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• 
talyan cevabı 
rinad'ın Avrupa birliğı muhtır~· 
devletlerden kimi cevap verdı; 

ı de cevan hazırlamaktadır. • 
imdiye kadar en dikkate deger 

ap İtalya tarafından ~e.rilmişt~r. 
lya Avrupa 'birliği fikrını tasvıp 

kte, fakat bu fikrin muvaffak 
aı bir takım esaslı prtlara bağ· 

Jduğunu söyleme ·1tedir. Başlıca 
-ılar ıunlardır: 

H kum et lran u u • 1 unun 
1 intihap .. 
Vilayet kazalara 

tebligat yaptı 
_ Birliğin hazırJ.anınaaı ı~ıne 

ırlriye ve Rusya da iştirak ettiril· • 
'1idir. Ş11rk muh1tblrlmlzln 111Jnderdlğl realmlerdın: Çeımı ba8lnda KOrt kadınlan vı iki kö11 Emanet intihap için 

hazulanmaktadır. 2 - Galip mall:lilp fa~Jonı .?~a
kaldırarak, birlik fikrıne kuçu~ 

vletlerin haklarını koruyan genış 
şümul verilm~lid_ir. . . 

3 - Birlik proıeaınln eınnfjet zih· 
.. ~ t' .. erine kurulması yanlıştır. 
c~e ı uz . . --•· oje Akvam ~emiyetı mıy._ı pren 

!erini göz onünde tutmalıdır. Ve 
lıca preı:ısip silfi.lılanmanın terki 

,..,. __ 'ıdır. 

Avrupa lıirliği ıfin dü,ündilk· -
izi daha Brıand muhtırasını ver

i sırada yazmıştık. Bu yazımızd.a 
nceleriınizi blitlin açıklrğı ile ı
etmek için İtalyan ceva6ı fırsa· 

dan istifade etmek istedik. 

Türkiye ve Rusya olmaksızın Av· 
birliği fikrtnın ne kadar kötU 

sirlere yol açacağını anlamakta 
)yanlar haklıdırlar. Bu iki devle
Avrııpa işlerinin tanzimine çağ;ıl· 
ası Birlik fikri onlar aleyhıne 

t•ve~ci!ı olmak ı:l.i zararlı tefsir
e meydan verebilir. İtalyanla~ b". 

hte bulunmakla, hem kendılerı 
1 bir zan altında halmak isteme

derıni göstermişler, hem de ayni 
iyeli tcU;in etmek istiycn devlet
samimiyet örneği olmuı1ardır 

İtalyan cevabında tam bir vuzuh 
zıkrolunan müsavat prcnslpi, ki 

ötedenberi güttiığlif!lllz esas
milletler arasında a1ienk vUcı.t 

1 ak için aranacak tedb_irle~in ilki-
Henüz Akvam Cemıyetınde bu 

ensipin- tahakkuk ettirilemediğini 
ıkadarları bile saklıyarruyorlar. Ak
m Cemiyetine bu kadar zarar ve
n müsavatsızlık, ortadan kaldırıl
ık lazım gelirken, yeni bir mUes-

e bulunması garip olur. Fransu 
uhtırasmın da hu nokta ilzerindc 
rmuş olooğunu bu fırsatla hatır-· 

k isteriz. 

erek Fransız m· 1.tırasmda bah· 
,J•unması, gerek İtalyan cevabında 

lhassıı hcmmiyet veri meşi, mü:ıa· 
prenaıpin dikkat olunmıyaıt ycr

umumiy ııkı.yet,,::rı el ile tutu1ur 
" bale geldigini gösterir. Akvam 
mıyeti fikri, medeniyetimiz için 

tcrakkiy merhaleAi idi. Fakat bu. 
es esenin müsavat uoktai nazarın· 

n eski Viyana kongresi kararlarına 
ıbeten bir ricat olması, blzzai esas 
rın revaç bulmaaına zarar vermiş .. 

ve vermektedir. İnkişaf ve mu· 

Harekatımızın ilk safhası bitrniştir; 
tenkil nasıl başladı. nasıl bitti? .. 

Yeni belediye kanunu muci
bince Ey!Ulde yapılacak olan şe
hir meclisi intihabatı için Ema
netçe icap eden hazırlıklara de
vam edilmekte olup defterler
den bir kısmı tabedilmiştir. Bir 
taraftan da intihaba iştirak ede
cek olan kadın, erkek rey sahip
leri tesbit edilmeğe başlamışur. 
İntihaba on gün kala cedveller 
icap eden yerlere talik olunacak 
tır. Rey sahiplerine ait defterler 
ikişer nüsha olarak tanzim edil
lecek ve bir nüshası belediye 
dairelerinde bulunacaktır. Her 
rey veren kimse bu defterde is
minin hizasını imza edecektir. 
Bu suretle herkesin bizzat reyi
ni istimal etmesi temin edilmiş 
olacaktır. 

3-5 kişilik çeteler halinde kalan ve imha satı
rından kurtulabilen şakiler de toplanıyor. 
Şark hudutlarımızda irticai 1 ziyade şayanı dikkat olmuş ve 1 

ve siyasi maksatlarla bir kıyam yalnız dere içinde başlan veya 
hareketi hazrrlamak te§ebbüsün cesetleri kaçınlamıyanlOOO den 
de bulunanlann tarih olan aki- fazla maktul bulunmuştur. 
betlerini dün gerek hususi müs- Tenkil nasıl oldu?. 
tahberatunızla, gerek hükfune- Hükumet haziran sonlarına 
tin resmi tebliğleri ile kaydet- doğru bir taraftan Ağn istika-
miştik. metinde, bir taraftan da Bilan 

- Tenkil hareketi. ve Erciş istikametinde İran hu-
- Tedip harekatının inkişa- dudunu geçerek hem şekavet 

fı.... kastını güden, hem de siyasi ve 
diye artık bugün bahsedilecek irticai bir maksat arzeden hay

bir yeni safha kalmamı11tır. Şim dutların ordunun müdahelesile 
di Şarktaki kuvvetlerimiz imha tediplerine lüzum hasıl olup ol
satırından nasılsa kurtulabilen nuyacağını takarrür etirmek i
ve dağ tepelerine, arazinin sarp çin vaziyetin inkişafını beklemiş 
liğından istifade edilebilecek ko ve jandanna kuvvetlerimlıi kA-
vuklara kaçabilen 3-Skişilik fi addetmişti. 
müteferrik grupları toplamakla Fakat asilerin İran tarafm-
meşguldur. Ki Zeylan deresine dan mütemadiyen takviye edil-! 
sıkıştırılan ve orada imha edi- dikleri ve bunlann IA!ettayin 
len asilerden pek azının kurtula birer şakavet çetesi olmayıp en 
bildiğine hükmetmek lazımdır. yeni piyade silahlan ve makine
Bur-daki imha muharebesi pek li tüfeklerle mücehhez olduğu-

Kazalara emir 
Şehir meclisi aza intihabatı

na hazırlanmaları için Vilayet
ten kazalara emir verilmi tir. 

Donanmamız Mal ta
ya davet edildi 

Ahlatta Bayındır Sultani• 
oilla Sungur d'yln habrl 

ANKARA, 13 (A.A.) - İstih
baratınuza nazaran Büyilk Bri

nu gördü. Ayni zamanda hay- tanya hükfıme~i Türk donanma 
dutların ask n b' idare ile sevk sını Maltayı zıyarete davet et· 

edı.ldikl · e h 
1

1r1• h lkı da 1• s- miştir. Bu haber bura mehafi. -
en, ma a ı a 1. d · · b. · t 

Y __ .,. c·· h • 1 h·ne tah ın e ıyı ır tesır yapmış ır. 
amı, um ilT!yet a ey ı ı İ · · b ı ı T .. k 
·k ettı'kl · ·· ··ı·· du Hatta ı adeı zıyarete orç 11 o an ur n erı goru uyor . · b • • 

•1 E • ,. M d. , . el ge 1 donanmasının u zıyarctı son-
ası er rçıs ı ura ıye yı e - ağ ahın. 

: k , d .. ·· ,.k muva- bahara dogru yapac ı t ın 
ç r.ne • u ı nn ' d.lm k 1 
sala hatlarını kesmek, cenuba c 1 e_t_e_c_ır_. ____ _ 

İnmek hedefini istihsal etmeğe 
çalıştıktan görülüyordu. Fakat 
mahalli halk Cümhuriyete ve o
nun kuvvetine sadık olduklan 
cihetle bunların harekatına işti
rak etmedikleri gibi cebirlerine 
de karşı koyuyorlardı. İşte bu 
anlarda asiler her taraftan teda-

Neşet Ömer Bey 
dün geJdl .. 

ffakıyeti henüz ihtiyatla ttlikkiy 
ıgimiz Avrupa Birliği itind , bü· 

beynelmilel işlerde olduğu gibi, Şark muhabirimizden: Van 111Jlllnd• nakllgat 
vat ~n başta ehemmiyet verile- G 

1 
( Mabadı beıinci sahifede) 

Ankarada Darülfünu
na ait meseleler 

görüşüldü .. 
§Cydir. Bu noktayı İtalyan ccva- e ke f. 1 ' R ht . k t" 

da açık ve aarih tesbit edilmiş y 1 m ge } ım Şlf e ı Bir müddettenberl Ankara' 
rmek bizim gibi düşünen millet- • • • • da bulunan Darülfünun emini 
· hotnutluğunu mucip olacajiına Neşet Ömer B. 

phe yoktur. 20(-,J ( 0 liralık ikrami,_reyi kaza- Bu dertten nasıl dün Ankaradan 
İtalyan cevabının silllh!anma hak· kurtuJacaX-ız ? şehrimize avdet 

ndaki noktai nazarı da cıdden ehem na nlardan birisi de bir aınel~ ... ~ etmiştir. 
iyctc değer. . Silihlanmayi azalt- • Aldıg" ımız ma-
ak ıçın emnıy•t prenıipini ileri _ ----- H - ·· e ke tirdiX-i 
rmek ilk» hamlede kuv.vetli ~..ır er gozu n 5 lfunata nazaran 
antık gilıi görünür ve kendisinde Süleyman: Şimdi- şeyden para istiyor, biz Neşet Ömer B. 1 

BUG N 
2 inci aahlfed o ' 

1 - Tarihi ltlrlkamıı: All Pf. 
a- Harici Ye Son taaberler 

8 Onca sahifede 
~ 

a- Tarifelerde tenzlltl ya· 
pıldı: 

4- Kl!prll llurlnde posta ıl· 
- ,uı açı~yor. 

t- Aru:l tahriri nasıl-yapı· 
lacak 

2- Şolörler yınl idare hey• 
eUnden ne bekltyorlar? ~ 

• Onca sahifede ' 
ı- l'elek, 
a Hikaye 
S Roman 

.. 
• • 
ını c •• 

!Allah halimize acısın! 
Dün gölgede hararet 34 derece 

idi, daha da artacakmış I 
Dün İstanbul senenin en sı

cak gününü ya adı. Sabahtan 
başlıyan ağır ve boğucu bir ha
va akşama kadar devam etmiş
tir. Kandilli rasathanesi, 34 de
receyi asan hararetile dünü, 
mevsinin en sıcak günü olarak 
tesbit etmiştir. Gölgede 34 ü i
şaret eden tennometre, güne te 
60 a yükselmişti. 

Kızgın sıca~m tesirile buna
lan halk, dün akın akın mesire 
yerlerine ko mu , sahillere birik 
mişti. Sokakta, sıcağa taham
mill edemiyerek ceketsiz dols-
an insanlar görülüyordu. Cad

delere dizilen bir sürü sucu. şı
racı, limonatacı, senenin en sı
cak gününden iliitifade ederek, 
bu sıcaktan bunalmış insanlara 
soğuk su, soğuk limonata sunu 
yordu. 

Kandilli rasathanesi, sadece 
sıcakların devam edeceğini söy
lemekle kalmıyarak hararet de
recesinin günden güne ziyadeleş 
mesi ihtimallerinden bahşedi
yor. 

Sıcağın kurbanı 
Dün Florya'da denize giren 

]. 
1 • 

Moiz isminde dokuz ıyaşlarında 
bir musevi çocuğu validesının 
dikkatsizliği yüzünden sahıld 
uzaklaşmış ve boğularak ölm ş 

tür. 

Florya zabıtası her ihtimali 

nazarı dikka\e alarak tahkikata 

başlamış ve boğulan çocuğun 
anasını isticvap etmiştir. Ceset 

ancak dört saat devam eden ta 

harriyat neticesinde bulunabil
miştir. 

I 

Ankara-Istanbul asfalt bir 
cadde ile birleştiriliyor. 

Ankaradan İzmire de ayni 
bir yol yapılacak .. 

şekilde 

Proje ve planlar Naha Vekili Recep Bey 
tarafından tasdik edildi. 

hakikat hissesi varsa da, silahlan- ? Ankara'da bil-
' k. · · · lı'k gel keyfı·m gel hir şev yapan11y·oruz nın tahdit ve ter 

1 prensıpmı mu- ' ./ hassa Darülfü- Ankara ve civarında yaptırılacak Eaasen bu sahada bir yol mevcuttur. 1 
el bir emniyete raptetmek, bu d • i İ ğ Liman vaziyetini tetkik eden nuna taalluk e· olan asfalt yollann inşaatına müte- Fakat bu yolun vaziyeti fenadır. Bu 

cnsipi ı;uya dü ürmek için en ke&- IY P 0 Uf8C8 ini ıı·ı.. · k 'f 1 N f' · !ah dil ek A karad 
ı<omisyon dün gene tetkikatma den meseler ile a •- proıe ve eşı name et • a ıa vazıyet ıs c (.C ve n an nne yoldur. Bugün mevcut olan v '-"' B ta f da · dil · K kad 1 la t 

hi so·· ylu" yor J devam etnu.ştir. Tıp fakültesin- loleaet Ömer B. elUil . ra ın n tasvıp e DUŞ ve aya§& ar o an aım amamen ,. Y emniyet ve artık herkesin • mucipten çıkmıştır. asfalt olarak yapılacaktır. 
nimsediği sulh fikri wüılanmayi Liman komisyonu bilhassa de ve müderrisler arasında c;ı- Ankara etrafında yaptınlacak o- Altıncı Ankara • Keçiören • '3:tlik 
,~tmak için mlilıim adımlar atmağa B k k' 1 k d rıhtım şı'rketinin vaziyetini tet- kan ihtilaf hakkında vekaletle lan bu yollardan bir kısmı mühim yoludur. Bu yol da keza diğer kısım ... ıydir. Milletlerin müdafaa ihtlya- 8Ş 8 1 ID er azan 1 Ö J -'b. -•aJ tar k la lrt 

d kikle meşgul Olmaktadır. Esa- temas etmiştir. Neset mer B. goselcrin lmtidadile de alAkadardır- ar .,. ı a.. t o a yaptın ca ır crecesi, muhtelif sebepkrden · B lla ka ı ı 
1 k k Tayyare pıyangosunun ıckizinci . t kT iki ay sonra yapılacak eminlik lar. u yo r mevcut mu ve c ıera t ne 

§ 
3

' artısında ınUdafaa edilecek k ·d · d.. d D "l sen komısyonun e 1 ıne en Ankara - Ahım" eıut asfaltı Ahime- göre tarihi ihaleyi milte0 kip iki sene etlerle aıa·kadardır. tertip son •\! .sın un e aru • d b. · · d ·nt·hab'I d 1 1 t T 

fünun konferans &alonunda devam e mühim sebepler en ınsı e 1 1 1 e e me gu O mu ur. suda kadar yaptırıldıktan sonra bu zarfında tamamen ikımıl edilcc k vv 
Silahlanmanın azalblmaıında dilmig, bin numara daha çekilmi1ti: Rıhtun şirketinden son zamanı tosanın İanınbula kadar ıosa halinde bu iki sene hitamında mukavele mu-

emkkct dağınıklığı ve asayiş nok- Bu ımretle çekilen numara adedi !arda vaki olan şikayetlerdir. Çifçilere dağıtı]acak imtidadı mukarrerdir. Bu yol Nafia cibince muvakkat kabule tibi tut ' 1 na•arı one sürülemez. Jandarma üç bine baliğ olmuş olup çekilecek ü~ Vekaletinin memleket dahilinde yap- caktır. Yolların in§aatını milteakip • 
polis, ordular gibi teçhiz edilmez, bin numara daha kalmıştır. Düne ı.. Komisyon azasından Faik pulluklar tıracağı mühim yollardan maduttur. senelik mlitemadt bir tamirat k yd.ı 

ındarma ve polis gckllnde gizli ordu· dar çıkan• n bliyUk ikramiye altı bin Bey bu hususta şirkete gelerek Diğer bir şosa yolu da Ank ro - da mukavelede mcvı:ut bulund ğ._ 
r hazırlamak bu hususiyetlerden !ırayı geçmiyordu. Halbuki diln bu tetkikatta bulunmuş ve bazı dos Abimcıut - Haymana, Altıntaş isti- dan bu yolların kabulü kat'iıi d bt 
layı dü ıinülemez ve kolay eyda- ·keşidenin en büyük ikramiyesi olan yalar almıştır. ANKARA, 13 (Telefonla) - kametinde !zmire kadar imtidat ede, il<!_•ene~en !"ada geçecek bq sn 

200 bin lira 50 ve 40 bin liralık ikra- Bu sene memleket çiftçilerine cek ve fakat ilk hamlede bu yolun! muddetın hitamında yapılacaktır ki 

Sililılanmanın azaltılmasına baş
ı.t•~sı, muhtaç olduğumuz mudıı· 

kuvveılerinin azalulmasıuın ve 
niyet ve oulhil temin etmenin yo

ıdur. Blı cihetten de İtalyan te2i bil-
• tetkik edilmeğe değer. 

miyeler çekilmiştır. 200 bin liralık Bilhassa nhtımsız 'Yerlerden tevzii mukarrer pulluklar için Ankara • Ahimcsut kısmı asfalt §O•cı bu kayıtlar yolların azami derecede 
ikramiye 52015, numaraya, 50 bin Ji. htnn ücreti almak, nhtun ya- mübayaa edilecek olanlar Zira- olarak yaptırılacaktır. esaslı bir şekilde yaptırılmasını te~Jr: 
ralık ikramiye 59604 numaraya. 4< pılması lizımgelen yerlere nh- at umum müdürlügünc tesbit Ankara • İstanbul yolu iki numa· edecektir. Binaen leyh bu yolları:ı 
bin liralık ikramiye de 394 72 n.<ıına tım yapmamak, ve şamandırada e<lilmi" olmakla aynca pulluk ral ve Ankara - İzmir yolu da bq lialettayin bir inpatla yapılması ihtı 
raya isabet ctmişt,ir. Keşide çarşam· • d. " numaralı yollardandır. Bu yolların· mali de bu suretle ortadan yok edil-
ba günü bitecektir. Henüz çıkmıyar, tahmil ve tahlıye e ılen vapur- verecek yerli ve ecnebi müesse· asfalt kısımlarından mada diğer lu--1 miştir 
oldukça büyük ıkramiyelerle !00 bin !ardan da rıhtım ücreti almak ı.eler için şerait mevcuttur. sımları yol nu_maraları nazarı dikknteı Bunlardan mada ilerde Janıen pi~ 
liralık bir mükifat ta vardır. Bu sa- hak~mdaki §ikayctler etrafmda Bu şartlar üurinde Ziraat alınarak ıırasıle yaptı.rı~acaktır. nının kat'! takarrür edeceği vaziyete 

Bu gibi işlerde aaıl emniyet hıssi- bah bin numara daha çekilecektir. İk tetkıkat yapılmaktadır. B k .
1 

t b k k 
1 

k .... Bu?dan ba_şka lıu ıkı yol arasında: göre itiyen bu yollann lkmalinı 
silen şey, bir takım kombinezonlar- ramiye kazanan numaralar iç sahif~- SiJ/ an ası e mu a 1 a aca mu ıkı mühım iltısa~ hatt~ ~sfalt olarak müteakip ayrıca gchir civarını dol Ş'· 
hegemonya muhafazasına çalışıl- mizdedir. .. •gman Muhtar Ef. esseseler ziraat laboratuvarları- yaptırılaca~tır kı, bu ıl~ısak hatları-! mak ve bu yolları biribirinc raptet·. 

eyı· kötli her vaziyetin ceb- 200 bin liralık' ikramiye kazanan bır amelededir. Muhtar SWeyman Ef. •lektep l/ler na birer nümune Yerecek ve nü- na aıt proıeler de bu munakasa evra. mek üzere büyük ve a8falt bir tl'f v~ 
dildiği manzarasıdır. Kimseyı" it- biletin bir parçası Akaarayda Si- Na~liç!~ Ailesi İÇatalcadn ika- Lr.1.4 muneler laboratuvarca tetkik kı araaındadır. · lu yaptırılması mutasavverdir. Bu 

nekli bakkalda aomyacı Raı~ Ef.- me • • te kendisi •tanbulda çalıı ve kabul edilecektir. Diğer bir yol da Ankara • Gölba- mühim tasavvurun da diğer kısın 
etmiyoruz. Fakat bu zihniyet nin mahdumu İbrahim Necdet Ef. de maktadır. miJSBbllkBlll • şı - Kıflehir ·Kayseri şo sıdır kı bu yollar gibi Ankara'nın ve clvarınm 

de ve kimde varsa, aııl mücace- 40 bin liulık ikramiyeyi kazanan bi- Son lretidc biletini Çatalcadan al- Vekalet, bu sene bankaya 4 yolun da Ankara - Gô:Oaşı kısmı bu her tUrlil inkişafına hizmet cdeceğı 
dılecek mevzu odur Milletler a- Jetin bir parçası rüsumat muhafaza mq. Büyllk ikramiyenin kendisine yüz bin lira verecek ve banka' dda asfalt olarak inşa olunacak ve kuvvetle ümit edilmektedir. 
nda emnıyuıizliğı ve büyük sulh memurlanndan Rauf B. dedir. Üstat ısaç' ~t cdttiğini en önce haber veren, fl2 İnci hafta haşladı bununla bir milyon liralık pul- yolun ondan sonra Koy..eriye ımf ı t B tun bu asfalt kmmlan;ı. inpa 

zonlannın r bul Tahir Nadi B. in yüz bl)ctinden lıi- a a ca a \>ileti aldığı zat olm ştur. 62 inci balt8' batlamıştır. luk alacaktır. ede? kısım bılahara ura rıumar sını keşif bedelleri 3,5 milyon lira kadar 
evaç masım • b. ı· ao esin d h Muhtar SUloyman Ef. , derhal aldığı k . . • takıp ederek yaptırılacaktır. Dordun tutmaktadır. t ren mıll 1 rıne 4 ın ıra ve ' tan e e mu · • bin lira Gazoıımlzde çı an balıerler. Ç f 1 b nk l b la 

k b .' 
0
.rtadan kaldır- telif ikramiyeler çıkmıştır. Bu keşide yırım yı ne yapacafmı henüz 1 tçı er 8 a ı e orç nına 1 ı:ü Ankara Ç •kaya kısımdır kı R Bundan ba ka bir de bu yollar me-

un §ık~yet olunan nin talilileri de birer birer anlaşılmak bilmedi~ini, ?,"'3~a!lh bir bankaya de en mUhlmmlnl seçip en- muamelesi yapacak ve banka- hir dahalindcn başlıyar k Çank va}a yanında yaptırılacak makadam bir şo 
ırç,, k ortaya dökmekle ve tadır k~>:mayı dUşunduğlinll ve bunun fa- marıesl akşmına kadar mU - dan alacaktan ka'"'tlan pullulı: 1 kad r imtidat eden yolun esa b sa hulunmaktadır ki bu §Oaa nkara 
ııaınımiy hallı'nı· ar ~akla G k f. JI lzı ile de,. ıabaka memıırıuııına &'linde· ı · t hh 't d - ekilde ıslahınd ., ibarettir kı lıu lu- Ku:ılhamam yoludar .. el ey ım ge G 1 k yr· ı ı veımegı aa u e en magaza- . 

oılmkıin ol tır •• - e e ım. ge · I rlnlı. Netlcelor pazar gUno l .b •1 I I l kısım da aynı zamanda asfalt olacak- Bu defa }apurılacak olan as ~t yol 
FALiH RIFKI 200.0CI lira isabet eden biletin bir Diy_e bir _m~ddet oturup geçi111ce- ne redll~cek.ılr. ara ı razı c pu .ıı annı a aca tır !arın ım,;d•dı 

165 
kıl .,, tro tutIDaJı: 

parçaaı Muhtar Sulcvrnan hminde tını aoylemıştır. ~-- __ • , larnır , Begıneı Ankarıı • Kayaş yoludur. t~dır. 
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Şayanı dikkat bir mülakat 
lbrahim mağlup Sadrazama ne teklif 

ediyordu? 

. .\vusturya Hükumeti bütün Avrupa devletlerinin çağ
rılması fikrinde. Yunanistan bizim de istirakimizi istedi 

1 

Türk, Rus 
Birliğe bebeme- Fransada bir lte.1-
hal çağrılmalı.. yan tutuldu •. 

PARİS, 12 A. A. - Garbi 
Avrupa birliği meselesi günün Avrupaya hicret eden İtalyan 

beynelmilel en mühim meselelerin
den biri oldu. M. Briand tarafından amelesi arasında propaganda 
gönderilen n/.ıhtıraya alakadar ber yapmağa memur İtalyan mesai 
devlet birer birer cevabını yollamak- birliği katibi Gigante tevkif e
tadrr. Bu cevaplar bazen biribirine dilmiştir. Gigante, ekseriya Bel 
benzemekte bazen de pek esaslı fark- çikaya İsviçre ve Fransaya se
lar göst/rmektedir. Mcsc/.1; İtalya 
hükfunctinin verdiği cevap bir iki yah~~lar Y~~makta v~.se~ahatm 
mühim noktayı ihtiva ediyordu. Dün da nufus kagıdınr degıştırmekte 
bu sütunda İtalya bükfunetinin Tür- idi. Ayni zamanda İtalyan ko-

.. • • • • • 1 kiye ve Rusyanın Avrupa birliğine münist PTUplanm idare edenler 
Serdan Ekrem Huseyın Pa- ışlerının umum mılletıR arzusu/ projesini hazrrlıyacak içtimaa davet l d k .. .. .. d 

şanın lcwtıandasmdaki Osmanlı na göre tanzim edilmesidir. Ma- edilmeleri lazımgeldiğini ileri sürdü- e e Fsr.. sı goruş~yor u .. 
kıtaatı da darına dağmık olmuş demki her milletin bir sultanı ğünd~_n bahsedildi~ . ransanm sıyueb 
Suriye baştan başa İbnhimi\l. vardır. Biz de mille~e bir sultan Dun 1 cl~n aşagıki telgraf Avu_•:. PARİS, 13 A.A. - M. Tar-
ı . . . . 'h d • . A k k fi turyanın Bnand muhtırasına verdıgı dieu Lo're al t' e ıne geçmıştı. ıntı ap e ecegız. rtI ey 1 b 1 b'ldi . , ı ey e ıne mensup es . _ . . . ... . ceva ın esas arını ı rıyor. ki h · l · M · 

Nihayet son hır umıt kal- ışlere nıhayet verecegız Müste- Avusturyanın cevabı şayanı dik- mu anp enn ontbrısonda 

Bahri müsavat 
Yunan kabinesi tet

kik ediliyor. 
ATİNA, 12 A.A. - Nazır

lar meclisi Briand mul-.. -1sına 
Yunan hüku
meti tarafından 
verilecek ceva
bın metnini tas 
vip etmiştir. 

Bundan sonra 
meclis, Türki
ye ile deniz 

Hususi muhabirimiz gecikmiş bir t 

grafında neler anlatıvor? 
BEYAZIT, 10 (Hu. Muh1birimiz- ni ve civardaki vaziyetle 1ı' 

den) -gccikmi~tir - Şimdi harekat 1 mızı bildirmeğe vasıta olan/. 
sahasından gelen bir yolcu Ağndağı 1 eteğindeki köyler imba 
nr her gün tayyarelerimizin bombar- 1 Bu köylerde barınan bazı iSI}. 
drman etmekte olduğunu. asilerin de dağa iltica etmişlerdir. 
çok mü~kül vaziyette kaldrklarmr an dağdaki kollan ilerde meb:ııl 
!attı. Tayyarelerimiz dağın geniş ne ve erzakları olduğu anla 
k?.vuklanoa sinen hilcrin üzerine bü Asilerin Ercişe tekrar akıt' 
yuk bombalar atmaktadır. Bombala- lan menedilmiştir. Dağda 
nn dağda açtıkları rahneler tasanu- idare eden dört mühim serg 
run fevkindedir. Asilere erzak temi bahoolunuyor. 

Türk- Yunan dostluğU 
Briand notasına Yunanistanın verdi 

cevap, dostluğun bir nişanesidir 
ANKARA, 13 (Telefonla) - bir hiisnü tesir husule geııı. 

Briand muhtırasına Yunan hü- ve bu teklif iki devlet arı'. 
k~me~in~n ':'erd.iği cevapta Tür inkişafa başlıyan dostlu; 1 
kiyenın ıştirakınden bahsetme- mimi bir nisanesi telakki r 
si şehrimiz mehafili 1ıde büyük miştir. -

ı mştı. Yeniden bir ordu tertip bit padişahlar "arzuyu şahane- kattir. toplanan umumi heyetinde bir 1 
1'1• ı ı etmek, Osmanlı imperatorluğu miz şu veyjl-,bU adamın nefiy ve Briand muhtırası Avrupada Cemi- nutuk söylemiştir. Başvekil bu 
;• ı nun bu vaziyette son kuvvetleri ya idam edilmesini ferman ey- nutkunda hükı1metin parlamen 

kuvvetlerinin 
müsavatı esası

na müsteniden 
aktedilecek iti
lafnameye ait 
fenni teferruatı 
tetkike bahriye M. Tardieu 
nazırını memur etmiştir. 

Ali Cenani B. in gazetel 
aleyhindeki davası . 

1 ni de tophyarak değerli ve ces- ler., demekte tereddüt etmezler. tonun içtima devresinin nihayet 
11 ~ ; > sur bit kumaııdan olan Mehmet Eğer padişah şehzadeleri öldür bulduğuna dair olan kararname 

\1 • İ Reşit PaŞanm emri altında İbra türse bunun bütün vebali yalnız ı yl okumakla kanunu esasinin 
'1 • hime karşı yollamak kalmıştı. onun boynuna olur. Bu takdirde kendisine vermiş olduğu bir hak 

Fakat artık bu ümit te mah- bize y_alnız milletin arzusunu kı istimalden başka birşey yao-
volmuştu. Padişahın yolladığı yapmak ve padişahtan büsbü- mamış, olduğunu söylemiştir. 

ı bu son ordu da hezimete uğra- tün vazgeçmek lazım gelir. M. Tardieu hü!~umeti bu hare-
~ 1 ı mış, artık İbrahimi durduracak - Bu muhakemenizi tasvip kete sevkeden sebepleri izah e-
l • (mania kalmamıştı. Artık mani ederim; fakat milleti İslamiye derek dı-miş~r ki: 

r kalmamıştı. İstanbul yolu Meh- böyle bir tebeddülü kabule hazır - İçtima devresi 15 gün da-
l · { met Alinin oğluna açıktı. mıdır? ha uzatılmış olsaydı bile yine 

f. İbrahim babasının tereddü- Belki bidayette buna muha-' teclıizat hakkındaki kanunun ka \ 
. i. 

t 
i dünü biliyordu. Bu büyük mu- lefet edenler bulunur. Fakat za bulü, muhaliflerin mütemadi-
. vaffakiyetinden sonra daha ile- mania her şey düzelir, herkes yen obstrüksiyon yapmaların-

. 1 · 1, rilere gitmek, yani İstanbul yo- yeni nizaıpın kavaidini anlar dan dolayı mümkün olamıyac~.!< 
' : !unu tutmak vardı. Fakat Meh- ve o zaman yeni hükilmetin sağ tı. Saniyen muhaliflerin bu hare 
'lı:' ~met Ali, oğlunun böyle bir ha- lam temellere ~urtulmasını is- keti neticesi olarak daima iti-

Komünist tevkifatr 
ATİNA, 13 A.A. - Hari

ciye nazırı, Leh orta elçisini zi
yaret etmiş ve komünistlere ait 
hadiseletden dolayı teessüderi
ni beyan etmiş~ir. Sefir, Y:.ınan 
hükumetinin aldığı tedbirlerden 
ve zabıtanın çarçabuk müdaha
lesinden dolayı hükumete teşek 
kür etmiştir. 

Tevkif olunan komünistler 
di'.-der ay hapse mahkum edil
mişlerdir. 

Türk - Yunan itilafı 
ATINA, 12 - Yunan hükılmeti 

ANKARA, 13 (Tenefonla)-ıden evvel İstanbulda sotf.. 
Ali Cenani Bey ve gazeteler da- çekilmesi için muhakem 
vasına bugün bakıldı. Köroğlu temmuza talik ol 1 

gazetesi mes'ul müdürünün ve- Cümhuriyet gazetesile oıaıı· 
kil tutması, Vakit sahibi Asım vanm, müşteki vekili g 
B. in mahkemeye gelmesi, Ka- ğinden sükutuna karar 
ragöz mes'ul müdürü 'Orhan tir. Ali Cenani B. muhak 
Seyfi B. in buraya getirilmez- de bulunmamıştır. 

, 
Ta\'ukçuluk koııp:rcsi 

ANKA~A, 13 (Telefonla) -'isi Fuat Beyler gidecekiıl 
Ayın 22 sinde Londrada topla- İhsan Abidin B. yann ha~ 
ıı,acak olan tavukçuluk kongre- d' v· d F Jle 
sine iştirak etmek üzere hükU- e ıyor. ıy~ an uat · 
metın;izce Ziraat müsteşarı İh- lacak ve beraberce Londf'Ş 
san Abidin, Himayei Etfal re- deceklerdir. 

ıt • reketini, Avrupanın ve bilhassa terler. .'4vusturya Boşvef,/11 mat meselesini ileri sürmek mec; 

1 
• ı, • İngilterenin, muvafakati olmak Sultan Mahmudun hal'i, kü- M. Schober buriyetinde kalan hükUınet par-
ı t sızın tasvip etmiyecekti. Onun çük şehzade Abdülmecidin Meh liimentonun baslıca vazifesinin 

:çin İbrahim hem Avrupayı, met Alinin ve ya oğlunun vesa- ~yeti Akvama dahil 27 .. h_ükfu:~ı~tc kabineyi devirr{ıekten ibaret ol-

Türk - Yunan itil.lfının musaddak T tk•k t •d k • t iJti nüshalarının teatisini beklemeden e 1 a a gı ece zıraa ç 
Garbi trakyada ctabli Türklerin em- . . . . . 

ı. hem de babasını bir emri vaki yeti altında tahta çıkarılması gonderıldı. b.A1':'~.sturdayah~lukıumektıdı-. duğuna dair bir zan uyanmasını 
1 k d b l d • d"" ·· b' · O l l ı sc Avrupa ır ıgıne ı o aca ev • . • 

~rşısın '.l _u un urmagı uş~~ v~ ın~etıce .s.~an ı :ıa tanatı-ı !etlerin mümkün olduğu kadar çok ıste~ed~. ~o~ bır.~?eP . olarak 
·du. İbrahımın karar derecesını nın, haın ve ası ılan edılen Meh- olmasını tavsiye ediyor. Bunun ma- şu cıhetı soylıyebılınm ki: beşe-

Jaki üzerine koyduğu hacizleri ve va- ANKARA, 13 (Telefonla) - mıre tetkıkı ıçın İtalya ve 

\ , : 1 bulan tasavvuru §U idi: met Alinin eline geçmesi fikri nası Türkiyenin ve Rusyarun böyle ri kı·vvetlerin de bir Jıaddi var-
' , Vakit geçirmeden İstanbula Mehmet Reşit Paşanın kabul bir birlikten hariç kalamıyacağ!nı an- dır. Hükumet ise yorgunluaa 

zıyetlcri rcfctmcğc karar vcrmi;tir. İktisat Vekili ziraat müdür ve saya, Tosya ziraat memıırU 
~u karar alikadarlara tebliğ cdilıni§- memurlarını 'tetebbü için Avnı- çet Bey pirinç tetkikatI i ·ıı 
tır. paya göndermeğe karar verdi_ !yaya Ankara mektebi nı!\d 
Bahri teslihat muahedesi Mücadele şubesi müdürü İtalya !erinden Tevfik Dündar ı. ı 
ATİNA, 12 - Yunan bahriye na- ve Almanyaya, Rize ziraat mü- hum ihzan tetkikatı için /1 ~ 

zırı M. Bocaris yakında akti mu.ka!- dürü Ali Kemal B. eşçan müs- nyaya gideceklerdir. • ~ ' 'bırecekti. Böyle bir emri vaki edeceği şeylerden değildi. 1~~rnaktır. 1'.az~ ~laral< Avusturya mağlup olmak istememiştir Bi
ı\ karşısında Avrupa devletleri İbrahim ile ordusu bir ay ka- hı u~~metıldeğil buhtuı; f>-vdruk!'addclvltet zim atiyi hazırlamak icin bi~c;ok 
1 ' ı. 1 1 kl b' 1 · d. d d h K da k ld İ 1 crının, . vrupa arıcı:ı e ı ev e ... ~ 

ı • .-o ay ı a . ı~ eşemıyec~~ler -~· ~r ~ a onya a ı. ~ra- 1 ıerin dP müzahereti temin edilmesi seneler emek sarfına lüzum gös 
rer olan Türk - Yunan tcslihatı hah 'j 
ri_yesinin tahdidine ait m~ı.ıeri t•t: Ankara mahkemelerinde yaz taıı 

1 ı! Mehmet Alının kuvvetım go- hım bır an evvel İstanbul uze- fikrindedir. teren milli bir niyasetimiz var-
ı ,1

1 'rünce Avrupa devletlerinin bir rine yürümek için sabırsızlanı- A\lısturyanın cevabı İtalyanın dır. Komşu memleketlerde hü-
. q,: ık.ısm_ı bunun kolayca_ ihmal edi- yordu. - . fikrine esas itibarile muvafıktır. kiim süren buhranların yaptıkla 

ı · 1 1 b l - B b d - Yunanistan da Briand muhtıraaı-

kika başlamıştır. Meselenın nezaketi 
ne rağmcr! bu husustaki müzakcratın 
iyi bir netice vereceği ümit ediliyor . 

ır ır şey o mıyacagını anlıya- a asına yaz ıgı bır mektup na cevap vermiştir. Yunan hüküme- rı tesirlere rağmen iktısadi vazi-
'• caklardı. İstanbula girdikten ta Mehmet Alinin bu husustaki ti Türkiycnin iştirakini büyük bira- yetimiz endi&eyi mucip olacak Osmanlı borçları 

1 

1
, ı sonra Osmanlı im_ P. arat.orluğu m~avafakatini a.lmak için israr lak_ a ile karşılryacağını bildirmekte- bir halde değildir. Asıl gözönün • • 

k M h Al 1 d d ıb hi b k HaAmillerin son l"hmaı · •art: e met ının e ıne geç· e ıyor u. ra m u me tu- dır. de tutulacak cihet milletin kuv- T 

-~ ~ş olacaktı. Fakat Osmanlı bunda diyor b.-i: PARİS, 12 (A. A. >.. - Brinad vei maneviyesini simdi bulundu Pariıten bildiriliyor:- Dü-
• !tahtından indirilecek olan Sul- "Sadrazam ile beraber İstan- muhtırasına _Avusturya hu~umeti ta- ğu yüksek merteb~de muhafaza yunu umumiye meclisi 26 ma

' tan Mahmudun yerine Abdül- bula giderek padişahı derhal rfadfından veni~~ c~vapttia.' .b
1 
ır ~vrhukpa etmek fertleri sınıfları ve mil- yıs ve 10 haziran tarihlerinde 

~ ı ' · d' h · • · · h ı• d bT · F k .. - e craayonu vucuuc ge rı mcsı a - • , 
d '., ı Tecıt pa ışa ılan _e~ılecektı. . a. e. ~- ı 1".Z· a at ogrenm~~ kındaki teklifin ana hatları tamamile !etleri avıran kin ve nefret duy- gondermiş olduğu mektuplara 

, 
1 

Sadrazamla mulakat ıstedıg:m c_ıh~t bu tasavvuru ıc- tasvip edilmektedir. Avusturya hü ı;ularmdan sakınmak ve nazar- Türk hükUınetinin Z2 haziran-
ı'•' . İbrahıJl' •. Sultan ~ahm~dmı ~a etmek fıkrınde olup olmadı- kQmcti, vü~~de __ gctirilc:ck bu fc- j Ianmtzı müstakbele doğru cevir da cevabı alındığını bildirmek-

ANKARA, 13 (Tenefonla)
Ankara'nın Sulh ceza mahke
melerile Ağrrceza birinci ve i
kinci hukuk mahkemeleri yaz 

tatili yapacak, A!:liye, eeııı. 

caret mahkemeleri faaliyetli' 

ne devam edeceklerdir. l 

izinsiz inşaat yıkılı yor 
ANKARA, 13 (Telefonla)

Şehrimizde Emanet hududu da
hilinde Emanetin izni olmadan 
bina yaptıranlar mevcut oldu
ğundan bu inşaat yıktırılmakta 

dır. Şayanı teessür olan 

kanuna daha fazla nay.::t ed. 
si laznngelen lı:ı. 'I eş. ~ 
meyanda bulunımısıdır. 

ı J 1_ 1 • 1aii ve yenm: Abdulmecıdin gınızdır . ., dera!yona mumkun oM'.'g'.' kadar_f~ı mek." - tedir. 
1 •,ahta c;ıkarilması için fetva cı- İbrahim bu mektubunda Kon la ~ktard~ ~evlctl~r~ ıştırak ettıril- T . p . Tu"rkı'ye hu"ku"metı· ham" ı'lle-

• İ b 1 • mesı ve bırlık harıcınde kalacak baş unus Beyı anste 
'ı <artacak. bu suretle gerek Os- yanın stan u a uzak (r'dugunıı k d 1 ti · d d · " tt rı'n M. Rı"stı'n tetkı'katı netayı"cı" 

Oktrtıva tarif~si tetk.ik ediiivnf~i 
Belediye kanununu~ tı1 d 

için İstanbul emanetim:e ııı ı 
lanan nizamnamen:n tetkil:l 
tısat vekaletince ikmal "e şı 1 
duğu makama takdim edilı1' 

. ... . . . . . . . ' a ev c erın e aımı sure c muza FARİS A A T 
~ nanlı ımaparatorlugu dahılınde padışahı Mehmet Alımrl ıstedı- bcrette bulunmasıT muvah/rnt edil- • l3 · · - unus nin bildirilmesine kadar göste-

' ı ıc gerek haricinde bulunan is- ği gibi bir sulhe icbar için İstan mcsi L'izım geldigıni kaydetmiştir. Beyi Parise gelmiş ve Reisicüm rilecek teshilat hususundaki şa 
~ ı • 1 ~m efkarını da kendi tarafına bula kadar gitmekten başka ça- Akvam Cemiyetine ait hak ze inıt<- buru ziyaret etmiştir. Ondan rtlanna muvafakat etmemiştir. 
ı ' .elbedeceğini düşünüyo~du. re olmadığını söylüyor. Hatta y~zlara mütcall~k -~t!_r~-~ı kaydın da- sonra Paris şehremanetinde se- Düyunu umumiye meclisi bir 

.t Esir olan sadrazam. ve ser- Rusya ile olan muharebede Ba- hdıild'mkuvafık gorüldukgku.
1 

bedyank fc- refine yapılan kabul resminde 
11 b •

1
. . R ı ten sonra tesc u c ece c- h b 1 kül teşkil eden bu şeraitte ısrar 

' :ırı ekrem Me~~et ~eşit Paşa ıa ının us ord~~~un .. Çekme- derasyona ait daını"i komitenin Ak- azır u unmuştur. • etmiştir. Hiimiller bunların bir 
' le Mehmet Alının oglu İbra- ceye kadar geldıgını gormeden vam Cemiyetine karşı haiz olacağı Japon prensı kül halinde kabulünü, aksi tak-
i' ıim arasında 26 kanunuevelde evvel Rusların şartlarını kabul mevkiin 192~ istik:razının müzakere KALE, 12 A.A. - Prens, dirde 13 haziran 928 mukavele-

~ nühim bir mülakat cereyan edi etmediğini de misal olarak ileri si ~snasrnda ~vust~:ırya_ komitesi~• Kakamatsu ile zevcesi ve mai- si ahkammm tatbikini Türk hü 
ı' 'ı or. Bu mülakatta İbrahim dü- sürüyordu. verılcn. 1m~vlriy~ ~luş.~btu~ olmBasrdlu- yetinde bulunanlar saat 14 5 ta 

·· d"kl · · d .. 1 İb h' b" d b . h zumu ı en suru mu~ r. un an • kilmetine bildirmişlerdir. 
11

.un u_ erıı~ı sa razama SOJ e- . ra ım ır sene en en a~- ba~ka. Avusturya hükümcti Akvam Kaleye gelmişler ve doğrudan ~ - - -
ı ; 'l'Ş, bır vesıkadan anlaşıldıgma bedıyordu. Fakat babası bu bır Cemiyeti tarafından federasyon mcse doğruya Parise gitmişlerdir. Mısır kabinesi 
ı '.,öre ikisi arasında şu mükale- sene zarfında hala kat'i'bir ka- lcailc mc,gul olmak üzere Avrupa hü PARİS, 13 A.A. - Japon KAHİRE, 13 A.A. - Kabi-
l , '. ne cereyan etmiştir: rar verememişti. İbrahim açık- ~fımctlcri araıın~ bi_r . kon'.cransın prenslerinden Takamatsu Pari- ne azası arasında bazı tebeddü-

Sadrazam - Fakat şehzade tan açığa İstanbııla kadar git- ıçtımaa d~ve~ •d~lmesım ta~sıyc et-· ı · +; p 14 t _ !fit olmustur. Abdülfettah Yah-
• ıı d · .. k · · d M . . mekte ve ıktısadl mcselelcrın en ma- se ge mış, r. rens emmuz 
, • \b ulmecıt henuz çocuktur. me ·~tıy<;ı~ u. ehmet Alı ıse ruf devlPt adamları arasında husus" da yapılacak geçit resminde ha- ya Paşa hariciye nazırlığını de-
•, I' ) :~ let umurunu tedvir edebil- İstanbulda el altından bir isyan mükfilemcler vasrtasile derhal tcavi~ zır bulunacaktır. ruhte etmiştir. 

ı~snıe ihtimal verir misiniz? çıkartıp padişahı hal'ettirmek ye olunmasını t•.\;lif etmektedir. ----------------------
İbrahim - Fatih Sultan Melı ondan sonra kendisinin müda- ATİNA, 13 (A. A.) - Brinad 

n t ilk tahta çıktığı zaman ye- halesine zemin ve fırsat hazır- muhtırasına Yunan hükumeti tarafın 
i y şında idi. Abdulmecit ise lamak istiyordu. dan vc'"!-1en_ ccva!' Frans_ız orta clçisi-

h b .. "k · N l R d" .. .. > ne tevdı cdıl~tır. Scfır, bu cevabı 
, a a uy~-~~~" .. e o ursa ols~n, . usya ne u~unı:yor. . Parisc göndermiştir. Yunan hükfi-
' • ;ehzaden:n ,-uçuk olması benıın Bıraz da devletlerın bu vazı- mcti Avrupa birliği hakkındaki muh 

:krimce daha faydalıdır. Çün- yette ne düşündüklerine baka- tıraya verdiği bu cevapta; Avrupa 
• u bu saltanatın veliahtleri l:ıllş- lım: İbrahimin Konya üzerine hüku~e~leri ~rasında bir_ birlik vücu
ca milletlerin prensleri gibi ter- yurumesi son muvaffakiyeti de getırıl~csı ha~i?ndakı tasavvur:= 
• . . . ' . . Avrupa mıllctlerının menfcatlcrıne 
ııye ve talım edılmıyor Harem Rusyanın nazarı dıkatınden el- hizmet edecek asil bir mefkiire oldu 

Haricin gözile iş Bankası 
Türkiyede bankacılık inkişaf edi
yor, buntın misali iş Bankasıdır . 

"Times,, gazetesinin neşriyatı 

ANKARA 13 (Telefonla)
İstanbul Emaneti, sinai müesse 
selerden alınacak oktruva res
minin tenzili için hazırlamış ol
duğu oktruva tarifesi iktısat ve-
killiğince tetkik edilmektedir. tir. 

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

Sıvas hattı şehre 'aklastı ~ 
ANKARA. 13 (A.A.) - Na- re yakiaŞmıştır. Sivas ist3 iş 

fia Vekaletinden tebliğ olun- nunun actlma mera;:;:mi içil' 1 . . . 
muştur: f ba l "0' 

S
. 'd d m"ry 1 f er yramma rasge en 3 
ıvasa gı en e ı o u er- . 

şiyatı Kızılırmağı geçmiş, şeh- tos tarihi tesbit edilmiştıf· 

Ecnebi matbuatı 
~--------~ 

{e 

Avrupa birliği da 

Türkive ve Rusvanın daveti teklifi 
Avrupa gazetelerinin meşgul j buluror 1 'z 

1 '·:le b:\_vütüyorlar, devlet umu- bette uzak kalmamıştı. Moskof ğunu kaydetmektedir. Cevabın sonun 
. ·undan bir şey öğrenmeden bü- çarı bu lı;.ır;.':eti İstanbul üzeri- da, Avrupa birliğine Türkiye hülı:fıme 

ı •Üyorlar. Eğer Abdulmecit te ne tevcih -::dilmiş bir tehdit te- tinin de iştfr_aJıi fi~riniı; Yunanistan 
diçül: yaşta tahta gf!,\erse etra- lakki ediyordu. Rusya ile bera- t~rafı?-dan buyuk ~ır alaka ve muha-

olduğu belli başlı meselelerden "Debats"' gaze~esi de ır;~ u 
biri de Avrupa birliği etrafm~a cevabından bahsed.~rketı 1 t 

Briand muhtırasına İtalya hu- ye ve Rusyanın mustakbC 
kUmetinin verdiği cevaptır. Bu Avrupa birliğine dahil 0 1. ::ı 

"Times,. in son ncırettiği ticaret 1 verdikten sonra Türkiye tı bankası üh · "k · k f · · ba aJı!I• P 
ve sanayic ait ilavesinde mczkiir ga- hakkında diyor ki: "Ancak bq ııene cevabın temas ettiğim- ım 1 1 ey iyeti nazarı ıtı '~ ııl<el"ja 
zetenin İstanbul muhabiri memleke- evvel tesis edilmiş olan İş Bankaar noktadan diğer sütunda bahsedi sa bunların iptidai mW' . Çi", 
tirnizdc bankacılığın i:ıkişafından et- hükümctin muzahcretinc mazhar ol- yoruz. İtalya hükı1meti Türkiye re istiraki karışıklık tevili 
raflı bir surette bahsediyor. Muhabir makta ve büyük bir terakki göster- - ve Rusyanm da Avrupa birliği ceğini iddia ediyor. d k

. .. 1 . . laaat ılc karşılandıgı beyan olunmak-
t. ın a ı munevver adamlardan her Fransa da brahımın daha tad 

hl dünyanın işlerine alışmağı (Bitmedi) ır. 
ı I .oıayca öğrenir, tedricen ~ku

u1'1 arttırarak padişah ve mil
. tı ı buku!.;: ve vezaifini,.kolayca 

, i~rer>miş bir insıım kfunil olur. 
~ - Bu do~rudur; fakat padi
~ ah bundan lıalıerdar olunca bü

.• ün şehzadeleri öldürtür! 
- Bizim mur:ıdımız millet 

Parlamentolar konferansı 
LONDRA, 13 A.A. - Bey

nelmilel parlamentolar konfe
ransı 22 temmuzda açılacaktır. 
Fransayı meb'usan reisi M. Bou 
isson ile ayandan M. Merlin 
temsil edeceklerdir. 

Hindistanda İşsizler 
BOMBAY, 12 A.A. - Ec

nebi emtiasına karşı ilin edilen 
boykot üzerine Surat'daki altın 
halka imalathanesinde munta
zam surette çalışmakta olan 
2SOOll lcişi issiz lr~Imışlardrr. 

ezcümle diyor ki: mcktcdir. Banka 27 şube .açmış ve projesini tanzim edecek içtima- .. Joumal" gazetesi P. \ 
"Türkiyede banka tesisatı 924 se- vazedilen para miktarı 927 deki 23, k d' • 

nesindenberi artmakta, İstanbul ve milyon Türk lirası iken 929 da 43 adavet edilmesini isteme te ır. birliği tesis edilirken bır 
Ankaranm iş sahasında .. mühim bir milyon Tilrk lira_s~ çıkmı,trr. :1'~rkiye ile ~usy~m böyle bir devletlerin hariç bırakıl1111S: Jl

1
e1

•
1 

mevki kazabcnmlliaktaba drrlıl. Turzk· bantkaİ- Bab n_ka
1 

rcassurulanslmaımk~.yazını alıru§bir. ıc;tımaa daveti fi~b' etrAafmda birlig-i tesis deg-il Avrupıı} cı 
!arının en ş an . ıraa , · '' _u ış e ~cşg _o. uzcrc ayn "Temps" gazetesı ır vrupa • . . .. ' .... ıı 
Emlak ve eytam, Sanayı ve maadın, şırket tesıs etmıştır. Bankanın umu- b' liğ' ın· esasını teşkil eden racagını ılen suren 1ta11~ .. 

dr · .. d .... C 1·1 B k ·ı b- ır ın • -ft"'" bankaları r.... mı mu uru e a ey ço ınutcşe . l . '-'-" d k la vabından memnun OilD""-
Muhabir memleketimizdeki milli biı olduğunu ispat etmiştir, bankan- prensıp en IJ.llLdr eme O ca- . · 

v• ••-,ehi banl<~\ar hakkın.-la izahat nın istikbali parlaktır ğmı vazar:ık bunu şayanı hayret tarzda bahsedı O 



ütün ümit 
'Y ·azi tahriri l 

tflsıl vapılacak ve 
isvonların işleri 

nedir'?. 

asi~ kanun dün Vila
:ı1*-te tebliğ edildi. 

pkıllı:1ni arazı kanunu dün Vila
c~~ebliğ olunmuştur. Bu ka-

göre nahiye ve kasabalar~ 
·er arazı tahrir heyetlen 

U edilecektir. 
:iylerde arazi tahrir h~~et
'öy ihtiyar heyetlen ıle 

d ifeden gönderilecek bir me
an ibaret olacaktır. 

ir ısabalarda tahrir heyetleri 
Udüriiniln riyasetinde ola

~e arazi işleri mutahassısla 
ağ.-iştirak edeceklerdir. Heye~ 

· ırer vahidi kıyasi cetvellen 
m edeckler ve ona göre talı 
ıpılacaktır. 

ıthrir muayyen bir müddet 
e yapılacak ve bu müddet 
ie arazı sahipleri tapu ve 
vesikaları ile tahrir heyet-

• müracaat edeceklerdir. 
sodrl.i kıyasi cetvellerimünasip 
eJll::e asılacak ve itirazı olan

r ay içinde itiraz edecek
~· Bu müddet geçerse itiraz 
e ez. 
~ _.apusuz olup ta hazineye in 

·efl'. laznn gelen arazi meyda-
kar ise, şağıllerinden geç
ıamanlar için bir şey alın-

11anunun tatbiki için bir ta-
:name yapılmak üzredir. 

a~met lüzum gördüğü yer
e bu sene arazi tahririne baş 

rıı~aktır. -------
. iümrükleri teftiş 

' ümrükler müdürü umumisi 
f_ Rıfat B. dün Ankara'dan 

e ize gelmiştir. 
rtı ığımız malfunata nazaran 
~ Rıfat Bey buradan İzmi
jdecektir. 

~,,psan Rıfat Bey dün gümriik 
ı""'gelmemiştir. Mumaileyh bir 

gün burada meşgul olacak-

ıd 
,, aç lira tuttuğu 
J malum doğil .. 

la7iran ayı zarfında vesaiti 
ıyeden tahsil edilen bir ay
öprii varidatı vekfinu henüz 

"'ılamamrştır. Çünkü vesait~ 
iye şirketlen bir aylık tahsı 

eılrekununu ancak müteakip 
yirmisinde tesbit edip Ema 
haber vereceklerini bildir

erdi r. Muhtelif şirketlerden 
acak hesaplar bir araya ge

( dikten sonra köprü varida-
1. evvelkine nazaran ne nis

dahilinde olduğu anlaşıla-

· F· 
:ıdarma kumandanı 
değişiyor mu? 

IJolitika refikimizin verdiği 
;\mata nazaran jandımna 

kumandanı Nazmi Bey 
şecektir. Buna sebep müte
kaymakam olan Nazmi 

in yeni kan\ın mucibince ha
la tavzif edilmesine imkan 

asıdır. 

Yeni kibrit şirketi 
{eni kibrit inhisarı tirketi mem
t dahilindeki bayi teşkilatını tan 
başlamı ı•. Şirket kib~it tevzi 

da tanzim etmektedir. 

Geç kalıyor 
Abonemanlarımız ile bayile

den aldığımız müteaddit 

Şoförler 

Bütün ümitlerini 
veni idare hevetine~ 

bağladılar 

Ceza işleri hep keyfi 
mi gidiyor? 

Şoförler cemiyeti, yeni heye
ti idare intihabı hazırlıklarına 
devam etmektedir. Geçen ak
şam Halk Fırkasında toplanan 
heyeti umumiye, aralarından o
tuz namzet seçmişlerdir. 

Otuz namzet tekrar toplana
rak asıl namzetleri intihap ede
ceklerdir. 

Yeni teşekkül edecek heyeti 
idarenin, her hususta geçmiş se 
nelerin idare heyetlerinden kuv 
vetli olabilmesi için azami dik
kat ve itina gösterilmektedir. 
Nihayet bu ayın sonuna kadar 
teşekkül etmiş bulunacak olan 
idare heyetinde, şoförlerin bü
yük bir ümidi vardır. Şoförler 
cemiyeti reisi, Nihat B., diyor 
ki: 
"- Yeni idare heyetinin mü

cadele edeceği şeylerden biri ve 
belki de en mühimmi emanetin 
keyfi muameleleridir.Esnaf bun 
dan cidden pek müştekidir. 

Mesela ceza kesmek işi hiç 
bir kaide ve usule tabi değildir. 
Usulen, seyriisefer memurları 
tarafından tutulan zabit vara
kasını kabahati işliyen şahsa da 
imza ettirmek lazımgelir. Bizde 
iş böyle değildir. 

Memur, caddede duran bir 
otomobil gördümü, hiç sorma
dan, anlamadan derhal "Cadde
yi işgal" cürmünden ceza kesi
yor. Belki orada duran araba o 
esnada bir arızaya uğratmıştı? .. 
Sür'at tayini de tamamen keyfii 
dir. Memur, otomobillerin dere
cei sür'atini gözlerile ölçüyor. 
Hiç bir memlekette bu şekilde 
sür'at tayini göriilmemiştir. İş
te yeni heyeti idarenin uğraşaca 
ğı en mühim gaileler ... " 

VlllJyette 

Nufus müdür 
vekili 

Asili tayin edilinceye kadar 
Vitayet nüfus müdür vekaleti 
baş katip Tevfik Bey tarafından 
ifa olunacaktır. 

Ziraat müdürü 
Yalova'ya gitmiş olan Vila

yet Ziraat müdürii Tahsin Bey 
avdet etmiştir. Yalova'da çekir
gel~r .kamil;n imha edilmiştir. 
Millı emlak nasıl verilecek 

Emlaki miliyeden olan bazı 
mebaninin mulhak bütçe ile ida
re olunan inlıisarlara ne suretle 
verileceği hakkında defterdarlık 
lara gelen emre göre: bu gibi 
emlak varidat getiriyorsa icar 
mukabilinde, getirmiyorsa bila
bedel verilecektir. 

Yazlık elbise 
Kalender yurdundaki 80 ço

cuğa Himayeli Etfal tarafından 
yazlık elbise tevzi olunmuştur. 

Eczacıların kayıtları 
Eczacıların da etibba odala

rına kayıtlerı hakkındaki kanu
nun bugünlerde tebliği beklen
mektedir. Müteakıben kayıt mu 
amelesine başlanacaktır. 

Giresona mHır sevki 
İstanbul Hilaliahmer merkezi 

tarafından Giiresun havalisiiçin 
mubayaa edilen 475 bin kilo 
msır Giresuna gönderilmiştir. 
Mübadele komisyonunda 
Baş murahhasnnız Nebil Bey 

dün komisyona gelerek meşgul 
olmuştur. İtilaf name taatı .cdi'. 
dikten sonra komisyon resmi 
büyük içtimaını aktedecektir. 

ükerre şikayetnamelerde Köprü üzerinde posta 
temı'zı'n kendı'len'ne pek geç 

Posta idaresi Karaköydeki 
zen da hiç gitmediği anla-

aktadır. İstanbul ve diğer posta şubesini 
dar posta müdürlüklerinin yeni yaprlan kö; 

rü kulubesinin r nazarı dikkatlerine vaz 
emmiyetlerini celbederiz. Karaköy cihe-

.. __ tindekine nakle 
im· n kom' karar vermiştir. 

IS.} onu Bunun için pc.<;-

yeni 
Yerli mallar 

3 üncü sergi için 
hazırlık il erli vor 

Bu sergide gazino ve 
lokanta bulunacak 

11 Ağustos ikinci yerli mal
lar sergisi heyeti tertibiyesi 
bir içtima daha yapını tır. 

Bu içtimada sergi talimatna
mesi ikmal edilmiştir. İçtimada 
sergi için Ticaret odasınca tah
sis edilen 2000 liranın sergi ter 
tip heyeti emrine İş Bankasına 
verilmesi alakadarlara yazılmış 
tır. 

Yerli mallar sergisinin kuru
lacağı Galatasaray lisesinin alt 
katı yarın sergi heyeti tertibiye 
si tarafından teslim alınacaktır. 

Sergi tertip heyeti çarşamba 
günü bir içtima daha yapacak 
ve sergide her müessesenin ala
cağı yerleri tayin edecektir. 

Sergi lokanta, gazino, bar ve 
sineması bir Türk şirketi uhde
sine verilmiı,ıtlr 

Peynir fiaatlan 
Peynir fiyetleri düşmekte ıfe

vam ediyor. A'.nadolunun her ta
rafından bol miktarda peynir 
geliyor. Buna rağmen gerek da
hilde sarfıyat ve gerekse ihra
cat azdır. Çünkü evvelcede yaz
dığmuz gibi ya~sız peynirleri 
Suriye, Mısır piyasalarında es
ki mevkiini kaybetmiştir. 

Şehrimizdeki peynir istoku 
şimdiye kadar göriilmemiş dere 
ce fazladır. Peynir mevcudunun 
250 bin teneke olduğu söyleni
yor. 

Tütün çalmıf 

Mısırlı oğlu bahçesi yanında 
tütüncii Muhiddin Efendinin 
dükkanına hırsız girmiş ve 600 
kuruşluk tütün çalıp savuşınuş
tur. 

Polisi~ 

iki feci kaza 
Bir tramvayla bir 

motöaiklet çarpıştı. 
Blrlal dB otomobllB atladı, 

düşerek iJ/dü. 

, 

heyetine mi kaldı ? 
Mezarlıklar 1 Dayak ! 

-.. 

Evkaf hangilerini 
devredecek? 

Türbel~rdeki mezar-
lıklar ne olacak ? 
Evkaf idaresinden Emanete 

devri icap eden mezarlıkların 
tesellüm muamelesi henüz bit
memiştir. Evkaf idaresine ait 
mezarlıklar biri umumi, diğeri 
hususi olmak üzre iki kısnn o
lup hususi mezarlşklar Emane
te devredilmeyerek Evkafm uh
tesinde kalacaktır. 

Bunlar Fatih camiinde, Sul
tan Mahmut türbesi ve saire gi
bi yerlerdeki mezarlıklardır. Da 
hiliye Vekaleti bütün mezarlık

Sahiden atılı yor mu, 
yoksa söylenmesi mi 

kolay gelivor 

Altındiş Niyazinin mu
hakemesine başlandı 

Y eşilköy ve civarında yapı
lan muhtelif sirkatlerin faili ol
makla maznun Altındiş Niyazi 
ile arkadaşları Baki, Resul, 
Mehmet, Emin, Bekir, Şevki ve 
Zeytullahın muhakemelerine 
dün Birinci cezada başlandı. 
Maznunlardan Şevki ve Zeytul
lah, Y eşilköy karakolunda da
yak' yediklerini iddia ediyorlar 
dı. 

Müddei umumi dayak hadi-
lar için bir talimatname yapmış sesinin dayanın esasile alakası 
tır. Buna nazaran mezarlıklara 
dikkatle bakılması esas olup olmadığından tefrikini talep et 
h . . ti. 
epsının etrafı duvarla çevrile- Altındiş Niyazinin İzmirde 

cek, bir kısnnlan tasfiye edile- başka bir sirkat meselesinden 
rek arsa haline getirilecek ve mevkuf b'lunduğu İzmirden ge 
bunların bir kısmı yola kalbolu len teskerede bildiriliyordu. 
nacak bir kısmı da satılarak ha- İddia makamı Altındişin İz
stl olacak varidatla diğerleri ıs- mirde ika ett!ji cürüm Istan -
lalı edilecektir. bulda yaptıklarına nazaran e-

Haydarpaşad• trenlt' yapılan nakliyatı gllsteren resimler 

Tarifelerde tenzilat var 
Ticaret Odasının teşebbüsleri 

miismir neticeler ''erdi .. Emanet, mevcut mezarlıkla- hemmiyetsiz olduğundan muha 
rın mevki itibarile ve biribirleri- kemesinin İstanbulda ve İzmir 26 t d 't'b • 
ne olan uzaklıkları dolayısile deki muhakemesie tevhiden rii emmuz an ı ı aren yenı tarifeler başlıyor 
ihtiyaca kafi olmadığına kani ol yetini talep etti. Mahkeme de Ötedenberi devlet demiryol- Bunun üzerine Devlet demir-
duğundan bazı semtlerde yeni- bu talebi kabul eyledi larında eşya navlunlarının ytik- yolları tarafından tanzim edilen 
den bazı kabristanlar vücuda ge A • • sektiği şikayeti mucip olmakta- tenzilatlı tarifenin tatbikine bu 
tirmeğe karar vermiştir. Bahkçı Kazımın katıli dır. Bilhassa hububat nakliye ayın 26 smdan itibaren başlana-
Bu ne verilemez maaş oldu? Bundan bir iki ay evvel Kü- ücretlerin~n yüksekliğ~ o ~~dar. caktır. 

çük Ayasofyada balıkçı Kazımı fazladır ki bazen nakliye ucretı Yeni tarife iktısadi mahafil-
~ehremaneti, merkez memur- öldüren İsmailin muhakemesi- nakledilen maddenin fiati aslisi- de, bilhassa hububatçılar arasın 

lanle varidatı kendilerini idare ne dün Ağır ceza mahkemesin- ni de tecavüz etmektedir. da büyiik bir memnuniyet uyan 
eden belediye dairelerindeki me de başlandı. Ticaret odası tüccarın müra- dırmıştır. Bu sene yapacağunız 
murların temmuz maasları ve- caatı üzerine bu hususta bir ra- hububat ihracatı üzerinde bu-
rilmiştir. Fakat Eman~tten mu- Şahit taharri memuru Necip porla vekaletin nazarı dikkatini nun çok nafi bir tesiri olabile· 
avenet gören bir kısım belediye Ef. bildiklerini şöyle anlattı: celbetmişti cektir. 
dairelerinde henüz maaş başla- - O gün kahvede oturuyor
mamıştır. Buna da sebep Ema- dum. İsmail yanıma geldi. Ba
netln henüz alacaklarını alama- şı yarılmış, kanlar içinde idi. 
mış olmasıdır. Bu daire memur Ne oldun? diye sordum. Trarn-

2 senelikler irtişa meselesi 
larmın da bugünlerde maaşları vaydan düştüğünü söyledi. Son Genç kız ve dullara 
nın verilmesine çalışılmaktadır. ra işittim ki Kazımla kavga et- maaşları veriliyor 

E V 1 mişler, Bunu bana Kazım da y · k 'b' la la 

55 bin lira rüşvet 
alanlar .. manet - i ayet ·· l . H enı anun mucı ınce genç z 

. . • . soy eaı. . emen o akşamdan ra verilmesi lazım gelen 2 senclikle-
Dahilıye Vekaleti umuru bunlan• bır araya getırerek ba- rln itasına başlanacaktır. Muhasse- A~KA~A, 12 - Geçen se-

mahalliyei vilayat müdiri umu- rıştırdım. Beraberce kahveden satı '";tiye muhasi'?i !"eıulli Ahmet ne.adlıye~z taraf~dan vaziyet 
misi Nazif B. şehrimize gelmiş çıktık. Evlerimize döndük. İs- B. şu ızahatı vermıştır: edılen Nes!-111 Mazaliy~h ve Fr~ 
tir. Mumaileyh burada bulundu mail bizden daha evvel ayrılmış "- Kanu~ mucibince 25 ila 45 sko .Efendilerle İbrahun Liltfu 
ğu müddetçe Vilayetle Emane- tı. Vak'a ertesi sabah oldu. İs- yaş .~rasındakı ~ızların ~~ dulların Beyı.n ~aznu~ bu~~duğu meş
tin tevhidi etrafında tetkikatta mailin bizden ayrıldıktan son- bugunden (dunden) ıtıb~~en yok hur ırtışa hadısesının maliyeye 

. •. • lamasına başlanmış ve her muracaat- taalQk d kı ı· "f 
bulunacaktır. ran gıdıp Ka~mı svurmuş olma ta bulunana birer numara verilmiştir. i . e en smı, ma ıye mu ~t 

Ekın k f 1 f l • smı zannetnııyorum.,,. İki senelik maaşlarını birden alacak t lerı tarafından yapılan tahkı· 
e ve ranca a ıat erı O sırada maznun İsmail a- olan kız ve dullara bu numaralar katla bitirilmiş ve alakadar gö

Şehremanetinden: Temmu- yağa kalktı: beyninden rahatsız veri~i~ ikmal e~ildikten sonra bu hal rünen üç maliye memurundaıı 
zun on beşinci salı gününden i- olduğundan ve muayene edildi ta ıçınd~ ~ev~ıata başlanacak ve iki birinin (10) bin, diğerinin (15) 
tibaren Ekmek on iki ve Fran- g·· den raporu oldug"und·• hah acnelıklerını bırden alacak olanların bin ötekinin de (30) b' ti 

ın. M' hk İ .1 h~.ıkk verilen numara sırasile müracaattan .. ' ld kl l ldı~ . ~ 
cala on yedi buçuk kuruştur. settı. a . eme, smaı a ın ilan edilecektir. ru vet a ı arı an aşı ıgt ıçın 

Adalara deniz suyu... da verilen tıbbıadli raporunun on seneliklerden maaşı yirmi ku- bunların adliyeye teslimi tekar

Adalar belediyesi su ihtiyacını 
gidermek için doniz suyunun tasfi
yesini düşünmektcdiı. ve. . bu E
manete teklif edilmiştir. Tekli! ka· 
bul edildiği takdirde 70-80 bin lira 
sarfile bir tasfiye tesisatı vücude gc 
tirilecektir. 

Harap evler 
Şehrimizde yeni inşaat _çoğaldıgı 

bu srrada eski binalann tamırınc pek 

celbi için muhakemeyi talik et- ruşa kadar olanlara defaten verilmiş riir etmiştir. 
ti. tir. Yirmiden y~z kuruşa kadar o- - Dosya vekiller heyetindedir 

Adanada üzüm 

Adanada bu sene yerli üzüm 
mahsulü fazladır. Bu itibar ile 
geçen seneye nishetle haricede 
gönderilmesine rağmen fiatlar 
ucuzdur. 

lan ?'! ~enehk~erın de ddaten veril· Bir çok dedikoduyu mucip olar. 
mesı ıçın Vekaletten emir beklen-. b ·'h' k' k d mektedir u mu ım va anın ya ın a mıı 

İki se~elik maaşları defaten ve. hakemesine ba !anacaktır. 
rilerck alakaları kesilenlerden 45 ya- Haklarında tahkikat yapıla ı 
şından yukarı olanlar maaşlannı gene lar arasında evvelce Maliye ~. 
üç ayda bir defa alacaklardır.,~ bık varidat müdürü 'Knmil Ar-

• ..... ··-- ' kara Defterdarı İhsan ve kava· 

G ·· .. .. . az ehemmiyet veriliyor. . . . • 
. ulhan.e pa_rkı onunde Onnık El. Halbuki bazı binalar, bıtışık bı· 

Ayni zamanda işgalde tahrip 
edilen Adana bağlan yeniden 
yetiştirilmiş olduğu için üzüm
lerde bundan dolayı çok nefis
tir. En iyi üzüm satıcılarda ok
kası on kuruşadır. 

Geceki kasırga 
Dün gece saat (21) buçl!ğa 

doğru şehrimizde ani bir kasır-

nin müdürii Edip Beylerin isim 
leri geçmiştir. 

nın mot(\aklctıle 137 numaralı tram 1 ek kadar haraptır b ·· . na ara zarar verec -
v~y ara ası _musademe etmı,, fakat !ar. Bu kabil binalar yıkılmak tehli· 
nulusc;a zayıat olmamı§tır. k . bulunuyorlar. Emanet E · .. .. d B h esıne maruz 

mınonun e . a ç:~apıda 233.6 böyle tehlikelere m.ini olmak üzere 
numaralı otomobıl Nebı ısmınde bır sağlam binalara bitişik olan harap bi 
Şahsa çarparak yaralamııı.tır. naların sahiplerini millklerini tamire 

Birden bire öldü mecbur tutacaktır. 

Dün K.ad~köY, iskelesinde 55 ya· 
şında demırcı Rustem ağa fücceten 
vefat etmiştir, 

Kümeste yangın 
Kasımpaşada Nikola El. nin evin 

dek~ kümesi !dikürt yakmak suretile 
temızlerken yangın çıkmışsa da sön· 
dürülmüştür, 

Otomobile atlarken 
Fındrklıdan geçmekte olan 3032 

numaralı o":omobilc atlamak istiyen 
Durmuş, müvazenesini kaybederek 
yere duşmüş ve yaralanmıştır. 

İzmir defterdarlığı 
s~~ık ~ibr~t inhisarı başınü. 

fettışı Huseyın Avni B. Izmir 
defterdarlığına tayin edildi. 

Taksim su yolu .•• 
Taksim meydanının tanzimi üze. 

rine Tt'ksün suyu mecrası alçakta 
kaldığında;ı su çeşmeden akmıyordu. 
Emanet .en heyeti bir müıldettenberi 
bu suyun künklerinin sc·ıiyç ini yiik· 
itmiş ve eskiyen bütün l>orular da 

de ği ı tiri l:niştir. 

Feshedilecek mi? 
Estern şirketi yeni 

teklifatta bulunacak 
"Estern" şirketi bundan bir 

müddet evvel hükfimetten mu
kavelesinin feshini istemiş ve bu 
na mukabil bazı fedakarlık gös
termişti. 

Aldığımız malumata nazaran 
"Estem" şirketinin bu talebi 
şimdilik kabul edilmemiştir. 

- -·--
Adanada sıcak 

Adana da sıcaklar mevsimin 
bütün şiddetini göstermiye baş 
lam ıştır. 

Hararetin gölgede 34 derece
yi bulduğu görülüyor. Buna 
rağmen sıtma vak'ası görülme
mektedir. 

Tahkikat 
Kozan kaymakamı bazı tah

kikat için Saimbeyli ye gitmiş-. 
tir. --

Yeni vapur alınıyor 
Seyrisefaini idaresi İstanbul 

-İskenderiye hattı için Fele
menk'ten alacağı vapurun mu
:ıa:ıelesini ikmal etmiştir Vapu
ru teslliim için yakında bir hey 
et Felemenge gidecektir. - .. ,._ 

ga çıkmış ve birkaç dakika de- Malullere para 
vam etmiştir. Harp malullerine % 25 ku-

Kasırga bilhassa Haliç sahil ruş verilmesi laznngelirken % 
!erinde tesirini göstermiş ve Fe- 12,5 tan verildiği ve bilahare 
ner iskele gazinosunda bütün tamamının itası hakkında emir 
sandalya ve masalan devirerek verildiğini yazmışuk. Sonradan 
akşam üstü. h~va a~ağa gelen ı verilecek % . 1 2_.5. l~rın hordrolı 
bazı musevı aılelerının epeyce rınm tanzımı hır ıki güne kadar 
teiaşını mucip olmuştur. bitecektir. 

çeı~lerde dk içtimaınr ak- ta idaresi kulu
eı.ı .L1;-ı n tarife koınisymıu , belerin müza
ıcı ıçt aını bır hafta sonra 1 yedesine işti· 
caktır rak edecekcir. 

Ticareti hariciye bürosu 

ANKARA 13 (Telefonla)
Bu sene tesisi kararlaştırılan ti
careti hariciye bürosu kadrosu 

1 
başvekalete verildi. Tastikini 
müteakip tatbikına başlanılacak 
tır. Bu teşkilit kadrosunda 12 

ı memur bulunacaktır. 

Şirketin Londra'<lan miizake
ratta bulunmak üzre Türkiyeye 
gelen mur ... hhası avdet etmiştir. 
Maamafih şirket tekrar yeni 
teklifler serdetmek niyetinde
~1r. 

l\faarif müsteşarı gittL. 
Bir muddettenb ri § hrimizdc bu

lunan Maarif Vekaleti müsteşarı E
min B.le İstanbul c:ıaaril emini Muza( 
fer B. bugün Anlcarada toplanacak 
olan Maarif eminleri konı:resine işti
ra!' etmek ilzere diln Ankarayı git • 
"O.Ll1'"'r • r 

Yalova plajı hazı,. .. 
Uzun bir zamandanberi Yalova sahillerinde hazırlanmakta 

olan plaj jı-'llal edilmiştir, Yarından itibaren plilj halka açıla 

' 
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Fikir, ..M.i.z;cı.h, Ecleblya:t, S«tiı'El 

Asrın umdcsi "Milliyet" tir 

11 TE\L\ll lZ l 9:)0 
OARE.HANE - Ankara faddesi 

t' . J JO Telgraf adreoi: Milliyet, ls
ta .• bul. 

T~·lefon numaralı: 
l tanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERİ 
G 

12 

~rurkiyc için I-ıariç için 
400 kııruş 800 kuruş 
; 50 " 1400 ,. 

;400 .. 2700 .. 
• 

Mekıe,ıııer ıöuhahıı 

tık netice .. 
62 nci haftanın 2 nciliğini İs 

tanbul E. lisesinden 273 B. Bur 
haneddin B. kazanmıştır. Yazı
sı şudur: 

"Bu haftanın en mühim ha
beri Şark hududundaki hadise 
amillerinin hududumuz dahilin 

Madam ı-oş telaş içinde koca gili karıcığım .. Eğer bu hadise de Zilandaki kısmının tamamen 

rahat bırakmaz 1 Allah kulunu 

sının yanına koştu: senin başına gelmiş olsa idi si- imhasıdır. Diğerleri de hemen 
- Aman Anatol bizim Pata cimi kesmekte tereddüt etmez- tenkil edilmek üzeredir. Bu su-

---Bu akşam 

ELBJMHJ Sinemasm~a 
Vlktoryen Sardu mm şaheseri ve 

r~LA N!GRi nin 
tcıusili muhıeşcmi 

M~ıK~V ltl KIDIN 
sesli ve şarkılı mükemmel film 
llheıen; \"iyolonisı (;uıe,konun 

iştiraki le 

ÇfNGA NE şarkıları 
pon çok hasta'.. dim .. Fakat Patapona bu işi ya- retle hükumetimizin çizdiği 

- Deme yahu nesi var!.. pamam!.. - • ' l proğramın birinci kısmı bit- 'e se,Ji ~arl..ılı b \arıeıe 

n ...... , -. ... 
"Milliyet" in 

- ..... ı 2 3 4 5 6 7 8 g 
ıı 

l:lug-ılnKU ycnı 

eğlence!e 

Dünkü bilmecctJI • J H numerosu 
Gelen evrak geri verilmez - Sorma Anatolcuğum, sor- Akşam üstu olmuştu. r'atapo mış o uyor. udut halkının ye- • 1 

· d h ki l k · d " - · il:: bilmcccmiL halledilmiş ,c 
!\1üdd·ı. g•~en ıııı•halar 10 kuru• ma ! Hayvancağız bir çeyrekten nun arkasındaki ikinci kuyruk rın e ve a ı o ara ıste ıgı, , 

' • SOLDAN SACA: YUKARDAN A< 

~~~~~:~: ;:ı:;::t~a~u::i~~'. işler için beri yere yatmış, burnunu kuy- sa25bashan4tim0 seatnretıymi ebturelduı·d·ı·. EMrtaes~ Pş;yog~=~;nv~~~~i: ;~tır~b~~~~ ~~ BARBETTE 
7 7 7 

1 -nıır(a4·n)·.; er (4) 1« 
ruğuna sokmuş topaç gibi fırıl 1 _ Ser ('4). Siyah ( 4). 

Ga"'!etcmiz il.inJıır~n mes'uJiyetini f 1 d • d p b"" J tah 'k t "ki b" ırı öniıyor.. am oş boyuna "Kes! Kes şu oy e rı ve eşvı e ır z - Çıplak (3). Pek 
k,.:,~ı etmez. · 2 M ( ) ç·f d -· ' ı - Acaip şey!.. Hiç bu da sicimi diye israr ediyordu. Fa- hayvan sürüsü gibi köylerimize 1 1 1 - eyan 3 · 1 t egıl (3). kaddcs (4). 

ı.=====,= .. =~,=~=======uıı başıma ge_lmedi~d~:·.. . . , kat Anato~! .Bir kere köpegin saldıran. cahil adamların teca- 3 - Nota (Z). Banka tediyesi (3). 3 - Nota {2). Beyaı ( 
llVG uNK U HA VA - Hatlı, hatlı yuru gıdıp ba- ne kadar sıcım yuttugu-nu me _ vüzlerinden ~at'i surette emin 5 - Bardak (5). ğil (Z). 

1 b 1 
4 - Kumaş içi (5). 

1 tn tuam rn çok 32 en u 

1 

kalım .. Zavallı hayvancağız can rak etmişti; onun için kesmek o mak ve u surete işlerini, 6 - Nota (2). Çalgı (3). Beyaz(2 y ) 
r" d P. ·· l · · h t ·· k H''k" lıtanbul 4 Üncü icra memurluğun 5 - arın (5 . 
" <met ı L .ugün ıuı~!r mı veriy~r.ne dir? cihetine hiç yanaşmıyordu. guç .er~n~ ra a gorme : u u- ı dan: 7 - Kurtuluş (4). Felaket (4). 6-Aynen bellenıek ( 

1 r P" 1 l nı •Ç k dacnkur. Her ıkısı de hemen bahçeye Madam Poş diisündü, düşün- ~etı~~zın bunu da te;n~n ede~e. Açık artır.ma ile paraya çevrilecek 8 - Bir erkek ismi !2). Arkadaş 7 - Beygir (2). Feryl' 

f 
-~~ 1 ko~tular ve kôpeği muayeneye 1 düve dedi ki: gb~ne şuph1 e ykok~~1:: 1~akın _g1arıp ı' gayri menkulün ne olduğu: maa müş (4). 8 gensişdlik (~2)) İlletli 

ba•ladılar.. _ Hah buldum. Bu sicim ne ır şey o ara goru uyor kı ran temiliı.t köşk ve bahçe. Gayri menku- - a a · 

.. 
... ' 1 k' · P- Çigne (2). ilenin muhaffefi (2 çorba koy (4) 
l:iıs . Patapon upuzun, alçak şiş_ reden geliyor biliyor musun? hü umetı, notamıza rağmen, !ün bulunduğu mev.~i _mahallesi, so- .,11111111111111111111111111111111111"' ..ııınnnıınınınnıuııtı; 

ıı...a.-:=::.::==:.::.;:ı 1 man bir köpekti. Bir kafası var Dün adel bahçey - d hal5 hudutta çeteler silahlandı- l<agı, numarası: Buyukadada, Ma- •• 11111111111111111111111111111111111"" "'111111111111111111111111111 

J\ ilan şıfa yersin! dı ki, maazallah, vücudünün iki bir piliç bağlamış. Sonra ara - r!yor ve ya ut ~şı~et erın sı- eski 59 yeni 42. 44, 46 ., 48 No. ıu. :: 
e ayagın an h . 1 . . den mahalksi Bahçıvan oğlu sokak :: ANADOLU 

1 
misli kadardı. Üstelik tüyleri de mış, taramış. piliçi bir türlü bu- lahlanmalarına manı olamıyor. Takdir olunan kıymet: On bin ye :: 

.. Poiitika., gazetesi bir ye- kıvırcık mı kıvrcıktı. Küçücük lamamış .. Muhakkak onu sici- hanın bu hareketi hadisede. dı _yüz otuz .. lira. Artırmanın yar.ıra :. 55 
mek musarıakası açtı. Laf ara- ı gözleri bu tüylerin arasında mü 1 mile beraber bu köpek yuttu. her halde başka mühim müşev- c1 agı, dy~r, gund, saat' 9tst0anb~lh.4 duncu 55 

el b k · · d" d.. d d B .. .. .. .. . . "ki · b 1 d - . cra aıresın e 18-8- 3 tarı ın e sa :: 
mı:.: a, musc. a ·aya gırmek ıstı- tema ıyen oner urur u. en gozumle gordum bu sıcım vı enn u un ugunu zannettı- at 14 ili 16 a kadar. :: SiGORTA ŞiRKETi 

Türkiye İf Bankası tarafından teşkil edllırılt 
Yangın • Hayat - Nalı:llye - Kaza - Otomobil • me•"~ 
maliye sıeortalarını kabııl eder. 

yenlı:rm ~iyebilece_klerini iddi- Ana.tol köp~ğ~. iyice gö7.den dört metre kadar vardı. Aman rir. Harekat:ı d_og_rudan ~oğru 1 _ İşbu~ayri menkulün ;irt,;;;;a S5 
cı ett klerı yemek lıstelerı orta ı gecırdı ve dedı kı: yarabbi! Başımıza gelenler, gün ya ve dolavısıle ıştırak eden şa- sartnamesi 7-8-930 tarihinden itiba- 55 
halı ve too: gozlü bir ailenin bir - Çıldırmak bir şey deme de de kırk santimetreden tamam kilerin hareket merkezlerinin ren 929·-193 No. il• İstanbul 4 üncü 5E 
hat talık yiyeceğidir. Doğrusu 1 ğil ! .. Bu köpeğin nesi var yahu!. on gün bekliyeceğiz demek!.. yalnız "Maku,,_ ela değil "Musul icra dairesinin muayyen numarasın- 55 
l>u sıcak ha,alarda bunu gördük Allah .. Allah! Her halde bir şey Artık saatte bir Madam Poş- ve Halep gibi ~raıı hükumetin- f". her kesin görobilmesi için açık~ır :: Adres: 4 llncU Va kıl ban lstanb Jl 
ce bana fenalıklaı· geliyor. Mii- si var amma nesi var? Hayvan- la kocası ellerinde bir metre. gi- de olmıY,an yerlerde de olması hında yazıh olanlardan. ~zla malu-

1 

§§ Telefon: lstaabul - :i.H Telg:ral: fmllY 
ba.--ek adamlar liste gönderecek cağız kurtulacağım diye boyu- dip sicimi ölçi.iyordu. buna bir delildir.,.. ::~eaı:a\~~ı~~~le~~s>~! ~u~~!::iı~ 11::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~;::::::::::::::::::::::::::: 

. ( j lc.riııe • ur ak bir lokanta yutabi- na uğraşıyor... - Saat dörtte 1 M. 26 ımıoııı••ıııı1111111111111mı 1111m"11":1 1ı 1111ıu11•1111111ıı111111•1111ı j memuriyetimizc nıüracaat etmelidir. G LAK s 
ı f lır,z,, deseler daha veciz olmaz Sonra Pataponu sıkıca yaka- - Saat 12 vi yirmi beş .,o-ece Kadın Bı·rıı·g~ ı·nde ders' 2 - Artırmaya iştirak için rukar-

~ ' da yazılı kıymetin yüzde yedi temi- • 
r 1 ı, t IT'r.. laclı tekrar bir muayeneden ge- 1 M. 70!.. Köpek rekoru kırdı 
1 ' U b · ' K el B" 1. · f d nat gösterilecektir. 

1 '. l • zun ır taa:nıvec,e.1 aldıi?:ım cı"rdı· Ve te~hı'sı"nı· koyan bı"r d k' a m ır ıg- ı tara m an a-

' ' • 

: • , - · ~ eme ... 3 - Haklan tapu sicillile sabit ol-
ı .~. 1 Ş ı mısra'ar tam bu şampiyonla doktor edasiyle ilave etti: Bu hal böylece dört gün de- çılacak olan lisan dersleri ıçın mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ala-. \lin\ mini J&Huları; mt\'>im ;•caklar .. ıın ıee'ikdennc ı. ı11 
• ı. rı '1 ~gzma yakışır.: -- Ş'mdi anladık meseleyi .. vam etti. kayıt muamelesi ikmal edilmiş kadarlann ve irtifak hakkı sahiple-,. ".... ·ı · · · b h ki h ·ı f · himaı·c 'e muhafoza cı.·ltr. I•, ı , LTe yar, ı e pı~crsc severım Şimdi çaktık isi .. Köpek bir si- Beşinci giin, karı koca Pata- rının u a arını ve ususı e aız ____________ :_ _____ _:__ ______ _ 

ı ~ h 1 B k ve derslerin açılması hususunda ve masrafa doir olan iddialarını işbu 
· ı~ • '"H efo lıindi babanın e vayı,. cim yutmuş! a ucu kuyruğu ponu muayene ettil-: leri zaman Maarif idaresinden müsaade is- ilan tarihinden itibaren yirmi gün i- Piyango l\lüdürlüğünden: 
.,~ı, suyu ile nun altından görüniiyor!.. hayrette kaldılar:. - . B . d 1 dnde evrakı müsbitelerile birlikte me "UO,!llJIJ Lı· ra ı azaıı·,ın .-;·_•ıııs num•ralı 1·,1·ıeıı·n 4 parrı 

Çorbayı H a· · b" · el tenmıştır. u mıisaa e a mır a- ' "- • • 1 ı 1 t • .. a ı gıt ır ma~a getır e çe Acaip şe !. Garaip şey: Köpe- muriyetimize bildirmeleri icap eder r 
• · "Sıg~a ı"<"enıh"me d 1 dersler arı!acaktır hul'da' birer paro·a-ı .4.nkara, .'..nıalya'da oatı l mı< lıir parr ~ '" ' urmam yıı- kelim bakalım! . ğin ağzından da yirmi beş santi- ınmaz " · aksi halde haklan tapu sicillile sabit • - • 

tarım Dünyayı,,. ı Maşa geldi ve ameliyat basla metre kadar sicim sallanıyordu: . olmıyanlar satış bedelinin paylaşma- dl'n ~atılaın11arak iıule cdihıl;, .1 parça;ı da satılıııamı;ıır. 
• • ••.••••• • • • • • • 1 d - A t ı b k b k sında·' hariç. kalırlar. .'0,000 1 .irn kazanan ~•ıııu.ı numaralı bikt 4 par.-a>l 

ı.. na o a tı a tI ve sonra ceğim, sonra Sf'n çekeceksin!. 4 - Göıtcrikn günde artırmaya ·• 
Anatol sicı"mı· cekı"yor kansı dedı· kı" · · · k d 1 · · d" birer parnısı .~ kara, l/.mir, LA11,<ki, H ı'c)· n ah.·ı r"ı• , · Anladın mı? Ben si gam ağızlığı ı~tıra • en er artırma ş.artnamesıııı ..., ' 

da "Ha gayret, ha gayret!., diye - Tuhaf be! her yerinden si okumuş ve lüzumlu malilmatı almış 
. nı da böyle temizlerim zaten!.. b ı k b 1 · d Riıviyanı ahbar rıvayet edi-- ona kuvvet venyordu. cim salıveriyor!.. Bu köpek <le un arı tamamen a u etmış a ·ıe 

;\ , , 
,ı 

·• 1 
ı~l 1, i 
' . ' .. 
1 •• 

ı· 

1 
Boğulanlar çoğaldı! 

iki par~<H ,anlınaıııı;tır. 

~ ~ 1 

~,~ 
1 1 . 

F k 1 Madam Poş yavaş ya.vaaaaş itibar o1unı•:1ar. Üstünde bırakılan · ı yorlar k'. zengin ve yaşlı bir a at ne çare!.. p tamamen ğil sicim kukası.. Eğer böyle gi · 
k d k" çekiyordu.. gayri menkulün b•drli zamanında 

· J hovarda genç ve şüh bir kadın- çı mıyor u ı.. derse paket sarmak için ben bu- verilmezse gayri r.;r•kul ikinci bir 

40,0llO Lira kaz;, nan .11)4 :':.! mı;naralı hile tın 2 pn 

bul"da, birer p:ırı;us: Ka·abunııı, 11.ıııir, ~yaııcık, Balıkı: •r 
lmı; .. 1 parça,ı f,ıanbuJ"da •atılmıyarak iade edilmi~. b'r 

1 ' 
l la Adadaki "Yatklüp., te bir harl Hayvancağızın bir avazı yer nu bakkala satarım!.. Kocası da ayannı istikameti ertırma ile s>tılır vr l<'·d.J farkı ve 

k · d b' · ~atı!man11~tı .... • • 1 

"ı 
ı .i - 1 

·ı . .~ 
·] ta adar kaLmşlar. Bu ikamet I e ır avazı gökte ıdi. Anatol Karısı kızdı: ni tayin ediyordu. mahnım 1 <tlınan >iizdc bes faiz ve ·------------------------< 
•ı ya:ılı hovardaya pahalıya mal kan ter içinde ameliyati bıraktı: - İşi illaki de <>laya boğar- Nihayet yanm saat süren bir di~rr '"""rlar ayrıca hük;,e hzcet - ~ l k k il ~ ~~· 
et ol mu.< ... Bir rr_iin otururlarken 1 - Yazık canını acıttık hay- sın! dedi. Bak benim aklıma bir l" d h J bb' l:ıılmaksa•n ınemuriyetimizce alıcı- - lst9n u er e nıua 1'01 ıııe tehı' ınu i 

• ı 

1 1 1 

. ' 
1 

ame ıye en sonra, e e yara 1 cian tahsil olunur. Beş numaralı fıkra U U 
l denızde yü.zen:en birisi boğul- vanın !.. dedi bırakalım o tahia- şey geldi. Köpeğin kuyruf,ımı•n şükilr sicimi çıkarabildiler .. Ar- da ki ııart tahakkuk etmek kaydile üç 

duğu şayi olmuş .. Şüh kadın za-
1 
tile onu defeder!.. aşağısı senin olsun!! Yani onu tık memnundular.. defa bağırıldıktan sonra gayri men- ~ ~ 

~ ı ~ ~ 

• I · ;~ . ' 
• -~ 1 • 

• ,ı it 
.~ 1 it 

• ~ 1 
1 

l • .:ı 1 

, ı ı 

t ı .. 1 
ı. 

1 

ten Adadan bıktığı için bunu ve- - Kes! .. Sicimi kes bari! Kö sen ölç! Ağzından çıkanı da ben Mütemadiyen bağırmaktan ~uı en çok arttıranın üstünde hıra-· nun en 
sile ittihaz ederek başka yerel peği böyle bırakamayız!.. Za- ölçerim. kılır. Şart tahakkuk etmezse artırma g 
g ec.mek istemiş ve dostu olan vallı iki kuyruklu oldu'... n·· .. h .k. . . sesi kısılan Pataponu okşadılar geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden 

ort gım so~.ra er ı ı sıcım · 1 · kurtulur. ve trminat ta kalkar. 
B d · k" Ol ı E- k k d - k · ·h· sevdıler ve ev erme girdiler . eye emış ı: 1 - maz ... ger eserse c aşagı yu an hırı ırine yak - s _ Artırmanın birinci veya ikin-

- Aman bu Ada pek gözüm sonra maşa ile ameliyata tek- !asmıştı. Her ikisini de öktü- Tam yemek yiyecekleri zaman ci olmasına v• gayri menkule ta51-
den dii!jtU .. Her gün adam boğu 1 rar başlamak icap eder.. Eğer !er. Midenin. barsaklann p2 yı- Adel koşa ko~a gelmez mi?.. luk rden kAnuni hakka vr satışın tar-
luyor.. sen olsaydın!.. nı da ilave etiler.. _ Aman! .. Aman!. diye hay zına _göre diğer şartlar: Müterakim 

Kadının maksadını keşfeden _ Yani macayı ben mi 1 H h 1 d d'l · "d 1 vergı, belediye vr vakıf icaresi müş-
k l k 

. ~ a ıp - a ... e ı er; ıçen e Jaş kırıyordu. Köpek.. teriye aittir. Yazılan mrzkiır emlak 
er e< urt Ce\'ap vermış: işe baslıyım?.. ka sicim kalmasa gerek! .. Çiin _Ne oldu ... Ne oldu? Öldü yukarda gösterilen 18-8-930 tarihin-

ı - :\lcktcbimi,:dc li e, orta mcktc-p, m ·m 'ıatir 

mezunlarından nıcs'e!!_e ycn:dcr gireccklc c ı.: . ha<ır o 7 
19 Ttmnıu1. l)JO da ba;layııp 4 f:ylöl ıı.ıo da nihayet 

~ 
lızre meslek ''.'..., kur<Jan :tı;•laı:akl'r. Hu ,cr:ıiti ' diz oıJO 

>!İki ile birlikte ıı.ı Tcııımıı/. ıı,rn tarı''ınc kad.,r her ,.,ıı" 
<bn 12 ;ı ·a ıııJa Erkek w.ı:ıiiinı ;nckıe<ı ı ıc ... ı 
~~~~~,..--;-~--~~-,-~~~~~~~-../ 

- Aldırma cicim! İnsan bo- - Yok yanlış anladın o sev- kü elde edilen yekun 4 metreyi ··) de İst•nbul 4 üncü icra memurlui;u 
, ğulacak oldııktaa sonra benim buluyor!. Biri bir. taraftan tut mu... odasında işbu ilan ve gösterilen art-
ı gibi dıırgu-ı yerde de boğulur ... den bulunur. Bu çeşit çeı;it tel :- muş öbürü diğer taraftan yaka- - Hayır!.. tırma ~artnamesi dairednde satılacağı 1 

Jstaı11)tıl rııııı takası saua · ı ı 
• 

~ Adanın ne kabahati var!?.. - Ya ne var' ilan olunur clt .. IJ') t"ııl·l .. lll(fetl ~ lifler arasında bir de "Limanın lamı~ çekişiyorlardı. Köpek bu - · ·· . b ; 1 1 Bı"r elrlen lı"man bir elde,, idaresi var. Ben bl! sicim üstüııde kolaylıkla kayabi - İkinci bir sicim daha yut-
l 1 . 
~ 1 

ıj 1 .. •. ~ 

1 1 , .. · . 
• • 1 t ~ 
• 
• l 

,, 

u. ·rc ,,. \iki Sanayi k:ınuntınd:ır istifade tdt:n 1nıi ınüc!<r .. r'e t: 2 

teklifin kabul edileceğine kail liyordu. mu5ı.. * * * 81RB~TTE ??? T"\'iki 'anıyi kanunuml:ı:ı <tıiade cık .. •ınaı "ıı c '" "ı J 
Li~ıanın ıslahı için Karaköy 

köprüsunü'1 ktildırılmasına ka
dar yaş kuru bütün fikirler söy 
lend;, belki şu gi.inlerde lima

değilim ... Çünkü hali hazırda Köpek, köpek tlegil, Keenne 

1 1 1 

ım!i\asi zar ı daki inıa!Aıınııı ıc ı iıi İ\I. lkıı sot \ t•ıll<ti l ciilrt ~ 
limana dört elle srılmış öyleleri bir zincir kolye ele tek bir ıncı Zaten Allah kulıınu rahat bı- deri.mekıc 0 an imo!ll ı cya~n31fekrini a!.ııamı> bıluıan m.<'' 3 
var ki bunların işi tek ele hı- idi. rakmaz ki:. !eri he\annamdcrı almak üzere derh . id.ırcH ı-ı:r. caaı edc·-t~ ~ J 
rakmaları cok uzaktır. Anatol divordu ki: Nakleden almaları '" Jı.ı ht)•• ~ameleri Tnım c. z ı,,JU ııın•H ıdcn c1<' J 

ı~ 1 , ı nın kurutulmasını da teklif e- FELEK - Dikkat et .. Önce ben çeke 1 MÜMTAZ F AlK ıt·,·dı cv!tmelerı ıchı :t makamına kaim olmak u~erc iUn o!onU: 7 
'1· 1 

I 
' 1 

' • 1 
1 1 • l 

·ı 1 ' • 
ı ( l 

• r ~ • 

[ 

I' ı 
\ 1 

"Mliil11el,, irı edebi romanı : merbutsun. de bir şaheser yıkılıyor. . . B ,- - - Göreceksin, Nevres, hari-/ sertin için? .. Sen, dimağınla bir n · uyuşturuyor. ~ 
- İhtiyarlık ... İnsan, yaşla- na emin ol. . . . kalar yapacağız. harika yaratacaksın. Belmanın - Sonra tenis cynaY 7 

nınca hayata ınerbutiyeti ancak Hurrem Hakkı, bu betbin Nevres Vacit, elile mani ol-! romanı.. şün,, 8 

1 

hatıralardan ibaret kalıyor·.... görüşten kaçındı: du: j Hürrem Hakkı, kardeşinin en ı Hürrem Hakkı sesiıı 9 
- İhtiyarlığı da hatırlama- - Birak bunları şimdi. . . j - Görmekten bahsetme ... zayıf noktasını yakalamıştı. Ne 1 vaşlatarak, Viih dikld 9 

malı. - Başka düşünecek şey kal- Harikalara gelince, pek ümit vres Vacit, cevap vermiyordu, gittikçe artan bir ııt1 9 
j _ Nevr~s -yacit, uzun uzun gö-, madı ki... . . .. .. j etmiyorum, yaslıy~~·- yo»gunıız. yalnız .?udakl_arı~cl~, ezeli rey_?i / söyl~~or, ~e\:res Va' 0 
gus geçırdı: - Haydı efendım, onunde, - Sen, zann~ttıgın kadar tebessum belırmıştı. Bu, mag- rak ı<:_mdc dınlıyordtı· · 0 

J - Hayatın sonu ölüm olma- t.ıze hayat k~yn~kla~'. v_ar, on- !a~lr ve yorgun değilsin. Seııi lup olduğuna. işarett~. Fak~t İ~i kardeş o kad~r ~I~ 0 
sı, çok fena, çok yazık, çok ha- !ara bak ... Gonlun, gozun açıl- ıhtıyarlatan!_yoran, yıprataıı 1 kendi kuvvetı, kıymetı tasdık dı kı Rasıh Nevresırı ıÇ 5 

18 

zin, Hürrem ... Bir hayatı düşün .. sın... 1 bedbinlik ... Omrümü, senin gibi edildiği için ayni zamanda bir diğini farkedemedilef· , 5 •· Malımul Yesari <~ , Bir çocuk doğuyor. yavaş yavaş Nevres Vacit, bir hıçkırık gi- ruh tahlilleri yapmakla tüket- zafer alametidi de.. Rasih Nevres, kont1•1 6 
·' ' ; - Bilirsin ki ben pek hassa- gözlerini kardeşine dikmişti. büyüyor ve nihayet ihtiyarlı- bi içini çekti: 'medim. Sadece b_asit bir insan Nevres Vacit, gözlüğünün kırdılara kulak veriııc;e 1-

6 
1 ı ı;ımdır. ! Görmek istiyordu: yor ... Her geçen dakika, saat, - Gözüm mü? Zavallı göz- gibi yaşadım. Görgüm, bilgim camlarını siliyordu; Hürrem di; huzurunun bu iki ıt~ 
l 1< Nevres Vacit. kahkaha ile - Yaklaş, bana, iyi bak .. Se- ay, sene, kah kahkahalarile, ne- !erim ... Onlar, diğer uzuvlarım noksandır. Fakat bazı hakikat- Hakkı onun yanına oturdu, eli- kacağına emindi. AV~ 7 

Le gülmeğe başladı: yahatten vaz geçe~.eğin zama-:ı j şelcrile,ka~ göz ya5l?rı, ı~tıra~- dan evve: hayattan çekild~ler .. ! leri s_eze~ ~ibi ol?u~. İnsanlar, le dizine vurdu: ııctına hasara.~ geri_ çe~' ; 
-~' - Çok hassassındır... bana haber verecegıni vadetmış ları, acılarıle, o kalbı, o dımagı, Hurrem Hakkı, sahte bır hıd kendılerını hangı fıkre alıştırır; - Nevres, bu roman, senin kat oradan busbutun ı; 7 1 
• ;1 Durdu, ellerini kilitledi: tin. o sinirleri, öyle törpülüyor, öyle detle kardeşini susturmağı dü· larsa, nihayet onun kalıbı içine kemal eserin olacak... Tenis madı, garip bir meni 

3 

- İtalya seyahati ne vakıt?. - Ben, sözümde dururum. işliyor, öyle düzeltiyor ki, bir şündii, kapıya doğru yürüdü: j giriyorlar. kortunu da bunun için düşün- nı tutuyor gibı idi KaP 

,1 

- Yeni pasaport çıkartıyo- - Pek ala.. şaheser meydana geliyor ... E- - s~ninle de konuşulmaz ki, - Kendimi gençliğe alıştırır diim. Sana, mıı 1 .teme hazrılıyo- kasında durdu. 
- Hürrem Hakkı, sinirli si- vet, her hayat, tekemmül etmiş ben gidiyoru;n... ı sam, genç mi olurum?. rum. Hürrem Hakkı. ıı~ -t nım. 

) 

) 1 

,, 
' 1 

-.. 

- Müddeti ne çabuk bitiyor? 
- Benimkini kaybettim de .. 
- Çok dağınık adam da dc-

gilsindir. Mahaza, bugünlerde 
zihnen çok meşgulsün. 

- Kinayen çok acı, Nevres. 
- Ay, sen, bunu kinaye mi 

addecliyorsun?. 
Nevres Vacit, donuk bakışlı 

nirli dolaşıyordu: bir şaheserdir. En cahilinden, - Otur ... Bana, tenis kor-
1 

- Her halde vakitsiz çök- - Mersi... raretli anlatıyordu: 
- Kort yapılırken, ben, neza en alimine, en zekisinden, en alı tunu anlat... 1 mezsin... - Daha bazı tasavvurlarım 1 

- Tenise, BeJmaı' ·r 
ret edeceğim ... Çok mükemmel 1 mağına kadar tut, hepsi, hepsi - Hah şöyle ... limonluktan· - Belki hakkın var.. <la var. Jülyanın Amazon kos- 1 daşları da gelecekJerdı 1 1 

olacak, Nevres ... Bu, eski, köh-1 bir şaheser ... Sonra ölüm deni- da istifade ederiz... Köşkün! Hürrem Hakkt, kardeşine tümile olan fotoğrafisini gör- - nun arkadaslarını, ~~stl~ 
ne bahçe, şenlenecek, şen bir len nankör elin müdahalesin; sağındaki harap bahçivan kulu- yaklaştı, eğildi: : müştün. Belmayi, o kılıkta bir sun, tanıyorsun de_gıl Jl' .:ı 
yuva gibi cıvıl cıvıl ötecek.. düşün ... O tecrübeler, o bin bir besini yıktırırız, oraya limo11lu-j - Harikalar yapacağımızı 0 tasavvur et. - Çoğu banal' dır .. 0 • 

- Limonluk, pek kolay atı- acı, bin bir ıstırabın incilerile ğun sağlam enkazile küçücük, pek ümit etmiyorsun, değil mi? Nevres Vaci<l;n yü:ı:li, giıncş~ - Giilün dikenlefl 5 
hr gibi değildi. süslenmiş şaheser, bir darbede zarif bir limonluk yaparız. ı - Evet... vunnuş gibi parlamrstı: 1 bette... (ll'tl' 

- Ne kanar tla ı..atı,,...Jar.:l ıı>"hvoluvor . E•-·t, Jı,.r ölüm - F,.na r;ı,·, de~'!. • - Renim icin,. doğrn. Lakin - lfav:ali '1ile insal1'n be\'ni-
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ramiye çıktı Harekatımızın ilk safhası bitti l 
Spor 

Atletizm SEYRISEf'AiN l• ....... 
1\1erkez .ı\ce'lt1•: l~ııvı ko·>:- j 

~asınd1, R yı;lı 2:ı5) S1)! 

ıeııtesı: l\l~mu llve llını altınJ1 
~......, •. n kazanan numaraların 

resmi listesi •• 
(Birinci sahifeden mabaat) nasında verdiğimiz zayiat zikre 

rik edebildikleri kuvvetlerle ve şayan olmıyacak kadar azdır. 
kat'i bir muvaffakiyet kazan- Gerek agrı sahasında gerek Ze
mak ümidile - yukarda söyle- ylan mmtakasmda asilerin bırak 

18 temmuz 111iisab•
kalarında geni re
korlar tesis edilecek 

lsvlçrc Bal şehrinde mu 
kim F. Hoffmann - La Roche 
ve Ssı. A. S. inin mu tahza
ratı mahsusa ına ait ve tes
cll edilmiş alamet! farikadır. 

Taklitlerl \eya bu isim billfı 
kanun lstlmall takibatı lı:anu-

il 

" 

1 1_ıı_t_an~b_u_ı_~_4-0~~~~-,,.~~-tı Ayvalık sür'at 
postası 

o. L. L. 60 Lira kazanan numaralar diğimiz maksat dahilinde - Er 1 tıklan maktuller ve verdikleri 
ciş'e Bilan'a taarruz ettiler. Ve .. zayiat ise pek çoktur. Her ihti-

200 :> 1122 200 137 4401 8758 13502 bundan sonra yani beş temmuz- male karşı Bayazitte ki mektep 

No. -
200 3142 ~ 200 178 4408 8795 13511 da Türk khaatı askeriyesi al- binası hastane haline konmuş, 

2000 31717 200 516 4737 8797 13513 dıklan emir üzerine harekete fakat 5-10 yaralıneferimizden 

Galatasaray atletizm kaptanlığı 
18 temmuzda icra edilecek olan klüp lllııoiiiliılııiiıveviiiiıimiiüistiieiiilziiıimiiiıidiıiirıiıı. •••1111 
şampiyonası programını neşretti.. t 

(Mersin) vapuru 15 Temmuz 
sall 17 de Sirkeci rıhtımınJ.n 
kalkarak Gelih ılu Çanakkale 
Küçiıkkuyu, f:drcmlt Aurhanı
ye, Ayvalıg'a gider ve aynı 

iskelelerle birlikte Alwnolufa ' 
uğrayarak gelir Gelibolu için 

200 32867 200 658 4845 8865 13612 geçtiler. Erciş'e yapılmak iste- başka mecruh gelmemiştir. İlk 
1000 34329 1000 832 4892 8879 13620 nen akın şiddetle karşılandı ve tecavüz esnasında ise bir jantlar 

kial küçilldere ve on ikisi büyillde- fstanlıul ikinci Hukuk ınah· 
re mahsus olan on dört müsabaka kcmc,inden: 

200 36497 4000 991 5021 8978 13672 asiler ağır zayiata uğratılarak ma mülazimimiz şehit olmuş-
'200 37089 4000 1030 5133 9128 13705 durduruldular. Buradaki bakiye tur. 

atletizm işlerine meraklı olanlan tat 
min edecek bir gelcilde tanzim edil- Rüsumat müdüriyeti umumi· 

200 37166 200 1054 5218 9147 13802 tüssüyufun da iltihakile Bilan'a 
200 37814 200 1062 5364 9654 14006 taaruz edildi, burada da kıtaatı-
200 38166 200 1182 5486 9803 14159 mızın şiddetli muhaveme~i ha-

517 1000 38920 200 1366 5739 9815 14247 kim oldu ve haydutlar geriye 
64 200 39011 lOOO 1378 5750 9927 14257 kalabilen bütün kuvvetleri ile 

ceJ!I 197 500 39472 40000 1406 5946 10015 14366 Zeylan deresine atıldılar ve ora-
şe~Gl-59 200 39654 200 1488 6260 10224 14369 da ihata edilerek imha edildiler. 
Ş:j155 200 41098 2000 1520 6263 10504 14500 Ancak burada teyit ile zikret 
e )20 3000 41497 4000 1.':48 6415 10701 14556 mek lazımdır ki Ercis'e vapılan 

k ıcıı;37 200 42432 200 1707 6438 10819 14597 taarruzesnasında mahall1 halkın 
J27 500 44224 200 1924 6462 10910 14603 da karşı bilhassa hüvük bir mu-

z l 546 6000 44287 500 1998 6482 11032 14615 kavemetleri kavdedilmistir. 
781 '200 44507 200 2043 6570 11041 14669 Türk kuvvetlerinin ateş ı;em 
457 200 45060 4000 2100 6709 11078 14757 beri içinde kuvayi asliyeleri ile 

k (ılS67 200 46406 200 2275 6768 11100 14760 Zeylin deresine dökülen ve ora-
yıt's84 200 46432 200 2370 6779 11114 14764 da kanlarile günahlarını ödeyen 

475 200 46684 200 2480 6844 11363 14779 asilere tuhaftır ki !randan yeni 
li 507 200 47659 500 2854 6886 11389 14833 takviye kuvvetleri gönderilmek 
111f. 32 1000 48102 2000 2898 7227 11493 14926 istenmiş fakat onlarda kıtaatı-
"' 118 200 49079 200 2919 7333 11707 15007 mızla karşılaşarak kamilen sün 

812 500 49242 200 2930 7346 11750 15029 güden g-ecirilmi~lerdir. 
464 1000 51481 200 2951 7468 11812 15030 A~rı dağlarında 
~87 200 51610 3000 2966 7505 11836 15124 A ' 
~ ğn daki vaziyete gelince, 193 500 52015 200000 3125 7518 11872 15220 ·ı h 1 ası er ududu geçip a~n'ya ta-
742 200 52082 200 3176 7602 12004 15328 haşsüt ve oradan etrafa sarkıntı 

J)68 200 52635 200 3463 7628 12395 15329 !ık etmive ba !ayınca ağn'da üç 
lf"1 04 200 53353 200 3474 7874 12404 15429 taraftan sarılmrs ve İran hudu-
·-1 626 200 53409 200 3535 8041 12538 15535 d 

u üzerinde açık kalan kısım da 
048 500 53939 500 3574 8101 12582 15540 tayyarelerimizin nezareti altına 
696 500 55057 200 3614 8135 12762 15542 1 

1y.ı101 2000 55119 200 3642 8188 12781 15661 a ınmrştı. 
Buradaki ihııta ~emberini yar 11•!!467 200 5583 4 2000 4139 8263 12794 16028 

ı •" · mak için de asilerin pek çok ga-6 15 2000 55916 200 4209 8266 12949 16034 
,z ı o 4000 561 39 500 4288 4 yretler sarfetmişler fakat hepsi-

4<>88 200 56348 200 4312 
8 62 12962 ~~~~~ nde de ademi muvaffakiyete uğ-

260 200 57243 500 4368 ::;~ ~;~:~ 
16273 

rayarak nihayet orada da demir 
962 200 57248 200 4383 8703 13318 çemberimizin içinde darala da-

afll .!47 200 57611t 1000 16598 21218 
16569 rala, boğula boğula son nefesle-

24664 '28659 rini vermişlerdir. 304 1000 58483 200 16643 21318 24694 28698 
4G8 500 59601 50000 16685 21320 24702 28849 R.uslarm ateşi 
8: 3 200 59890 500 16 792 21362 248 54 29018 Asilerin son zarbeden kurtul 

çı . 1 16798 21769 25169 29073 makiçin bir gayretleri de Rus 
,~ 100 Lıra kazanan numara ar 16850 21866 25174 29076 hududuna kaçmak teşebbüsü ol-

r. 995 6184 10027 12678 16881 21912 25266 29296 muştur. Fakat bunlar Rus hudu 
482 6278 11118 13359 17040 21980 25297 29394 duna yaklaşır yaklaşmaz hudut 
626 7087 11492 13536 17334 21990 25315 29500 karakollarının şedit ateşile kar-
434 7303 11522 14847 17418 22077 25418 29638 şılaşmışlar, bu teşebbüsünde çı-
460 7867 11807 15374 17441 22192 25590 29702 kar yolu olmadığını anlıyarak 
245 11239 12403 15877 17525 22193 25646 29726 Türk süngüsünden geçmiye kat 

r 161 24118 30307 32936 17622 22242 25650 29777 !anmışlardır. 
378 25252 30762 32987117734 22403 25682 29SlS Askeri kuvvetlerimizin beş 
629 26729 30791 33488 17861 22411 25742 299~7 giin devam eden ve asi'ı-6 kami-

·073 29109 31211 33757 17967 22497 25847 300 ; 6 len imh'l e"1iyl'n bu h~~~ı. ti,.~-

'

010 29549 31977 34047 18129 22556 26183 30310 34534 37947 42174 46229 
203 29650 32802 34277 18137 22635 26211 30448 34723 3i996 42549 46263 

1135 39564 42797 46674 18159 22679 26263 30476 3~901 38011 42656 46354 
ı Z23 40057 43236 46718118207 22681 265t3 30479 34916 38179 42

8
2

1 46
3

77 
>281 40278 44363 48350 18213 22961 26584 30622 3A980 38245 43094 46507 
019 41684 44608 49047,18386 23046 26631 30627 35046 38257 43222 46634 
882 42372 45644 49605 18470 23067 26662 30785 35099 38270 43243 46~41 
919 42708 46024 49880 l8612 23 145 26676 30~98 35429 38328 433\9 47067 
293 53557 5591 4 56863 l8622 23169 26590 3100 1 35437 38344 43388 47083 
040 58692 59535 18745 23209 26735 31036 

• 35578 381104 43418 47!~.5 

" 80 Lira kazanan numaralar 18750 23220 26755 31290 35841 38605 43d59 47171 
18789 23329 211878 31 1 ?? 35859 38761 43401 47178 

278 
281 
450 
99!! 

1682 
2955 

254 
1402 
3421 
3431 
3622 

157 
7162 
7205 
7759 
8299 
9196 
9311 
9877 
0670 
0 726 
0810 
5491! 
5629 
6776 
6787 
7024 
7587 
7771 

870 
29! 

3763 
4437 
4802 
4869 
4907 
5272 
5675 
5811 
5842 
5875 
5918 

21085 
21366 
21431 
22263 
22493 
23044 
23396 
24655 
25026 
25607 
2..)938 
39573 
39716 
40331 
40822 
41370 
41569 
42837 
42924 
43060 
43268 
433'25 
54645 
54<J76 
550?< 
550 6 

51 1'5 
27 

7067 
7117 
7225 
7243 
7696 
8200 
8468 
8986 
9387 
9543 
9737 

26594 
27073 
27442 
28928 
29764 
30374 
30492 
30811 
30874 
31486 
31609 
43948 
44318 
44643 
44651 
45119 
45658 
46132 
46622 
46698 
46942 
47059 
54446 
S43:J3 
53941 
578'i4 
<ıı '41 
<1HOl 
53926 

101441 199023.543 2233552137 26956 31382 35886 3R812 43517 47362 
12207 27018 31450 35004 38960 43571 47ı;94 
13073 

19253 23594 27082 31545 35910 19156 43705 47708 
13238 

19285 23790 271 43 31<48 3.5970 39177 4'714 47712 
13543 19450 24022 27236 31640 36002 39271 4'-11?.2 47713 
14054 195l3 24075 27386 31703 36030 39409 43R47 47936 
14123 19529 24098 27438 31788 36092 396<7 4~888 47940 
14985 ,19902 24103 27479 31812 47q~1 4R011! 4P048 

48216 
15678,19922 24149 27609 31821 48220 4R?.39 48263 4P~61 
16744 20192 24197 276?.6 31858 48562 48013 48945 48995 
16839 20219 24236 27627 31R80 491<9 49270 49279 49358 
31694 20437 24251 28043 31922 49496 49B7 49560 49610 
31739 20455 24253 28151 31967 49659 49690 49696 49752 
32534 20883 24308 28295 32193 49841 40930 50092 50143 
32617 20927 24457 28298 32214 50291 50~19 50329 50477 
33310 21059 24547 28500 32263 50539 50644 501193 50744 
33367 32310 36143 39835 43913 51107 51239 51289 51290 
33440 32349 36272 39882 43958 51370 51463 .51522 51702 
33929 32593 36785 40042 43960 51710 51711 51744 51896 
34390 32749 36797 40124 44080 51990 52021 522.50 52358 
34811 32764 36801 40128 44087 52412 52414 52467 52564 
35020 32796 36812 40287 44125 52598 52809 52866 52958 
47244 32808 36863 40315 44351 52976 53024 53066 53072 
47325 32812 37009 40382 44379 53119 53126 53253 53264 
47387 32872 37022 40425 44~31 51306 53334 53499 53577 
47517 33016 37167 40527 44457 53665 54024 54040 54069 
47835 33085 37171 40626 44661 54175 54183 54779 54814 
48358 33354 37263 40748 44671 54831 54873 55063 55100 
48534 33405 37294 40777 44732 55154 55160 55208 55360 
48693 33526 37325 4045~ 45022 55386 55422 55448 55684 
51495,33730 37356 41019 45088 55942 56124 56149 56205 
51851 33843 37385 41082 45115 56610 56792 56882 56988 
52378 33963 37541 41291 45155 56995 57029 57241 57302 
57287 33977 37560 41462 45222 57551 57657 57723 57745 
57262 34006 37567 41505 45275 57807 57863 57941 58067 
56455 34043 37622 41524 45303 58114 58143 58217 58278 
~8122 34046 37625 41691 45310 58357 58454 58566 58624 
58366 34340 37744 41878 45823 58695 58900 59109 59231 
59401 34345 37757 41972 l,5908 59268 59314 59362 59"83 
59705 34417 '7889 4?.084 46016 59662 59751 .59792 59856 

!4477 17920 42105 46137 1so898 <0951 59963 

Başta kimler var? 
Asilerin bilhassa Hacehetelli 

isminde bir sergerde tarafından 
idare edildikleri, İran'da bulu
nan Aşiret Beylerinden yardmı 
gördükleri anlaşılmıştır. Esa
sen maktüller arasında koman
da mevkiinde bulunanlarında 
İran'dan gelenler oldukları tes
bit edilmiştir. Bunların arasın
da eski Osmanlı ordusunda hiz
met gören bazı zabitlerin de 
mevcut bulunduğu görülmüş
tür. Kürt Mustafa Pş. ya benze 
tilen bir pş. nın da bunların ba
şında olduğu kaydedilmiştir. 
Siyasi ve İrticai hareket .. 

mittir .. Müsabakaların bir kaçı iatis- yesi tara!ın•lan htanlıulda Ha· 
na ediline hemen ekserisi kuvvetli ' 
yarıştan doğuracak, dolayısile güzel sır iskelesinde 57 • ıo. da Ko· 
derecelerin istihaali kabil ol;ıcalı:tır. 
Atletizm hocası Her Aleksi Ahraha- çoradi ve Ko.;taridi elendiler 
mın nezareti altında lüzumu kadar aleyhine maa istlh!Ak giımrük 
bu i}ler için hazırlanmış olan genç 
ve atqli atletler, hocanın da kuvvet resmi olarak yüz on dört bin 
le söyledi~i- gibi, bir kaç Türkiye re· dört yilz elli kuruşun tahslli 
korunu . tadile muvaffak olurlarsa 
şampiyonanın kıymeti o nisbette arta talebile 928·.'i57 numara tah
caktır. Bugün sürat koşularında he- tında ikame olunan da vad:ın 
nüz belir.n ve ilerisi çok ümit verici 
bir yıldıza malikiz .. Yaşı yirmisi- dolayı berayı tebli~ müddda
ne varmıyan bu genç ve gürbüz atlet 
son haftaların bütü!l idmanlannda leyhlmaya göndcrllen arzuhal 
lıaşta hoca olm•k üıerr herkrsi hay- suretleri mumallcyhimanın mez· 
rctc ve ilerisi için de büyük ümitle· 
re düşürüyor ... ıoo veya 200 metrede kllr mağazayı üç sene mukad· 
Enverin bir galebesi karşısında hiç dem ttrk eylemi~ ve clyevm 
hayret etmemelidir. İdmanlara aldan-
mamak lazım gelirse yüksek atlama- ikanıergAhları meçhul bulunmuş 
da Haydarın. disk atmıda da Naili- 1 h J '·ı·' l ı· .. o du .. u meşru ati e »ı u tc) ı 5 nin Türkiye rekorlarında bir kaç san b 

tim dahi olsa atlamalarında aynı ıU· iade edil mi~ •~ • ebkeden talep 
retle tadili mümkün görillmektedir. 

vcçhile hukuk usulü muhake-
0. Besim 

lstanbul 2 inci icrasından: 

Bir borçta:ı ıloloyı mah~uz ve 
füruhtu mukarrer ol•n bir adet Kıın· 
trab150 nıJsikl altı, lleyoğlunıla Te 
rebaıında 21 nıımcrolıı Şark musiki 
pozm n1"ğata;ıııda 1 ~ temmuz 930 
tarihine nıiisa.iH perşembe güuü sa:ıt 

meleri kanununun 141 ve 141! 

inci ma<kld •ri hukmüne tc\ hlrnn 

i!Anen tebli.ıtat ifa,ına karar ,.e. 

rilmi~ oldup;unda'l tarihi il:\ndan 

itibaren mumaikyblma Koçaridl 

ve Ko<ı:trldi efendiler uç ay 
larfı~t!a cevap vermedikleri ıak , 

ılirdc haklarıııda muameleyi 

yalnız yolcu_ a!ın_ı_r. __ _ 

Mersin sür'at 
postası 

• (l\lahmutşevkeı paşa) vapu
ru 16Temmuz çerşa!llba 11 dı 

Galata rıhtımından kalkırak 
Çanakkale iz mır Ktillt.ı' Fet· 
hiye Finike Anıalya :\laiye 
Marsin'e gider ve Tapcu 
Anamor Alaiye Antalya Finike 
Fethiye Küllük 17.mir'e uğra· 
yırık gelir. Çanakkale için 
yalnız yulcu alınır. 

Mudanya postası 
(Cuma. S~lı) :\ludanya'ya 

ul(rıyarak Ccmliğ'c kadar 
(pazar, Çarşamba) '.\1udanya'
yıı kadar saat 9 da ( Cumar
tesi, Pazarrc-i, Per~emhe ) 
Ereğli \ apuru tarafından ara. 
!ık postalar Armutlu'ya da 
uP;rayarak Mudanya'ya kadar 
saat 8,30 da Tophanede Sey· 
risefain rıhtımından kalkarlar. 

Mütecavizlerin yalnız şaka
vet ve çapul maksadile değil, bi
lii.kis bunlarla beraber siyasi ve 
irticai maksatlar güttüklerini 
ortaya koyan deliler de vardır. 
Geı;tikleri yerlerde veyahutta 
kendilerine iltihak için zorladık 
lan köylerde Halkı din lehine, 
Cümhuriyet aleyhine tahrik et
mişlerdir. Ayni zamanda "Kür
düstan is~iklal cemiyeti grup 
kumandanlığı .. " gibi unvanlar
la beyannameler dağıtmışlardır. 
Bunlar da gösteriyor ki müteca
vizlerin kafasında bir "Kürdüs
tan ... " hayali de yer alabi imiş 
veya ayartmak istedikleri hal
ka bu şekilde telkinat yapmayı 
kendi hesaplarına bir çare ıan
netınislerdir. 

12-13 hıçuğ• kn·lar lıilmlızaycde açık 
artır n.:ı surcti\'le paraya çevrilece"" 
~indçn t11ip ol•nlnırn re\·m ve S3Rti 
rnezkiırJı mahallinde İıaıır buluna· 
cJk memure ıı.ııJ.80.l dusya nu'.Ole· 
r . u ıle murar at cylemeleı i itin 
ohr"'ur. 

muktazıyi kanuniye ifa kılına Bartın -Inebolu Postası 
cajtı ve bu baptaki dava ar7.U· 

halinin lıircr surctkrinin mah· HlLr\L 

Hududun tashihini istiye
cek miyiz?. 

llcyl.orbevinıl • Kıiplücede yeşil tu· 
tumba ka~ısın laki koşte mukim 
iken elvt1 m lkametglhı meçhul 

keme dıvanhanesinc talik edil· ~ıpuru ı.ı )l"Z'll'lesı' 
lcmmuz · n .c miş olduıtu illn olunur. 

bulunan Ahmet Canbolıt heye 
L'skildardıı lstaabul tı nci icra 

memurlugundan: 

·--- günü akşamı Sirkeci rıhtırnndan l·t 2inci Hukuk mahkeme in·len· 
hareketle t:rcğll , Zon~uldak , i!üsıım1t milduriycti umumiye~! Sark hududumuzdaki gayri 

tabiilik son hadise ile de bir ker
re daha tahakkuk etmiştir. Bu 
hududumuzun daimi emniyeti
ni temin etmek için şark hudu
dumuzu.n tashihi için hükume -
tin İran nezdinde ciddi bir teşeb 
hüste bulunması da bu itibarla 
ağlebi ihtimal addedilmektedir. 

A:ırtın, Cide, lnebolu, Encngcnc mafınd1n 1. tanbuhla tüton g\ımru-
güıak 2fı No. dn tlıc mlan Toma lllşı i3kelelerlne azım.t n a\'det 

Tali• hanım \C snlreye borcunuz Kalodi efendi ae mahalli mezkarda edecektir. Yük ve volcu için 1 

. . 
olan 3300 küsur 'innın temini lıtl· 21 numaradı Aleko \ngelokolos Sirkecide yeni han la 1 num· 
f.rn için uh,knizJe bulunan düzce· efendiler aleyhine csaleıen ve kefale rolu acenta ına mUra:aat. Tele· 
nio dteniı.·c kulı-esinJe ı·a1ıi tften.yc ı~ maa isılhl~k gümrük resmi olan 

fonu lsıanbul 3105 hımamı namile maruf ve mahcuz elli ür bin iklyOz elli •ltı kuruııın 
T ... 1!!11!1!1 .. -ııSıilliBıal~·-hamam indelmuzaıido müşterisi uh tah;Jh talebiyle 928 • 7,l,l numara ;;: y Jk • 1 

C"'e:ııs Lavrens B"-~daU!\ 
tcsine ııoo lira nıukahılind~ ihal<ı tahtında ik•me oluna~ davadan do- e enet vapur arı 
ı.aııyrn icra .J.ımıııır. ıı1ıu mn ilı ı.yı beuyı ı.~ııg müddeıaıerhımaya Karadeniz po.,tası 
barııame rarafıIU?.J berl) i tebf;g goıı gonderilen dll"a .rıuhall suretleri ANKARA. 12 - Maruf İn· 

o-iliz casusu miralay Lavrens'in 
qacı Mehmet namı mü~tean al
tında Eağdat'ta oturmak~a oldn 

S vıp:ıru denim iş i•cJe ib:netgAhınrzın meç· mumaileyhimar. ~ Yur.ani't•nı firar 3 ffiSU fi l6Temmuz 
huliıtti basehilc tcbllıt ediltmcmiı rvlediklcri ı·e elı·cvm lkametglbları ç b 

., c'll'.~:lfll c0 o!duğundan i!Anen tebliğine karar \e• meçhal bulur.muş olduğu meıruha- , ~ U 

rilmiştlr, lfbu Undan iubaren ilç gün tiyle bilA tebliğ iade edilmiş ve seb· akşamı Slrkeclr rıhtımından • . d ı 

zırlındı meblağı mczkılnı defaten ked n talep vcçhlle hukuk usulü hareketle ( Zonguldak ine· 
tc viy.! \c~·a tehiri icray1 müstelıim muhakemeleri kanununun J4I \·e 

ğu Suriye gazetelenn e o.cun-
muştur. 

-··~·~·· 
Kinıe verilecek br it,rJıınız olJu~u surette ,\lüddetl 1 ~'.l inci maddeleri hükmüne tcvfl- bolu, • am~un, Ordu Glrcson, 

m.ık.lrc urfıııda dermeyan \eyalıut kan i!Aoen ıcbliğat ifa,ına karır Trabzon, Surmene, ve Riz~)ye 
-- -- ----·--

Pigllngo nıiid/Jriye
i/nin l' n:ı:ı 

gazetesine ccı1n bı .. 

blrtiıa itaı takrir etmediğiniz t•ktirde vcrilmij olJuıtuııd•ıı tarihi ilin dm ııı:irn~ı ve avdet edecekıl~ 
ınezk~r mıiddeıteıı sonra vakı lıira· iubarcn mumııleyhıma Torna Kolodi Tafsll~t için Sirkecide yelken· 
zıntz icr.ıen m•<mu olmıyarak rız.1 _, Aleko Angelopolos efendılerin el hanında kAln acentasın 

1 
m;.. 

ve takrıri,ılıe b'kılınıkstzın müştc· uç ıy zrfında cevap veımedikleri 
ıisi uhtc ine muomclti fcrağiycnin takdirde haki :ınıh muJmoleyi muk racaAt Tel. lstanlıul 1515 

1 iımııımllilllill:ll:ı::ı::ı .. .:s:ı:mo ı: 111 icrıst ztmııınıla tıpıı doireslne tebllgi tczıyci kanuuniyeye tcveuul oluna· 
T. Piyar.ko ınüt!:irlüğürd•n: . keyfirct cd.l ceği nıulum•·nuz olmak c»ı ve bu haptokl ılava arzuhalmin BARTIN hattı Lüks 
At.ıı1·da münte•ir (Eielt•r.on. v.ı· ' ' b 

~ • 1 ve sıın ihbarname nıa.•mına •liın birer suretlerinin mahkeme di'Anba El t ) aıetcsinin 5·6-930 tnrib ı nus ~ {5•
1
)res po- ası 

ma g · ·· ·· ı k dar bulunmak üzere tarafınıza ıtbliğ nesine talık cdilmı• oldıı~u ıl\n h d MudürlugUınuzu na d ' ' 1 d p 1 • .~:~n b~zı neşriyata tesaduf cdllmi.ş- _o_ı_.n_u_r.____ ~nur 11Jul0 '·ar~'Tiurmu uız+ aza esı 
tir. Bu yazılar hakıkate uygun dc!ıl- Mühİnl ilan 1-st-. -2-in_c_i _lı_u_l.-uk_m_a-hk_-e_m_c_l_nıl_e_n_.- • 

dir. t ı b"l tl•r Do Rüsümat mUJııriv. eu umumiy< 1• Sirkcci\lcn hareketle Eregli, Zon· 1. - Mevzuba ıso an_. ı e ' •• 
nanma mc!llcatin~ degıl, . Tayya~c "Şirket" Vaniköyü ile Kar - taralındıın Galatıda llavyu hanıııJa guldak. Bartın. Kurııcaıilc \ e Ci 
Cemiy~ıi menfeatıne aıt pıyango bı· tal arasında yüksek tevettürlü 6-' . 'o. da mukim tUccarJın lllth· deyeawnet Ye nvılct edecektir 
!etleridir. 1 · .. d bir havai hattın tesis edilmiş ol- met Ziya ve Calauda ll111·ar hanın Tıı!silat için Sirkeci salonu 

2. - Dqrıları ı:nahal erme gon •· • _ da ı ı No, da dakik ve zıhlre kom 
ron Piya~go ı:nüdiriyetıdır . dugunu muhterem ahaliye arz ·tyoncusu Sekban zade ltıSta!a efen· ka~'IS!nda l'lllzan oğlu han • ·o 2 

3 - Biletleri aat~n Tayyare Cemı eyler._ Telefon 1 tnnlıııl 354 
dıler aleyhlorlne bı lstlbl!lr gumruk Yeti şubcslı!ir. "M k' h • h h 

Evvdemırdc ıu üç büyük yanlış- ez ur avaı atta er ne rcomi ol•n 214 bin ıltıyflz altmıs 
lıgı ıashilı eıtı<t~n aonra keyfiyet suretle olursa olsun temas et- iki kuru~un tnh~ill tılel>ıvlc 928·685 
berve~hi iti ta;rz.ıh .?ıu.n':'r: r mekte ölüm tehlikesi mevcut ol- nıımıro ıahtındı ikam• olunan J• 

Piyango Mtıdilrluğ~nun her tara .a _ ndan dolayı berıyı teblit mıiddd· 
gönderrliği Piyango öb~etl.~rıı;ıd~n ~ır dugundan halkın direklere tır- aleyhimıya gonde~len d&v. arzuha· 
ktsmı da tmrouı il n en mııtır. m marunak tellere uçurtma tak· ı. saretlori bunlardan kefil ıieklıan 
roz Tayya.re 'ube9i İmroz ahaliain· - ' 

d nler. bu biletleri aatm·• mak ve taş ve saire ile tellerin zade Mu tafa efendı mezkur ma~a· den arzu c e ·:ı ı 
tır. merbut bulunduğu izolatörleri zuı yedi sene mukaıldcm torketle· 

11/2 ·930 tarih.inde vukubıdan ke (fincanları) kırmaktan sakın- mlş ,.~ elyevm ıkımetgAhı meçhul 
itkde {lkinit karıyesı ahalısınden . bulunmuf eldut;u meıruhaıiyle blll 
~"don Ef. ııin iştira ettiği bilete 20 malan ıcap eder. Hatta Y re düş tebll~ iade edl!miı ve sebkcdcn tıı· 

rmi bin Türk ~irosı. iaab_ct etınif 0
• müş bile olsa her hangi bir tele lep vcçhlle hukuk usulıi muhakeme· 

ıup ancak mumaıleyhm elinde bulun· dokunmak dahi ölürı~le neticele !eri klnunuııun 1 -'' ve 14~ inci ma 
ması Ilımı gelen bılet sabık ~ut.. r~- . ddelcri hükmüne teı fibn ilanen telı
ıai Feyzi Beyin eli."nde ~uhur ett.i~in· nen bır kazayı mucip olabilece-

k F B liğat lfa;ına karar -.rilmi, olduğun· den Müdürlük~• ı ramıye eyzı · • ğinden yine tehlikelidir. 
ita edilmemiştır. B .. 

1 
d h . k , dan tarihi !!Andan itibaren mumaileyh 

Halen Andon Ef. Feyzi B. yi ce· l1 gun er e atta suretı at .\lu>tlfa efcnci üç ay zarfında cevap 
za mahkemesinde :'.'eyzi Bey de Pi iyede olarak cereyan verilecek vermediği takdirde hakkında muame· 
yango müdiriyeıini hukuk. ~ah~e~e- olup bu aralık tecrübeler icrası leyi mukıaziyel kanuniye ifa kılına. 
&inde dava etmekte mudurluk ıse caP;ı ve bu bapıahi dava ırzuhalinin 
bilet Iıcdtlinin kioıe ita edilmesi icap icap ettiğinden bugünden itiba-
edeceği hakkında mahkeme kararına ren tellerde daimi surette cerc- bir suretinin mıhl:eme dlvanh•nesl· 
· · k d" ne talik cdilm•• ııldu•u ilin olunur ıntızar et~ !_:_!· yanın mevcut farz edilmesi ik- "' 6 

Mea'ut bir tevellüt uza eyler. Binaenaleyh, hattı İstanbul Erkek Lisesi 
Karagöz gazetesi müdür ve hasara ugra-tacak ve cereyan i- - d.. l ·· ğ.. d 

· · · o h s r· mu ur u un en; başmuharnrı şaır r an ey ı tasmr sektedar edecek her güna 
Bey arkadaşımızın dün :ıı~t altı hareketin hukuk • . 1 tanlıul ı·:rkek Lise'i hu sc"c 
raddele~;nde bı'r kız çoc"gu dun" u umumıyeyı 

,. mezunlarında!' foanbul'da bu· 
Yaya gelmiştir. Seyfi Beyi ve ihlil eyleyen bir cUrüm teşkil e-

lunanlann Temmuzun 20 ntı refikası Hanımefendiyi tebrik deceği muhterem ahaliye ilcin o-
eder ve yavrularına da uzun ö- lunur." • Pazar giınü ut 1 1 de mektebe 
miırler temenni CYlerix. · İatanbw. 1 temmuz 930 •nuracaatl•rı. 

1ZM1R - MEHSiN 
Lüks ve sür'at po tası 
( , L'J)Zl"' 'arıuru 

7 D 1. .ı 'J 17 temmuz 

P'lZ'lJ' akşamı 
< ,(. sa.ıt 1 !.) 

da ,.irkcci rıhrımından hare 
i\eılc doğ u (Gclibolu,Çıınakkale 
lzınlr, ROL'runı, Rauo:ı, l"cthlye, 

Antalya, Alliye, ve Mersi
ne ) ft7.İnıet ve avdet ede· 
cc-ktir. 

'l nfsilic ıçın ırkccid: Kri· 
çiık Kırzade hanındaki accn· 

tasına murac a t• l: ht 31 18 
Galaıa accnta t c;~·aıa rı'ı 

ıımı 35 ,,umarada "\"tıçtno 1 
tel: B. O. 1 1 6<ı " 1 
1--~----ı:ım;ı:ıgı:J 

Haliç i kelelerlııde m 1.hut .ıoı 
adet kavın dol:ıbıle 17 çeh me-
2ll çekı kc c \ e i, od ,u .ı. B QJQ 
paur günu ih le e lılm K uzre -ıu· 
zaı ı.leı e çıkunlmı ı r, tJliplerin H• · 

mü m«k~r~a .,t Cç bu~ukr. d f 
terdıırlık blııasındati ~le kombvo· 
11 unJ. mtıncatttır 
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SICAKLARA ta~amm?I. ede~ilmek için· 
mıdentzı haf ıf tutunuz 

KABIZLIK HAZIMSIZLIK MAZON MEYVA TOZU Gayetlclaydalıdır. Kolay hir'ı:ızım,r . . temin eder. Sıcak havalarda vücude ıati 
karacığcr ve böbrek haotalıklarında verir. :\1AZO:"\ ismine dikl(at! l\iüımu 

zanelerde bulunur. Bahçekapı Zaman IZ'.\tlR '.\fargunato ecza depolarında, TRABZON Şifa. ADANA Mustafa Rifat B. ANTALYA Ahmet Selim B. eczanelerinde Umuınt deposu: Bahçekapı !~Bankası arkasında'.\IAZON BÜTTO.:l/ccza dep•W 

'Devlet Demiryolları 
idaresi ilan ı 

l\ayôe'i Poz hilfiğü aln aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla münakasw 
3;J temmuz 9JO ç•rıamba günu nat 15 te Ankarada Devlet demiryolları 
11.. esinde yapıllcaktır, 

fjtirak edeceklcrb teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını •yni 
gllnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu ktdpliğine ver'!lelerl 
!Azıaıdır. 

Talipler mlinakasa ~annamelerinl liç lira mukabilinde Ankaradı \'C 1 fay· 
darpaşada idare v .. neierinden Kay•eride Kayseri - Sıvas inşaat müfettişli
ğinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Elli ton sürşoför yağının kapalı zarflı münakasası 4 ağustos 930 pazar-

tesi günü fa&t 15 te Ankaradı Devlet demiryolları ıdaresind' yıpılacaknr. 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminarlarını aynı 

gwıde saat 14,30 a kadar müna~a a komisyonuna vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini be, lira mukabilinde Ankara \'e llay
darpaşada idare veznelerinden tedarik edeblllrler, 

• • * 
Bin tOfl yerli kok kömürünün kapılı zarfla r:ıilnakısaıı 4 ağustos 930 

pazanesı gilnü saat 1 5,30da Ankarada Devlet dem!ryollan idaresinde 
yapılacaktır . 

l;t!rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
g~nde uat 15e k ıdar mJnakasa kttipllğine •ermeleri lAzımdır. 

Talipler miinaka>a ~artnamelerini ~eş lira mukabilinde Ankarada ve Hay
darpa~ada ic e \Cznele·inden tedariK edebilir1cr. 

* * * 
H. P. Elektrik santralında yeni yapılan mübeddile,, tesisa-

tından dolayı idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvvetin
de çift inbisatlı ve G. Luhter fabrikası 1902 mamulatından bir 
adet buhar makinesi ile dinamosu 19.VII.30 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte aleni müzayede suretile satıla
caktır. Talip olanların tarihi mezkfıre kadar her gün H. P. dt 
elektrik santralına müracaatla makineyi görebilecekleri ve yev
mi mezkurda H. P. mağazasında isbatı vücut eylemeleri ilan 
olunur. 

• • * 
259 kalem ubbl ceza ve ••lr malzemenin kapalı zarfla mUnaka~rn 4 

Ağustos CJ30 pazartesi ~ünU saat Hl dı Ankara Device Demiryolları idare· 
sinde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edecekiedn teklif mektupl•nnı ve muvakkat tcminaı
larını ayni gunde saat 15,.30 kadar münakasa komisyonu k~tipliğine verme
leri lAzımdır. 

Talipler münakasa şarmamelerlni Beş lira mukabiJJnde Ankarada, ve 
Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebllirler. -

Emlak ve e1ıaın Bankası umum ınü~ürlü~üoden: 
lstanbulda (;aıatada Kalafat mahallinde Kürkçüler kapısında 

Nele -cndikat ~irketinin müstecir bulunduğu 16,18,l!O em!Ak nu
maralı depo \'e :ıhşap antreponun satışı sek.iz senevi taksitle ve 
kapalı zari u:•ulu ile müzayedeye çıkarılmıştır. İhale 28 Temmuz 
930 P,azarccsi l(tİnü saat on altıda Ankarada Banka idare meclisi 
huıurn ile yapılacaktır. Teminat akçası (3.500) üç bin bcffİİZ 
liradır. Talip olanlar Ankara, 1 tıınbul ve lzmir ~ubclerimize mü
racantıa mufa>sal şartnamemizi mütalaa edebilirler ve müıayedeye 
iştirak için de bu şartnamenin iımmlı old1Jğu halde bir nüshasını 
alarak kapalı zar/la teminat ve teklif mektupları ile birlikte tnah
hiitlu olarak Banka umum miidürlliğline ~önderirlcr. 

200 ton rekonı~oze nıa~en könınrn 
Tütün inhisarı tıı11urı1i müdür

liiğ·ünden: 
.:amsun Fabrikası için mahallinde teslim 200 ton rekompoze 

maden könıiJrü pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin her 
gün gelüp evsafını öğrenmeleri ve pazarlığı için 19-7-939 cumar· 
tesl günü yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile birlikte 
Gıılatada m~ib3yaat~<?_mlsvonunda bu_lu_n_m_al_.ı_rı_. --------

Deniz levazım satınalnıa tonıisJonun~an: 
8300 kilo sadeyağı: Kapalı zarfla lhaleıi 14 J 7 1930 Pazartesi S. 14 

18000 ,, yerli pirinç: ,, ,, ,, 14/7/930 • S. 111,5 

8500 ,, vıkete 1 
:~gg a;~k ~~~ı: kapalı zarfla ihalesi ltiJ71930 salı günU S. 14de 

50 adet meşin 
Deniz kuvvetleri efrat ve talebesi ihtiyacı için yukarda mık· 

tarları yazılı erzak ve ıalre kapalı ıarf usulile hizalarında yazılı 
g;::ı Ye saatlarda ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek 
lsteyerlerln her gün ve itasını talip olanların yevmi ihalede ve 
muharrl! saatıa Kasımpaşada Deniz levazım Satınalma komisyo
nuna müracaattan 

Robert Kolec ....... 
Kolec kısmı •. .ı.ıı ınıihendis kısmı· .anayi ku•ları 1 

15 ıtr:ımuzdan itibaren '.er per,embe ,.e c-.:rııa gunleri saat 

I~~· 9 oan 12 )·c kadJr muracat kahu: r:' nur. "*~~~; ........ 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm
cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur

talarile beraber kat'iyyen imha eden 

Fayda daima birinci1iği kazanmaktadır. 
FAYDA daha müesssir, daha mükemmel ve yarı ya•ıya ucuzdur. Kokusu latif olup 

kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebıtata zararı yoktur. FAYDA ismine 
dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilfiliahmer, 
mektepler, hastaneler, sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları 
FAYDA istimal ederler. 

Şişesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş son derece sağlam ve 10 
Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat • 

====::-:=============-~~~~~__...::...__ -"--~~~~~~-=================:::::o 

TUZLA İÇMELERİ 
sabahlan 8 den itibaren llaydarpaşa'ya hareket eden vapurların trenleri membalara 

kadar gidip gelirler. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Şehremanctl~en: Tephirhaneler 

için !Uzumu olan 80 kilo iübllme 
açık mdnakasaya konmuştur. Talip· 
leriıı fartnameyi görmek için her 
giln müzayedeye girmek için de ihale 
gilnU olan 5 A~stos 930 salı gilnü 
levuım müdür!Uğilne gelmeleri. 

• * • 
Sahipsiz bir Koyun bulunmuştur. 

Sekiz gün içinde müracaat ıdllmezse 
satılıcaknr. 

"' "' . 
Şebremanednden: Emanet Mat-

baasında basılacak pul ve bandırol
Jır için JQzumu olan 75 top zamklı 
kl~ı ile 30 kilo renkli mıirekkep 

kapalı zarfla müııakas•ya konmuştur. 
Talip!erın şartname almak için her 
gün levazım müdürlüğüne gelmeleri. 
Teklif mektuplarını da ihale günü 
olan 5 Ağustos 930 salı (ilnü saat 
on beıe kadar mezkur müdürlüğe 
yermelerL 

• • • 
Şehremanetinden: Yarım kapalı 

otomoblllerde büyük kıt'ada taksi
metre kullanılırsa bunlar da açlk 
oıomnb!llerde oldu;tu gibi beş san
timetre yuksekllğinde konabilecektir. 

lst; ikinci llukuk Mahkemesinden: 
Rüsumat müdüriyeti umumiyesi 

tar.fından Sirkecide l\iıprtilii handa 
.J~-SJ numar'lL ınukil!! Mehmet 
Fehmi vt şeriki ckndikr ile meı· 

kOr handa 40 numuada mukim 
Emin Rey zade lbrah!m l!alll ~:ren
diler aleyhine esaleten ve kefaleten 
maa istih!Ak gQmrilk reımi olan 
yecliyüz elli ilç bin lklyUz kuruşun 

tahsill talebiyle 928/682 numara 
cıbnnda ikame olunan davadan do
layı bcrayı teblil!' müddei aleyh!maya 
gönderilen dava arzuhali suretleri 
mumaileyhlmadan!Emln Bey zade lb
rıhim Halll efendinin vefat ettiği ve 
Mehmet Fehmi ve şeriki efendilerin 
mezlror handan 8 ıene mukaddem 
çıkarak lkametglhı meçhul bulun• 
muş oldul!'u meıruhatlyle bllA tebliğ 
iade edilmlf ve sebked<n talep veç
hilc hukuk usulil muhakemeleri ka
nununun 141 ve 142 inci maddeleri 
hükmüne ıevllkın !lAnen tebl!ğıt 

ifasını karar verilmiş oldu~ndan 
tarihi lltııdan itibaren muma • 
lleyhlma Mehmet Fehmi v c 
ıer!kl Efend!Lrin Uç ay zarfında 

cevap vermedlldcrl ıakdlrde hakla· 
nndl muameleyi muktezleyl kaau
niye lfı kılınacağı vt bu baptaki 
dava arzuhallnln b!ıor suretlerinin 
mahkeme divanhaneılne talik edll
miş olduğu ilAn olunur. -------

Haliç iskcleıinde mazbut il adet 
yuvarlık ıhlamur eşcan ile ~50 adet 
faıulya çubuğu, 25 çeki kestane ve 
söküt odunu. il çeki meşe ve 25 
çeki mahlut odun 24-7 ·1130 P"Şembe 
glinil ihale edilmek üzre mt111yedeyc 
çıkarılmıştır. Taliplır!n yavmıi mez
kılrdc <sat Uç buçukta defterdarlık 
binasındaki ihale komisyonuna mUra-
1!.aatlır,· 

flnnenı bana 

''BiOKS., 
al~~dı /Ju 
hal 6att1ım~ 
gebne;dı. 

r. 

Ingillz mamulAtı 

"N4~YON4L,, MOT~R~ 
Mazot ve mangal kömürU ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fisu her türlü rekabetten 
aridir. Tediyatta teshll<lt Her 
zaman teslime amadedir. Tafsil.ıt 
için Galatada Per9embe pazarında 
Arslan Hanında 1-5 nnmaralardıı 

IZAKINO ARDITTI 

Devredilecek ihtira beratı 

" Şeker pancarının hti!nU muha
faıasına ve ondan şeker istihsaline 
ait isl!hat • hakkındaki icaı için 
Sinal Mülkiyet Umum!yeshıden istih
sal edilmiş olan 6 ağustos 1928 
tarih \'C 727 numerolu ihtira beratı 

hakkında bu kere başkasını ferağ ve 
yahut icara vedleceğinden mezkQr 
ihtlrıyı sann almak veyahut isticar 
etmek arzusunda bulunan zevaun 
lstanbul Yeni poitahane arkasında 
Tilrkiye Hanınd• 18·22 numerolarda 
ktin vekili llA ~Rl WALTER IS· 
TOK Efendiye müracaat eylemeleri 
llAn olunur. 

AİF ve İŞTAHSI 
OLANLAR 

Senelerdenb:ri tecrübe edilmiş ve 
bilOmum etibbaco tesiri tahakkuk 

etmif buluaın 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız. ller eczanede bulunur. 

lst: ikinci Huktık Mahkemesinden: 

Rıisumat müdUdyed umumlyesl 
tsrdıddan Iıtanbulda ikinci Vakıf 
hanında tüccardan lsak Menahem ve 
GalatAdı Havyar hanında 91 numa
rada tüccardan Hezekya Prazanta 
efendiler aleyhine maa ist!hiAk güm· 
rUk resmi oion iki milyon yilz elli 
iki bin kuıuşun tahsili talebiyle 
928/734 numara tahnnda ikame olu
nan davadan dolayı berayı tebf;ğ 

mUddeialeyhlmaya gönderilen dava 
aııuhallerl suretleri mumalleyhima
dan Hezekya Prazanta efendinin 
vefatı lsak B. l\lenahem efendlnin 
yazıhanesini yedi sene mukaddem 
terk ile Bulgarlstına gittiği ve ik3-
metg!hı meçhul bulunmuş olduğu 

meıruhatiyle bil! tebliğ iade edilmiş 
ve •ebkeden talep veçhilc hukak 
usulil muhakemeleri kanununu,n 1·11 
ve 142 inci maddeler! hükmüne 
tc\·fikan lltnen ıebliğat ifasına karar 
't ilmi, olduğundan tarihi ilAndan 
itibaren mumaileyh lsak B. Mena
bem efendinin liç ay zarfında cevap 
vermediği takdirde hakkında mua· 
meloyi muktezioy! kanuniye ifa kılı

nacağı ve bu baptaki dava arzuha
linin birer suretlerinin mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş oldufu 
llAıı olunur. 

lstanbul ikinci dcaret mıhlı:emesinden 
Mukaddema Zlndankapıda Nal

burlarda 369 nümero balen Galatada 
Kara Mustafa paşa ıokağında Demir
ci başt hanında 4 numerada hurda
vat tlcaretlle mUşteğ!I Ali !ley zade 
Hasan bey hakkında mlittehiz iflas 
kararının mahkemece 17·7-930 ta
rihinde kalkmasına karar verildlğ! 
llAn olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mtktep iOkak No 35 

muaycıv -•bıb•-.ı ıqa""' ab<lar. 

Kap 
r -:ı .. 1is,z 

Film ,Te pla 
Tccrd1' . clınl?.. ller ve 

r. T T. ~. M. tevazını Mu~uı-lu~ 
Telı<raf fabrikaıında imal olunacak pil me,·adı ipıidaiyes!nd 

kilo 1 !umzu sani manganez ıle 4.600 kilo Grafit kapalı zsrf 
kasaıa vazedilmiştir. Yevmi münakasa 15 EylOl 930 tarl 
pazartc;i günüdür. Taliplerin ~onname almak üzere her gün ' 
iştirak için de ş>Tmameniıı iiçuncü maddesindeki sarahat daire 
mış mcmhur tekliiname ve teminatlarını tevdi eylemek üzer• 
kasado .aat 14 de kadar Yeni Postane mübaıaat komsiyo 

lstan~ul Guınrutleri Mu~alaza Mu~urlo 
)Jüdüriyete merbut bazı i\luhafaza mevakılnin ta 

müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 
2 - )fusaddak ş•rın;ımcler komisyon kitabeıinden alınac 

3 - Taliplerin keşifname \'e şartnamesine ıttılala mim 
itimat olunur vesailderl görilleceği gibi 0 

0i,5 teminat akçe 
2 Ajtusto 930 tarihine mllsadif cumartesi gıinil uat 11 de 1 
cai\ından Muhafaıa müdüriyet'1'dc hazır bulunmaları. 

Emlak ve e~aın lankası lstan~ul şu~ 
Esaı No. 

20 

Kiralık konak 
Mevki ve nevi 

Nlşantaşında Teşvikiy~ caddesinde Sait paşa 
konağı ittisalinde 144- ı 46 numaralı konak 
mektep) 

Balı\da muharrer konak ~craiti atiye ile m!lzayedeye 
tur. 

1 - Müzayede kapalı zarf U>Uliledir. 
2 - Talipler % 5 nl!betlnde depozito akçası vere 
S - Milddetl icar bir senedir. 
4 - Bedeli her üç aylığı peşinen dört taksitte tcsv 

cektir. 
5 - thale 30-7-980 Çar,amba günü saat on altıda 

cektlr. 
Taliplerin ve fazla tafsllAt isteyenlerin şubemize müra 

meler!. 

Sivas P. T. T. B. m·· 
riyetinden: 

Yızın otomobil, kışın araba ve hayvanlı haftada mütekabtl 
Malatya ar111 posta •ilrüclilUğü Agusıosun ikinci cumaıtell gllll 
haddJ laıık görti!düğfl takdirde ihale edilmek Uzerı 12 temmo• 
nden itibarın yirmi ~n müddetle müntkaaaya vazedllmlfdr· 
İstanbul ve Sivas başmildüriyeıledne müracaatları. 

· ıstau~ul tiınanı labil lıbbiJe M 

Ba~ta~a~etin~en= 
Merkezimiz ihtiyacı için 200 ton çamlı maden k!lmilrll aleni 

He mUbıyaa edilecektir. Münakasa günU 4 Ağustos 930 tarlhl~1 

pazarteıi olacak tesbit edilmiştir. 
Talip olanlar kömüre ait şnrtnameyl almtk Uzer• hır gün o.ı~ 

Mustafapaşa oJkağında merkezimiz levazım ve mUbayaa mııııııf 
münakasaya girmek için de münakaaa gUnU ıaaı t• te komıl 
bulunmaları llln olunur. 

Trabzon P. T. T. B. 
dürlüğünden, 

Haftada Uç defa ıtd!p gelmek, yum otomobil, kışın icaba rtl 
vesaitle nnkllyat yapmak ve her seferde 600 kllo yilk t~ımak f' 
liralık bedetu Sabıklı • Trabzon • Bayburt arası postaıı 10 'f1ı 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakuayı konulmuştur·~ 
baddı layık görUlilne Temmuzun SO uncu çarşamba güaü aut 1 

icra kılınıcakur. 1 
Trabzon P. T. T.B. Mü 
riyetinden: 

bed,ıı 2576 lira bedeli sabıklı Trabzon • Bayburt, 150 lira il~ 

Trabzon - Tirebolu, 133 lira bedeli sabıklı Trabzon • Ol, 4~ dil' 
tabıklı Trabzon • Kıyık posta mUtaahhitlil! 1 O temmuz . 930 
20 gün mtıddetle mlinıkasaya konulmuştur. Tıllplerln hıanbol 11 

Başmüdiırlyetlerlne müracaatları. /, 

Emvali metruke müdürlüğiiıl 

SetılıK Hane 
Kınaliad• Aıı. ı Livıdya caddesinde birinci katı: bir od• ııır 

mutfak bir kile ' ır halA, ikinci ka~ Uç oda bir ıofa bir bel'-,ıı 
bir mıktar bahçey, havi bulunan atik 50 cediı 48· 1 numaralı ~D rJI 
dörı ıenede müsavi tak<it ile ödenmek ıi~"e 1500 lira bedel~ 
lle 2·8-930 tarihine müsadl[ cumartesi günU saat 14 de mOzaYe ! 
mukarıerdir. Tıliplerln "I. 7,50 teminat makbuılarile lıtanbul 
müdtıriyetl satış komisyonuna müracaat eylemeleri, ~ 

•• ' 1 "d"-'l Jtıı' ~ • .ıA& ,., Dt"l \J -.. 




