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f\UStfASI 6 KURUŞTUR 

Berlln 
Bugünlerde Almanya matbuatının 

yade me~gul olduğu mcvzula~
biri de Avrupa birliği mcselesı-, 

• 

• • 
1 

,--.----------~---------, HUGÜ~ 
2 inci sahifede : 

Tarlhiteirikamız: -Alı Pş. 
2- - Harici ve Son haberler 

3 nncU sah~lcde 
1- .Milıklrat flrket"'lii'ü ıene 

J mllyon kllo meyve 
aıaeak 

2 llınao tlrketl zam mı 

lıtlyor? 
Muolllmllk i•tlyen çok! 
f"abrlkalorler ne yapacık. 

4 üncil sahifede : 

1 - Felek 
2 lllklye 
8 Roman 

• • Almanya, Cemiyeti Akvanı gıbı 
nelmilel teşekküllere esas_ıtıbarile 

aftar bir siyaset takip edıyor. Ra 
ag hükumeti, bu politikasm~an. 
r değil, fayda gördü. Ce'."~y~tı 
am gibi, Avrupa ittiba~ı gıbı fı
rin zaman ile tekamul .ederek 

Ankara, 20 (A.A.)- Kayseri-Sıvas hattı üzerinde ray ferşiyatı bugün bitmiş 
ve hat S1\1as istasiyonuna varmıştır. _ _ _ _ _ _ __ __ _ 

~,_..~~..,a:unu._..ırtul"WK-ULUl.WLLWWWV~~ 

ya sulhüne hizmet cdeccğın~ aa
i olarak kani olanların adedı Al

nyada pek çoktur .. 

Alınanyadaki bazı dostlarımla gö -
§tüm. Hemen hep~i, Türkiy;nin 

Tevfik Rüştü Bey lran tahtı !Tatbikat Ağrı dağındaki 
Ankaradan geldi. 8•~•n Han ŞahiıP;ı başhyor çember daralıyor! upa ittihadına do~rudan d~gru

davet cdilmemcsının M. Brıyand 
bına bir gaf olduğu kanaatindc-

~~~~~~~~. ·~~~~~· ;~~~ g~~~~etfe~ Hariciye Vekili Pendikten bir 
e münasebet ve komşulukları nok-
ından şark ta oynıyabileceği rolle- • • 1 y ı • t • t • 
ihmali, bizzat sulh.ve itilaf namı motor e a (\"'raya gı mış ır. 

hata olur. Halbukı ben Almanı 
tlarımın bu mulahazalanna iştirak 

istemektedir. Tevfik KAmll 8. 
Ankaradan Şakilerin bu dağdan kurtul
talimat aldı malarına kat'iyen imkan yok .. 

Sabık kıralın kardeşi 
tahtan vazgeçmedi

ğini bildirdi .. 
Paris, 20 (A.A) _ Matin ga- DUn yapılan içtimada 

zetesinin verdiği bir habere gô neler görU,UldU, Tevfik 
·e geçen Şubatın 22 inci .günü Kimli Beyin beyanatı 

ediğimi s~yl~d=. Türkiyc':'in i.t- Tu.vfı·k Ru"ştü Be" 
ada davet edilmesı, M. Brıand ın "' J 
rkiye hakkında bir sui. na~.ar besıe- G . H ı' le go·· ru·· fi: 

gine delalet etm z. 9unku .. bu. dev azı z. ..., 
adamının- cümhurıy_et" Turkıy.~s! •• t j 

kkındaki fikir ve sarru.mı.temayula muş ve arzı az -
ı bir çok vesilelerle gormuş bulunu j • 
ruz. Bu ihmalin, T~rkiye hakkrn~a mat etm ŞtJr. 
sti bir barekt:ttcn zıyade mcselenın 

iyeti Akvam kadrosu dahilinde İ 
tkilcinden mütevellit bir usuı ve şe Vekil Bey stanbulda 
den doğduğu'ıta hükmetmek da-

a doğru olur. bir kaç gün kalacak: 
Bugünkü gazetelerde Avrupa fede d 
syonu hakkında Almanı;an~n .Briya SOnfa av et 

d'a verdiği cevap ncşredilmıştı·~" Av , 
a devletlerinin kartıbkb, muna•e edecektır. 

fıeri, tevazün ve adalet eaas~rı :a 
linde değildir. Milletler ~ra .. 

1 
_nf a kır 

k • ı·kıer bir çok ibtı a no -
gergın ı , . h 'k 

]arı vardır. Avrupanın hali azı~ ı 
sadi ve siyasi vaziyeti ve bu ~azıye

'n istinat ettigi prensipler, mıll~t!e-
. tabü hayat ve inkişaflarına bırın
. derecede minidir. Avrupanın _umu-
- vaziyetini tehdit eden tehh~el_cr 

mumidir her devlete şamıldır. ene u • . d 
inaenalcyh alınacak teddbtrleMr e 

1
u.

uınf ve şamil olmalı rr. ese a: 
nü selamet meselesi. teslihatın tah 

di meselesi, milli ekalliyetler mesele 
', Cemiyeti Akvam paftının maddele 
· .m tadili meselesi, vaziyetin rslahı 
o. ayı o-ızanndan birinci merhalede 
azan dikkate alınacak esaslardan ~ 
r Beynclmılel münasebetlerde ta
amen müsavat esası hakim olmalı
ır Herkes ve her millet ayni dere
edc bir emniyet ve müsavat ister. 

Umumi sulh mesaisinde bu noktayı 
ihmal etmek olmaz. Vücudü temen
ni edilen Avrupa ittihadı, başka gr~p 
ların teşekkülüne mani olacak veçhıle 
ıeniş ve şamil olm.alıdır .. Yalnız f"v-. 
rupadaki devletlerın değıl, Ct·mıyetı 
Akvama dahil olan ve olmıyan ba§ka 

Hariciye vekili Tevfik Rüş· 
tü B. dün sabahki ekspresle An. 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Vekil Beyi karşılamak üzre 
Vali ve polis müdürü Beylerle rak Tarabyadaki Tokatiıyan o
Muhtelit mübadele komisyonu telinde istirahat edecek ve son
azalan ve diğer bir çok zevat ra Ankaraya avdet edecektir. 
Haydarpaşa istasiyonunda bek Tevfik Rüştü B. in Rusya ve 
lemi !erse de Vekil B. Pendikte Avrupa seyahatı mükarrer ol
trenden inmiş ve Gazi Hz. ne maltla beraber bu seyahate ne 
tazimatını arzetmek üzre Saka- gilnü çıkacagı henüz kat'i ola
rya motörile doğruca Yalova- rak tcsbit edilmiş değildir. 
ya gitmiştir. Vekil B. in Avrupa seyaha-

Vekil B. Yalovadan avdetin- tinin bir ay kadar devam etme
de şehrimizde bir kaç gün kala- si muhtemeldir. 

Fransada ölen sabık lran Şahıl 
Ahmet Hanın kardeşi perns Ha 
san neşrettiği bir beyannamede 
lran tahtına çıkmak hususunda 
ki hakkından feragat etmediği
ni kaydetmiştir . •• 

Yukarıki telgrafta iımi geçen 
ı>renı Haıan, !randa Kaçar haneda-

ı 
nının ~on t~hı olan Ahmet Hanı~ ~Ü 
çuk bıradendir. Ahmet Han kuçuk 
Yaıta. 909 da pederi Mehmet Ali ta-

l hın yerine tahta çıkmıth• 919 da da
lıtanbula gelmiıtir. Fnkat lran tah
tını daha ziyade muhafaza edemiyen 
Ahmet Han tahtını Riza Han Pehle

'. viye bırakmak mecburiyetinde kal
mııtır. Prenı Haaan Kaçar hanedanı 
n.a menıup olduğu için ,imdi bi~d~
rınden kalan tahta ıahip olmak 11tı-
yor, demektir.) 

J{ifat Bey 

Mahkum avukat per
şembe günü geliyor 
Firarı şayı olup nihayet Ana

farta vapuru ile Fcthiye'ye çı
kan avukat H. Rifatı Beyin ora 
dan lstanbula hareket ettiğini 
dün yazmıstık. Anafarta vapu
ru ile geriye dönen H. Rifat 
Bey perşembe günü şehrimize 
gelecektir. Mahkum olan Hay
dar Rifat Beyin bu mahkumiye
tinin meslekten mahrumiyetine 
"amil olmadığı söylenmektedir. 
Binaenaleyh mahkumiyet müd 
detini ikmal ettikten sonra avu 
katlık yapabilecektir. 

Maliye Vekilimi
zin seyahati 

• 

Başmurahh•ı T. KIJnıll Bey 
Geçenlerde, yeni (Türk-Yunan) 

itillifı dolayısile muhtelit mübadele 
komisyonunda yapılacak teşkilat için 
tahsisat almak üzere hükQmet nczdin 
cle teşebbüsatta bulunan başmurah
hasımız Tevfik Kamil Bey diln An· 
karadan geldi. 

Tevfik Kamil Bey, kendisini Hay· 
darpaşada karşılıyan komisyonun bi
taraf azalarile bu mesele hakkında 
görüşmüş ve meselenin sür'atle inta
cı takarrür etmiştir. 

Tevfik Kamil Bey bir muharririml 
zt atideki beyanatta bulunmuştur: 

- Mübadele komisyonunda, itilaf 
name mucibince tevzi edilecek ctabli 
vesikaları ve para tcV7.iatı işlcrile meş 
gul olmak üzere teşkil edilecek ekip
lere ait proje ikmal edilmediği için 

Salih Pasa hudut 
kumandanlarını 
topladı ve ayrı 

ayrı izahat aldı ---
Tayyare bombardı

manları bütün 
şiddetile devam 

etmektedir. 
BAYAZIT, 20 (Milliyet) 

Kolordu kumandanı Salih paşa 
Bayazıda vasıl oldu ve askeri 
merasimle karşılandı. Paşa ge
lir gelmez bütün kıtaat kuman
danlarını toplamış, kendilerin
den izahat almıştır. Ağrıdağın
daki çeteler en yüksek zirveler
de ve kayalar arasında yaşamak 
tadırler. Her tarafla irtibatları 
keşilmiştir. Bunların kurtulma
sına imkan kalmamıştır. Tayya 
relerimiz muntazaman bombar 
dımanlaraına de\'am etmektedir 
!er. Şark hudutlarımız içinde 

Elrclş nııntBhasında şakiler 
tarafından ı•Bhşlgane bir 

surette fJt'hlt edll•n 
tayyareci gUzbaşı 

SALAllATTIN REY 

Aflrı dağında a/11 • ı 
reslmlerd•n 

intacı kuvvei karibeye gelen bu 
hareketten başka hiç bir hadise 
kalmamıştır. 

BAYAZIT, 19 (Hu. M.)
Şark hududumuzda gaile çıka
rıp layik oldukları cezayı bul
muş olan şakiler arasında sık 
sık ismi geçen sergerdeler hak
kında şayanı dikkat malilmat 
aldım. Kısaca nakledeyim: Da
madı Yusuf Apdal ile birlikte 
hadisede önayak olan Kör Hü
seyin oğullan, Sultan Hamidin 

adaki devlctrin de bu ittihada gır· 
nıesi zaruridir. Aksi halde, ycnı te
ıekkülün mesnedi olması l§zımgelen 
Cemyeti Akvam dahilinde bıle muh
telif yeni teşekküllerın .~ucut bulma
sına mani olmak çok guç olur .. Al -
man cevabının ihtiva ettiği esaslar, 
aşağı yokırı işte bunlardır. Fakat bu 
cevabın bllhaHa Türkiye noktayı na
zarından mühim olan bir kısmı var 
ki onu da ayrıca kaydediyorum. Al
m~n hükUmeti cevabının bir yerinde 
huliisaten diyor ki: 

Paris Sefiri Fethi Bey 
lstanbula geliyor. 

n c kadar ta h si sat liiz ım g e 1 d i ğ i ma- : •m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!9!!-!!!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!m!!--
1 ü m değildir. Ve binaenaleyh bu pro 
jenin ikmaline taliken tahsisat mese
lesi henüz halledilmemiştir. Bittabi 
zamanı gelince neticclendirilecektir. 

(Mabadi beşinci sahifede) 

" Bir Avrupa programı, -nümkün 
olduğu kadar alestikiyeti haiz olmalı 
dır. Rusya ve Türkiye gibi Akvam Ce 
miyetine dahil bulunmıyan m~mle -
ketlerin bari~ bırakılmaları takıp olu
nan teamüle uygun değldir. Alman 
hükümeti gelecek eylıilde Cenevrede 
ki içtimaa~ Cemiyeti Akvam azası ol
mıyan Avrupa devlctlerile Avrupa ha 
ricindeki devletlerin de dahil olmala 
r ıçin müzaharet ümit ediyor ., 

Her halde gerek resmi Almany,ı 
>•"ikümeti, gerek matbuat ve polıtıka 
. meşgul Alman dostlarımız, Türki 
J'C'!".!ın hem Cemiyeti Akvama, hem de 
~vrupa federasyonuna iştirakini çok 
tabii ve hatta pek zaruri bulmakta · 
JırJar. Her halde Türk cümJıuriyeti
nin buna muarız oJmadığını tekrara 
lüzum yoktur. İstedediğmiz şey, da
hil olduğumuz şekilde faydalı bir a
.nil olmak imkanını bulmaktır. Bize 
bu ımkin verildiği ı:aman, elbette 
hem Akvam Cemiyetine hem de Av
upa federasyonuna girmek hususun 

da tereddüt cdecok değiliz. Bizi böyle 
ir arzuya sevkedcn şey, Yalnız sulh 
c emniyet fikrine olan merbutiyeti
,izdir O sulh ve emniyet ki, h<r 

"'emleketin bu güzel mefhumlar i~in 
lnız nazari sahalarda edebiyat yap

zamanlarda biz fili ve maddi fe-
k rlıklaı- yapmaktan hiç geri kal-
d Alı yhtarlarımız bu hakikatı 

m g çalışmak uretile bizi ol<lu 
umuzdan d başka bir renkte göster 
ek ı te rlr bile b t•\ırikatın aHi
d r zerinde bundan böyle mı.:--

Sabıh Kıra/ Amanullan dz. biraderi ile beraber rıhtımda 

Sabık kırat dün yazı geçir 
mek için Istanbula geldi .. 

Aınan ullah Hz 
muharririmize 
neler söyledi ? 
Eğer bir gün Af
gan da mollalar

dan tamamile 
temizl.enirse .. 

ıs,>::~J 

Dün akşam saat 18 de Stella E:33'5 
D'İtalia vapurile sabık E.fg~n 
kıralı Amanullah Hz. şehnmıze 
geldi. Amanullah Hz., nhtımda 
birçok dostu, tanıd~arı ve 
memleketimizde tahsılde bulu
nan Efganlı talebe tarafından 
samimi surette karşılandı. 

SMbık Kırallça Hz. annesi/• 
beraber ııapurdan çıktık-

tan ıonra .. 
tedir. • 

ct bır t< ır vapması artık beklene 

}iirt Mtb'uc;u 
MAHMUT 

Amanullah Hz. ne zevcesi 
'Süreyya Hanım, ve on beş ka-
1..ıar ail .. si efradı r"'akat "tm~k-

Sabık Efgan kıralı, vapurda 
kendisini istikbal eden muharri
rimiıri güler yüzle kar ılamış 

(Mabdı ikinci sahifede) 

Verilen malumata göre Fa
ris sefiri Fethi Bey yakında 
lecektir. Ken
disi burada Da~ 
yinler vekiliZe
kai Beyle bir
likte Maliye ve
kili ile temas 
!arda buluna
cak ve gene 
Maliye - vekili-
nin Avrupa 
seyahatında be 
ra berinde bulu 
nacaklardır. 

Maliye vekili 
Pariste ecnebı 
dayinler vekille- Fe ı 

1 

rile bilhassa görü~ecektir'. ki bu 
mülakata ehemmıyet venlmek
tedir. Öğrendiğimize göre Os
manlı Bankası müdürü de Pari 

Bu hafta İçinde. bu ekiplere müte• 
allik kafi proje ha21rlanacaktır. 

llir kaç güne kadar gene bu tabıi
sat işi ile meşgul olmak üzere Anka
uya gideceğim. Bittabi hükümetimiz 
icap eden tetkikatı yaparak, konıisyo 

1 
nun deruhte etti~i vazaifin iktiza et-
tiği tabsisatı kabul edecektir. Türk
y·unan mübadele itil.lfnamcsinin tat-

1 

bikine yakında başlanacaktır. 
Ortada müşkülatı mucip olacak bir 

mesele kalmamış olduğundan işlerin 
tabii surette cereyan edeceğini ve bir 
kaç ay zarfında ekiplerin vazifelerini 

(Mabadi be inci sahifede) 

Sultan 
Hamit 

se gitmiştir. Mumaileyh orada 
gen~ bu i ler üzerinde görüşe·.'' Mi//iyel Ma .. 
cektır. ı '' 

eyin Başkatibi 
Sıddık. ~an nereye Tahsin Paşanı 

gıdıyor? n 
Bir haftadan beri ıehrimizde bulun haf ıra/arını 

makta olan Afganlstamn sabık Hari-
ciye nazırı Gulfim Sıddık Han dün d kf • 
kendiıile görüşen bir muhurlrimizc: nesre ece ır 
"Vann (bugün) İstanbuldan hareket 
ediyorum. Fakat nereye gideceğimi 
aöylemeği muvafık ııörınüyorum.,. de 
miştir. 

GulAm Sıddık Hanın Rusya tariki· ı 
le Afgınistana gitmesi muhtemeldir, 

Yakında •• 

Haliç Şirketi yeniden zam istiyor 

111sıdık/arımız ... 
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Avrupa Birliği ve Alman cevabı · Sıvasta lokomo ı 
U mitsizlik ve cesaret ... 

ı'~1ehmet A •. i,.«çırılan fırsatları yakalamak 
i~in oğluna ileri emrini veriyor 

Sıvas hattının resmi küşadından so 
Türkiye ve Rusyanın da Birliğe girnıesi lazımdır. trenler işlemeğe başlı y acül· 
Bir mes' ele... ltalyada Çelik minçer ANKARA, 20 (Telefonla)- birçok müşküllere goğiil 

Sulh muahedeleri 
değişmeli .. 

ı 
ll J l Nafia vekili Recep B. yarın ak- maliyemizin Nafia işler: 

ti• 1 a.A. f u•• mı• d ı• şam Sivas'a gidecek ve hattı hakkuku için gösterdiği 
R l l iJ h ilk teftiş edecektir. Çarşamba günü vesamiml yardımdan do 

-~~·- e ti C m ur şen - ı Ankara'ya avdet ettikten sonra saten arzı teşekkür ede~ 

ıstırahat edecektir. tün mesaisinde meınlekcv Fransa - lta'ya 
/ere gitmiyecek mi ?j !s~anbul'a giderek bir müddet munasebetle vekaletimi~ 

Avrupa devletleri arasında Fransızların Alınanlara kar- Sıvas hattının resmi küşadı 11 şevket ve kudretin 
I bir "Birlik" tesis etmek üzre İtilafına doğru şı bug~ler~e. yeniden canlarını nı müteakip Ulukışla_ Sıvasa- mrş ve alınacak olan biiıi' 
Fransa hariciye nazırı M. Bri- sıkan bır hadise oldu. Almanya rasında nakliyat başlryacaktrr. birleri birinci derecede 
and tarafından gönderilen muh Reisicümhuru Hindenburg'un Yapılan hat 602 kilometre- dikkatte bulunduracağıııl 
tıraya Almanya da cevap verdi. İtalya ile Fransa anlaşıyor- "Çelik miğfer" denilen askeri dir. Ve tamamile Türk emeğile eylerim Efendim." 
İtalya hükumetinin verdiği ce- !ar mı? İtalya, Fransa derece- teşkilatı himaye etmeğe kalkış- yapılmıştır. Devlet Demi ollarr 
vahın nekadar dikkati celbetti- sinde bir bahri kuvvet istiyor, ması olmuştur. Renden Fransız Müdürlüğüne: ry 
ği unutulmamıştır. Roma hüku Fransa buna razı olmıyarak 1 askeri çıktı. Simdi orada milli N 11fl11 uehiiinin tesekkilrü ş k 'd h _.., 

Akd . d f ·ı . . b k 1 - ANKARA A Ş ar a gı en attım,,,.· meti Birliğe ait projeyi hazırla k e~ı~ e aşı.{ıy;.tıF ıra ma- tezahurat yapılacak. Bu müna- k 'd d .' 20
11 

.A. -. ar- vardığı hakkındak i tet 
yacak içtimaa Türkiye ve Rus- ~ha ıst~york. dım ı ~adnsa she~e 

1 

~ebetle reisicümhur da çağrıldı . 
1 
Sa gı en emıryo an ınşaatı büyük vatani mazhari 

ya'nın da davet edilmesini isti- . nı ayetıne a ar yenı en ıç F akat Çelik miğfer teşkilatı 1 ıvasa varmış ve son ray 19 · d d d - h , cali 
b

. . . . . . · . rın e uv ugum e} e 
· - · . . . . 1 yordu. Umumi harpten sonra ' ı r_ gemının .ı.nsası.na başlamıya ~rada ~3:al~yetten menedilmiş- te~muz 1930 cumartesı.aksamı kudum. Bu munasehetle 

Fransanın şark siyaseti için dıgı bıl~ırılı~se hemen hare~e~e \ 3:k~e~I.en muahedelerin de , -ıdi- 1 c~.gmı t.aahhut ~tt ı . . !ta.lya .~a t~r. Reısıciımhur bu ll'.emn.ujye- · ~erme ~onr~ustur. Keyfıye; Na idareyi ve bilhassa insaB 
Mısırın değ.il, İstanb~lu~ .faali- g_eç~rsnız, hı~ durmada~ .Y~r:ır lı~_l. ıstıyordu. Almanya da ver- b°.yl~. bır taahhude gırıştı. O- tın kaldırrlm~s~ , . Çelık mıgf_er fıa Vekaletı tarafından alaka- şında çalrsan l arı, eme .i 
yet merkezı olması fıknnı bes- sunuz. Ta kı bu metalıbımızın dıgı cevap t~ l\vrupanın "ya- num uzde bcs altı ay var. Bu azasının kendısın ı resmen selam dar makamlara yazılmıştır. Bu b"t" "h d . • ur 
liyordu. kabul edildiği bildirilinciye ka- miiddet zarfında bir itilaf zemi- meyanda Nafia Vekili Recep 

1 
u .utn kmd~ en ısb, r:;ı -m~e 

1 d · b l k d' " · dT R · M r V k"I · en a ır ve t r' • <"<' 
. Mehmet Aliden cevap aMr .. ,h, Al' H ı·ı p ·1 nı u unaca ıye umıt e ı ı- Deyıln Da ıy~ il e a etUıne v~ tanın şevketi için calışa 
İstanbuldaki Fransız sefiri- e met ı a ı asa ı e yor. ev et emıryo arı mumı t kd' 1 • • ttçf 

nin yolladığı memur, 3 martta son büllak~t.111~~-~na: b d Fakat İtalya ile Fransa ara- mü1dü~lüğü_n~ y;zdığı tezkire su ~~~ara ar~~~~şlı;:1r~v~e
1

brİ 
!skenderiyeye geldi. Sefirin - ecegım~. 1 sen:ı ı:- ~n smdaki ihtilafı mucip olan nok- ret en asagı a ır: haberdar eylerken bu ııo 
mektubunu getirdi. vaz geçem~~· ıyor, ıste ıgım talar yalnız deniz ve donanma "Maliye Vekaletine: rinde tavakkuf ederek of1 

I k F f. · · kl'f şeylerden ıgne ucu kadar ayrı- ı 1 · d · ·ıd· · d · · · · a at ransız se ırmm te ı 
1 

• mese e en ee:ı ır. Sıvasa gıden emıryolunun tıkbal mesaısınde mu 
!erine karşı Mehmet Ali muka- amam. Afrikada Trablus hududunu son rayı dün akşam yerine kon-1

1 
Iacak hislerle takviye e 

Bi tmedi t • emet gösteriyordu. Sefirin talyanlar kendi lehlerine tas- du. Birçok büyük işler arasında rica ederim efendim." 
ı:ıektubuna Mehmet Ali cevap - - ..... ~-- hih ~ttirmek istiyorlar. Diğer 
öı.derdi. Bu cevapta Mehme~ Dul ve kızlar taraftan Tunusta bulunan İta- Naki B. geliyor Çekirge müca e 

bitti 
ANKARA, 20 (Telef 

Ali kendi askerinin muzaffer ol !yanların t;ıbiiyeti meselelerivar 
duğu halde ilerlemesine, mahza 45 yaşına kadar dır ki bunlar wn seneler zarfın- ANKARA, 20 (Telefonla)

Ziraat müdürü Naki B. İstanbul 
daki müesseseleri teftiş etmek 

' üzre hareket edecektir. 

Avrupa siyasetinin ne diyeceği- olanların iki da iki hükumeti de az isgal eden Çekirge mücadelesı ıı 
de vazife görme•,te olafl 
laboratuvarları asistanla 
tleri için emir a lmıslardı! 

.11 düşündüğü için, mani oldu- senellklerl veriliyor meselelerden dc?-ildir. Şimdiye 
gundan dolayı pek büyük bir kadar bunlar kat'i bir neticeye 
h · · · .. f d' Babadan maaş alan dul kız-ata ettığını zımnen ıtıra e ı- bağlanamadı. 931 senesine ka-

larla bakir kızların 45-25 yaş a- ,\\ahkemelerde yaz 
tatili vor. rasında bulunanların kanun mu M. Lriand d1.r bu mesail kat'iyyen halledil 

Mehmet Ali şimdiye kadar mese bile hiç olmazsa itilaf te-
•••••••• -... ... r 

KazanC yaptrğı hatalara, kaçırdığı fır- cibince verilmesi icap eden iki şayan tekamülünden" bahsede- melleri atılırsa ondan ötesi im- Mareşal Hindenburg ANKARA, 20 (Telefonla)-
satiara pişman olmuştu. Onun sı:~elık ı:1?aşlarının ıtasına bu - şayan tekamüdünclen" bahsede- !ay olcı::a <Y ı söyleniyor. Bugün Ankara asliye mahke- Vergisi lllhs/f iif,PI 
içın kendisinde bu nedametin gunden ıtıbaren başlanmış~r: ,,, r'.:k eskimiş muahedclerin yeni M Mıı•solini'nin gazeteci 0 _ lamasını istiyor.Fakat memnui- mesi ağırcezaya ve hukuka ait d i 

Zat maaşları muhasebecılıgı · .. d·ı· ı · Jd' •· yet kaldırılmadı. Fransız mat- 25 dava ru"yet etmı'stı'r. çen .fıl~ne en verdiği bir cesaretle, ne olursa şeraıte gere ta ı ı azımge ıgı lan bi raderi M . Am.aldo Mu<.ı:o si. 
olsun, azirnkarane bir harekette ne 1-.. 150 numara ~a~a.r olanla 1 ni ima ediyor. lini ahiren vazdrğı bir makalede buatı bu vesile memnuniyetsiz- Diğ~r mahkemelerin tatil Defterdarlık ikinci kld 
b 1 - k . d rın muracaatları bıldırılmekte- F b Al lı'E:"ı'nı' ı'zhardan gen' kalmıyor. bulunması -'olavısı'le mahkeme- zanç vergisi tahsilatını u unmaga arar verıyor u. ransız mat uatr man ce- Fransa'nın hüsnü niyetinden - · ı..; 

Ş . d' k d b' k · h dir Maaşlar bu kızların kendi- 1 b ht J'f tt k ı b h d' Çelı'k mı'g" fer teşkı'la'tı asker'ı, de bu"yu"k bı'r ı'zdı'l1am go"ru"lmu"ş maktadır. Şimdive kadar ım ıye a ar ır ço şeyı e- . · . . . ı va ını mu e ı sure e arşı a- a se •yordu. Bir ncticcve va- si 
sap eden, ve her şeyi inceden in sm.e veya.tayın ~deceklen vekıl: dı. Almanya Avrupa Birliği te- sıl olunacağı ümidi şimdiki hal- milli bir teşkilattır. Alman rei- tür. neticeye göre vergi tah 

d .... d" " .. · · dd" !erme venlecektır 21 25 45 ve · · · k · · k ı F k sı'cu"mhurunun bu hareketi Fran Do''rdun" cu" ı'çtun' a çen seneden iyi ve faz a ceve usun ue:u ıcın tere ut · ' ' , sısını ço ıyı arşı ıyor. a at de .. iki tarafta .da kuvvetli görü-
içmde kalan Mehmet Alinin bu yaşlardan faz.la,.olup da al~~ kendisini bağlıyan muahedenin nuyor. .' ' ca - Almanya arasında tesisi İS- İZMİR, 20 A.A. - İzmir ik- Ziraat i~lerimiıı 
şımdi böyle birdenbire cesaret- kalarını ~e~.m-~k ıst~yen~erın mu iplerini çözmek istiyor. Fransız ____ ....,.._.-, ______ tiy:.ır. tısat· mıntakası ticaret ve ~ana- Ziraat umumım· Jü 
le harekete geçmesi o zamanın r~c~~~ gunun~ ~at ışlen ~uha- matbuatı Avrupa Birliği vesile Vilayet ~ygır deposunda yi odalarının dördüncü kongre- ni Tevfi~ Bey'. ıslah ista 
vekayiini yakından takip eden- 1 sıpligı ayrıca ıl~decektır. sile Almanyanın böyle bir şeyi İstanbul baytar müdürü emrin Zaro Ağa dolandırıldı mı? si toplanmıştır. İctimada bazı rını t~t~ık e~m~s _ve.. ~e 
ıerı hayrete d~şürmüştür. , Sabn k Kral gefdı• ileri sürmesini bittabi memnuni de bulunan Vilayet aygır depo- Amerikaya götürülen Zaro Ağanın Bankalar mümessilleri de hazır ' gelmıştır. Bır ıki gune 

Mehmet Alı uzun zamandan- • H • yetle kar~rlamıyor. sunda mevcut olup ı:_iftles .. me a- dolandırıldığı hakkında şehrimize ha bulunmuşlardır. Encümenler in Ankara'ya, gi?e_cekt.ir._ .• 
/ zr malUmat gelmiştir. Gelen malUma A d -ı- ~ 

ben beslediği hülyaların artık . -- PARİS, 19 A.A. - İrlanda meliyesi için Çatalca, Silivri, ta göre Zaro Ağaya vadedilen ücr<t tihabatı yapılmış ve bu münase 1 
•• ~rupa a a atı zıraı) 

'Jirer birer hakikat olması zama 1 (Birinciden mabat) hükumeti Briand muhtırasında Şileye, Üsküdar kazaları istasi- verilmemiştir. betle Reisicümhur Hz. -.~e, Bü lı geren Reşat v~ Rakırtt a 
:u geldiğini görüyordu. Oğlu 1 ve ilk söz olarak, Türkiye'ye ileri sürülen teklifleri kabul et- yonlarına mukaddema gönderil- Halit Fahri B. yük Millet Meclisi Rei5i Kazım de gelmişlerdir. 
Ibrahim bütün Suriyeyi ele ge- · geldiğinden dolayı derin bir miştir. Hükumet, Cenevre içti- miş olan aygırlar çiftleşme a- ve Başvekil İsmet p~!·alar haze- Yalova' da mek ·ı:P 
çırmiş, Anadoluya geçmiş, ls- ı' memnuniyet duyduğunu söyli- mama iştirak edecektir. Ancak, meliyesinin nihayet bulması ü- • Edrtugrukl Mbuhdsin Bş .. aleHyh

1
i.neFaçhtt: ratına ve iktrsat vekaletine kon Yıalova ilk mektebiil'~ı 

b l k 1 k d d Yerek. d 
1 1 

. h , d , • gı avayı ay e en aır a ıt a rı , . .. 1 . 6900 1. ·1ıa 
tan u apı arına a ar ayan- · .. " .. ev et enn aız ol ukları istik- zenne me~kur ay~ır~ar .aygır Bey Güzel san'atlar birliği idare hey' grenın tazım~tın~ ı:ıu.ezammrn en mşası ıraya 1 

mıştı. Bu kadar büyük bir mu- "Oh, bilseniz mevsimi İstan lalin ve bilhassa İrlandanın ce- deposuna ıade edılmışlerdır. etinden istifa etmiştir. telgraflar çekılmıştır. muştur. .~ 
vaffakiyete rağmen Mehmet Jı) bulda geçireceğim ~çi~ ne kadar ografi ve iktısadı vaziyetinden, - - ·-- -- - · -· ·-..-·-·- utuu ........................ ·-••• .. • •••••·•-••••• .. ••••• 
:t şimdi hülyalarının altüst ol- memnunum?! d~n:ıı~tır. Ema- Amerika ve Avusturalya krtaa
nıağa yüz tuttuğunu görüyor- nullah Hz. kendısını karsılayan larile olan münasebetkrinden 
du. !arla ~ucaklaşrr, öpüşürken ila- dolayı istiklalinin muhafazası-

Avrupa devletleri tamamile ve edıyordu: na kat'! bir lüzum olduğunu ka-
Babıalinin lehine birleşmiş bu- - Tarabya'da ala bir köşk ydetmektedir. İrlanda hükume
lunıyorlardı: Bunun karşısında 1 lutfet~işler ... Mükem~el .. bir ti, Avrupa birliği için yaprla
Mehm~t. A~ı yalnız başına ne bahçesı varmış .. Sevgıl~ _T~rk cak umum! misakın doğrudan 
yapa _bılı~d~?... dostlar~ın. aras~da bır .ık_ı ay I doğruya Akvam Cemiyetinin 

Ümıc~ız~ık. v~ ce~are.t . . . başımı .dınlıyecegıme emınım ... 
1 
himayesi altında tertip edilmesi 

İşte bu umıtsızlık şımdı Meh - Bır aydan fazla kalmıya- muvafık olacağı mütaleasında-
'net Aliyi kat'i bir cesaretle ha cak mısınız? dır. 
rekete sevkediyordu. İşte bu ka - Şimdilik bir iki ay ... Fakat , • ••o •4- --
rar iledir ki Mehmet Ali, henüz kat'i olarak bir şey söyliyemem. G. Trakyada alım ı:ıatım 
Mısırda bulunan ve müzakeratıj Belki daha az, belki daha çok ATİNA, 19 _Hükumet ta 
:dare eden Kaptan Derya Hafü kalırım... rafından verilen emir üzerine 
Paşayı 3 mart günü nezdine da Muharririmiz, kendisine, Ef- Garbi Trakyada Türk _ Yunan 
vet ederek padişahı temsil edenj gandaki hadisatı takio edip et- itilafnamesi ahkamının tatb'k'
Paşay~ kat'ı. bir lisanla şu me-, mediğini sormuştur. Sabık kıra- ne baslanmıstır. Bütün tak 

1 
• ~ 

alde dıyor ki: .. ı lr, bu suval dü~ündürmüştür. dat refedilmis, emlak alım s~ı-
. - Paşa, Artık mu~~kereye Emanulla~.Hz. bı.~ az sonra Ef-ı mına ve seyahatlara müsaade 

!uzum kalmadı. Onun ıçın bura gan vakayııle tabu olarak cok edilmistir 
da daha ziyade kalmanıza da alakadar olduğunu, vaziyeti, ga I ..:.....__ ----··· _ _ 
ı:;ıaha~ yoktı:r._ B_abıalinin yaptı- zctelerd~ ~akir ettiğini söyliye M. İspiro Cofi is gitti 
gı hamlık kafıdır. rek demıstır kı: Geçenlerde şehrimize gelen Vunan 

Halil Paşa müzakeratı kesme "-Nadir Han hükumeti sü- ayan meclisi azasından :M.!spiro Çoğ 
,;i muvafık bulmadığı için baş-' kunet içinde Efı;anın terakkisi rİS dün Avrupaya hareket et!Il iştir. 
et? bir teklifte bulunuyor. diyorı· ne çalışıyor. Nadir Han hüku- Suric yoldaş ee!di 
kı: meti, kanaatime nazaran progra I'!u; sefiri Sur iç yoldaş ve İran se-

- Benimle beraber gelen A- mımın bazı kısrmlanna istinat fareti müsteşarı Jllehmct Sait Han 
metçi Reşit Beyi lstanbula gön ederek iş görmektedir. Bu şüp- dün ekspresle An karadan şchrimi7.e 
<l.~relim. 1:33:bı.a~iye ?ildireceği- 1 hesiz ki benim icin şayanı mem geldiler. 
nız. met?lı~Hnı.zı Reşıt Bey vası- nuniyet bir şeydir. P~ogramı- Limanda İşsizlik •• 
tasıle bıldırelım. mm bütün maddelerinin kabul Li~an sirketi 50 m_av.nacı?ın vazi-

M h Al' · . - . .. . felerıne nıhayet vermıstır. Sırkct bu-
. e met . ı buna muvafakat edıldıgı gun derhal memleketı- na sebep olarak işsizliği gö~tcrmekte 

edıyor. Reş_ıt Beyin eline birJ me koşacağım.Ve milletimin te j dir. 
mektup venlerek lstanbula gön rakki ve tealisi için icap ed:rse Bu mavnacılara ikişer, üçer maaş 
deriliyor. Mektup Mehmet Ali alelade bir fert gibi calr~aca- nisbetinde ikramiye verilmiştir. 
tarafından Babıali ye gönderi- ğım. . . Vesikasız tercümanlar 
len bir oltimatom dan başka bir - Nadir Han, Efganda açtı- Dün Sirkeci istasyonunda ve-
.ey değildi. ğınız kız mekteplerini kapat- sikasız üç tercüman yüzünden 

Mehmet Ali ayni zamanda og mış ... Ne düşünüyorsunuz? bir kavga çıkmış ve polis mese-
lu İbrahime de yeni talimat gön Amanullah Hz. başını sallı- leye vazıyet etmiştir. Tercüman 
dererek şu mealde eliyor ki: yarak şu cevabı vermiştir: · !ar, vesikasız çalışan Mustafa, 

"Babıa~iden bütün Suriyeyi "-Nadir Hanın bu hususta 1 Moiz ve Ziya ismindeki üç şah-
/\ danayı ıstedim. Ametçi Reşit ne düşündüğünu bilemem. sın, hakları olmadığı halde ista 
Beyle bunu bildirdim. Ametçi- ve bir aı düşündüktensonra hid syonda tercümanlık yaparak se 
n.ın İstanbula muvaseletinden detle ilave etmiştir: yalıları iz'aç ettiklerinden şika-
i tibaren geçecek be "n zarfın " il 1 r.. · 

Facıanın resim1~r!e hikayesi 
ı - Otsmsl>il çocujtu çiğnememek için dönUyor, dukana giriyor. 

2 Pak at arkasını' a 'ti otomshil çocuğu tekerleklerinin altına 
alıyo . 3 Hı'!dise mahalline m!ıldel umumi ve doktor geliyor. 
4 Tetkikat, tnhklkat biliyor ve otomobil glltUrUIUyor. f'akat 
çocukla ıı Oyor!. amma gene hepsi b"kadar değil... 

2 otomobil facıası ! 
Bir çocuk nasıl öldü, hasta bir kız ve gözle-
ri vaşlı bir ana baba nasıl hendeğe düştü~ · 

Dün İstanbulda iki otomobil facıa-ı alınarak Maltepeye götürülmüştür. ı vaffak olamadığı için ııendege yuvarı sağa çevirmiş , fakat . ot0.~0 
sı oldu. lfer gün bir kaç tanesi cere- Fakat bu müddet esP1asında Maltepe- !anarak devrilmistir. duramamış ve hızla bır du 
yan ed~n bir şehir için bu iki kazayı nin havası hastaya yaramadığından Bu sukut esn3'sında hasta kı7.cağız miştir 
da tabii görmek lazımdı. tekrar Kadıköyüne nakli icap etmiş- validesi ile büyük validesinin altında Fakat bu esnada arkaS1': 

Fakat safahatı itibarile her ikisi de tir. Bu zaruret saikasile dün sabah kalarak yalnız hafif surette omuzun- mekte olan şoför Hüscyiııil' 
çok hazin, çok acıklı ve -çok göz ya- l.'erhan H. ın pederi Hüsnü B. kızını dan yaralanmış ise de çok fazla zc- de ki otomobil zavallı çocıı 
şartacak haldedirler. Bu facıayı size ve kızile beraber bulunan ailesini ge- delenmiştir. Otomobilin direksiyonu almış ve başından agır sut 
nakleden satırlar şunlardır: tirmek üzere Maltepeye ~itmiştir. şoför Şevkinin göğsüne saplanmış ve lamıştır. Hüseyin vak'ayt 

B• • • f · Hasta, trenle getınlemıyecek dere- ağır surette yaralanmıştır. Hayatı ka,mıssa da biraz sonra <' 
ırıncı acıa d ld - d k .. .. b' · · H d h · ' · a ce e o ugun an aprrun onune ır tehlikeh olup ay arpaşa astanesı~ vermiştir. Altı yaşındaki 

Dün sabah Maltepe ile Bostancı a- 1 bil t' ·1 · F h H 1 k Jd 1 ş h H b ı· · lJll o ~m~. g~ ırı ~ış ve er an . a ne a ın mıştır. e suvar . e ~n· beyir iki dakika sonra. o • 
rasında dört kişinin yaralanmasile ne Husnu B. ın refıkası Şehsuvar ve ka den, Şahver H. da başından ve elın- mahalline gelen çocugun . •• 
ticelenen bir otomobil facıasx olmuş- ld · Şah H ı t b'l d 1 1 d T hk'k d ıt • y~n va . esı .. .~er . ar o o~o ı e en yara anmış .ar ır. a ı ata e- feryatları herkesi mütte•S 
tur. Hadise şu suretle cereyan etmiş· gırmıştır. Husnu B. de eşyalarile be- vam edilmektedır. . d k' pBr' 
tir. raber trenle dönerek Kadıköyündeki İ . . , Zav~ı. çocuk elın e 1 (illi .J 

Şehremaneti umuru hukukiye me- evine gelmiştir. kıncı facıa hafaza ıçın avuçlarını sık ı1"'..ı 
"I" .. Th dy~ÇS murlarmdan Hüsnü B. in kızı Ferhan Otomobil, hareket ettikten •onra Dün saat 13,5 ta şoför Osman Ka o muştur. a ta per e . 

H. bir müddettenberi hasta olduğun Bostac a do· sür'atle oı alırken rakö istikametinden elmekte iker.. man Efendinin otomobılı pi 
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ştur_ 1n 
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o~ tamamen Asını Bey 
•ktir. Siparlt edilmiş olan 

e ıe makineler fennt olup 
m tamamile son sistem o
tır. 

de ıbrlkanın senevi istihsalatı 
l!k 500 bin kilodur. Bu 

f <a inşa edildikten sonra 
eketimizin likör ve kon-

ıı ·ı . htiyacatı tamamı e temın 
aıı - . g"ıbi Ti.irk tipi mamu-
l~ .egı 
dJ! !arak ta harice sevkoluna-

r. . 
I' mdiki halde Mısır, Surıye 
\' er miktar da Fransa ve 
/1 nyaya rakı ihraç olunmak 

/~kör mutahassısımız Klıt~
kıd 8 gönderilmiştir. Oradıı. h
ı ali icin mubayaa edilen 
ar ve ki;azlardan birinci dev 

51 ıal ameliyesi ile meşgul ol
!a .adrr. Çünkil Kütahya'da 
_ız zel vişne yetişmektedir." 

erilen ma!Cimata nazaran 
tıı fabrikasının inşasından 
elı senevi bir milyon kilo viş 

!ek, kiraz ve sair muhtelif 
alar satın alınacaktır. Bu 

f'pıidare iki bin kilo kadar çl-
atın almıştır. . 
[eyva mubavaatının yapıl

te!' cok yakın ·bu zamanda 
ııı~ cok yakın bir zamanda 
al kine yardım edeceği beyan 
,lıektedir_ 

• ım Bey diyor ki: 
Bundan sonra iyi meyva 

tiren zürratmız iyi par~ ~a
ak ve bazı yerlerde çüril
eyvalarımız da çürUmek
urtanlacaktır. 
are şarapçılığa da çok. b~· 
hemmiyet veriyor. Bu ış ı-
etirilen mutahassıs ta ça
r." 
sırn Bey Bomontl, Umurca 
a!annı teftiş etmiştir. 1. .... • . -

ış gelince 
ün ekkasını 50-60 
ruşa mı içeceğiz 

ehremaneti müfetitlorl, i
ilerin fenni ahır yapıp yap
ıklarını teftişe devam et
tedir_ 
erilen mühlet bitmekte ol
halde inekciler arasında 

• sahibi olarak tanınmış 
:aç kişiden başka ahır inşa
veyahut tadilat icrasına te· 
üs eden de yoktur-
•U hususta bir baytar, bir 
arririmize demiştir ki; 
Bunun bir sebebi parasız

lmakla beraber talimatna-
• ahırların dört metre 

0

irti
on metre arz isterunesidir. 

uretle mevcut ahırlar yıkıl 
ca tadili imkanı görillıne
lir. 

sa'da asgari olarak 3 
e rtifa ve 8--8,5 metre arz 
1 edilmi~tir. Bu mikyas
da da kabul edildiği takdir 

vcut ahırların kısmı aza
tadilen fenni bir ş~ 'lele if
-.ımkiirı ve kolay görül

edir. 
ksi takdirde ekseri ahırlar 
mak telılikcsine maruz ka 
ır. lsta.ıbul'da süt ihtiva-

li 
Zam mı? .. 
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• 
ır ban • serma 

isti yen 
istiyene 

Diş tabipleri Ermeni 
madam 

3 

1 
Fabrikatörler bir ban 
ka tesis ediyorıa·r. Tarife komisyônu 

dün toplandı 
- Muallimlik içi müra-

Liman şirketi ücretlere caat edenler pek çok 
zam mı istedi ? 

Mahkemeye de mu
racaat ediyorlar 

Açmışolduğudavayı Bankanın sermayesi 1 mily0n 
tutturamadı Türk lirası olacaktır. 

Liman seyrisefer şirketlerinin üc
ret tarifesini tesbit eden komisyon 
diin sabah içtima etmittir. Tarife ko
miıyonunun bu içtimaında §irketi
hayriyenin ücret tarifesi tetkik edil· 
mi§ tir. 

!Şrketihayriye tarifesi ba.ı ufak te 
fek tadilitla aynen geçen seneki şek
linde ipka edilmiştir. Yapılan tadilat 
tunlardır: Şirketin şahsa mahsus ay
lık aboneman kartları ayni ücretle 
Cuma günleri de muteber olacaktır. 

Üsküdar - Beşiktaş hattı evvelce 
birinci mıntaka ikinci kısımda ikc:n 
birinci mıntaka birinci kısım hatlat·ı 
meyanına ithal edilmiştir. Bu suret
le bu hattın ücretleri 3 kuruş indiril
miş olmaktadır. 

Şirket Üsküdar"la köprü arasında 
mütekabil amele postaları yapacak
tır. Bu postaların bilet ücreti yalnız 
( 5) kuruş olacaktır. . 
Komiıyon gelecek hafta Pazartesı 

günll içtima eder.ek ve bu içtimada 
Haliç ve liman şirketlerinin ücret ta
rifelerini teablt edecektir. 

Haliç şirketinin bilet ücretlerinin 
fazlalaşacatı zannedilmemektedlr. 

Yalnız Liman şirketi ziyan vaziye
tinde olduğundan ücretlerine bir mik 
dar zam yapılması muhtemeldir. 

Ne oluyor? .. 
Her 81cak gllnln •k
şamında b11 rilzgar
lnrda nereden çıktı? 
f!,velkl gectı oldu? 

Himayei etfal binası 
Himayei Etfal cemiyeti ken

disine bir bina inşası için Saraç 
hane başındaki Dülger zade 
medresesine bundan üç ay ev
vel talip olarak Vilayete müra
caat etmiş ise de vilayet henüz 
cemiyete cevap ven.ıemiştir. 

-· 

Galebeleri ümit edilen Zeki nefes 
nolc:sanlığı, Sedat ise idmansızlığı ne
ticesi Turnuvaların hemen ortaların
da müsabaka harici kalmışlardır ... 

Dünkü maçların neticeleri 

Sadvar - Vitola 6-4-6-3 g;~ıp 
Sonraf - Birindiziye 7-9-6-

2-6-4 galip. 
Elyot - Sedada 6-2-6-:. ga

lip. 
Ratyaıı - Zekiye 4-6-6-3-

cı meselesine gelince köylerde 6-4 galip. 
ineklerin yavrulaması ilkbahara Davit - Baldiniye 6-3-6-2 ga 
tesadüf ettiğinden bir dereceye lip. 
kadar yazın şehre yardım edebi- 1. Cimcoz - B. Cimcoza 8-6-
lecektir. Fakat kışın - ahırlar 7-5 galip. 
kapandığı takdirde - sJt. buh- Suat - Matyosa 6-1 ·6-2 ga-
ranı muhakkaktır \'e südün ok- !ip. . d 

1 
R k 

6 2 6 - d'" . Mıs Ra e va - en ·e - - -
kası 50 kuruştan aşagı uşmıye 

1 
• 1. · 

• ,. J ga ıp. 

Nurullah Esat 8. 
Kambiyo mürakaba hey'eti reisi 

Nurullah Esat Bey dün Ankaradan 
avdet etmiştir. 

Nurullah Esat Bey Ankara'da mu
rakaba hey'etine ve konsorsiyoma ait 
işlerle meşgul olnıuştur. 

Her yer buğday dolu! 

1... Zahir~ borsaslua son gelen malü-
ı~:ıret od sına girdi mata nazaran .geçen aydan bu aya 

Dtı ... ıı tın1a c,Jcn sanayi birliği ida .. <le1.iredılen cıhan buğday stoku 

cektır. 1 M'" t.t~ __ K :na 
İnekciler de bu fikirde israr 1 ya _ Mıs • ~~ce 

re ıeyı:tı bırli ,ııı ŞJh>ivı:tı m~nevi- 11.124,000 tondur. 
iı • Radcl yesiııı.ı Tı · ırrt o· na u a kaydc- Dimy .. istatistik tarihinde uu ka· 

-1>-2- il~ . • L ı ·"C• net . j ılor b ,[ik bir lı· "hy stoku kavı 
erli varlar ı 7-'i eaU Bu rar dün O ""1v.ı lıildirilmi...tır. da1n1E-11111tır 

Dün sabahki içtimada buna karar 
verildi - Birlik U. Katibinin izahatı .. 

İstanbul fabrikatörleri dün 
sabah sanayi birliğinde bir içti
ma yapmışlar ve bu içtimada 
bir Banka tesisine karar venniş 
!erdir. Dünkü içtimada bu Ban
kaya fabrikatör Hulki Bey 
50,000, Karamürsel fabrikası 
10,000, Süreyya paşa 10,000, 
Dilber zade 10,000, Türk deri 
şirketi 25,000, Tevfik Bey 5,000 
lira sermaye koymağı taahhüt 
etmiştir. 

Bankanın sennayesinin 1,000 
000 Türk lirası olması takarrilr 
etmiştir. 

Bu hususta Sanayi Birliği ka
tibi umumisi Nazmi Nuri Bey 
bir muharririmize demiştir ki: 

"- Teşviki sanayiden istifa
de eden sınai müesseseler İktı
sat vekaletinin tensip ettiği mik 
tar mevaddı iptidaiyeyi gümrilk 
resminden muaf olarak idhal e
der. Ancak bu muafiyet bilaka
ydü şart bir muafiyet olmadı
ğından muafiyet cedvelinin vü
cuduna kadar resim bir Banka 
mektubile temin edilmektedir. 

Fabrikatörler yerli ve ecne
bi Bankalardan bu mektuplan 
müşkül almaktadırlar. Bunun 
için sağlam esaslara istinat ede 
rek bir Banka teşkiline karaı 

Bir müracaat 

matı ·~rmiştir. 
"- F;lvaki hu tarzda bir mü-

racaat oldu. Fakat kendi~ine 

U. Katip Nazmi Nuri Brg 
verildi. Fabrikalarımız için c;o!i 
kıymetli bir muavenet teşkil e
decek olan bu teşekkülü birliği
miz bütün varlığile teşvik et
mektedir. 

Bu Bankanın müşterisi yal
nız erbabı sanayi olacak hisse 
senetleri de erbabı sanayi elinde 
bulunacaktır. 

Banka şu işlerle uğraşacak· 
tır: Erbabı saırayie teminat 
mektuplan vermek, emvali tica 
riye mukabilinde ikrazat, sene
dat iskontosu. 

l(ongreye gidile .. 
cet< mi? 

Yusuf Ziya Bey ne 
diyor? 

"Liyej" de açılacak beynelmi
lel san'atler kongresinP memle
ketimizden de bir heyetin işti
rak edeccgi yazılmıştı. Heyetin 
ne vakit ha raket edece >ini dün 
öğrenmek istedik. İsta~bul sa
nayi mektebi müdürü Yusuf Zi
ya Bey bır ımıharririmiLe bu 
husutta demi tir ki: 

"- Bi ·e lıe•ıiiz b11 husıısta 
resmi bir tcbF, yapılmış clcgil· 
dir. Kor.~reve gickceksck şimdi 
yekadar,lıau.-1ık i m,\ckaletten 
emir almamız J'r.ımdı. Clink; 
ayııı vinni ikisinde haraketiıniı 

menwp oldu"n 'inbcye müraca- yazılmı~tı. Koıı-;re ı a~ııstost~ 
at etmesini söyledik. Hem bili- 1 1 ıas ayacaktır. Bu vazi.l'ete gör' 
~ors~~uz _ki ~)İzıle inti!ı~p te_msi hey'etimizin i tiral- edıo etmı 
lı degıl, ııısbı ve aded!dır. Bına- vccecri•ı· !)"fen 

1 k l . . . .1 d"l - D 1 1 lCl11. 
ena eyh aG ·ışı ınt~ ıap e ı -

1 
•• ···-

mek ıcap ederse tes_bıt ?~unur 1 Radvo has adı 
ve okadar namzet gosterılır. Ve 1 . " 
bu namzetler arasında da her sı- ı Istanbal radyosu dun aksaıı: 
nıfa mensup zevat bulunabilir. uzun ıniicldct dcv-m C'lcn atıl 
Yoksa amele veva saire mımı·:a vaziyctt:n •oıırı tekrar •ıcsriyrı. 
namzet gösterilmez. ' ta başbmıştı . Dün akş.ım r:ı· 

-······ dyo da M~s'ut C·nıil Be,·in illa-
İş bankasında tatil re ettigi alaturka saı he~'eti sa-

Türkiye iş Banka'1ndan: at 20 tlen 22 ye l·~rlar konser 
İdi milliye müoadif 23 Temmuz vermiştir. 

930 Çarşamba (':Ünü İ•tanbul ve Be· 
yoğlu şubckrimi kapalı bulunacak- Postada yeni teşkiliit 
tır. ANKARA, 20 - Yeni pos-

Kısa hizmet ve maaş j ta ve telgraf kamın layihası 
KısJ hizmete tabi olanlardan hiz- Maliye vekaletine gön·lerilmis· 

meti talimiyelcrinde ihtiyat zabiti ve• tir. ~ 

aokb~rl mkc·m1ı·~r olmak küze.rc ayrılanllakr' Layiha Maliye vekaletinde 
:ıd ıt ve ı ı 5 1 ve as erı mtmur u . •. .. .. . . 
tevcihine kadar fili hizmetlerini ifa kavanın ınuduru Edıp, varıdat 
eyledikleri müdd tçe kendilerine iiçte umum müdürii Cezmi, lıuknk 
hir ııislıetinde maaş verileceği kanun müşaviri Salahaddin milli em 
ahk .. mından ise de onlara bu rütbe- Jak m•.'ı'd1·;ru·· nl··1 t"u" ı)'U •. t e ·· ı·· 
1 . k d k 24 .. .. d "- ' mU< ll 
trı azan ı tan sonra uncu ma .. rü Em·, R .. 

deye istinat edon farkı maaş verilm•- . 1 ·~ evlerılrn 'llurekkf'n 
•i dogru olmadığı Maliye Vekaleti hır koıwsyon tarafından tetkik 
tarafından tamim edilmiştir. olunmuştur. 

Mahlfillerin tasfiyesi Yeni layiha yakında vekiller 
heyetine gönde_rilecektir 

Evkaf müdürlüğünün son kadro-
sunda mahliilat müdürlüğü ile aka- Gümriik işleri 
rat müdürlilğü tevhit edilmiş ve mah Rüsumat muam. ı.ı mudiirii Cemil, 
lüllerin tasfiyesi tekarrür etmiştir. istatistik miidüri: Muliltafa Nuri. mü· 

Mahlfıllerin hemen kaffesi irat ge- fctti. Adil Ilevlo: den mütcşckldl blr 
tirmiyen arsalar ile hisseli emlakten komisyon teşk\l e !ilmişıir 
ve akar olamıyacak binalardan oldu.. Komisyon J!Ümriik muaMe1dtı ile 
ğu çin Evkaf bunlann derhal eld<·n istatistik i lcri hak!cında esaslı mu
çıkarılmasını faydalı bulmaktadır. Bu krırrernt ittiha~ <'deccktiı. 

•uretle elden çıkarılması icap eden F ran .. ız ~ey vahları 
binlerce parça emlak ve arazi vardır. . . 

Akarat mildürlüğü bunları tasnife 22 tel!' muzda sehrınıı ze Fran 
başlamıştır. saya gitmek iiırc Kuıliistcn bır 

Tasnif biter lıitmoz •atış ınııam:k 1 
miktar seyyah gelecektir. Fran 

sine ha~lanacaktır. s:ıdaıı hareket ed.:n ıir seyyah 
Hisseli Emlilk satışında lıh•cdar- 1 1 · · ı 1 

1 Uzd be t d · ka grupn c a se ırınıızr en geçere c 
ara y c ş en yuz c ysrmyc ~ I' 1.. -'d k . ?• 

ıl r tenzilat yapılaçak, tcdij't mu •tıC tısc 0 1 ece tır __ ,,.;ı7 t~m-
vi v• ı ı rlc •' sitle k.ıll'ıl •dilecek muzıla da 300 kadar Amerıkan 
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jiıülY~i'--~::=r.::h:.· 
rı.srın umdesi "Milliyet" tir Geri dönmek? .. 
21 TE~-11\-ll.JZ 1930 Bu muhaldi. Çünkü o zaman 62 inci haftanın 2 inciliğini 
iDAREHANE _Ankara caddesi Deli Pehlivanın meşhur ismi ber Darrüşşafakadan 14 Nazmı B. 

lo: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı.. bat olacaktı .. İyisi mi, ilerledi.. kazarunıştır. Yazısı şudur: 
•nbııl. Uzakta hayaletler raksa baş- .. 62 inci haftanın en mühim 

Telefon numaralı: lamışlardı .. 
laıanbul 3911, 3912, 3913 Hortlaklar!,. _ Heeeeeyyyyt!! .. Kim var haberi, hiç şüphe yok ki, şark 

hududumuzdaki siyasi ve irticai orada? diye haykırdı. 
kıyamın bitmesi ve tenkilin Ağ 

Köyün hemen kıyıcığında bir Nasıl bu korkunç halin önüne ~u ses ?er serviye çarptıkça n dağına intikal eden ikinci saf 
mezarlık vardı ki, geceliyin ma geçeceklerdi?.. ı gen aksedıyor ve sanki yüzler- hasıdır. 
azallah kimse buradan geçmege Bir akşam üstü gec_ vakit köy ce hor~l~k ?.irden. cevap veriyor 

b 1 t b f 20 haziranda İran hududun-

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı '100 kuruş 800 kuruş 
6 " 7 50 u 1400 n 

12 • HOO ., 2700 ,, 

- - - - eıunu~ MU-na o u ~ AUlb o 

"Milliyet" in 
\234ôt>18 

eğlenceleri 

· Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuılıaler 10 kurut 

ur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
'llÜdüriyete müracaat edilir. 

cesaret edemezdi. Çünkü bura kahvesinin önünde öbeklenmiş- mm; gı ı < or ır etra ınr sarı-
ya atla sanla hortlaklar mezar !er bunu düşünüyorlardı. İçle - yordu: dan gelen kuvvetli çetelerin fa BugUnkll yeni Dünkll bilmecenıısll 
lığı derlerdi. Gece vakti zifiri nnde kara ya arz kelle kulak - Heeeeyyyyt ! .. Kim var ali yeti, Zeyliin deresi müzafferi bilmecemiz halledllmif şek11 

Gazetemiz ilinlann meı'uliyetini 
kabul etme:ı. 

karanlıkta buradan geçebilmek, yerinde bir ad~m' vardı ki, köy orad~a-~a_ı_.. . . yetile tarihe karıştı. Bu suretle Soldan sağa: 
1 

Yukardan ataiı: 
hortlakların hışmına uğrama - de Deli Pehlivan diye bir anılır Yurudu .. Perılı Babaya on şarktaki asilerin hemen hepsi ı _Eski bir sefinei harp (7) 
dan yakayı sıyırmak içiıt insan dı. Birdenbire bu ayğa kaltkı: on be~ a?ım yaklaşmıştı.. imha edilmiş, topraklarımız bu 2 - Çok değil (2) Hayvan yeme- ı - Kalın kumaş (3) r< 
da hayli yiirek olmala idi. _ Dunın hele siz!. dedi ben Son hır gayret daha sarfetti.. mikroplardan temizlenmiş olu- ği (2) Kırmızı (2) 2 - Tavla ta~ı (3) B'J,., 

Art arda kac_ gece bu mezar İlerledi .. Dediği servinfo dibine yor. Şarktaki hadisenin alelade 3 - Yüksek (4) Uzvun cemi (3) 3 - Suni kaya {3) Du 
onların hakkından gelirim! 4 - Hacıların dola§tığı yer (6) 4 C k (3) N (Zl 

lrg·ın kuytu dönemeçlerinde ke- varmıştı.. Çömeldi .. Kuşağının bir şakavet h§.disesi olmadıg"ı, 5 Rab d - a a ota 
Köylüler hep bir ag-ızdan hay · · d k · · · · k d - ıt e atı (2) Mülkiyet ifa- s Nota (2) Nota (ZI fenli hayaletler görünınüş, kaç JÇın en esen çıvıyı çı ar ı: bilakis en yeni harp vasıtalarile de eder (3) -

kırdılar: ç t C 6 - Köpek (2) Kase (! gece korkunç hırıltılar, boğuk - at... ,at! .. çaktı .. Ve aya teçhiz edilen şakilerin siyasi ve 6 - Nota (2) 1~ kumaş (5) 
boğuk iniltiler duyulmuştu. - Nasıl!.. Nasıl gelirmişin ğa kalktı.. irtical bir maksatla hareket et- 7 - Çok yiyen (4 ) Cet (3) (

2
) ı 

Onun için köyde akşam ezani bakalım?.. Ulan!.. tikleri, resmi tebliğden sarahat ~ = ~beavz(e3k) (S4e)rsem (•) 1 
- Petrol <3> Lezzet Jİ. 

okunduktan sonra herkes evce - arıp gı erım. a arım eme t"... le anlaşılmaktadır. Fakat halkıırV-V'V'V'V'V'V'V'V'"'"'.,.... V 'd · t B k D b t .. CCQ8~letler (4) Rekin•' 

ğizine çekiliyor, kimse kahveye bir yol!. Hortlak bana nidecek? Kim? .. Kim o? .. Deli Pehliva mızın cümhuriyete sadakati, or 

bile çıkmak cesaretini göstere- - Gidemezsin!.. na birisi belinden yapışmış çeki- dumuzun kahir saletlerile bu BE RLı·rıı.ZnMd•n - le.5 ajl;ku•tot•ı ek&dıbr •• n J 
miyordu. - Giderim!.. Anam avradım yor.. hareket akim kaldı. (J 

Ağrıdağmda abluka ~dilen Hortlaklar ise günden güne olsun giderim!.. Aman!.. Amaaaan!.. ikinci safhaya gelince: Ag·rr 
.{ürt aşiretlerinin niyeti kıra!- tmdat!.. Hortlaklar bastı.. De 

işi azıtıyorlar, her gece bir et- - Sen gitsen onlar korkup dağı, Türk- Rus- İran hududu 
lık" imiş. Zaten ne zaman işsiz mediklerini bırakmıyorlardı. Ba kaçarlar amma .. Bizi kandırır- li Pehlivanı yakaladılar .. Öldü-
güçsüzlerin eline silah ve bir 

1 
k .. 

1 
. . rüyorlar.. üzerinde bulunduğundan dolayı 

d . zan çoşuyor ar, şar ı soy uyor sın "gittim dersin, gene gıtmez şark vı·ıa·yetlerimizde arasıra ça sürü beyinsız üşerse taç gıy- . 1 İ d t ı !ar türlü türlü, garip sesler cıka sın m aaaa ... ı 1 k b ı ·ı · k · k · k · d ... pu cu u ta u unan ası erın a-
ıruye arar verır ve e sen e rı_vorlardr. Bu so"z Delı' Pel.ılı'vanın can, Deli Pehlivanın etrafını dört .. k ı· ki ı rargahıdır. Daha doğrusu her 
yu se ır amma aya an yere en Köyde herkes korku icinde i- dam~rrna dokurunustu. I; beş tane beyaz kefenli Hortlak 
k · ı k f le ~ z an bir hadise çıkması beklene-
esı me sure ı . . di. Hiç kim~enin rahatı huzuru B 1 :. r· ? sarmıştı.. avallı Pehlivan: bilir. Dig" er taraftan şarktaki 

Bu Kürt kırallığı bahsı etra kalmamıştı. Hele köy kadınlan - en ya an mı soy uyorum. - Bırakın beni. bırakın!.. di 
fmda görüsüliirken biri dedi ki: " 1 . .. J • k t . dedi .. Giderim!.. Bakın hem na- ye inliyordu. son hadisede bu dağdaki ~akile , 
"- Kusura bakmayın yahu hn~nd ,,,eceken !'0 z. erıııle a reı va- sıl giderim. Mezarlığın ta orta- F k • d' 

1
. 

1
. , rinde büyük bir rol oynadığı gö 

1 1 .. 11 .1 k 1 ı e uy u gırmıyorc u. d p .1. b b .. b . k a a. ın ıyen um ... 
't.ıra omayı, guze ı { ıra çası I K'" d J'k 

1 1 
"nd" ~ _ sın a en ı a anın tur esı yo rülmiiştür. Hudut vak'alarına, 

oy e ı an ı an gıı u,. o 1 d Adamcağız ne yapacağını şa- b' 1 k b' 
.~lmak kadar kolay sanmışlar-! · .d. b 

1 1
- ·f mu?. Onun yanına rn ar varıp mede.ıiyetle hiç ır surete a ı 

i ,, hınca gı ıp a«ıyor ar etra ta b ucundakı' servı've bı'r civi ca şırmış bir vaziyette idi. Birden- 1 1 • 
ır. 1 h' b' b 1 1 f k aş , - . b' J' _, , . k . k ld d - !ite lif görülmiyen çapu cu uga 

E l• .. 1.. ?I ıç •r ~ev u amıyor ar, a at kar m İnanınıyan vaı·sa .,.ider ırc e •n.ıen esen a ır ıgı k 1. vve a o um.. 1 .. d b' .. 1 .. 1 k ı .. b 'b' h 1 la b' . . . k f kat'i surette set çekme eme ın 
Temmuzun basındanberi E- ~ece ryın c_ ır tur 11 mdray? a 1 yarın sabah erkenden çiviyi gö- gı 1 

un arr n ırısının a ası- de bulunan hükumetimiz, bu es 
1 k 'k . 

1 
. -

1 
b' . aar ıızanmagP. ceS::!~et e emıyor na yerleştird;. 

Yaz Tarifeleri 
Yeni Kursl r 

Türkçe, Funsızca, lngllizce, Alnıanco, ltalvanc' \ •· 

KAYIT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR 

TECRÜBE DERSİ MECCA E~DiR 

e tn şır tetı gazete ere ır ı- ı lard' rürK ... 
1 

.. 
1 

. _ Ahh! .. diye bir feryat kop kiya yatağını söndürmeyi ken-
l• . d B .,. h ... er d' ' b' d' . t' B AıneJiyaısız bn~ur ınenıt>lc.:rlni kuruıur, mah•·• •••• 'anı ke·. er. l.'m••''ıı an verıp uruyor. u ı anın u 1 1 ld oyu .. _ . 

1
;:11 • Beyaz kefen al kesildi. Ve ısıne ır gaye c ınmı~ ır. u- " • • 

'.asası şudur: 1 Hortlak ar <ac gece yo a vu . -. Hah bu ı~!.. dedıler ve bu flortlak olduğu yerde yığıldı rtıın için Zeylaıı deresinde sıkış 
"Vaniköy ile Kartal arasına kuaKt .:a çıkarmk '1şlarcklr. h fıkrı kabul ettıler. . . kaldı. . Fakat dig" erleri onu bir tırılan asiler gibi bunlarında- bir 

unksek tevettürlu bir elektrik ove gcc a an . aç ya ancı k 
'~ 1 b 1 - Akşam olmuş ortalık ıyıce a ,türlü bırakmıy. orlardı .. Sıkı ya- fert kurtulmamak üzre - imhası Şirketi hayrı 
nattı çekildi. Sakın dokunma- y~ cu _un <'.rın se~rı~e ugramış 1 l 

.. 
1

;. .. .. ,, elındekı avcundakı tlunya para- rannıştı. Bütün köylü er ay ar kalamıslardr.. Deli Pehlivan .. yaklaşmıştır. Kahraman tayya 
fI1l 0 ursumız. b h ı ı k danberi ilk defa olarak korka Sendel~di.. Şaşırdı ve nihavet 0 recilerimizin mütemadi bombar 

Üsküdar ve Anadolu kıyısı sını u a ret yo cu arına aptır b , 
mı~tı. korka çınarlı kahvenin ahçe - da korkudan oracığa düştü kal- dımanları asileri mahvederken, 

ABONEMANKARTLARI 1 01\ 'l'E~ZV 
YOLClJJ_,ARIMIZA TESHiJ_,AT1 ~1A 11Sl elektrik diye çayır çayır yanı- .. .. ki d , sinde topfonmışlardı. Biraz son d hazırlıklarını yapan muzaffer 

vorlardr. İşte gözleri aydın ol- Kovluler nl' yapaca. ar ı. · ra Deli Pehlivan da geldi ve on ı.. < * * * lkıtaatımızda ikinci harekatına 1 - Atustos 1930 dan itibaren aylık ( Aboneman \ı,arJ 
teazil&t icra edilmiştir. Yani bu kartlar tenzilatlı azimet 
biletlerinin 25 günlük Uoretl mukabilinde satılacak 30 

sun elektr~~ gelmis amma ilk 1 !arın gözii önUnde belindeki ku E te . I hah p hl' başlıyacaktır. Bu ikinci safhanın 
:nüjdesi "Olüm tehlikesi" dir. ayıp örtüyormuş?! - b' k ı b' · · k r sı sa e ıvanı arama · 

şagına ır esere ır çıvı so us. - 1 k" 1 .. 1 p T B da Zeylan vak'ası gibi şanlı bir 
. Gerçek ?erkde'sl bu ı:ned_eni. ih- KıralrcamIZın fedakarh~ı turarak yola revan oldu. Arka-· ta ge e~ bay. uber ondn, · ebn 1 a müzafferiyetle tarihe intikali 
oyacı tatmın e ı mesıne ıntızar , - d b" .. k" J''l / panın tur esı aşın a aygın 
~derken halka ölüm tehlikesin- Giizellik kıralıçamız Mübec- sın an utun oyu er: buldular... muhakkaktır. Fakat son gelen 

gün için muteber olacaktır. / 
2 - l(.öprU ile iskeleler arasında m teber olan) bU ~ t 

mil olanlar yaz tarifesi devarnettiti müddetçe Cııma ı 
alt kuponlarla yalınız cuma günleri boğnzın her ııanil-' 
keleslne mıntaka ve kısım farkı vermeksizin gidip gelebile· 

den bahsetmek garip bir tezat- cel H. beden terbiyesi yaparak -A_Hah yolunu açık et.si~ .. di zavallı can havli ile çiviyi ku haberler İr_:ından. Y_eni te~avüz-
kendisini ve bizzat okuduğu pi- ye bagınşryorlar ve ellennı açajlsağı ile beraber serviye çakmış !er yapıldıgını, bızımle hır dost 

ıır_Anladık ki ölüm geldi. Lakin !aklarını dinleterek bizi zayıflat rak Deli Pehlivana dua ediyor- ~J.. luk muahedesi akteden komşu
·~imize yarayacak cereyan neza- tıktan sonra nihayet Cenubi A- lardı.. Biraz ilersinde de öldürdüğü muz hanın asileri koruduğunu 
man verilecek? Ona bakalım! merika yolunu tuttu. Pederi em Pehlivan yürüdü; yürüdü; yü Hortlak vatıyordu.. kaydediyor. Komşumuz her hal 

3 Bu kartların Ağustos 930 ayına alt olanları 2İ 
tarihinden itibaren Yenimahalle. Mesarburnıı, Büyilkdere• 
klly, Bey.~oz, Boyacıköy, A. Hisarı, Çeııgelköyll, Bcylerb~ıJ 
ğuocuk, UskUdar ve umum köprO glşelerlr.de 5ııtılınağıı cetlerile birlikte bu seyahata çı- rüdü. Ve nihayet Hortlaklar me ı Kefeni sıyırdrlar baktılar... de (dün)ü unutacak kadar ~afı 

Bir Arap harfi bin ayıp kan ha~metlu kıralrçaınız tenez zarlığı yolunda karanlıkla bera Bu köyün civarında çergi ku- zasız ise onu bilmiyoruz. Yalnız -------------------------· 
örtüyormuş! zül en görüştüğü gazetecilere: her yapa yalnız kaldı. Tam bu ran çingenelerden Kara Meh _ bildiğimiz ve herkesin bildiği AT YAR ıs LA 

cağı muhterem yolcularımıza llln olunur. 

Dün çıkan sabah refikleri- _ Dünya kıralıçaliğ·ini kaza esnada mezarlığın içinden bir ta lmet ti.. bir şey varsa o da daha dün Zey !il••• 
nizden birinde Anadolunun en nacağımdan eminim. Memleke- kım sesler. gürültüler aksc:tme- Nakleden lan deresinde yüzlerce asinin gö 1 u l J , I \' J ~ 
maruf kasabalarını havi bir ha- timin bana tahmil ettiği vazife- ~e başlar:,ıı~t'.: Pehlivan yiğit_li- MÜMTAZ FAİK müldüğüdiir. na <ır <öyü fl{ e e i Efendide 
rita intişar etti Bu kasabaların leke suı·nıuyordu amma yu ı, 8. l:i. ~2. 29 Ağu,ıos ve 5 E,'ul (\,ma •u 1 ıi · yi elimden ge!di<>i kadar ifaya ge · · - ~ 
ısimlerini eski arap harflerile 1 _ "' regi de tıp tIP ediyordu. Bunlar """'""""""""""'""""~ ~1111111111111111 , 1111111111111111 ,,.8 ~aat 14 huçukta < Altı hafta ) llüfe, llusu i Tredcr, Ot.1h • 
bilen bir zatın eserı oldug"unda ç~ ışacagım. ! 1 b'l' a·i A b k nd' k ,..:ıııııııııııııırı1ıııı•••••••••••1111 ,,,,,,,,~ııı•tıı1111••1•11111111•111 ~~!!!!!~ı~n;!!li~~-re!!!ı~ek~~l$~B~a~n~k~asıı:'=)~u~ra~f~ın11dıı:an~i~da~r~e~,5d~:1~,,~c~<~tır~-~ şüphe edilemiyen hu haritadan . d aş~sıt ıra~ç:;:ıız. b~t _ı-, veti bu topraktan kuvvet alan :; :: ~ ''ılılıatini Serenler hakiki 

y k 1 1 k d' 1 ne o.a ı ır ı... ca a e ı uv •• A u .. "' 
~i~;;;;;,~;;;~;;b•, r~t~~:~~~i~:~f '~~~f: 1

1
, ::~~;s::; ;~::::·:;.ı.:: il SI GO R TA ŞIR K E Ti !! I~ ~.,,,!?,~ '~"'"' .. ~.~.~ .. 9 ::~, 

Ziyafetler, balolar ve tiyatrola- atr~n ren t 
1 ır g~ceyı mute~. !:!: •• l""V"V"'\ p· J d'kk ı· ı· ! ' ' 

Çorom Çorum ra davet edilecek. !ns:lf bira-. madıyen sıv~zlıyorcıu. Ve bu go :: Türkiye iş Bankası tarafınd!ln teşkll edllmlşt\r §§ ~ ırnıa annııza ı · at etıne it lr V 
Konye - Konya damdan bundan dilia fazla feda ğ_e uzanan kor ve kara hançerle Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomolıll • mes'ully4tl :: • 

1 
v 

1 
' 

Terhal - Turhal karlık beklePemez! Fazla ısrar rın kabzalarında başı sarıklı taş •• maliye Slgortalnrını kabul eder. §:.§··: 1 sta n bu ı• a" yet•ı n ' 
Kir~ehir Kır~ehir etmemeli! Sonra istifa ediverir- !ar topal topal uzanıp gidiyordu. :: Adres: 4 llncU Vakıf han lstan> ıl 
Hoza Havza •• 
Tukat _ Tokat s!' halimiz ne olur?! Yürüdü.. !:!: Telefon: lstanbul - 5.Jl Telgraf: lmtlyaı. ;: ln>a>ı mukarrer P~rkcri kôJlrüsliıııın mL.n;ıha•a ııııı<lt! 

FELEK •• 11111 1111111ıııııııııııııı1111111111lııııı.. "tıııııııııı:ıııııııııııııııırıııııııii ' ·ı 1 2'> - J"O t 'h· , 1· ··1 ··"'· '!'· ı Desenize bir arap harfı bin Sesler, uğultular, giirültüler ""'"""'"""'"""""'"""" "l•ıı1•1111111 1111111111111111111111 .,liZI 930 tarı 1.ııt en --· -' •' arı ıne tunt ıt lm • ..ıı,.ı ı ;,.1 

,, Milliyet,, in edebi romanı . 24 - Ben, açıktada girerim, baş başa konuşmak için kendini rak hep birden başlarını çevir- müyordu. Hürrem Hakkı, İta!- İnsanları, hayvanlardı' 
---~-=------------·-- Hürrem Beyefendi? Plajda ben yiyordu, bahis, hep bu şekilde diler. Nevres Vacit, ağır adım- ya seyyahatini, Kort'un yapıl- yegane vasfın, sahalı 

Bclma, Rasih Nevres'ten hın
,alac::ıktı, kollarını açarak hay
.__rdı: 

- Ne yalan! Biz hiç görme
"'k. 

Rar'h Ne•-res, yine kızmadı, 
~udal.lan arasından: 

- Ben, yalan söylemem, Bel 
11•a I'if2nım. 

l• erlıunde, Rasih Nevres'i tas 
d·ı, cclecekti, fakat yutkundu, 
~öyli: emedi. Bu tereddüt bu a
ııi !·:arar ve ani vaz geçiş, Hiir
rem Hakkı Beyin gözünden kaç 
mamıştı; O da6 kendi kendine 
~'utkuı1du. 

Rasih Nevres, Belmaya, gfr
ı,. .. !... ~~ halu_yon!u: 

den fazla açrlan yok._. Sabah, ayni mevzu üzerinde devam ede !arla geliyordu: masından sonraya atmıştı. luğu olduğunu söyliyed 
akşam, her gün iki kere denize cek olursa, Ferhunde konuşamı - Bravo ... Bana haber ver- Nevres Vacit, bu tehir kara- midi? 
giriyorum. Siz, ne zannediyor- 1 yacaktı. Lakin bunu açığa vur- mezsiniz, öylemi? rmı manalı bulduğu halde sesi- Bunun bir tabiat 111~1 sun uz, rica ederim? ~ mağa da korkuyordu. Belmanın Eli le seliim işaretleri yapıyor ni çıkarmıyor, kardeşinin, haki- duğunu da yin~ o, ia01 

Hürrem Hakkı, özür dileyen hiç bir suretle kuşkulanmasını du: kati söyleyecebiTi vadinden me- ·d·~ yor mı ı. ... 
bir tebessümle kekeledi, ellerini istemiyordu. Hürrem Hakkı Be - Bonjur çocuklar! det umuyordu. Hürrem Hakkı, F~sı~ 
uğuşturdu: yin de sezmesine lüzum yoktu. Nevres Vacit güler yüzle hep Ferhunde, nefes alını •; Ra- sin bir an, için tit'ı. 

- Ondan, hiç bir zaman şüp Belma, Ferhundenin kolun- sinin ayrı ayrı ellerini sıktı, sih N evresle konuşmak fırsat b'o'J 
he etmedim, Be ima Hanım ... 1 dan tutmuş, sarsıyordu: Rasih Nevresin uzattığı koltıı- ve imkanını bulabilecekti: sezmiş, fakat sebe c ğı;; 
Ben, Rasih için söylemiştim. j - Değil mi Feriş? Bu akşam ğa oturdu: Nevres Vacit, etrafına bula- mamıştı. Ne söyliyecf~ 

İ dı. Yeğenine hücurTI• · ıJ 
- Alelekser, kayıkla, açıkta Sizi hatırıma bile getirmemiş- sandalla açılırız. - htimal uyuyor zannetti- nık bulanık bakıyordu: _ ıeı:P" 

girerim. tim. j Yan yan Raııih Nevrese bak- niz ... Hayır ... Kalkalı bir saat - Neler konuşuyordunuz? .- Rasıh, arasıra .. 0J~ 
Belına, inanmakla inanma- - Benim nasıl yüzdüğümü tı: oluyor. Anlatınız. Neye birden Hürrem Hakkının tereddüdü, d_ıy_or ama, ekser gı.ı 

mak arasında mütehayyir, göz- gördünüz mü, Beyefendi? - Rasih Beye nisbet .. - sustunuz? bir elektrik cereyanı gibi diğer- 1 cıdır. Bazen beraber 
!erini kırpıştırıyordu: - İki kere Belma Hanım... Hürrem Hakkı Bey, hayale Nevres Vacidin gelmesi, Hür !erine de geçmişti. Ferhunde, o ruz. , 

- Öyle ise siz, çok fena bir ar Şayanı hayretsin iz! . dalmıştı: rem Hakkının biraz canını sıkar Rasih Nevres'e göz etti: 1 Rasih Nevres, ga)' 
kadaşsınız. Belma, Hürrem Hakkının il-j - Rasih, beni sandalına da- gibi olmuş, lakin Ferhundeyi Rasih Beyi denize davet edi- 1 gülüvermişti; Beli"'~~: 

Rasih Nevres, Belmanın ceva tifatına gülümsedi; Rasih Nev- vet etmiyor musun? sevindirmi~ti. Sandal gezintisi- yoruz, Beyefendi. Sabahleyin 1 Vacidin yanına otıırG ıı 
hındaki açık daveti sezmişti, resin, onlara haber vermeden - Emredersiniz, Amca! ni Nevres Vacitten saklamakrnı erken kalksın. Nevres Vacit, ba -Rasih Beyi, sa1'9 

Ferhundeyi göz ucile süzdü, se- açıkta denize girmesini bir mey - Hayır ... Böyle resmi ve saklamamak mı lazımdı? Hür- şmı oğluna çevirdi: la denize götüreceıl>~". 
sini çıkarınadr. dan okuma addediyordu: zoraki değil ... Beni bir arkadaş rem Hakkı, bunda tereddiit etli' - Ferhunde Hanımın hakkı Ferhunde iliive etti' 

Hürrem Hakkı, Belmarun per - Bizde, sandalla açılmasmı 1 gibi davet et... yordu. ~~vres V~cit te gelmek var, yavrum_... Sabahla~ı. er- _ Hatta aksarrılar1 
vasızlığına şaşıp kalmıştı: biliriz, Rasih Bey! - Sizin kabulünüze bağlı bir ısterse, ışın keyfı kaçacaktı. ken kalkmaga alış. Fena ıtıyat N V . 11a" 

A k . k hl'k T b'' B L'k' N V - . evres acıt, - çı ta gınne te ı eli- - a ıı elma Hanım .... şey... a ın evres acıtten sak- ettın:. . 
1 dir. Siz, denizci siniz. - Peki, ne zaman? !arlarsa, günün birinde duya- Rasih Nevres, bütün uysallı- yorc u: . . -ııt 

Belmanın bu sözden gururu - Yarış ederiz. O zaman a- - İsterseniz bu akşam... cak ve şüphesiz gücenecekti. ğına rağmen, içlnden isyan et- - Çok ıyı eder~ 
incinmişti. Yüzü, pençe pençe Jay etmeği öğrenirsiniz. ı - Kabul ed_iy~nım.. . ı 2'.a~e-~ ~ürrem Hakkının mis_a- m_iş_ti. babasının .lı?dbinliği, bul şuklukUın kurtulsU ( 
vandı:.. alevlendi: Ferhunde, Rasih Nevres le Nevres Vacıdın sesını duya- fırlıguıın uzamasını pek ho~ ıror so7ıle ~on haddını bulmustu. 

Mahmut Yesari 
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Şarktakı hadi e . . 

Vere ıı •dİ , ,,1 ktk m ıat 
l • 1 :eııdilerine nitbe ve mevki vere 

l , a rck şimarttığı kımselerclir. Kör 
llS lll' yapı il ClY Hüseyin Pş. serseri bir Kürt 

kadar nerede11 aşireti reisi idi. Bu cşkiya reisi 
Merkezi : 

• • 
• . 

kumaş ve mallarını 

razarın~a araJınız 
Mahmutpata başı 9.11 
Boyoölu istlklc'il caddesi 376 
Sultan Hamamı 24 

Eskişel1ir ''ila ~,rcti ın • 
hususiye ınüdi.irlüğü1 

.... 

i ·lif'• d dllecell? mirliva riitbe~i .alınca büsbütü~ s a e e . k" ne oldum delısı olmuş, kardeşı 
Cerr;:;..ı pasa hastanesı?d~ _ ~ Emin'i de paşa yaptırdıktan son 

Şubesi 
Şubesi 

............... ııı::::ım;;ı:ı:ııı:ı:=::ıım:ııım::::ımzm:ı .......... : 

İdarei hususiyeye ait asri sı
nemarun mohelyesile be aber 3 
senelik icarc kapalı zarf usulıle 
20 7 930 tarihi nelen 1 O 8 930 
Pazar günü saat on yediye ka
dar yirmi gün müddetle müza. 

yec:l•;e ve il, .tir. Bu bar, 
şartruar.: İst 'ıul m .. hı::. 
hususiye miıcl..ınyetin<lc mc 
olup talip olanların şeraiti a •. 
mak uzre müdüriyeti mezkl.re 
ye müracatları iliin olunur. 

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

tesisat tamamile ikmal edıldıgı ra uzun seneler şark hudutları
için bu ay başı açılacaktır. Ha- nı haraca kesmeğe başlamıştır. 
her aldığımıza göre verem has Erciş, Malalkert, Adilcevaz, 
tanesi yapılıncaya kadar En_ıa- Ahlat, Patnos, Hanıs, Eleskert 
net burasını verem hastanesı .0 - ve havalisi senelerce bu iki kan 
!arak kuJlanınağa karar verınış- dökücü kardeşin emri altında 
tir. kalmıştır. 

Ekmek pahalılanı~or. • Umumi harp esnasında Kör 
Narh komisyonu dün top~a- Hüseyin ve kardeşi Emin ile 

narak yeni fiatleri tesbit etnuş, bunların maiyetleri, şark vila
ekmeüe 10 ve fırancalaya da 20 yetlerimizin Ruslar tarafından 

b Binae para zamınolunmustur. - işgalini müteakıp Konyaya ka. 

lstanbul ikinci ticaret mahktmc
sin<len : ~ luflis Rilat \'i<lal mosa<ı 
m uamc!Atı 17 Cı·9.10 tarihinde verilen 
karar mucibince unyon st1retlle iria· 
resine ve ornkat lsmail Radp ve 
Ferwrı beylerin unynn sindiği tayin· 
!erine karor verildip;! iiAn olunur. 

Pertevniyal vaktint.lan: 
Kadırga'da kadırga caddeıinde 53 

numerolu arsa ile Köprübaşı'nda 

Valide l Iını tahtında 1 .18 numcrolu 
kükkln mU'3vede cnakın<lo muharrer 

şerait <lohilin<l~ ve yirmi gün müddet 
le ulc.:ni ınuzJyedeye knunlmu~cur. 
\'evmi ınüzaveJe 'J'emınuz ayının 
yirmi altısına miısadi[ Cumartesi 

naleyh yarınden itibaren ekmek dar gelmiş ve mütarekeye ka-
12 kuruş 10 paraya, frrancala dar orada kalmıştır. $eyh Sait 
da 18 k·ırusa satılacaktır. Bu isyanında da Kör Hüseyin ve ~ünudiir. Kiralamak bıeyenlerin yev· 
hususta' emanetin tebliği de şu- Emin boş durmadılar. Asilere mi mezkılrd:ı snu nnhoşc bdulst•n· 
dur: yardım ettiler. Isvanın tenkilin lıul elknl mu<lıi•iıeı. ı<le l'mevniı·al 

Şchremanetin<len: Temm __ u- den sonra bunlarda garbe nakle Vakfı idare ınc "l" ı•:, c ımene mt · 
· d b rae , .. t\lem 1 ri. 

zun 22 inci Salı günim en ıtı a dilerek Kayseride ısk.fın edilmiş - --
ren Ekmek on iki kurus on pa· !erdi. Kör Hüseyinin habaset lstan'·ııl llc 
ra ve Frı.ncala on sekiz kuruş· arkada 1 Hacı Musa oğlu Mede ıı.,,u-,.t m duı11etı tar 
tur • ni çok geçmeden Kay eriden ıuka<lada "•sk•' sok ~ınd• ı ·o. 

Seyrüsefer İşaretlerı bir yolunu bulup Hal be kaç· hanede • tı ın mOttHffa il ıçi<li den 
Ecvnelınilel seyrüsefer işaret mis ve orada kentli gibi bazı ~er di 1e « •in 'e ı ~t.d.:n Kurelııan 

!eri hakl-ıntlaki tetkikata devam serilerle teşril.imesai erlerek hu alevhiı e ıkame cı ledııtı alacak dara
ccl lmekte oluıı sehir dahili ile ı duttaki isyan hareketini hazır- ım! ıı ..:..ı"' il~"-' tehlı~•t icr· ına 
Yeılikuk<l n Ye ilköye, Şişli- 1 ıadıktan sonra İran tarikile asi. rnp;nen ı t Tcnımcz Q,;o taıihıi 
,._.1 ~ıMc'i kavağına ve ÜskÜ- !erin başına gecmişlerdir. eclseı · 'hk atta i-".ımıJc ıı etme ı; 
' rclan Bevkoza kadar olan sa· "Times" in şehrimizdeki mu ~inin n ,; iıaUınj~ ~"'P k":ırı 

ı- da isare•lcrin konacağı yer- habiri 16 tarihile gazetesine yol vcıilmış ıc '~" ınulıakcm ııiıı ,ı 
le• teslıit oluıımııştur. Kadıkö- !atlığı telgrafta diyor ki: T soni rı.ıo tarlnine mu nfü l'a ,,. 
, 11, lcro Malt peve kadar olan "Ararat dağı mmtakasında te.i ğuıu ,. t 14 de t11. ı >ılınmı, 
•, •1 Ari larclaki verler de tes tayyarelerden yardım gören olduJund.ııı ""111 ıc \Okıi " z:.u· 
Iı·t ('dılmektcdir.Bu da bittikten Türk kıtaatı Kürtlerin ümitsiz cu m .kclT' c•c \ 'ııncw !Ozumu 
•n a is.:ıretle• yaptırılarak yer bir mukavemetile karşılasmak- beıan '" n •1 tak , J h :.u-. u ulu 
)l"rİne konacaktır. tadır. muhake:nelcr karun,.nua !HU 'c..Ol· 

uzu "halı satmak ıçın Aralık yakınında kürtler Türk ınci maddde·ı m~c lıınce h:ılkı,da 
Kadıko\' buz bayii evvelki !ere tecavüz etmişlerdir; fakat ı:ııalıen mııa!T'<le icra «'uı·:ıc ı,ı 

~Jtı '1eposunda 40 kalı~ buz bu haber verildiğine göre püski;r- 1 bl maka:nına kaım ,Jmak uzcr 
lı ndugıı halde yüksek fıatI:, sat tülmüşlerdir. Türk-Iran hudu- il!n 0 .• nur 
rr.'lk eııdi~esile buz ~lmadıgrı:ı- dıı boyunda mııcadele cereyan 1,t '>lıu' dordJncil «• memur-
1'l1" bahisle satmak ıste!1'emıs etmiş olup Sovyet hududun luğuntlan: 
~e aki olan sikayet üzerı~e hak dan kacmak tesebbiisünde bulu .\we ::;:ıhv:ır hanımın hıanlıul 
kın ela tnkih:ıt yapılm••r iGın za- nan Kürtlere Sovyet hudut mu Zir ''t bnnklsıııd:ın istik"' e'•lcmiş 
bıt •ara!· 1 t•nzim 1 ınmuş- h.afızları tarafından ates edilmiş oldu~ıı mebali,;ı ına'ıım ıev · ıTI'J· 

tır. kahil \ela fer g •YI <li~i l1lp<u"8n 
tıır İ . . .. <l .1• Tramvaylarda cıgara kı tarafın zayıatı son muca- ' opcu. nh l'aı •mp 1 caddc-

içenler. . dele ~s~asında ağır ~~rünüyor; 

1 

iııde \İrnı sekız ınukerrer nuMar ıı 
M il t 1 b t f hcrmG ıbi srnet onuç donüm ı· ı .... a, ayl.ırda bazı kimselerin ~ı· ve ı ıye ın mu ta ırı ara m-

i d b 'ld' ·ıd· - · .. K ı ' cı ek 228 nr.ı'l mıkı ı da ur'a gara içtikleri son zamanla{da gfüü - an ı ırı ıgıne gore ürt er 
Eı b 1 t k 1 1 k • otuz gJn mud;k e ın.z•reJere mekte idi. nanet . un arın ec~ıyc· ma tu o ara en asagı 3,000 

krini belediye zabıtasına teblıg et- kişi kaybetmişlerdir. 200 kadar ı ız'rlunarok LI\'YUZ sck<en be lirıda 
. . olup 'lll kcrre )Üzdc hı:s ZJ.maıh 1 l· 

mıştır , • köy yakıldığı sövleniyor ve mu 
Vekalet tasdık ettı. . hakkak addedildig" ine göre sid- ve nn°'c, glio rııli ı ı·ıle iholci kat'· 

h ı ın iye nıuıa)ede in ,nzoıunmu tur !stanbulda tiyatro, a ve saı~e Al. detli tenkil te<labiri tatbik edil- il 1 1 ' · 

SEYRISEF AIN 
Merkez Aeentaı; Gaat ı köpr ı 

bısında, Beyoğlu 2361 Şu\» 
ıentuıı Mahmudiye ilanı alun1ı 
l<tanbul ;4-0 

Mersin sür'at 
postası 

( KO\'Y ı\ ) \ apuru 23 
Temmuz çar,:ıııılıa 11 de 

G;ılat:ı rıhtımından kalkara' 

Çanakkale lzmic Küllük Fet· 

hiye Finike Antalra AliliyP
:'lkr,in'c gidecek ı c dön[iştt• 
Ta,ucu \namm -\f;\ıvc Antal· 

) ı Fi ıkc Fc hiı c K•' 
lzmir c • raya-•k g-clccck, ir. 

Çanakk ' 'de }.1 '" y~ ;u 

\erilir \ lcu a nm .. 1. 

İSKEl llEHİYE 
. . ' sur at postası 

( IZ\IIR. ) \.op mı 25 
temmuı ;u ,1 ı .ı de C '·ıtn 

rıl tımındıın b'k ıra· cum:ır· 

tesi s·ılıolıı lzınre \·~ akşam· 

lzn rdcn k.ı!Lır ık paz·ırtt·si 
kkınderi\'c\e, a{ ıeça 
~ "lba lskcmlerııPJcn kuka 

ra!· İz' trL' de Uğ'•) ıra 1 1 tan 
lı ·a ,ıdc.:c ci. 

Ayvalık sür'at 
po ·tası 

O!tr~!n) \ npı. ·.ı l'2 Temı 1 ı 
salı 17 de Sirkeci rıhtımın l:ır1 

kalkarak Gdihıılu <)ınakk:ılc 
Kuçukkuyu, l·:·lrcmlt llurh11i· 

ye, :\ yvalı ~·a ı:idec:ek \'~ clıı· 

ııı~tc mtzkCır iskeleleri~ \ıirlikc 

.\ltıınoiuıfa uj!r:ıpr~I,; ı:elc 
rcktir. C·~'.ilıolu \~in ya'nız 

yolcu :ılınır yuk ıılınına1.. 

1 

Bartın -lneholu Postası 
J llLAL 

.:apnnı '.!! t>·ız·ı rtesi 
1 t"mınux ' •< '' 

S. A. S. 21nci 11. mahkemesinden 
Evk•f mıl-lüriyctinln şayian uh· 

dei ı11sırrufunJa bulunup lıilmliz:t· 
yede furuht suretile :;:uyuun i;~alesi 
ne karar verilen Kadıköyünde Mil· 
hürdar cadde•ile karakolhnne ve dl· 
vandibi sokaklarında k'1io Ri,ı pa
şa arsası namile maruf arsalardan 
mevcut harita<l1 gösıerildiği vcçhile 

üçüncü ad•<la vakı .H, ,1;;,.16, ;J7,J8, 
.19.40, 41 ,-l2, ·l,1, ı.ı ,45, numaralarla 
murnkk.ıın ve yuılcri '\lıihilrJard•n 

gelen mika nazır on iki adet arı•· 

nın 9 eylül <ı,ıo salı ~unü saat on 
beşte ı·c lıirıııd aclaJa vaki bir ve 

2,~.o,1.J,t.~.s. 1 2,10, ııur11ar'llırla ınu· 

rnkka~ do'·uz rıdct ar Jnın hı t:ı· 

r .ı I\lunurd.ır'"' n gel tarı \C bır 
t '."lift ~ar 'ol ıe s 1 •ltt ı c ıkl ta· 
Jfı nu·elJcdrn k ı elıe tın< 

•le mahJut ı zk. r J ıhı 10 
C\IL lJJO ah L lU sı t en 1. ~t 

\e "Um r -l1d:ı. vııka 4.~,fi,7, 

11,J!',lCl.2 , 1 l, l,J8,> 1 ı rn:ır3J;tr1 

mur kkJm on ik, nJet 11 <lahı 

lı tar k ıkılh10 sok.~ııcbır 
t.:ırah div r_.ıl i ok ,., ' ıki tarar• 
ıııcce d ckn koş t edıl n tar k!cr 
.ıldl\ğU ve ~' 7.hQr arsalar dılıı 2.1 
c\ Ilı! 11.lO sah gJthı :\:tat en ' cŞt1; 
re u ncU d da \;tki 2 ı."'5,~tı 27, 
2~21J. lO,.lJ,,1 1 ,1 l. n•ını .. :ılnrl.ı nu· 

r kk ı ccrran >n ndı.: ar ıın daJ.i 
\ uz'crı ıcJcedd cıen .,;u~ t cdılen 

•1rık nazır olup ınezk~r 

"al.ır dahi .ı ı •ini 1 1.ııı sılı ıu 

tt.:\ n1i ı.;1:ıt on ~ 1 ısul ilıa.lclcn 

lcrı k ın.ı ı~ o fan u'ıp ola rın 

cvr.ıkırı a mnhtrrf'r kı\ :ıetl rrııt-ıııın

min rı \JZ rın. \UZ ie on pe! 
nkçe ını nı J ıs.\ "n .· ultın ~met 
sulh maı kenesi 1 inci hukuk daire i 
9 lü-17 2 numa.r.ısı'e ınüracaat etme 
len il:ln olunur. 

l,tanlıııl ikinci ticaret ın•hkcın • 
s.n.l.ıı : .\lu, ıs _1-ıkop 'ufus"e ait 
ol:ln Jt'lc1ton \;,; sıır ynnlü \C plmll 

klu kc:naşlnkın n~ık Tlltr'na surctıle 
sat l 11 ,t r." ı\ r c ld~ !lJ.:ın t.ılip· 

lcnn ~4 • 1'cmm z P ş mbe aat • 
IJ,. O ili ı. un t k.' eden .Cı Te 
!nınuz (~um:ırte i ıı:aat '.l.JU .-ıa 

C,';ıkoı·ı~l'ılar<la s •ft.ı z • 'c h•nııı 

h n·ırr. ıralı oJ:Lv.t gc melerı lı..ızurnu 

ıl:ln 1unur 
saatı yapmak için Emaknetlle bır u- mektedir. Kürt kadınları da er- m U< n ı>rk•n \•il h<ı garlıcn cı. 

u arasında a to unan m · ki .1 b )eı•ın \lıı1.1H.r h.ınım ıarl:ıl.1r1 ş.ına· 
man grup hT v k' letince tasdike· ke en e eraber mücaclele et- len !\l.ıltcpedcıı ~iden tarik cenu-
kav~!e ;ı:ıa 1 ıye e a mektedir. Türkler, Kürtleri e-
dılmıştır. . l . ··ıd·· k . hen Şerci bev ıe s:ıirt· t.1Tl.ılm 

Yeni lambalar sır~~ ? h urme . ve ışkence yap şnrbn afi bey t.ırl:ıl.ıriylc moh 

giınli ak,aıııı Sirke ·i nhıııııın lan -·-----------
h:ırckctle Ercl';li, Zungultlık, .ı Şc' rc111aneli il;\natı 1 
Bartın, Cide, lndıohı, ı·:Ht'lll;t"llC ·-

· ·ı ı kt ;k •irketi ara ma a ıt am edıyorlar. dut:u· l\11 metı mıı'•arnmınc.ı beher Şehremanetı ı e e c r. -s . .. .. _ ___ _ 
lli:ı i.lh:clelcrinc oızırnct Vt! avdet ~ lırcnıar.ı:tın lc.: l C' rr.ıhp .ş.ı, 
cdc~ektir Yuk \C ycıku ıçin 11..-ck, ller<ıl!;lıı zuiırc\i ha;ı•ncier 

srnda aktolunan mukavele rnucibınce dünunıü ~·irıni J>eş lir:t olnp ralip 
ma:ıallckre asılacak 500 ia~bo~~~ Tatbikat başlıyor .ılanlarkıyıııcti nıuh•m.niııenin ııizJe 
yerleri hcy'cti lenniycc tesbıt e 1 

• on r. hctindc pe)" akçelcrıni ~!arak 

i hantla 1 num· için l:ızıomıı olan ~:knıck ve ıerıe\Ot 
Sirkecide yen kapalı z rHa ınıııı.ıka 'Y' konmuştur 
r )'U act.:ntasına mıırac~ı·tt. ·reıe4 

1 

'J':ı!i ılcrı·ı şırtnanı 'i :ılm ·k İ\.in her 

Bunlann Yakmda talikına başlan•· b.t ki ... , . d 
miştir. Rlrind ·~hıfvle· mal t 1 341 1~65 do ya nıım•r.ı hin '1·8·~0 

ı ırcce erını umıt c ıyoruz. Maan1a l3riİ'ıinJc sa c t ndorut·n on:ı?ny.ı. 
fonu fstanbul ,1J0~ gtın Jc\ 3'1"1 mudurluft 1e uelm Jeri. 

caktır .. . • • fih lıunl.<"rm ~ a<=\İ miı~dPti vı: istiJı- , adar 1 .. an >ul J •rdL ncu icr:ı ınc-
i.abıtııı beledıye .,Jm edılmek u. r,. yemden alınacakı muı it ~u 1 i • 

1 
.
1 

, 
1 ~re Ankar"". memur mikt rı h nüz kat). olarak · \lı! ı,:.t 11 \Ct1ı.~ C" 

Aldıg:mız t•'i~~~t:.,;itai belediye ltll111lm <le ıldir !tilifnam tatbikatı·ı ..:~ c '"1..!!!. 1rn l'!' •>luı u_r __ 
İsta~iıu kvel zmkt·r I>i 1 ·~r şc.hirier- na başlanınca v.ız ıyct edilmiş Yunan l ... t3rıl ' ı' ııı l t cırct n:ı kl'ıne-
te kılatı • aca · · ~ ı k" d h 1 · d · d 1 1 1 'I 1 . . <l . redilccektir. em a ı f"r a ıa ,. olunacaktır. "in :1n tan ıı; Jrkı \'C ~ hank 

. \lllK 

1\ \l'I. \. 

Z \IH \R. L\ .. 
\ \Pl IU L 11'1 

Ka.1~~B ıiz süa'at poslalı 
de ıse pc.ı.ı::se c.:v K . 1 , . 

Bu ÜÇ şehir i. in_ ueıc.:iyc _,z .. 1 taS?· - ornısyon ıeyctıum.L i~ ~ııın~e s~na ~\ Cl' ı" 'l'urgut \Cşurcklıı:t ınunt'l/.l ı ıtık!ii kall<ır:ı~ .. ırt 
nın ın hat;:.zasuu ıht yaç ol uı.;u an· Zd'madn t.oldp~an;ıe ~ hcnuz t slııt eı.!ıl· şırk u t r ıfınd ı rcnnedilen tıhik 'c l 

mı• e<•ı ır havi ve •ıır'ati <ı'yri ik ıııanı 
!aşılmıştır T' .. kb h ;" . hh . rnp. ~'"'" ıkı t• nçık arttır·•ı.ı sur"· 

___ .,...__ ur ey etı mur,1 asasr diın oğ. .1 1 f{ [~ (\iT \ ( ,. ıpııru 21 te•n· 
.. , • • 1 d leden sonra bir içtima aktederck. iti~ı [t ~ ~um 1 muk.a,rrl'r 'Hdu~un lan 1., '11 ~ m ıı p3z:ırt ı;I 
lieş kışı yara an ı _ Uilnamcnıo tat~ıkatile mc;gul olmu•' t_alıp ı:ı imo 24 l cı.ımu ?JO l\,. 

h de 6 · 'I • ı ı ıık•,a; • ıo .ı:ı ·ııkccı rıht: Son 74 K33t Zctrfı 1üa şe ır ve ekıplere ait proje üzerinde tctki- şem c \C .a j, l ınaz i e " re 
erh vak'ası olmı.;ştur: katta b.ılııomuş. Trvfik Kamil Eeyin ınmuz <),lO { m , ; ıe anı tıkip mıml,ır. !ı~rekctlc (%tı:ıgıılıl:ık. 

c 1 -Sehrcmininde Korku Mehmet Ankaradan al<lıgı talimat dahı:inde etlen gunlcrd• s IO~lOdı ,ş ı: 1 fnelıolu, :i··'11' "•, {;ire • "• Cii 
sokagıııda owren ı;afif delilc~~enl tadilat y_apmışıır. . kh nııı cJor ltıncıı ,,ık ı hanın.la rek, Tr.ıl.:ızu, ' llıze \ e Atı· 
Mehmet dün annesinı sopa ılc doger· B~ ckı.plenn fa?lıyct pro~F"amı içi11 cmlta depo un:1 mura 
kcn zavJllı k.ıdıoın ftr':'._ı lrna koşan te~kıl edı!P'.1 komısy.on bugun Tevfik ı!unur. "' il:lr nn) \'1 :ız: nl't \ e -CI\ dı·c rılc· 
v< ayırmak istiı'Cn Hatıcc Hanımı bı Ka~ıl _B•.yı~ ışııra~ılc toplanarak bu cckıir. Ac.ıntalı;tı : Sirkeci: 
rakla cerhetmi•t.r. Hatice Han_ım ha_s proıeyı goruşecektır. I~-- SÜT VEREf" a••• I . . k 'I' I 
taneye Mehmet t• Emrazı A ıye mu :·:··•· - ~ A NVJ L' O I' , • k1 

1 

,\Jtlivc Jın·ı ıirını·ı ·at c c· 

essesesine kaid·rı!ınıştır. Fındık Alıyı vuran kadın! l • r_, ,ı:ın ~ fon 1-tnııhııl 4240 
2 _ Eminönündt· Valde hanı 53

• Anadoluhisarmda ot:.:r:ln fındık A. SütJn 17. ı arttırrn ık ve çıır:u~ 1 • 
kinlerindt:ıı İranlı Rubabr Hanımı ayı Ii ilr metresi Naciye ara ında kavga ların· ·1 kem 'c, rıı l. JV\'Cl c.;~1 il . J .. 
nı handa oturen Esm. a. Hanımın ~1-'rıkmıs v• neticrde Naciye rakı ile d k Yclkcncı vaınır arı 

d d 1 yı ' • :ı irıı e · '..;," s ıcler ;rrı( r· t·.t • lcyhindc şehadet ettıgın en ° • fındık Aliyi sol memesinden yarala- ' • 
tekme ve yumrukla d•rp ve cerhet· mıstır. 1 rubc e~ıl: · ı·c tc i ~or Imliş Karade111z Postası 

.. olın 
mi•tir. • Usküdarda yc.ngın 1 V· tan va ıuru 

l _ Kadıköyüıı<le aile mutfagı sJ- Üsküdarda Aziz Mahmut ef. ! F \J S i' ,\ T 1. ı el \!,l Ttınmuz 
hibi Hasan Ef bir alacak meselesın: s A H K ı A r 'f ( ' ] 
den hiddeti ne•ck komşusu kömürciı mahallesincle dün sabah saat ';,, • , ıa rsa il l ıa 
Mehmet El. yı odınlla darp ve cer- 10,30 ta köfteci Ahmet efendi- 11 (' f, \ S .\ S 1 ak<am~ Slrk~clr rı'-tımından 
lıetmıştir. nin hanesinden yangın çıkmış Kullınınız her tcı.nede bulunur ' 

4 - Dün gece Pangaltıda Ku_rw- ise de mezkur hane kısmen yan iiıı..-t:=:ıı~•!llia:ı!l'!l~ıııiııiiiiliıiiiııııll hareketle ( Zon6ıılclnk ln~· 
luştan gecen Muhiddin ve Zel<; ıs- k ·· d .. ··ı ·· ·· ZA YI: l'o, '1udirt>. etin<l"ıı al· bolu, Sam un, Onlu Gircson, 
mondo ıki ki•; halla•· İsmail ve tb_ra· dı tan sonra son uru muştur. 

.,.. ' d 2 ki ' bo • Id dığım ikamet tezkeremi z11.·i ettim. 'i r:\bY.On, Surm-ııc., ve Rize) ye himle sokağa kanepe bıraktılar ıye Şl gu U 
kavga ederek Muhiddin bıçakla !sma Dıin §ehrlıı:ıizd: iki kişi bol!ulw~uş Yenlsiııl çtkarJcağımdan zayinin hiık azimet ve avdet edecektir. 
ili ve thrahimi yaralamı•tır. tur·. I mü roi.ru. i\adıkoı·dc ı\lı ırlı o lu , .. k l, • TalsllAt için ·'ır ec ue yelken· 5 - Büyükllcrede Ş •iller köşkün ı _ Beşiktaş iskelesi civarında yı çe<me sokıp;.,da 37 nuıo -.ı<la Hul· 
de oturan Tahır Ağa kayin biraderi kanınak iiıcrc denize giren Abdulla- 1 ~ar t.lıa<ınJaı l.ıgor «~lu Tanaş el hanında kAln acentasına mu 
H•lili )Iİlevı bir sebepten sağ baca- hın cesedi bulunamamıştır l,..llt;!~~~~ll'!~~ .. --1111!111 :racat. Tel. lstanhul 151.5 
gından yaralamıştrr. 2 - Kabata, sahilinde dola makta 1 Mımısı·r •nn,ı ıvon 

Bu da başka. • olan Crmal is.:Oindrki yedi ya~ındaki UUll il Jm J 
Ş<ıf.>r Todorinin i<lareı;indcki oto· çocuk dent.e düşerek boğulmuştur. 

nn' il c! n Taksimden geçerken Tak iki hırsızlık 'I icarct h3yotında bulunmuş, 
s r B 'kan lokantasında garson Son 24 saat zarfında şehrimizde ticari defterler ıutmuş, ttcrubt<li-
1'1 :n El ) e çarparak başından teh· iki sirkat vak'asr olmuştur: de, muktedir bir muha<ibe ihtl 
lıke surette yaralamıştır. ı _Akif Bey isminde bir zat Bah yaç \'Uthr, Fraa.ızc-.ı mtihm· 

Halı! r geri alındı çekapıdan geçerken sabıkalı çocuklar ınden itilme ı şarııır. Almancaya <l .. 
Bundan bır müddet evvel Bakır- dan İsmail cebindtn parasıoı çalarak rnkul sebebi tercıhtir. Arzu etlen 

köyunde oturan maıU!aturacı Muhid kaçmağa başlamışsa da yakalarımı~- lerln ıdre Jerini•ve tercüme! hal· 
~in B. ın evinden müteaddit halılar tır. !erini ·azmak ıanile mektupla 
;alınmıftL Faili polisç< aranıyordu. 2 - Ayaaofya helalarından birine Karıkby pılı< tiçüncıl kıttı MI-
Bunun Ömtr isminde biri olduğu an giren Adanalı Ali oğlu İs:nailin bilini mır Yahya Ahmet Bey ya?.lhıne· 
!aşılarak yakalanmlJ ve çılınan beş miyen biri•İ cebinden 500 lirasını çal' ~iae ttıiırıcı tları. 
tı'lolı ırori alınmıst.r mıotlr. l m••m•ıiıl•• ..... 191 .... .,4 

-l\1otör - Bot 
Bir :Ylotcir·Boc :ıcele satılıktır. 

Talıp olanlar pazardan maaıla 

her gtin saaı 1 O dan 13 e ka· 
dar mtiracatla tafsilı\t almalarL 
Tclelon B. O. JCJ3. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavi! elelıt

rtklye labratuvan. l(aralıOy 

Topcllla• c'ddeel 34 

'l'c' 1:: mckr ırl"-rını d:ı ih"le ~unL: 
ol·~ 22 \~ııst ı ~ m S3lt gt.ııu 

sut ınlı şe ka,lar m.ıkOr ınu.iu lü ·e 
\Cm .._ i. 

\Jotz1' )I} ISker k Ş••Jıeıinden ul• 

mış old •,;-uın ve 1 lı:k:ıışerif .\ Kcrlik 
şuhe inden ın ·s.:ıdd.ık a:ıkcri vcsıkaın 

zayi oldu. \'enisfni ııl:ıcnJtııtıdın c kı 

si ınutt·h r deıtıl lir. 

\ks.ır.ıy, ~olt:ı Sinan mahallesi 

flılıcılar cadcl.si ıı .• ı 

;ll!i doıtumlu 11• an \rslaıı 

1 tınbul lıı·iincu hukuk mahkeme· 
sın den : < lrtoküyde 1 ><• eboı u ca<ldt
sinJc 8ö • 'n. ar.,;,.ının rubu hıs e 
s ıhihi Pctro efendinin v;.ıih ve ınef· 
kut ıe hayat ye mematı meçhul hu· 
lunması.ı.ı hın.ıcn \;ıkfı canihine 
h:areji ,·erilınL·tlı~indt"·1 ıcırcnin fe bi 

vo Gbcrc teffizl sctllıi)Ctinln veril 
nı i talcbile lstJnlıııl E\k.ıf !\lüd U 

ri,tti tarafından MUddca:ıll·ylı Pctrn 
<"fc: uh ıılı:"hinc açılJn d.ı,.ı<lıt n)Uddc. 
aaleı he ıeblıjı; .çın gon lcrıicn ıptıtlaı 
!Ayıba balı gavbuhhette lıulundıığtt 
ş <hıle bili t hlığ ıad kılınmı ııl 

ınakl;ı ı:; ibı mu maile. h h•kkındı 

malumatı of:ınların mahkcmc,e haber 
vermesi için bir sen• 7.arfında her üç 
ayda lıirrr defa llAııı takarrür ctmı~ 
olduj!;un~an keyfiyet ikinci defa ol· 
mak iızeıe iJ;ln olunu. 

--- ----·---·----
lstanlıul ikinci icr> memurlujtun· 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
Paraya çevrilme 1 mıık•mr yirmi 
adet l'llAklı Gır•mofon makine ile 
bir ıJet dlvar soatl ve mermerli 

kahvehane masalan 24-7-9.10 tarihine 

müsadlf Perşenbe günU saat on dörtte 
(14)Gal.ıadı Yüksek kaldınmdı zlralı 

sokağındı a~ık artırma uretlle sau. 
lacığından talip olanların 930/1977 

numırab dosya Ue maıkt\r gün ve 

saatta mıhallnde huır bulunacak 
mımurunı m•racaatlın ilin olunur. 

Yeni posta pulları, re
sim münakasası 

P. T. T. U. nıü~ürlü~ün~en: 
1 - Tabettirilecek posta pul j 3 - Müsabakanın son gün' 

!arının_ resimlerini yapmak icin 20 Eylul 930 tarihidir. 
hır munakas~ açılmıştır. 1 4 - Resimlerden Reisicı;m 
.. 2_ - Resıınler posta pulları ı hur Hz.nin portresi etrafına d 
uzerınde bulunması lii~ım_ yazı-1 kor için beş yüz ve di ;er iki~i 
larl~ beraber hal kedılebılrcek elen kabul edilecek bir r eser 
şekıkl.e .olacak ve biri Gazi haz- çin biner lira mükafat ,erilece 
retlennın portresi ile etrafına tir. 

!>ir _d_ekor olacak, !.ki.'.1ci~~ .. harf 5 - Tafsilat almak için 1st-ı 
ınkılabımızı ve uçuncusu de bul'da P. 1. Müdiir muavinli" 
me~lekctte ziraati temsil ede- ne, Ankara'da P. işleri mü<l'ir' 
cektır. 1 ğüne müracaat edilmelidir. 

--~ -- -

Davlet ~enıiryolları ve tinıanları unıunu 
i~aresin~en 

Umum Devlet DemiryoJların 
da (Erzurum Demıryolları ha
riç)yapılacak tam vagon hamu 
leli zahire ve un nakliyatına tat 
bik edilmek ve 26 temmuz 1930 
tarihinclen itibaren mcr'ı olmak 
üzre bugünkü tarifeler üzerin-

den ehemmiyetli nisbetlerrle b 
tarife ihdas e<lilmi tir. 

Her kilometreye ait hazır ı 
ret cetvellerile beraber bu ta. 
fedcn teda ·k etmek istiyenlerı 
istasyon ve ambarlanınıza rııiı 
racaat etmeleri rica olunur. 

~evlet ~emir Jolları ve tiınanları uınunıi 
i~aı1esin~en 

• P~ket .na~liyatının k~zandı- istasiyonlarla Devlet Demiry 
gı ragb_etı. goren İdareınız, hal- !arına merbut diğer sirket hıı 
kın bu ıhtıyacını dalı~ kolaylık- lan istasiyonları (transit) ara 
la v~ cl~l~a şum~~llu hır,. sure~te \ sındaki nakliyata amildir. 
temın ıçın bugun mer ı tanfe 1 Transit nakliyat hariç olma 
yerine ağustos 930 bidayetin- üzre kabul edilecek paketleri 
elen itibaren tatbik edilmek üz- azami sikleti 25 kilodan 50 v 

1 re D.D B numaralı yeni bir tari- çıkarılmı tır . 
fe ihdas eylemi ·tir. Malumat ve tafsilat için ist 

Bu tarife bilumum Devlet siyonlara müracaat edilme 
Demiryolları istasiyonları ve bu muhterem halktan rica olunur 

Bir Ua~:iluya mliynç vardır 
l)f'ııiz rf1icarc1 n1iidlirliiğ·iinden: 

l"c•cti ;dırip· ı XU - 100 !ıra 

ltalyıınc:ı, Frnn. ıZLil li,anlarıııd·ııı 
ku\ up yazm·ı ı ~arttır. 

ara ındndır. lnı;ilizce, 

lıırini miikemnıd bir 
,\fmancı. , 

urettc o· 

Tal p olanl.ırın n r.ıkı lilzimderini hamllen 
nıUrac:ı:ıtl:ırı. 

a~ağıdaki adres 

Balıkçılık lVIütehassıs-Müşavirliği 
Galata: D ·niz "ficarcti nıüdürlüğü binasında 

Balı~~ılı~ rralisJenleri aranıyor 
lJ<·niz rricaret ıniidiirliir~·iiı1deıı 

tı 
Dcrccci tahsilı Darııllunun, R.ıılıcr Kıılleı veı a bunlara muaciıl 

olan ve lngiLıc • \imanca, Frnn,ızca, ft:ılyanc;;ı lb:ınlarından bı· 
rini m•,kcnıınel >ım tte okuyup yazan gc:ıçlcrde:ı, Ecnebi mute· 

ha. sıslar.n talım ve terbiyesi altında 11'ılık~ılık mutehassı ı olar k 

ycti~mck arzu unda bulunanların vakıf oldukları ~:cncbl Jısanilc 
p~l:ırını, tal»ıl dcrccckrini \·c en sıın bulundukları rnzifelen 

ve eırakı miıslıitelerinin birer suretlerini ihtiıa <'tmck ıizrc aşa 
Jtıdaki adrt»t' tohrircn ııııırac ıatları. Pr>tısycnlerc yıı7. liruvn katlar 

ücreti şehriye ve tetkik ~crcrkrirH: çıktıkça ayrıca harcırah da 
verilecektir. 

Ba\ıkçılık Mütehassıs-Müşavirliği 
Galata: })eniz ticareti 111üdürlüğü binasında 

.. ••••200 000 LİRALIK+•••
E~ B . Y C K İ "-llA'.\li YE 

Eınlnonunde \ alde hanının kapı,ı ittı aUnde 4 niımeroda 
flUyiik Tnyare piyankosu •er havil 

Kader vcnıura Gişesinin 
ınııhtcrem mUşterilerl taralınd.ın kazanılmı tır. ~ 

Yeni tertip keıidelerinde de b111 ük ikramiye •I k•zanınak lstersenıT. • 
alacap;ınız biletlerin KADER ~ V~:NTUR.\ ) ı:iıc ının nıuhru • 

...... ile memhur olmasını dikkat ediniz .... •• 

KARTAL Y~ !DALAR NOTERLiGiNDEN: 
Kartal kazası Belediyesi mıntaka ve hududu dahllin,lc icrnyı 

muamele cyl~mek üzre 5 6·9:29 tarihlt ve 1470 numaralı 1.ırai 

kredi kooper•tlfl~rı kanununa tevhkan teşekkül eden (Kartal 
zlrat kredı kooperatifi) nin esas mukıvelenaıııeıi 26 şubat ıı. O 

tarih.inde iktisat vektletlnce ta~k ve ınuamelei tesciliyc·i de 

tarafımızdan ifa olundııRundan mezkör koooeratifin teşekkulu 
ilin olunu• 
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G~J,~EDE ~~ DEHE~E · ııı· 
• 

llNTltlT~R~ 
HER JERDE ARAllNIZ 

lspirto ve ispirtolu içkiler 
idaresinden: 

inhisarı 

17592 adet boş şişe 
15000 kilo sandık enkazı 

600 adet kiremit 

Beıiktaş ambarında 

" • 
Kab arat • 

16 sanrlık kurşun tapa • • 
90 çeki taş " " 

Yukmd•t yazılı eşya 26·7-930 tarihinde saat 10 da Galan'da Kefeli 
hanında komi;\ on marifeti le bilmiizayede satılacakıır. Talipler bu mal· 
]arı me;kOr a~barlarda her zaman görebilirler. 

• 

. \!iLLiYET PAZARTESi 21 TL\l\IUZ 19;,0 

KjBIZLIK - ·sıı·uızıM Karacii!;cr -ve böbr~k hast~l~kla~ında hamıl~ M'ZON MEfYj TOill. a'.mak pek nafidir'. ~ıe;vaların. ekseri ~a,as~ı • ·fi.ı~ nı c:ırniJi 
ul a kadınların gasyanında deni;-. tutmasında H - u hır ~azım, rah l[ hır uyku temın eder \'C vucuJ~ \tıf hır k Jh 

liahçekapı'da Zaman, İ.lmirde l\Ioıcno :\largunato ecza deposu. Fiatı 80 kuruştur. L.:muml deposu: ILtı ;ekapı l~ llmkası arka,ında '.\1azo1 Bot ton ceza~ ,u. 

P. T. T. 1. M. Levazım Mn~urıu~un~en: 
1 - Ambar ihtiyacı olan iki boyda 60 adet sürücü heybesi, 

200 adet iki boyda emanet çantası, 190 adet keza iki boyda mü
vezzi çantası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur eşyanın 5 ağustos 930 tarihinde ihalesi icra kı
lınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartna
menin üçüncü maddesindeki tarifat dahilinde ihzar olunacak 
teklif mektubile teminatlarını tevdi için de mezkur tarihe mü
sadif salı günü saat 14 te İstanbulda Yeni Postanede mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

PERTEV 
Müstahzaratı ~~~~~~ 

• Istanbul sıhhi n1üesseseler nıübayaa 
yonu riyasetindeıı: 

kon1is-

fabrikası 
Pek NEFİS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ati mamula
bnı muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 

Okkası 100 
kuruştur. 
A ·tık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, b 

ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istiınal 
Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Jla Bakırköyünde kain akliye ve asabiye hastanesinde yaptırı

lacak 18551 lira bedeli keşifli su tesisatı olbaptaki keşifname ve 
tanzim edilen şartnamesi veçhile ve verilen fiat haddi Iayik gö-
rüldüğü takdirde 12 ağustos 1930 salı günü saat 15 te kapalı 
zarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bu 
baptaki şartnameyi ve keşifleri görmek istiyenlerin mezkur ko
misyona haftanın pazar, salı, perşembe günleri saat 13,30 ila 
18,30 da ve fazla izahat almak istiyenlerin mezkur müesseseye 
müracaatları ilan olunur. 

~nıniyel sannı~ı eınlaK tıüz.~1s~esi 
Kat' 1 l(arar ilctnı 

\luz1ycd< 
bedeli 

L 

ikraz 
!'\o. 

mcrhunaun cins ve nı.:v~ı 
ile mevki ve nıüştemilfttı 

Borçlunun isrni 

KREM PERTEV 
Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyalaıı, Perte 
PUDRALAR! 

lıtanbul Mahkemei Asliye ikinci 
580 1515 Ayvansaray'da Hacıali mahallesinde Hamam so- Ticaret dairesinden: 

yoktur. Bakkallardan aldığınız fiyattan daha 
Mahlut yağlardan tevakki etmek lazımdır. Tereyağı 
Hasan Zeıtin yağı istimal eylemek karı akı'dır. 

Biihassa içmek suretile Hasan zeytin yağını d 
tavsiye etmektedirler. Kum, taş böbrek ve bilhassa , 
ğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bol Hasan zeY~ 
içiniz. Kilo~uk ş'şele~ 80, bir ve beş ve daha büyü~ 
kelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza depo 
tancılara tenzilat. 

lstan~uı P. T. T. B. ınü~OriJetin~en: 
lst•nbul, Gaiat.1, Seyyahin. Beyoğlu ve Pangalu merakizi rn• 

moıosikktli tel~r~f nakliyatı aleni olarak münakasava ~azodilmi~tir. 
şartnamesini görrnck isciycnlcr her gün tahrirat kalemino müracıt 

Münakasa Temmuzun 26 ıncı cumartesi giinü saat l Sde icrı kıltı' 
talipler yevmi mezkurda °/.7,5 nisbetinde teminaıı muvakkatelen° kağında eski ve yeni 43, 45 numaralı doksan iki l · Mahkemece ilanı iflasına ve mua

arşın arsa üzerinde kiirgir üç katta biri ayrı ka- melat'. if1asiyenin . (ünyon)_ suretile 
pılı olmak üzre beş oda iki sofa bir ocak bir kuyu tedvırınc karar venlen manıfatura tuc ~--••••••1!!1!!!1'!1!1!!'!11!1!1111!11!1!1!''1!11!1!1!!!!1!111••-~ 
b. . ·ı· . h · canndan (Vahram Sebuhyan) Efen- ı ISTANBUL VILA ETi ır toprak avluyu havı dahı ı ah~ap bır an~nın dinin sülüs hissesine mutasarrıf oldu- DEFTERDARLIK JLAN il 

biben ba; müdüriyette m;Jt<ıekkil k•ımisyona gelsinler. 

sı..: tam.aı;ıı. Me~me_t Efendı F~tma Ba~ı H. ğu Beyoğlunda Büyükdere caddesin- _ I"' 

a= .... Robert Kolec ~oo• 
1507 Fatıh te Haraççımuhıddın mahal!esınde eskı ye- de ~tik 115 ve cedit 264 numaralarlaJiıammı•••••••••••••••••••~ 

ni Şıfahane ve yeni Türbeişerif sokağında eski 13, mürakkam ve üç kıt'a senetle tasarruf S \'fJLJ(( KARGiR EV VE DÜl{KA~ 
13 mükerrer. 13 mükerrer 13 mükerrer ve yeni 11 olunan kadimen tevsii intikalli ve iki 

! 13 numaralı fırın yüz beş arşın arsa üzerinde kar~ kıt'a arsa m~~ b~hçe ahır ve arabalık 
37-97 Bilezik ve duvarcı sokak, Hüseyiıı 
mahallesi Beyoğlu. Zemin katta dükk~ 
oda bir n1ethal birinci kat iki oda bir 01 

bir 1 ela elektrik ve terkos. · ı ·ahmin 
kıynıeti defaten verilmek şartile 950 li. 
satış n1uarrielesi ?.t-7-030 tarihine rrı ıı 

Kolcc khmt - Ali ınühendb kıomı - Sanayi kurları 1 
ı 5 temmuzdan itibaren her per~embc "e cuma gunlcri saat 

9 dan 12 ye kadar muracat kabul olunur. · ;;:; 

• • .. .. 1 elyevm yekdıgerıne maklup olup maa i gır bır ~.atta ustunde a~ma katında paşa odasın~ 
1 
arsa ve bir bap hane ve üç bap dük-

ve otuz uç arşın bahçeyı ve altında bodrumu havı· kanı müştemil ve (Şebuhyan Apartı
bir fırının yüz yirmi sekiz hisse itibarile elli beş ' manı) namile maruf bir bap apartıma 
hissesi. (Fırın mahalli haraptır). Nadire H. ·ı nın üçte bir hissesinin açık arttırma 

.Nlii naJ(asa il~tııı 
Darüşşafaka Müdüriyetinden : 

io~ ı:.>69 Beykoz'da Yalrköy mahallesinde Gaziyunus so- ile satılm~sına ve paraya çevrilmesi-
k - d 1 · · 1 h .. · ne karar verilmiştir. Mezkur aprtı-agın a es {ı 31, 33 ve yem 39 numara ı ane yuz h .

1 
· t ft k' b 

1 
·ı b 

. .. . .. . . man er ı ;ı ara a ı a lÇCsı e eraellı arşın arsa uzennde ahşap uç buçuk katta bırı ber cem'anl071 metro murabbaı arazi 

Darüşşafaka mektebine sadeyağ, zeytin yağ, pirinç, fasulya 
ıe saire "20" kalem erzak kapalı zarf usulile alınacaktır. Talip 
.J!anların ağustosun beşinci salı günü saat onda Nuruosmaniye
de usuli dairesinde cemiyeti tedrisiyei İslamiye merkezine ve 
malumat almak istiyenlerin bu tarihten evvel Darüşşafakaya 
müracaatları. 

harap ve biri çatı odası olmak üne sekiz oda bir ye malik olduğu gibi apartman bi;ıası 
sofa bir mermer taşlık bir sarnıç mutfak (yıkıl- 530 metro mürabbaı üzrrine inşa edil 
mıştır) bir ve ikinci katları harapça olup iki yüz ~iştir, İş?.u miktırda. müflisin şayi~n 
elli bes arsın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. ısgal ettıgı _hane dahı dahıl . oldugu 

, , Ah z k · B halde mezkur apartımanın bırıncı ka 
. , . ., . • met_ e .. erıya · tı dokuz oda bir banyo iki helii ve bir 

467 2138 Eyıp te Camm<ebır mahallesınde eskı Turbearka-, mutfağı havi olar ,k ı ve 2 numara 
sı ve yeni Bahariye sokağında eski 5 mükerrer ve lr daireleri ikinci katı ayni taksimatı 
yeni 10 numaralr hane yüz kırk arşın arsa üzerin- havi olarak 3 ve 4 numaralı daireleri 
de zemin ve çatı katile ahşap üç katta ikisi ufak ve üçüncü katı ayni ta~sima;ı ha_~z 

pazartesi günü saat 17de Beyoğlu malnı' 
lügüııde aleni mi',zavede usulile yapılaca 

, ( 

* * • 
SATILIK J{ARGiR EV HiSSESi: 

BUYÜK 

TiJYlHE PIJlNG~~~ 
9 uncu tertip 
11NCİ KEŞİ BE 
11 Ağustos 1930 da 

Keşideler~ \rilayet, ~ehre
Defterdarlık, I~, Zi

raat ve Osmaıılı bankalar' 

. 
ıı1anctı. 

' 

murakıpları ve lıall( 
lıuzuruı1da yaı)ılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her k(şidede çıkan nun1arala!" 

tekrar dolaba konınaz 

ın~ara Ha~is~ane Mü~iirlüğun~en : 

' 

Ankara Hapisanei umumisi dahilinde inşa edilmekte olan 
rıünferit höcrelerin bazr tadilat dolayısile (11180) lira 75 kuru? 
Jedeli kesifli ilavei inşaati kapalı zarf usulile münakasaya kon
nuştur. 

Talip olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatı muvakkate 
rektubile beraber yevmi ihale olan 4/ 8/ 930 pazartesi günü saat 
')n beşte viiayet mektubi odasında müteşekkil komisyona ve şe
·aitini anlamak üzre de Hapishane müdüriyetine müracaatları 

Posta T. T. U. M. leva
zım müdürlüğünden: 
-- 160 tonu Ankara\la umum mtidurlük bina•ile Ankara telsiz ls
t.ısı onlarına ve 65 tonu telgraf fabrikası ve lstanbul telsizlerine 
aıt olmal, ıit.rc mtil ayaa edilecek ulak "225,, ton kok kömiiril 
k:ıpalı . a • ı.- ... lilc nııinaka,;aya konulmu~tur. 

2 - \k, addı mezkurcnin 3 ı Tenıır u1. 930 tarihinde ihalesi 
ı,ıa kılınacağından taliplerin ~artnanıe almak için şimdiden, şart
ıı:ımcnir uçiincu maddesine göre ihzar edecekleri ttklif meknıpları 
ı c temi atlarını tevdi için ı.lc mczkQr tarihe müsadif Perşembe 
""111 -•ınt ı -ı ele f,tanlıul'da VPni oostanede miilıavaat koın~ivı>" nuna nııır:ıc;ı:ıtlan 

' ve biri çatı odası ve beşi yük ve dolııplı olmak olan .5 vr 6 numa<>lı. daırelerı ve dor 
.. k'. d b' · f k ı k .. .. f . duncu katı aynı taksımatla 7 ve 8 mı 

1 uzre se ~z o a ırı ~ ~ ?. ~~ .. uzre uç.. so a hır maralı daireleri ihtiva ettiği gibi be
mutfak bır tulumba ıkı komurluk ve yuz altınış şinci katı dahi beşer odalı 9 ve 10 nu
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı, maralr iki daireyi havidir. İşbu daire 

5atirıaz, ~azıye, Şahzer Safire Hanımlarla lsmail Kemalettin B. kre mülh>k <;>lmak .üze~e ay~ıca ça-
19oç 2350 Kücük Mustafapaşa mahallesinde Mollahüsrev maşırlık v• hızmetç ı daırelerı mev -

h. Jl · d k' K" "k M f · cuttur. Apartımanın bodrum katında ma a esın e es ı uçu usta apaşa ve yenı d . 
1 

h d k" .. 
. . ... . .. .. aıre ere ma sus o un ve omur ma 

• Alı Efendı sokagında eskı 35 mukerrer 35 muker- 1 hallerile kalorifer dairesi ve tesisatı 
rer ve yeni 3, 5 kalp numaralı hane yüz otuz arşını ve kalorifere mahsus kömür deposu 

1 arsa üzerinde kargir üç katta sekiz oda iki sofa ve kezalik apartımanın sağ cephesin
' bir mutfak bir taşlık bir kömürlük İkişer odaların de bakkal kolacı v: kundur~~ı .;araf~n 
da yük ve dolap ve yüz yirmi arşın bahçeyi havi d~n ışgal ol.unan uç adet ~uç':'k duk 

. . . . . kan ve zemın katından beşıncı kata bıı;- ha_ı;e~ı~ t.amamı (bırıncı katın odalarının ze- kadar asansör teşkilatı ve elektrik ve 
mınlerı çınıdır.) Rıdvan El. su tesisatı mevcuttur. Apartıman da-

_'>ç5 2480 Ü sküdar'da Selami Ali efendi mahallesinde eski irelerinin aylık kiraları 120 lira ile 80 
Tekkeiçi ve yeni Bahçeçikmazı sokağında eski 25 lira arasındadır. İşbu apartıman üze
mükerrer ve yeni 1 - 1 numaralı hane altmış üç rinde Emniy~t ~andığı (on ~in. beş 
tarşın arsa üzerinde ahşap iki bucuk katta Ü oda yuz) li~alık bır ıpotek hakkı ıddıa e.t-

• . . ' Ç mekte ıse de bu para mahkemenın hır sofa bır mutf~k ?ır topra.~ avlu ve çatı katın'. ittihaz edeceği karara göre satış bede 
alt katı kısmen kargır olup yu;ı; otuz arşın bahçeyı !inden ödenecektir. Apartımanın ihti 
havi yenice bir hanenin tamamı. va etmekte olduğu hane için üçte iki 

Hüseyin Elendi Mühibe H, si kendisine tefviz edilmiş olan müba 
JJS ~!ıôO Hatapkapısında Demirtas mahallesinde İpçiler dillerden Ahmet Tevfik Bey tarafın-

ı dd · d k' 99 101 - · 69 .. dan Beyoğlu sulh mahkemesindeiza-a esın e es ı , ve yem numaralı duk- 1 · t 
1 

d'l kt d' tt 
... . . eı şuyu a ep e ı mc e ı.r; ar ırma 
an k~;k .?eş arşın arsa iızerı?-de ahş~p bir buçuk şartları şunlardır: 

titta ustunde alçak tavanlı hır oda yuksek tavan- 1 _ Satış peşin para iledir; 
'ı ~ıfa~. bir. sofa ve elektrik tertibatını h.~vi. eskice 2 _ Şehremanetine ait dellaliye • 
hır dukkanın ta mamı. Mehmet Hudaı Ef. rüsumu müşteriye aittir; 

JUO 19856 Erenköyün'de Merdiven kariyesinde Tekke soka- 3 - Satışa çıkarılan işbu apartrma 
ğında eski 5, 6 ve yeni 8 numaralı hane yüz yirmi n~n üçte .bir hissesine b~~unduğu mev 
arsın arsa üzerinde ahsap bir buçuk katta üç od· kı tarzı ınşa malzeme ıtıbanle ve ta-
lı . · f k J .. · k . ~ mamına nisbetle (66666) Türk lirası ır mut a • ve a tı yuz se sen arşın bahçeyı havı k t t h · t kd' d'l · ld · · • J . ıyme a mın ve a ır e ı mış o u 
h.arap hır h:nenın ta.mamı'.. . , brahım El. . ğundan bu paranın yüzde onu nispe 

Yukarıda cıns ve nev ıle mevkı ve muştemılatı yazılı emlak tindeki pey akçesinin mahkeme vez
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 ağus- nesine tevdi ve ya temini lazımdır; 
tos 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat ikiden itibaren 4 -.tş~u apartıınan hissesini sa~n 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'i kararları- almak ıstıyenler ve daha fazla mal~-

k ·ı · k b 1 - · , mat almak ve ya apartırnanı gezıp n'.~ çe ı mseı mu arrer u unduguı:dan t.alıp ~!anların mezkur görmek arzu edenler işbu bir ay mjid-
gunde saat on altıya kadar Sandık ıdaresıne muracaat eyleme- det içinde mahkemede müteşekkil if 
leri ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul !as masasına müracaat edebilirler; 
edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i ka- 5 - Tapu masrafları ve üstünde 
rar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur eyledi- b'.rakılmad~n .sonraki sair vergiler da 
ği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addoluna- hı alıcıya aıt~ır; .. 
cakları lüzumu ilan olunur, 6 -:-- 7. hazıran 930 t~rıh.ın~e ya!'ı-

Akarca sokak Hüseyin a{!a !'llahallc:si Be 
Bodruın katta ınutbah kömürlük ku)'~ 
sarnıç, birinci kat bir taşlık bir oda '" 
sofa bir heltı, ikinci kat üç oda bir sofa, iıÇ 
kat iki oda bir hela, dördüneü kat bir od" 
sofa ve önünde bir taraça elektrik ve te 
havidir. Nısıf hisseye tahmin edilen kıy 
defaten verilmek şartile 1250 liradır. 
rnuan1elesi 21-7-030 tarihine müsadif pıtı 
günü saat 17 de Beyoğlu malmüdürliı 
aleni müzayede usu]ile yapılacaktır. 

* * • 
SATILlK AHŞAP EV VE ALTINDft 

DÜKKAN: No. 3rı-41-43. Bilezik sokak H~ ~e 
ağa ınahallcsi Beyoğlu; zemin katta ikı 
kan mutbah olarak istimal edilen bir rı 

/ bir hela birinci kat üç oda bir sofa ve tıa' : 
dan ibarettir. Tahn1in edilen kıymeti de 
veriln1ek şartile 1200 liradır. Satış mua~ 
21-7-!J30 tarihine müsadif pazartesi gürı ı1 : 
17de Beyoğlu malmüdürlüğünde aleni tıhı 
yede usulile yapılacaktır. (R) 

• * • 
Bakırköy nıal müdürlüğ-ünden: 

d 
d' 

Yeşil köyde tayyare vnı~fi-ezesi k~mand; 
deposunda ınevcut yag bıdonları ıle gaı ~ · 
kelerinin ~atış muamelesi bir hafta rrııJılrf. 
temdit edilmiştir. Taliplerinin 24-7 930 P,".1ı4111 : 
be güuü saat on beşte Bakırköy ~1aJmı.ıd k 

ğüne ınüracaatları. ~ı 

Ankara Nafıa Baş Mübe, 

Zon~ul~a~ Defter~arlıgın~au 
lan bırncı arttırmada yırmı bın lira 
bedelle talip zuhur etmişsede teklif 
edilen bedel pek dun olduğundan iha 
leden sarfınazarla ikinci arttırmanın 

disliğinden: 
J 

Zor-guldak 1 Iükumet konağı inşaatından bu kerre de 170 M 3 
Beton arme, 488 M J makine ile mahallinde mamul beton tuğ
ladan harici dıvar, 502 ;\! 3 yerli tuğlasile dahili rölıne dıvar 
Ae l\Iarsilya modeli yerli kiremit örtüsU dahil olarak 823 M sı 
Çatı ve 78 \I 3 Adi taş dıvar lle diğer beş kalem müteferrik 
inşaat aksamı bu günden itibaren ( 2 l ) gün müddet ve kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli (44865) lira 88 ku
ruş olup 26 Temmuz 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
ı 6 da Zonguldak Maliye dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

izahat alacaklarla taliplerin Zonguldak Defterdarlığına müraca
atları 111\n olunur. 

ilanına karar verilmiştir: 
7 - İkinci artırma 15 eylill 1930 

tarihine müsadif pazartesi günU saat 
14,30 da adliye sarayH1da üçüncü kat
ta İstanbul ikinci Ticaret mahkeme
sinin if!Şs odasında yapılacaktır; 

8 - İcra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında 
yazılı olan hak sahipleri mevcut ol
dukları takdirde evrakı müsbitelerile 
birlikte 20 gün içinde maoaya milra
caat etmeleri lilzumu dahi maddei 
mezk<lrcye tevfikan ve tebliğ maka
nıında olmak Uzere avrıca ilin olu • 
nur. 

Ankara İstaiyonu civarında 
Nafıa garajının noksan kalan 
aksamının ikmali, yeniden inşa 
edilecek üç parça hangar, arsa 
duvarları (13488) lira (97) ku
ruş bedeli keşifle kapalı zarf u
sulile münakasaya konmuştur. 
İhale 3 Ağustos 930 Pazar gü
nü saat on beşte Ankara Encü
meni vilayette icra kılınacaktır. 

İnşaat tariqi ,ihaledeı;ı ü~ ay son 

ra ikmal edilmiş bul~ 
Fazla tafsilat almak ~1 ı 
Ankara ve İstanbul 3 

mühendisliklerinde Jll; 
evrakı keşfiye ve şa , 
tetkik ederler. Ehliyet• 
!erini nafıa dairesince \ 
tirecek olan talipler 

, at muayyen olan temın . 
!arını hamilen ye~;,, 
Ankara Encilmeni vı 'o 
hazır bulunmaları jl.§ıt 

Mes'ul Müdür-;-:sur 


