzeri paralarını Edoya teı

~lın ettiğinden me)lıaneciyc para vermek 
ıçin Edo'yu aramağa gidiyor, bulup pa· 
rasını veriyor, sonra bcral'erce Kızlar· 
ağa ı hanındaki odalarına dönüyorlar. 
Tam han önünde ikisJa'.rı arasında bir 
•kvga çıkıyor. Edo yumrukla Ilavcrin 

yor. 
Dinlenen şahitler Hııverin "aranlıkta 

Edoyu omuzundan vururken gö!"dükleri
ni sÖvlemişlerdir. 

Haver de itiraf etmektedir. Fakat 
sebebini söylememektedir. 

Yalnız bir şahit; hatil ile maktul 
arasında bir çocuk meselesinden müna
kaşa edildiğini ve sonra kavgaya tutuş
tuklarını söylemiştir. Vak'anın tahkikatını 
müddeiumuml muavini Şükrü Bey yap
mıştır. !\etil dün birinci müst:ıntikliğe 

verilmiş ve isticvap edildikten sonra ha-
pishaneye gönderilmiştir. 

1 k d d •k• Etuval - Cennet budur keybetti. vcrtli er i i evre e ı ı sayı 
ti Franıız - Kalp hırsızı 

Sıra Fenerbabçenio ıampiyon· yaparak maçı 2 - O galibiye e Melek - Bayat daJgalaıı 
luk şildini •e turnuva müklıfa- bitirdiler. Şık - Zoraki korsan 

"'"""'"'"'""''•111•--.......... ,....., _____ ,_,_ ... , ... u..,_ ... ••--••1• •-· .. --_,... SüreyyaKadıköy • Demon)'a 
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Hıdılttrınıız. h.ılclıında 
bir r.ıpor 

Kolonya fahri konıolosumuz 
tarafından Almanyada Tflrk ha
lılarının raibetini temin maksa
diJe lkbsat vekll.etine bir rapor 
gönderilmiştir. ·---------Poliste 

Evkaf ambarından .. 
Sultan Ahmetteki Evkaf am

barlarına bır!ız girmiş ve 10 bin 
Jiradan fazla kıymet tahmin edi
len halı ve gümüş çalmııtır. -

Küçük haberler 

Gaziıiocularm ictimaı- Lok.ın
tacılar ve bJrabanecile evvelki gün bir 
içtima aktetmişler ve bira fiatlarmın in· 
dirilmesi için teşebbüsatta bulunmak üze· 

re Ankarava bir heyet göndermeğe karar 
\'ermişlerdir. Cenyo, Aptullah B. beyler
den mürekkep bu bevet bu hafta içinde 

hareket edecek ve fiatlar indirllm"zse 
Aomonti bira \•e rıı.kısını satmayacaklardır. 

Spor yerleri - için belediye bir 

talimatname yapmıştır. 

Harici ticaret 
sonunda dördüncü vakıf 

daireai - ay 
handa işe baş· 

lancakur. 

- Şirketler komiseri :_ Remzi P. 
Ar.karadan dönmüştür. 

Ticaret ode:asında - Cenevrede 
toplanacak Afyon kongrasına ne suretle 
iştirak edeceğimizi ~örüşmek üzere dün 
bir içtima yapılmıştır. 

Teoavüzk6ruk ecen atiretler 
Urfadan alınan haberlere göre 27 

Eylül tarihinde Unzan, namile maruf bir 
aşiret hududumuza uarruz etmff ve 25& 
küsur avenesJ üç otomobille (Haran) ka· 
:ıası cıvanna girmiştir. 

Burada sakJn olan Cümeyle ve Si-
yale aşirett bat ü~erlnde Aneze ~iretinin 
miltecavizlerine yetişmişler ve müsade
meye başlamışlardır. Müsademe netice
sinde Cümey]e aşiretinden biri maktul 
ve iiçü mecruh düşmüştür. Aneze aşire
tinden altı maktul vardır. Mecruhlarda 
varsada adedi malOm değildir. 

Anezelerin gasp ettikleri koyunlar ta
mamen istirdat edilmiş ise de devrelerin 
bir kısmı cenuba geçirildiği için alına
mamışıtr. Fakat buna mukabil müteca
vizlerden maktul düşenlerin atları, tü
fenkleri alınmış ve reisleri Mühçlime ait 
olup ermeni bir fÖför idaresindeki (over
lant) markalı tenezzüh otomobili şöföri 
ile beraber yakalanmıştır. 

Otomobil ve töförü Urfayı getiril
miştir. Müsademe esnasında Aneze aşlrer 
reisi Mühçümün sol gözünden \'e sağ 
elinden olmak: üzere iki yerinden yara
landığı ve berayi tedavi otomobille Ha 
!ebe götürüldüğü söylenmektedir .. 

Bu mütecavizler arasında hukOmet 
tarafından takip edildiğinden cenuba fi
rara muvaffak olan Karakeçili aşireti re-
isi Abdülkııdirle avenelerinin men."l t ol· 
duğu anlaşılmaktadır. 

Bundan maada 30 eylülde Urfadan 
Suruca giden Esat ismindeki bir jan 
darmamız (Şebek) ile (Feyruz) arasında 
cenuptan gelen şakiler tarafından şehit 
edilmiştir. 

Katilkrden dördü cenuba kaçarken 
tam tiren hattı üzerinde yakalanmışlar
dır. Ermeni oldukları söylenen diğer 
arkadaşları biraz müsademeden sonra ce-
nuba geçmeğe muvaffak olmu~lardır. 

Kari şikayetleri 

Kocaeli vapuru süvarisin 
teşekkür 

Salı günü Karabigadan kal 
Seyriıefain idaresinin Kocaeli 

puru fırtınadan dolayı ancak 
sabah limanımıza gelmİ§tİr. Va 

yolcuları namına Bodrumlu İs 
Hakkı Bey tarafından gazete 

gönderilen bir mektupta göıter · 
teıhili.t ve hoş muameleden do 

vapur ıüvariıi Tevfik, üçncü ıü 
Agah Beylerle vapur katibine 
nen teşekkür edilmektedir. 

lst. B. Darülbedayi temsille 

Bu akşam 

saat 21 bu 
çukta: 

Mektup 
3 Perdelik 

Piyes 
Yazan: ,Y.S. 

· l\laugham 
Tercüme e. 
den: 

A. l\J uhtar 

ISTAHBUL BELEDIYES 

~~~~ ~~ 
fiti 

ı il it lll 
Geçen seneki gibi s:ılı akşamlan 

allim ve talebelere. ı;ııqamba akşa 
lan ünifoımalı zabitana ve cumaıt 
akşamları umuma. ıenzild.t 'ardır 

Müıkirat umum mOdOrO -
Asım B. imı!At müdürile birlikte Ana
doluda bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

18 Bulgar genci - Dişçilik 
tahsili için np fakültemize geçirmiştir. ~

o--:=cı--::ıet-act-~c::-.;:,sc::~~==-.a:: c::.-:::ı 
Mevsimin en bilyük sinema ha-
d~sesi:·· Hiç . bir filimle kıyas e· 

1 
dılemıyen bır şaheser ... Pariıte 

Liman tirketi - Heyeti :umumi
yesi toplanacaktır. 

Tahlisiye müdihil - biner fen 
heyeti karadeniz boğazı haricve gld erek 
tetkikata baılaınışlardır 

T eşrinievvelin bir haftaaında
Şehı imi vfe J 88 polis vak 'ası olmuştur 
bunun • 8 i cerh ve 45 i hırsızlıktır. 

Berberler cemiyeti - Bugün 
ro. 16 arasında senelik kongrasmı yapa
caktır. 

Akdeniz vapuru - Bugün hal· 
ayya götürülecektir. 

750 inci dafa gösterilen filim ... 
Dünyada aüper prodüksyon it-

• likına ıeza yegine filim. Ve ... 

.Morice Chevalier 
VE 

Jannet .Macdonald 
1n temsili muhteıemleri olan 

~ A · k Resmi 
~ Ş Geçidi 
ceJo· ... ._~c-cs· ... ._.~a-c:~~c~==c~==~c:--==c:::~~c: ... ~ 
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M. Meclisindeki araretli Müna· 
kaşalar Nasıl Geçmişti 1 

ALEMDAR zadeler 
VAPURLAR! 

Seri ve lüks Karadeniz postas 

Serbest Fırka Liderinin adlt, mail ve iktısedl cephelerdekı 
tenk tlerine kartı Vekiller terafındın verilen oevıp11r 

vazıh va kuvvetlidir 

M•ıllet vpuru 12 
Teşrini evel 

Pnlftl rünü akpmı ıaat 
18 de Sirkeci rıh-

MEKTUP 
[ Üst tarafı dünkü saymuzda] te:.kil etti yolunda propagandalar ol· tımından hareketle (Zonguldak, 

Nuri Bey (Kütahya) - Buyurunuz du. Bunu mUstahberatımızda gördük. lnebolu,Ayancık, Samıun, Or-
okuyun. Tabiidir ki .Fethi Bey ve burada hazır du, Gireson, Trabzon, Rize ve 

Şükrü Ka)a Bey (Devamla) - Nuri arkadaşlan yapmadılar. Ama intihap- Hopaya azimet Ye avdette 
beyefendi müsaade ediniz siz de söz alır Jarda bütün ihtirasların doğdufu, btl· Vakhkebir, Görele ve Üayeye 
sınız. Fethi Beyfendinin yaptığını yap· tün sinirlerin gevşediii ve btittin nef- dahi utrayarak avdet ede-
mak mecburiyetinde kalacağım. s.-ıniyetlerin uyandığı memleketlerde 1 cektfr. 1 

l\tÜJt"SlTLER böyle değil idi. Jntihabatta her nevi 
Sonra efendiler pek fıla bilirsiniz ki propagandalar mübahtır. Halbuki ba- MOracaat mahalli: lıtanbul 

1'"ethi Beyi karşılı) an vatandaşlar a- kikat bu değildir. Hakikat Reisicümhur Meymenet Hanı altındaki ya-
rasında daha bir takım zabıta ku) uda- Hz.ni .. Reisicümhur sıfatile kendileri· ııbane. Telefon lstanbul 1154 
tında isimleri olan adamlar Yardır. Bir ne yazdığı mektupta alenen musarrahı============ı=== 
takım müfsitlcr ~ardır. Fethi B. bunla- \'C muvazzahtır. Ve kendilerinin H. 
ra da burada arkadaşımdır, cümhuri· Fırkasının daimi ve ebedi reisi olduk· 
yetçi lfıik arkadaşlarım diyecekler mi· tarını müteaddit defalar ilin etmişler
dir? Menemende fesleri kalıpladılar, dir. (Şiddetli ve sürekli al/aflar) 
Balıkesirde tekkeleri süpürdüler, Ak· :-.02 YERDE iNTiHAP 

adık zade b'raderrır rapurıarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks posıası 

Darülbedayi, bu mcysimin 
ikinci eserini de sahoeye koydu. 
Bu, W. Somerset Maugham isim
li bir lngiliz muharririnin eserin
den terceme olunmuş bet tablo
luk bir piyestir. 

lngiliz tiyatro seyircisine ber
glin görmekten bıkbğı kendi 
hayat ve muhitine ait manzaralar 
haricinde yeni bir mevzu göster
mek maksadile yazılmış olan bu 
eser, lngiltereye uzak yerlerin, 

hisarda bayrak açtılar, Fethi B. bunla-

müstemlekenin, müıtemlekede yaıı
yan lngilizlerin hayatını dekor 
ittihaz etmiş, onun arasından 

intihap kanunu yepyeni bir kanun- • N o·· N u bir glSoUJ macerHIDI anlatıyor. 
ra da arkadaşım diyecek mi? Hulasa dur. Yeni esaslara müstenitür. Bu ka· 1 Singapor havalisinde bllyllk 
bu eleman içinde bir takım müfrit ele- nur.da ufak ıereı. ~ühuller olduğunu •apuru12 Pazar -"•n 
manların bulunduğunu kabul etmek görmekteyim. Bu zühuller vaki olduk- ... bir çiftlik idare etmekte olan iyi 

tqrinievel aktamı k l 1. kid b · in T · zaruridir. Bunlar dosvalarda mevcut- ra kah tamim suretile, kah yerine ce- a P ı, orta ze a ır gı ızın 
" ~ Sirkeci nbbmmdan kalkarak · ı k tor. Binaenaleyh Ji'ethi Beyefendiyi vaı .·ermek suretile düzeltiyoruz. Tef- on senelik karısı aynı mem e et-

kendi isimlerini \'e şahsiyetlerini hep· sir ve tadile muhtaç olanlar içinde sa· Zonguldak, lnebolu, Ayancık, te yaşıyan genç ve gGzel bir in-
si üzerine bayrak ve örtü ) apmasından lflhiyettar olan makam büyük millet Samsun, Ordu, Giresun, giliz delikanlısile münasebette 
kendilerini korumak isterim. Faydala· meclisidir. Oraya arzedeceğim. Türki· Trabzon, Silrmene ve Rizeye bulunuyor. Delikanlı, artık bu 
nni her vakit arzederim. Bu memle· yede son kanuna göre 502 belediye in· azimet ve avdet edecek- kadından bıkmıştır, yerlilerden 
ket zaman zaman gırrip garip propa- tihahı cereyan etmektedir. Ve bu inti· tir. 
-ndaların revaç bulduğu bir yerdir. baba Uç milyon ntand•• ı .. tira.k etmek çinli bir kadınla yaıamıya baı-
·- _. ası T afıilAt için Sirkeeide h b hali 
lstanbuldaki propagandalar, Anadolu- tedir. Aldıtımız şikayetler bügün • dün lıyor, bunu a er alan ve 
daki propagandalar, buglin bu propa- kii son §ikayet dahil olduğu halde • 28 Meymeaet bam albnda acea- kendisini sevmekte olan Misis 
gandalarn ı.apılaraı, mahkemeye düşen yerdendir. Şikayetlerin adedi ~ktur. , tahiıaa milı'acaat • 

1 
Stanley, kocasının eYde bulun-

bir çok vatanda lar ,ardır. Propagan· şikiyetlerin nevi çoktur, şikayetlere Telf. lataubul 2134 madıg" ı bir gece geç vakit uşak-
) .d. D d"I k" . . ..___ Fak t U"Pll iP ıa ... • ım11•111 --daların as ı şu ı ı: e ı er ı vergıyı imza ko.> anların miktan çoınur. a lanndan birile bir mektup gön-

tahfif etmek, ~ergi hakkında konuşmak 28 yerdendir. 502 belediyenin 28 zinden 

S ,. f • dererek genci evine çağırıyor. 
hatta vergiyi kaldıracağız diye konuş- şika)' . almak belediye intihabatınin eyrıse aın 
mak ta filhakika meşrudur. Ama vergi fena olduğuna mı işarettir, yoksa iyi • Delikanlı, geliyor, kadının mu-
kalkacak, vergi kalkmıştır, demek bir olduğuan mı? Lfttfen hakem olunuz da habbet ve şiklyet sahneleri ara-Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
cürümdür. I<,ilhakika bunu Fethi Be- ~öyleyiniz. 5Hkayetler tahkik edilmedi sında arlık kendisini sevmemek· ·• Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 
yefendi söylememiştir, ama, dostları deliler: Şikayetlerin bu nevini tahkJk Mühtırdar zade ham altında Tel.Ist.2740 te olduğunu söyleyince Misis S-
BÖylemiştir. Bunu mahl emel erde hu· etmek dahiliye vakAletinin sal ;hiyeti tanleyin tabancaaile karıılaııyor. 
gün söyliyenler mevcuttur ve muhake· dahilinde değildir. IZll'r l'R'IİJıl'fol'ı Kadın, genci öldürmüştür. Ken-
me olunmaktadır. Fethi Beyefendi, fes f~fenc'!iler, esnayı intihapta şiklyeti 111 Ullll disinı kurlarma1'lçın iffe6ne ta-
giyilecektir dememi tir. l•akat fes gi· , · ettirmek ve intihabatı durdur· ( GÜLCEMAL) Yapunı 13 
vilecektir. di.'e fe terini alıp satmak mnk müdahalenin tam manasile bir T arruz edildiğini Ye namusunu 
., . eşrinievel Pazartesi 14,30 da d k k d 
lstiyen adamlar ,ardır. rcthi Ile)efen·'ınüdahaledir. lntihabat biter, şikayet· mildafaa vaziyetin e alara e-

Galata rıhtımından kalkarak di Arap harfleri gelecek dememiştir. Jer mukayyettir. Tahkikat yapılır ve likanlıyı, 5ldlird.üğilnü söylOyor. 
Ama, \rap hurufatı gelmistir istiyen· lüzum görülürse ,.e filhakika şikayet Salı sabahı lzmire vanr ve Muhakeme... Misiı stanley 
ler yazsın di)en adamlar vardır. Daha valdse şurayı del·lete gönderilir, Şura- Çarıamba 14,30 da lzmirden ademimes'uliyet kararı alacaktır, 
bir çok propagandalar yardır. Bu yı dc,·let icabını yapar. kalkarak Pertembe sabahı fak at bu sırada avukatına orta-
propagandalar memlekette dalga ha- 502 intihabı durdurmak bu memle- relir. da Misis Stanley tarafından mak-
Jinde ilerlemeı.tedir. Bü) i.ik bir tehlike ketin iki ay d:ı.ha intihap işleri için si· Vapurda mUkemmel bir or-
irae etmez. Fakat hükumeti tedbir al- nirlerini bozmak ve memleketin iktısa· tule yazılmış olan davet mektu-

keıtra ve cazbant mevcuttur. h b ·ı· mağa mecbur eder. Biz bu memlekette diyatmı h.ıleldar etmek değildir. Dün- bunun bulunduğu a er yerı ır. 
tedbirsiz hükumetlerin çok cezalannı ya· her tarafın yapılan hattı ha- lf1bZDn hJ' ,. cı· Post• - Kadını asılmaktan kurtarmak 
çekmis bir ne iliz, otuz bir mart hadi· reket budur. Biz memleketimizi siyasi D r o waıl için bu mektubu ortadan kaldır-
seleri göz önünde iken bir dahiliye Ye· ihtirasat i~inde uzun zaman rahatsız (CUMHURiYET) vapuru 14 mak lazım. Mektup onbin dolara 
kilinin yastığa dayanıp hadisata seyir- va h.~tn edemeyiz. (Bravo BeBleri) Teı- ~ 

1 
k . satın alınıyor. Ademimes'uliyet. 

ci kalması kadar bü) ilk bir gaflet o- U çüncU ne\'i şikayetler, memurlann rini- 't'a ) a şa m) 
lamaz. Ve Ö) le yapan bir dahiliye ve· müdahalesi meselesidir. Memurlann "'- -' Çihlik sahibi Mıstır Stanley, 

evel --ı.;, h · k k kili burada bir sani:) e huzurnuzda du- r ·· ·"lhalesidir. Bunu tahkik ettik ve karısının apısten çı masına pe 
Galata rıhtımından kalkarak k k h ramaz. Bu neşri)at \'e rim)at üzerine cevabını aldık. Bir kaç yere müfettiş sevinmiştir. Fa at avu atla e-

yaptığımız tamimi ele oı~uyorum. de gitmiştir. Bunlar.n hr:· vilayetten Zonguldak, lnebolu, Sinop, Şam- saplaşmak vaziyeti hasıl olunca 
[Bu tamim ei1velce uacztemizde in- ne ı,ndar şikflyet olduğuna dair ellerin- sun, Gire.un, Trabzon, Ri- onbin dolara 18tın alman mektu-

tlfar etmişti.] de cc'veller, dosyalar vardır. Bonlan zeye gidecek ve dönfitte Sür- bu okuyor. Sevdiği, kendisi için 
FES G1YECEG1Z CÜMLESi getirdim eğer tasdi etmezsem birer bi· mene, Trabzon, Görele, Gire- "d 

Görü)orsunuz ki, bunun tarihi bir- rer okuyayım. (Okuyun, lüzum yok Bize sun, Ordu, Ünye, Samsun hayatta yegane 1 eal olan karı-
dir. Be)efendinin Izmire gitmesinden emniyetimiz var. Bir taneBini okuyun ıının ihanetini öğrenmek Mıstır 

Sinop, lnebolu , Zonguldag" a ı · h d" K evvel bizim aldığımız rnalfımat ve istib scaleri) Hayır efendiler, fırkamızın Stan eyı arap e ıyor. arısını 
barat üzerine bazı tedbirler almağa himayesile, muavenetile teşekkül eden uğnyarak gelecektir. bırakıp gidiyor. 
lüzum görmüştük. Filhakika Fethi Be· bir fırkanın gelip te ana frrkaya yan· Bu mevzu esasında orijinal ve 
yefendi bu rivayatı tekzip buyurdular. hş hareket ediyorsun, kanunlan yan·· ı 1 merak verici olmamakla beraber 
Ama sözleri lzmirde AJsancakta nasıl lıs hareket ediyorsun, demesi hakika Zayiler 
karşılandı. (Fes giyeceğiz) diye yapı· ten beni çok müteezzi etti. Beni çokı-...... ----------·--~ tertibi de seyirciyi ıonuna kadar 
lan propagandalan reddettik, dediler, müteezzi ettiği içindir ki, bütün bunla· 928 senesinde çatalca kız mek- heyecanla sürükliyebilecek şekil-
fakat (fes gi) cceğiz) derken sözleri n ibraz ederek Fethi Beyefendinin fi· tebinden aldığım tasdiknameyi de değildir. Eserin intriki basit-
kesildi " alkıslandı. kirlerindeki vehmi izale etmek istiyo· zayi eyledim yenisini çıkaraca- lir. lngilizin müstemleke ahaliıin-

Ondnn sonra Nuri He)efendi izah rum. Yoksa hükumetin çok dürüst ça- ğımdan eskisinin hükmü olma- den nefretini ıösteren, yerli e-
ettiler • lıstığına arkadaşlanmm kani balon· dıgv ını 1·1aA n eden·m. ı. 1 • h d haliyi dalavereciliK e ıt am e en, 

Nuri Bey (Kütahya) - Hayır ben duğuna eminim. Antalyadan iki şiki· § l599 numaralı şoför ehliyet- d l 
izah etmedim. ) et geldi. Fethi Beyefendinin aldığı §i· çinlinin afi yon kollan ığını söy i-

Şükrü Kaya /Jey (IJcı-amla) - Son- k,ıyetJer bize de gelmişti. Reisicttmhur namem kaybolmuştur. yenisini yen teferrüat belki lngiliz seyir-
ra Dahiliye vckaleitnden ve bilhassa Hz.nin aldığı şiki\yetler de k~tibi umu- çıkaracağımdan eskisinin hükmü cinin hoşuna gider. Muhteris bir 
başvekilden de aldığı direktif üzerine milik Yruııtasile tarafımıza tevdi olan- yoktur. kadının cinayete kadar iİden 
gösterdiği faaliyet l"ethi Beyin bilhas- muştur. Kadıköy gazhınesinde şoför: aıkı ve orta zekl ve seviyede 
sa mu\·affak olmalarını temine matuf AN'l'ALYADA NELER OLMUŞ? Hafız Hüseyin 

1926 d F "h k bir erkegv in sevilmediğini anla-
idL Yaptığımız hiitün tamimlerde Fet· Bu şikayetlerden birisi Antalya mü· § senesin e atı as er-
hi Beyin Ye arkadaslarının hürriyetini messili Dr. Burahnettin Beyden ve di- hk ıubesinden aldığım askerlik yınca muımahil bir halde çekilip 
hakkını ihl.il etmi)erek istedikleri yer· ğerleri ele Antalyalı vatandaşlardan- vesikamı zayi ejledim. Yenisini 0 itmcsi de bir çok defalar gö-
d k 1 · · h ıı b 1 d A talyada ilk teıahllrat mtlsaad ;ülmüş, bir çok piyeslerde daha e nutu Hrme erını 'e a on un an ır. n e alacağımdan esl<iıinin hükmn 
dinlemesini temin ediniz dedik. Yani 'c izin almadan bir takım kimselerin iyi bir tarzda ve ma~a~etle kul-
fırkamızın kendi eserini kendi elile bogw • nüma) isile başladı. Daha orada resmi yo3k1t7ur1·.ev"ııu··,ıu·· ' h }anılmış iki ruh haletıdır. ... Boyabatlı ) a ya oğul 
mağa hakkı tabii idi. (Handeler). t şekkiil olmamıştı. Sonra resmt teşek· !arından: :ıtılmış Sahnemizin yabancı olduğu 
NASIL PROPAGANDA YAPILIJI? kül icin Dr. Burhanettin Bey hükiı~e- § 925- 926 senesinde Erenl<öy } eni lngiliz eserlerinden bir ni.to-

Efendiler, bu propagandalar çok tc müracaat ederek izjn aldı. Miting 
başka mahiyetleı almıstır. l] lu J"eisimiz ~ nptı. Mitingte cok ağır sözler söylen· kız lisesinden aldığım diploma ınune vermek faydalı ve iyi olur, 
Gazi Hz.nin ismi karıştırılmıştır. Gazi di. Fakat nihayet kritik idi n taham· Feyziati yangınında yandığınden fakat o nümur.e her halde bu 
bizi ismet Paşa) ı düşlırmek için ve mülümü1 çoktu. Bazı garip sözler de yenisini alacağimı ilin ederim. 1 iyes olmamalıydı. 
Fethi Beyi başvekfı.lete getirmek için [Devanu IJOrınki sa11ımızda] flrdcs Mehmet Mektup piyesi darillbedayi 

sahnesinde bir hafta oynanılacak, 
şöylece Yakit geçirmek için gi
dHip görülebilecek, fakat aran· 

mak ve tekrarlanmak mazhari
yetine kavuşmıyacak bir eserdir. 

Darülbedayi san' atklrları ae
yirei için bOyOk bir cazibesi ol

mıyan bu piyesi tahammül edile
bilir bir hale getirmek için çok 

çalıştılar, bunda muYaffak ta ol

dular. Cinayeti iıledikten sonra 
kendisini kurtarmak içi• irade-

sini ve zekasını sonuna kadar 

muvaffakiyetle kullanan kadın 

rolünde Neyyire Neyyir hanım 

iyi idi. Orta zeki, orta ruh, or

ta kabiliyetteki koca rolünde 

Emin Belig Bey de muvaffaki

yetle oynadı. Temsilde en çok 
muvaffak olan (. Galip Beydir, 

kadının avukatını küçOk Ye ikinci 
derecedeki hareketlere kadar 
hesaplı, itinalı, canlı oynadı. 

ikinci derecedeki rollerden 
avukatın dalavereci kltibi çinli 
ong Şi Seng rolUnde Tallt Bey 
dikkate ıayandır. 

Refik Ahmet 

o Bulmaca o 

Bugünhü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aıağı: 
1 - Kambur ha~ \'an (4), manasız (4j. 
2 - A, B, S, (5). 
3 - - başı (3), m:ıan (3). 
4 - Vılıl}et İniidürü (4), aksilik (4). 
5 - Bir cins doktor (3), haç (3), tor· 

pü (3). 
9 - Gelin peçesi (5). 
7 - Eşkh a (3), takat (3), mldenf 

çnnok (~). 

8 - Acemce e\ rt (4), beraber (4). 
9 - Ben (3), kemer (3). 

10 - f:üldür"ün aksi (5). 
11 - l•'enalık için toplanan kumpan~ 

ya (4), birgün (4). 

Odaya yazılm1yan 
doktorlar 

Etıbba odaıı heyeti idareıi ııh
hiyc müdürlüğünde bir içtimada 
kendilerine uzun müıadde edile
ceği halde hali odaya kaydolun
mıyan doktorların cezayi nakdi ile 
tecziye)erinden ıonra kayıt mu•" 
melesinin yapılmaıına karar veril• 
mittir. 



o.rır 

~~~~~~~==~~=~==!!!!I!!!!!~=~~=!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!!~~===~~==~~~~~=~~~~~ 7 - VAKiT il Teşrinevel 1930 -
• Zonguldak viayeti muhase

hususiye rnüdürliğinden bei 
Hayv 

• • 12- 0-930 Sah gun e 
has ahırlarda açılaca sergıs Zonguldak merkezi vilayetinde idarei hususiye atelyesinde ka

bili iıtimal ve istifade mahallerinde teılim torna ve pilanya Yc fi
raze tezglhı saç delme makineıile sair atelye edevatı ve Reno Kayıt ve kabul 16·10·30 perşeınbrden °18· 10·30 cumartesi akşamına kndıır sergt mahallinde 

rmarkalı Eregli, Bartın, Devrekte üç Ye Şevrole markalı Zonguldak ve 
Safronboluda iki ve taş kırmağa mahsus Zonguldak Devrek ve Bar
ba, Safranbolu ve Eregli yollarında bet konkasör makineleri 19 
teırini evvelde ihale edilmek Uzre müzayedeye çıkarışlmıtr. Talip 
olanların teminat mektuplarını hamilen encilmene müracaat etme
leri ilin olunur. 

:··· Dr. Nami···: • • • • : Berlin bp fakültesi ıeriryatından : 
: mezun Da'ıilt hastalıklar : 
: mütehassısı : 

: Şişli: Oazi haltisMr caddesı No. 182 : • • 
[ lla .. nları J : Nargileciyan eczanesi ittisalinde : Devlet Denllryolları • 

• 
_____________ ... ____________ : Kabul: 2. 6 ya nadır • 

Memurin ve müstahdemin resmi elbise palto ve sairesi kapalı 
zarfla münakasaya konmu!tur. 

Münakua 3 Teırinisani Pazartesi günü saat ~ 7 de Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

• • 
••••••••• Tel. R 4252 ••••••et • 

Jandarma imalathanesi 
ı ıa n ıarı 

Münakasaya İ§tirak edecekler in teklif mektuplarını ve mu'!akkat 
teminatlarını ayni günde saat 16,30 a kadar münakasa komısyonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpa§adaki veznelerden tedarik edebilirler. 

Çanakkale 3 N. Ju ef
rat mektebi müdürlü
ğünden: 

Irmak. Filyoı hattının Irmak cihetinden ~Sile 120 nci kilometre
leri arasında idarece ikmaline lüzum göıterılecek nevakısın İnfası 
18/10/930 Cumarteıi günü pazarlıkla ihale edilecektir. Bu husustaki 
mukavele ve ıartnamelerle vahidi fiat cetveli 15 lira mukabilinde 
Umumi idare muahsebat daireıince satılmaktadır. 

Taliplerin yevmi mezktirda ıeraiti umumiye vesikalarile bir
likte saat on beıte Ankarada, Malzeme Dairesine müracaatları ilan 
olunur. 

Haydarpafa mağazaaında mevcut olup 4/10/930 tarihinde müza
yedeye konulan, verilen fiatlar haddi itidalde olmadığından ihalesi 
.Japılamıyan takriben 20000 bot çimento çuvalı 18/10/ 930 Cumartesi 
günü saat 14 te tekrar müzayedesi icra kılınacaktır. Taliplerin mez· 
kUr ıün ve ıaatte Haydarpafa mağazasına müracaatları ilin ~lunur. .. . . 

750 ton yerli çimente kapah zarfla mOnakuaya konmuftur. 
Monakaaa 27-10-930 pazartesi gilnO saat 15 te Ankarada DeY· 

Iet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Kilo 
165000 Ekmek 

1 - Çanakkale 3. numaralı jandar· 
ma mektebi talebe efradının 1-9-930 
tarihinden 931 senesi ağustos gayesine 
kadar bir senelik iaşelerine muktke7J 
165000 kilo ekmek 6-10-930 tarihinden 
itibaren 25 gUn müddetle kapalı zarfla 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 30-10-930 per· 
şe~~e g~nü saat on beşte vilayet dai
resınde ıcra kılınacağından ihaleden 
evvel mektep idaresine müracaat eden 
taliplere derhal şartnameler verilir . 

3 - Münkasaya iştirak edecek ta
liplerin verecekleri teklifnameler şart-
namedeki şerait dahilinde verilecek fi· 
yat yaz:r ve rakamla okunabilmesi için 
açık yazılacaktır .. 

4 - Bedeli ınuhamminin % 7,5 te
minatı muvakkntesı sandık makbuzu 
ve ya hükumetçe maruf banka makbu-

Bir 
HANEN İZDEN UZAK 

yerde bulunduğunuz vakit iyi bir kaleme veya 
bir kurşun kaleme ihtiyacınız olur 

Binaenaleyh seyahate çıktığınız vnkit 

EV.ERSHARP 
EVERŞARP 

Kalem veya kurşun kaleminizi 
unutmayınız. Her vakit her 
yerde mektuplarınızı veya notla
rınızı yazmagı ve bilhassa 
uzak bulunduğunuz akraba ve 
dostlannızla muhaberede bu· 
lunmağa amade bulunacakhr. 

Ui\1U1\1l ACANTALARI 
SIDNEY NO VJLL 

VE 
ŞÜREKASI 

GALA A 
KEVORK Bey 

HAN 

almayı 

Balıkesir \rilayeti 
cümeninden: 

daimi en-
Mnnakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminatlannı ayni gilnde saat 14, 30 a kadar mllnakaaa komiayonu 
kltJpliğine vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini S lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

3000 ton katran yağımn kapah zarfla münakasaıı 3 ikinci teşrin 
930 pazartesi günü saas 16,30 da Ankarada Devlet Demiryollar
idarrsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarmı ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar 
komisyon katipliğine vermeleri IAzımdır. Taliplerin münakasa ıart 
namelerini yirmişer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

z.u kıymeti ~uharrere~i üzerinden is· 
hkraıı dahih tahv:ıltı ile borsa fiatın
dan 3 10 noksaniJe snlr esham ve tah
viJa tın teklifname ile birlitke ikinci bir 
zarfa koyarak komisyon riyasetine bi· 
rer makbuz mukabilinde verilecektir. 

• • • 
Çanakkale !l uncu ef

rat mekte! n ·en: 
1 - Çanakkale 9 uncu jandarma 

mektebi talebe efradının iaşesi için yüz 

atmış beş bin kilo ekmek 1-9-930 dan 
931 senesi Ağustos gayesine kadar 
6-10-930 tarihinden itibaren yirmi beş 
gün ınüdedtle kapah 7 . .arfla münakasa· 
:ra vazedilmiştir. 

Ilıca-Burhaniye yolunda birinci kısım itibar edilen OOX90 ile 
94X 100 üncü kilometreleri arasmda ve bedeli ketfi 15222 lira 93 
kuruş ve yine aynı yolda ikinci kısım itibar edilen 9SX 910 ile 
99X375 inci kilometreleri arasında bedeli keşfi 22116 lira 90 ku
ruş olan yolun. tamiratı esasiyeleri 30-10-930 tarihine müsadif per
şembe günO saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli ile 
yirmi gUn müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlann müna
kasa şeraiti umumiyesinde muharrer evsafı ve ehliyeti haiz olma
ları lazım gelditinden yevmi mezkurda buna dair vesikalan ve 
dipozito makbuz veya mektupları ile encümeni yiJayete ve bu hu
susta daha ziyade malümat almak isteyenlerin daha evvel encü
meni vilayete ve nafıa dairesine ilan olunur. 

Eın 1 ak ve J~-v-ta-ı-11~Bo:--a-ı-=1 k:_a_s_ı-=ı=-st_a_n~l-l u-=ı . 
sul)esi11den: Kiralık arazi 
~ 

Haydarpaşa-Ankara battı üzerinde Derince istasyonunda tesis 
edilmekte olan enjekte fabrikası mUştemilAtından fen, idare ve 
•mele binalarına ait mfinakasa evrakı meyanında bulunan (münaka
sa ve ihale ıartname) !erinin beıinci maddesindeki muvakkat te
tninatı mıktan iki bin dokuz yüz lira olacak iken sehven bin do
kuz yüz altmış lira yazılmııtır. Keyfiyet allkadarana malum olmak 
lizere Hanolunur. 

2 - Ekmeğin ihalesi 30-10-930 Per· 
~embe günü zavali saat 15 te vihiyette Esas No. Mevki Ye Nevi Senelik beledi ican 

. .. . 
Haytlarpaşa-Ankara-Jzmir-Ankara· Haydarpaşa ara1inda muhtelit 

lcatarlarla haftada bir defa işleyen doğru yataklı vagon servisi 
6-10-930 dan işarı ahire kadar haftada iki defaya çıkanlmıı olup 
berveçhi ati hareket edecektir. 

Haydarpaşadan, Ankaraya: Pa::artesi, Cuma 
Ankaradan lzmire Çarşanba, Pazar 
lzmirden, Ankaraya Cuma, Salı 
Ankaradan Haydarpaşa ya: Pazar, Perıenbe 

Ankara vilayetinden: 
1 - Anka' da hal civarında bir ilk mektep yapılacaktır. 
2 - Bedeli keşfi olan 45711 lira Ozerinden kapalı zarf usulile 

lllllnakaıaya konulmuştur. 
3 - Zarflar 16 teırini evvel 930 perfenbe gOnil saat 15 ten 

e\'•el makamı vilayete verilmek lazımdır. 
4 - Zarflara bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 3430 liralık 

bir banka mektubu veya muhasebeyi huausiye veznesine verilecek 

bu paraya mukabil alınacak bir makbuz senedi teklif zarflarına 
konulmak ve yapacak mühendisin ehliyeti fenniyelerini havi vesika 
\'İIAyet nafia baş mühendisliğinden müıaddak olarak yine bu zarf-

lara melfuf olmak lazımdır. Şeraiti anlamak isteyenlerin maarif 
lh0dUriyetine ve iştir k edeceklerin ıarflannı yevm ve saati iha
eden evvel makamı vilayete vermeleri ilan olunur. 

icra kılınacağından ihaleden evvel mek { 69 Küçüçamlacada 13-17 No. tarla 200.-
tep idaresine müracaat eden taliplere 12 87-8 Çırpıcıda üç buçuk dönüm tarla 32.-
derhal şartnameler mektep müdiriye· 219 Çırpıcıda 79 dönüm büyük bostan 600.-
tinden verilir. Balida yazılı araıi birer sene müddetle bilmüznyede kiraya 

3 - Münaknsara i tirak edecek fa. verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 25-10-930 cumartesi gUnO 
liplerin verecekleri teklifnameler şart- saat on altıda şubemize müracaatları. 
namedeki şe~it dahilinde ve~lecc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fiat yazı ,.e ya rali:kamla okunabılmesı 
için açık yazılacaktır. 

4 - Dedeli muhammenin % 7,5 te
minatı muvakkatesi sandık makbuzu 
ve ya hükumetçe maruf banka mnk· 
buzlan kıymeti muharreresi üzerinden 
istikrazı dahili tahvilatile borsa fiatla
nndan % ıo noksnnile sair milli esham 
\'e tahvilatın teklifname ile hirJikte 
ikinci bir zarfa koyarak kom is) on riya
setine hil'er makhuz mukabilinde veri· 
lecektir. 

Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada her gün öğ

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde ha;;
talermı kabul eder. 

P. T. T. U. M. Levazım 
mebani müdürliğinden: 

ve 

ile Posta ve telgraf merakiıi ihtiyacatı için 5000 kilo sicim 
100000 adet tahta etiket ve 6000 kilo anbalaj kağıdı kapalı zarf 
usulile münskasaya va:ıo ' u 1muştur. 

16-10-93() tarihine müsadif perşembe günü uat 14 te ihalesi icr 
olunacağından taliplerin şartnameyi almak için hergUn ve müna
kasaya iştirak için yevmi mezkiirda muayyen olan saate ka 
dar usulu dairesinde kapatılmış olanz zarfJarı komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. 

Kiralık k:igir hane 
ve dükkün 

Beıiktaşta Akaretlerde 23, 
33, 15,59,63,67,71,82,85 numaralı 

ı 
Talip olanların daha ziyade 

malümat almak istiyenlerin Teş
rinievelin yirmi ikinci çarşamba 

1 günü saat on üçe kadar mahalli 

Istanbul: Tel. 2398 hanelerle 19,20,23,32,1 ·3 numaralı 
dükkanlar bilmüzaycde icar edi-

mezkürda 54 numarada müteyelli 
kaymakamlığına ve yevmU mez
kürun saat on liçünden on beşi
ne kadar lstanbul Evkaf müdü
riyetinde idare encUmenine mü· 
racaat etmeleri. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilc 'e efrenci hastalıklar tcda\ ihııneci. 

l\arakôy Topçular caddesi 34 

leceğinden şehri hdin 29 u!1cU. 
pazartesi gününden itibaren yırmı 
glln müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmittir. 
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Guecıyc ~dcrtlcctt mektup ların Uı.crlae idare içinse idare vuı} a 1 
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ŞiŞLi 

NIŞA;'\TAŞINOA 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Te9kilitım tevsi ederek «Yuva» 
ve « llk » sınıfları ile « KIZ 

LEYLi• dairesini 

LİSES' 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK ittisalindckı eski 15 lncı mektep) binasına 

naklctml~tir - Tedriıata baılamııtır 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe ktı)ldetmektedir. 

( Şekayık caddeJinde Halit Rif at p•ı• konağında} 
mddtlrltlğe mllracaat -. - -

125 kurut K •• •• k 
yUzü ile UŞtU yu yastı 

Galatasaray sergisinde birçok takdirlere ma:ı.bar olan lıtanbul'da 
Çakmakçılar.ia Çe9me ıokağındalci kuıtüyn fabrikasında kilosu 125 
kuru9tan baılar kuıtOylerinin kilosu hazır yastık ıilte yorgan kuı
tllylerine maheuz kumaılann en•aı cümlesi {Ok ucuz fiatla sabl
maktadır. 

-----------
cıııc::=c:::nc~Arnovutköyünd~caıcacıııc 

Leyli ve nehari K•z ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana sınıf, ilk ıanıfları ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve erkek 

orta ve liee kıaımlannı muhtevidir. 
1 Teşrinievelde deralere baflanmıfbr. 

::-=::r.:ıc~ Tel. lst. 2867 -Bebek 210 ~ 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

umum 

210-0 Boş teneke 
1800 Kilo Balya çenberi : 
Ş. 2 B. 'K. Leyazım deposunda mevcut 2100 boş teneke ile 

1800 kilo balya çemberi satılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat ak
sel rilc b,eraber 13-10-930 pazarte.t siaU Galatada tlUüa iabiaa
nn~a )Ililbayıat komisyonuna mür:iit~atları. 

--------
Istanbul gümrükleri baş mü

dürlüğünden: 
Gümrük levazım ambannın aleni mUnakasa ile tamir ve tadili 

mukarrerdir. Talipler ketif ve ıartnameleri görüp münakasanın 
yapılacatı 25/101930 cumartesi ıGnll ıaat 14 de teminat evrakım 
mllstashaben bat müdUriyettekı komiıyona müracaatları 

---~---~~--------------

Malatya vilayetinden: 
Malatya' da orta mektep ittisalinde kiin natamam ilk mektep 

binaSJnan ikmali inıaah 25-9-930 tarihinden itibaren bir 
ay mnddetJe ve kapalı zarf usuliJe münakaaaya konulmuıtur. 
Mezkar inpabn bedeli ketfi 35375 lira 69 kuruıtur. inşa· 
at 931 senesi ağustos nihayetinde kimilen bitmiş bulunacaktır. 
Şeraiti lizimeyi havi zarflann 25-10-930 cumartesi günü saat 15 şe 
kadar Malatya viliyeti daimi encilmenine tevdii ıarttır. Fazla ma
l6mat almak isteyenlerin Malatya ve lstanbul daimi encümenlerine 
mOracaatlan ilin olunur. 
-----

Hariciye vekaleti levazım mü
düriyetinden: 

Mık tarı 

50 ton 

25 " 
2000 okka 

cinai 
kok 

teslim mahalli 
vekllet 
Misafirini ecnebiye konağı 

" " 4000 

An tir asit 
mangal k&mOrü 

Odun ,, " " " 
Yukarıda mikt~rları gösterilen mahrukat teırini evvelin 23 On-

cO gün il ihale edilmek üzere mllzaydeye konulmuıtur. 
ltalyan talip olanların ıeraitini anlamak için levaum müdiirlüiü

ne ve ihale gtınli de milbayaat komisyonuna mUracatları lüzumu 
ilin olunur 

Kütahya vilyetinden: 
7 .. 9.930 tarih ve 433 numaralı encümeni daimi kararile müna .. 

kasaya konulan ziraat aletleri fabrikasma muktazi demir ve sa
ireye talip zuhur etmediğinden müddeti münakasa 19 teşrinievvel 
930 pazar gOnU saat 15 e kadar temdit edilmiştir. Taliplerin ° 07,5 
dipozito akçelerile dajmi encümenine ve teraiti anlamak üezre 
encllmeai mezk6r b~kitabetine milracaatlan lüzumu ilin olunur. 

TEMiZ VE PARLAK 
BANYO, 

SINHAT DEMEKTiR 
BaQODUU dalma Jftl cilri parld 
•• •mAa tatuouı. 
1'~ lıir fa4,ı&n& OaenM "' u 
Vlil •rvlnla •• oftlıJUU.1 ; tıer 
dllrltlı ret .. p\alik fflri tılr 
....ı,ee. n1bolur " mnaus 
.. mil .. pulu Mı bale ıetı.r. 

H•"erıiad• ı11r diirlii umiılilt 

'"'" vı ... ... ,,... .•.•. 

........ ~- l.l•ilod, Pan Shlafl, ....... tt • 
... V l'••oaeıA T 

M. M. V. satın, elım heyeti 
ilenlEr• 

Ordu için yüz on üç kalem eczayı 

tıbbiye kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 11/10'930 cumartesi gU 
nü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılaeaktır. Taltp&erln (şartname •a· 
retlerini Izmirde Müstahkem Mevki 
ve Ankarada merkez satınalma komis· 
yonlarında görebilirler.) Şartnamesini 
yirmi kuruş mukabilinde heyetimizden 
almaları ve tekliflerini teminatlarile 
birlikte ihale saatinden evvel heyeti· 
mize tevdi etmeleri. . "' . 

Harita umum müdürlüğü için yirmi 
kalem matbaa malzemesi aleni müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 11/10/1930 
cumartesi günü saat ı.ı,:m da Fındıklı· 
da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
20 kuruşluk pul mukabilinde şartna· 
mesini heyetimizden almalan ve nümu· 
neleri görmeleri için de teminatlarile 
ihale saatinden evvel heyetimize müra· 

= Sl\VIS I HEI~ V ER.DE o KURU$ = 
:\:JA TBAA VE DA REHA E ~·J 

lSTANB LI- Babıali Ankara caddes odc "VAKiT YURDU, 

V4Z IŞL"'rC leıva ı llAKlı t'oeta •uı .. , 

Ismail Fuat ve şürekası 
Zabitan~ , Muallimlere , Devlet mcmurlarma ve Banka 

memurlarına 

TAKSiT i LE 
Satıı muamel~sinc başlanmıştır. Tafsilatını mUessesenin 

Sultanbamammdaki manifatura mağazaaından 

-cı ... 
Ci 

B 
Dl 
o-
~ a 
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er ;· .... 

Müdüriyet: Tel. lst. 192 

Kadın zerafetinin lazımı gnyrimüfariki 

. ... • a ·.... 
"' 

Dolayasile de ipeklileri harabidcn kurtardığı için çok iktisadi l.ir 
illçtır. Her eczane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalarından arayınız. 

Dahiliye vekaletinden: 
Kapa Jı zarf usul ile ınüna1{aSa)73 

konulan Aııkara scl1rine isale edi-
.) 

lecek su ışıne rnuayyen zan1anda 
talip zühur etınediğinden bir ay 
zarfında pHzarlıkla ihalesi tekarriir 
eylediği ih1n olunur. 

caatlerl. • • • c 1 1 d 1 d Niğdedeki kıtaatm ihtiyaçları olan o r u m a m u' 1 u• 1 r u• • gv iJ' n en • 
ekmek kapalı zarfla münakasaya kon· 
~uştur. )halesi !.5/10~ çarşamba gü- Çorlu Hükumet konağı binasının sureti tamiri hakkında sermü
nü saat 15 te Nıgdedelu askeri satınal· hendislikten gönderilen 3869 lira 80 kurutu havi bir kıt'a keşifname 
ma komisyonunda yapılacaktır .. Tal~P: üzerine mevkii münakasaya vazolunmuştur. Tamiratı m"'-kureyi mil
lerin şartname almak ,.~ tekhflennı tezammın şartnamenin bir sureti hükumet kapısına ta' kılınmıştır. 
ve_rmek üz~~ temina.tıarıle mezkur ko· Mezkur ıartname mucibince münakasaya İftirak edeceklerin Çorlu 
mısyona muracatlerı. Mal kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

"' "' ... 
Ordu ihtiyacı i~in yerli mamulatın· 

dan iki bin beş yüz adet ~ul kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. ihalesi 
23-10-930 Perşembe günü saat 15 te An
kara merkez satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname al
mak ve tekliflerini ,·ermek üzere temi· 
natlarile mezkur komisyona müracaat
ları. 

• • * 
Ordu ihtiyacı i~in yerli mamulatın· 

dan yirmi üç bin adet yem torbası ka· 
pah zarfla miinakasaya konmu~hır.I 
)hale i 20-10-9:~0 Pzartesi giinii şaat 11 
te Ankara merkez satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna. 1 

me almak ve tekliflerini vermek iizere 
teminatlarile mckzkur komisyona mii
racaatları. 

• * * Merl,;ez ihtiyacı it;in dakik kapalı 
7.arfla münakasaya konmuştur. İhalesi 
28-10-930 Sah günü saat ı;; te Ankara· 
da Merkez Satın Alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartnnm al
mak \'e tekliflerini ,·ermc'c üznr-. t"mi· 
natlarile mezkur kornis.> ona mü ncaat· 
lar. 

1 ayyare 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
Ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için: 

TAYYARE PiYANGO BILETiNI 
ALiNiZ. 

9 uncu tertip 3 üncü keşide] 1 
teşrinievvel 1930 dadır 

Kt şideJer: Vilayet, Şehremaneti, Def
terdarhk, ş. Ziraat ve osmanh banka· 
ları mürakıpleri ve halk huzurunda 

YAPILIR 
Büyiik ikra1niye 40,000 liradır. 

numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Al.es uı mudur . .Refik Anme• 


