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Şarkta vaziyet 
[Üst tarafı 1 inci sayıfada] icap edecektir. 

hüklımetimiz tarafından verilmiı Şark hudutlarımızın emniyeti 
ola~ notay.a lr~nın verdiği ceYap meaeleıinde hakiki vaziyeti ıöıw 
hakıki vazıyet ıle görülmüttür. Bu- tennek için lımet Pata Hz. tara· 
nun üzerine lrana ikinci bir nota fından irat edilen ve dünkü ıaze
vermek zarureti haaıJ olmuıtur. telerle intiıar eden nutku Hariciye 
Bu nota bugün Ankarada lran ıe· Velriletimiz tarafından neıredile
faret.ine tebliğ edilmit oJacaktır. cek notalar Te ceyaplan ikmal 
Teblıfden ıonra birinci notamı& etfecelmr. 
ile lranı? .verdiği cevap, miitealri! Ağr.ıda kar başladı 
ben Harıcıye Vekaletimizin verdiw 5 ı h be ı .Jt Al 
xı • • . on ıe en a r rere • ..,re · 
s- ıkıncı nota matbuat vaaitaıile ridaiınm tepelerine liar Jalmala 
Defrolunacaktır. Hükumetimizin baıladıiı için ,alriler dafda 3000 
t.u ıur~tle ~eemt !"uhaberah efki.n metrey,e kadar inmele mecbur ol

ıyenın. ıttıl~ma v.~~etmeie Hı muılaidır. Bet on sün aonra bu ir· 
g(Srmeıı takıp ettıgı hattı ha- tif ada da barnıamıyacaldarı an

te~ett~ki isabete olan itimadım laıılmaktadll'. Her halde bu hun· 
.. terır. Ayni zamanda bu hettı har haydutların llyık olduktan ce
h~reket İran hükOmetinin meseleyi zayı görmeleri ıilnü pek yalnnlqw 
cıddi olarak telakki etmesini de mıttır. 
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Güze I San'atlar Birliğinin tenezzühü 

~ enezzahte bulunanlarda,, bir grup 

Gilzel san'atlar birliği edebiyat menıup bir çok dıtetWer hrclı. 
pbesinin ha:ıırladığı vapur ge- Musikitinaalar tarafından tarUp 
:ır.intfıi don yapıldı. Seyriıefain edilmiı bii cazbant ile ıehir 
idaresinin bu hususa tahsis 
ettifi Y&pnr eeat 10 da kep- cazbandı da bu pzintinin muıiki 
rilden kalktli KadıklSy, Hey- tarafım tamawalıyotlardı. 
beli ve Bilvük adaya uğrayarak Gezintiye haılanırken merhum 
saat 14 e doğru Yorguluda de- ıeyhülmuharririn Mahmut Sadık 
mirledi. Oradan Altan kuma gi- beyin ruhu anıldı. 
dilerek saat 20 de Köprüye dCS- Vapurda, davetliler aruanda 
nlildü. Amerika sinema artiatlerinda 

Vapurda muharrirler, ressam- Doroti Yordana benzeyen bir 
lar, mimarlar tiyatrocular, mu· hanım davetlilerin merak ve all· 
ıikiıinaslar ve güzel san'atlara kasını celbetti. 

. 
ltr;ılyadaki felaket 

1778 kişi öldü, 1,000,000 kişi 
açıkta, korkudan titreşiyor 

Ze1zele memleketin bir tarafını kasıp kavururken 

müthiş bir kasırga da diğer bir kısmı tahrip etmiştir 
nüfus kesif değildir. Bu mınta
ka slikklnı çobanlıkla ve el san' -
atlarile hayatlannı kazamrlar. 

En kalabalık mmtaka Hapoli 
ve civan mıntakalarıdır. Burada 
mUhim hasarat olmuş, fakat 1ar
sıntı nisbeten hafif geçmişt\r. 
T arantta Ankonda ve Darcer
ya eyaleti tehirlerinde hafif ha· 
reketi arz hissolunmuıtur. 

F ellket mıntaküı bir çok 
dafalar haraketi an ile sanılm11 
bir mıntakadır. Bu mmtakadaki 
Melfi kasabası 1694 te ve 1851 
de tamamen mahvolmUfhır. 

Evelinyoda 1688 1752 de 
Benedeltte 1702 de Ye F ejyada 
1731 de binlerce telefat olmut· 

Jtaiyadalt_i Jellıkttin Vezüv yanar tu. 

Ne oluyoruz? 
[Üst tarafı 1 inci sayıfada] 

Dolu yağması da bunun neticeıi· 
dir. lstanbulda da dört ıene evvel 
böyle bir kasırga olmuıtu. 

Sıcak ve kar 
Urfadaki fazla hararete ıelin

ce, gölgede 43 derece mühimdir. 
Fakat öyle pek f evkali.de değildir. 
Araııra olabilir. Ölçüde de yanbt· 
Irk olma11 çok muhtemeldir. 

ispanyada kar yağması gayri 
tabii bir hadisedir. Bu sene böyle 
1ıayri tabii kar yaimaıı hadiaeıi 
başka yerlerde de olmuı, hiç kar 
görmiyen yerlere de kar yağmıttır. 

ltalvadaki zelzele 
.; 

ltalya zelzele mıntakanna da· 
hildir. Bu ıebeple orada ıık ıık 
zelzelelere intizar olunabilir. 

Resmi mal4mat 
Edirne vilayetinden vilayetimi

ze gelen re.mi maltlmata ıöre ka· 
ıırgadan nüfuaça zayiat olmadığı 
teyit edilmektedir. Villyetimizin 
yardımına lüzum görülmemekte
dir. 

Londra - Köstence -

da~ı civarında zem;ne sızan ıutarın F ellket aldblnde g&ıderi· Son poıta ile ıelen Deyli Tel· 
tebehluırDnden oldu/u ş!Jphtlerl len imdat ekipleri bOt.nk zab· graf gazeteai ln .. giltere ile Roman· 

İskenderiye hattı 

yeniden lt_uwettenıyor ,.. ----~ üzak edllm-' ...... 
metler çekmiılerdir bu mmtakada rl' anwınua ~ er~ 91UC: 

Cenubi ltalyada wkua gelen ' olup yakında ımza edılec:ek yem 
mGtbit hareketi arz ve bu hare- pek az yol vardır. ticaret muabedeıinden bahteder-

Cibal kitleiine tırmamldıkça ken iki tarafın yeni bir muvuala 
keti arzın mucip olduğu ba1arat basarabn daha vlsi mikyasta hattı teıiaini derpi~ ettiklerini ha-
telgraf havadiıi olarak bildirilmifti. olduğu gi>rülDyor. iki kOme her verme~edir. . 
dtın gelen Anupa postası fell- garptan sonra elde edilen ma- .Bu yenı mucaaala hattı lnıdte
ket hakkında mOhim taflıillt 16 t ö telefat Ye hasarat re ıle Mııır araımda en yakın hat 
Yermektetir. Bunlan bulisaten ma a g re olacaktır. Bu hat Kaleden batlıya-
naklediyoruz: mtlhimdir. rak Köıtencede bitecek, oradan 

Telefat 1778, mecruh 4264, gemilere binilerek likenderiyeye 
Hareketi an gece yaıumdan yıkılan ev 3188, kısmen harap gidilecektir. Romanya bu Hferleri 

sonra yuku'a aelmiı Ye aanuabıı olan eY 2757. yapmak için ıaatte yirmi iki mil 
Romada ıiddetle duyulmufbır. Mam.afih daha bir çok kaaa· ıir'atle hareket eden •aP'lflar kul· 
Romadaki eYler Ye binalar da- balann harap olduğu zamanla lanacakmıf. 
kikalarca aallanmıtbr. Maamafih mOfahede olunmaktadır. Açıkta Buf ıudrebt,ıle yokllculd~ onBaa.atp,1:-n· 
L--- t -'-tu A 1 '- l . . buld aarru e e ı ece er ır. u .. 
111199r& yot1 r. 81 zeıze emer- kalan halkın bar milyonu u- elyevm tetkik edilmektedir. 
kezi Roma dan Oç yfi.z kilo met· ğu tahmin edilmektedir. Bahri- ...... ___ ,. - 41Gi = •••• n 

re mesafede bulunan ve Napoli aefit sahilinde bir çok abideler darbesi albnda inlerken Venedik 
Trant k&rfeli, Adiryatik denizi huara uğramıtbr. On dördilncll ayaletinde ıedit bir rllzgArla 
arumda bulunan maıtalralardacbr. wrdan kaime bir kubbe kıs· bqbyan kasırga "Bnaw" mın

Veztıv Yolkam bir kaç pden- men yıkılmlf, «Kanreneı. sarayı tabında bir çok k6yleri harap 
beri faaliyet halinde idi. Her kıraliat boydan boya ~tlamıfbr. etmiftir. iki yt1z metro genitli
nekadar Alimler bu hareketi ar- Napolide hasara uğrayan ev tinde bir bava tulumbaıı iki da· 
mı menpi hakkında itiW ede- udar. Şedit bir rtızgAr Roma kikada on ıekiz kilometre kat-

Tloar et odaaınd• intlheq miyorlanada fel&ketin volbmn ovaaında bGkGm sGrmllttllr. Na- tetmiftir. Yirmi iki telef ytlz 
_.,.....,..,""' """"nrmnuıııuı11111111 ıııtttmnııınıınııııMıtı11111mııı1111mmmnttftttt•'" ... 1""'"'"'"''''"''"11tmm•ıtt'"ınıııff1tlfntttlMttm1ıtt1...,. ...... ......._,.. 

Limamn ifıiz memurları 
Haber aldığımıza göre liman 

firketinne itlerin azlığından do
layı 20/30 memur açıkta kalaw 
caktır. Açıkta kalan memurlar 
açıkta kaldıkları müddet zarfın. 
da her ay maaılannın n·sfmı 
alacaklar Ye bunlardan şir t J. 

hizmetinden ayrılmak istiyenler 
olursa keadilerine 3 ill S maq 
aiabetinde tazminat verilecektir. 

H H M faaliyeti Ye uzun moddet yatnmr polı·nin Banliyosunda ıedit bir kadar mecruh ve mDhim bua-
acı ilaeyin zade ehmet 

ve islim zade Hakin beylerden yaprak fırtma hOldtm aGrmeaini fırtına olmUf, deniz kapnrerek rat olduğu tahkikat neticeainde 
inhilAI eden ticaret odası mec· mGteakip wkua gelditi bn se- sahile hllcum etmiıtir. Halk bir Bnlafllmııb. 
lisi lzalığma iki zat intihap fer de ge,Dlm&ftlr. «Radamare» wku bulduğu ka· Son vazıyet 
edilecektir. l11tibaba cumartesi Bu suretle Bazilikat ve Kam- naati albnda otumobillere ve Roma, 29 ( A.A) - Zelıele-
baılanacaktır • pani gibi b&rklnt mmtakalucla trenlere can atarak kaçllllf ve den harap olan eyaleti erde 

Sigort-a-lı_r __ k_om_l•Jonu 'fe 1Ulann bllytık derinlikler· Venedik yakınındaki " Pjale .. k&yltılerin bir çotu yerlerin d6n-
Sigortalar komisyonu dlln de toplanarak bG,Ok gu kit- volkanı faaliyete girmİflİr. meğe baılamıtbr • 

toplanmıfbr • Komiıyon hayat lelerini 't'llcuda getirditi, bu gu Allrclide çınarlar k6kllnden · Hil4llahmerimz 
tarifesi Ye 1Braiti umumiyelİDİ kitlelerinin infillk ettiii naza- a&knlm8f, telgraf bututu harap Ankara, 29 (Vakıt] - HiWi• 
lııamlamaktadır. Meaal eylllle riyeal lm'ffet bulmaktadır. olmllflur. ahmerimiz ltalya felAketzedele· 

tTelgraf heberlerimlz 6 incl 11agılada] kadar bitecektir. Felakete uğnyan mıntakada Cenubt İtalya bu feliketin rine 30 bin lira göndermiıtir. 
~-"~~~~~~~~~~!i!E!!i!i!!!!l!!!!!!!llml!!!!!l!!!!!!!l!!!!!l!!l!!!!!!l!!lll ..... &!!3!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!f!!!!!!!!!!e3!ei!!!!!!!!!!!!~E!!!!!!!!!!i!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!Sil!!iİ!ei!!!il• 

aalıneleri di. Hayat, ezeli ve liye- 23 aenedenberi Dahiliye mek- bir yiike (miaali mur olan dutu na• 
teıayyer bir facia •• ve bir tehri tubl kaleminde mübeyyizdi. Onun tuvanmın mütehammil olmadıiı· 
öbek öbek kaplıyan Ye tujlayla noktai nuanna göre lstanbul f(>y· m) söyliyerek itiraz etnİİf, eter 
örtülü kambur aırtlarile biribirine le dunun, koca "devleti aliyei oa- maksut taltifi iae, bu teairin maa• 
yaslanarak imtidat eden fU ıürü maniyenin kalemrevi hükümraniıi tma bir miktar zam ile mümkiniil 
ıürü evler, bu facialann oynandığı dahilinde,, onun bileiini tutacak icra olduğunu ili.Tei makal etmifti. 

oktorun hayatı huauaiyeıine eden derin bir haile OJD&Dl)'ordu. hakild ıahnelerdi. . . bir hattat yoktu. Hazreti Peyıam· ~ra na11l milae'n'İt olabilirtli ki 
lne&leği noktai nazanndan olduk· Aktörleri ke•dileri olclala ıibi dit Rtiftü, Doktordan ayrıldıktan bere vahi nazil olduiu ıibi latet· o takdirde hüanil hatta ve tebylae 
&& ~akıftı. Kansının ne kadar kut )erini pardatan iki akter roltl Ja· ıonra, aokak köıelerinin elektrik- bih ona da vahyi hat nazil olınu,- T,ecla etmek icap edecekti. Kalem· 
lterınli, aüıüne düfkün, pualdı bir pıyorlardı. • • lerine rafnıen elinde küçük fene- tu. Rüyasında her hafta Hafız Oıw de müıevvit beylerin ininü ı&r
hdın. olduğunu bil~yordu. Bazan Rüttü, dütünüyordu iri, kapı· rile yürüyen Ye tU halile lıtanbul man, Yesari gibi uEsatizei hat,, ı müyor mu idi: Dal gibi kitıtlann 
•ecenın geç aaatlerınde karı koca }arından llkayt bir halde ulık ç.a· aokaklarmda 25 ıene evvelki ma· görür, onların mazhan iltifab olur teaYidi çala kalem giderdi. Teb,iz 
~ında geçen. Te pencerelerden larak ıeçtilimiz ıu binlerce eYle- ziyi canlandıran Nasuhi Efendiyi du. de olduğu gibi harflerin haldmn 
•llilülerek k~ndı kulağına kadar rin iç yüzleri, eler lıendi avuçlan· tan~ıttı. Rüttü, zaten onu ve f e- 23 aenedenberi Dahiliye neza· vermek lazım gelıeydi, alqama ka· 
~elen ~~ sozlerden D~ktorun hah mızm içi kadar bizlere malOm ol- nerını ıörmese bile kalotlarınm reti mektubi kalemindeki hizmeti- dar üç müave.dde bile yazamazdı. 
tıyar bır ınsan olmadıgmı anlıyor- ıaydı görecejimiz manzaralann kaldırımlarda çıkardıiı tıkırtıdan ne mukabil ııüdük bir mübeyyiz Sonra harflenn halda Yerilecek 
Clu. Onun çekmekt__e .oldu~ bu ce- deht~ti karııamda geçtiiimiz ıo- onun ıeldiiini anlardı. kaldıiına pifman değildi. Hatta ve üzenip f:>eze~ilerek yuılan bu 
~emi ıstırap kafı gelmıyormuı kaim bir batından diler bqına Nasuhi Ef., mutadı olduğu üze· kendiıinin mübeyyizlikte kalıtını müaveddeyı, ecıt büdif, karıaak 
... 1 zav~lb Doktorun ~a~talığı da gidebilmek bizim için im.kiMız re iki mahalle atırı koıntuau olan bir nevi teveccühü ilahi addediyoı' burgacık yazılı bir mübeyyia be,. 
•tnca yi.lrelder yaruı ıdı. Mahal· bir hal alırdı. . • Bütün bu nler, Feyzullah Efendinin eTinden ge- vazifelerinin müneddeler altına çizip bozaundu. Buna mümkün cle
lede herkes: onun nazarında iltihaplarım tah· liyordu. sadece (yazıla ••• ) deyip bir de iil tahammül edemezdi. Gölp et-

- Ah, o boyu dernlesi ıürtiik telcilt muhafaza eden derin yara· Haftanın iki üç geceainde Na- imza atmaktan ibaret bulunan ak- meıinlerdi, batka ilaaan itt_i,_.. 
brı yok mu? .. İtte o, aslan gibi lar halinde idi. Ve her ev, içinde ıuhi Ef. ile bir kaç ahbap, Feyzul- lam müdiranına bedbaht insanlar du. Büyük batın derdi bGJük o._. 
senci bu hale getirdi... faciaların cereyan etmekte olduju lah Efendinin evinde toplanırlar· nazarile bakıyordu. du. Kendisi halinden memnundu, 

Diyorlardı. • . ayri bir aahne idi ki kapı Ye pence- dı. Hatta bir gün mektupçu bey, mütteki deiildi. 
Evet buna Rüıtü de kanidi. Dokw releri, içindeki hailelerin harice Sözlerinin mevzuu, eı'an kadi- kendisini mübeyyizlikten müıev· O aktanı Feyzullah Efendi,.e 

lıorun şu dakikada vücudunu çer- tqmaaına mani oluyordu. me, menakıbı evliya, mukayeıei vitliğe terfi ettireceğini ihsas eder acı acı dert yanmıfb: 
peveliyen fU pencere arkumda Rüttü, kani •e emin idi ki, ha· tarikat ve hüsnü hat idi. gibi olmuttu da Nasuhi Efendinin - Efendi hezretleri ! .. demif· 
J()zlerden uzak kalmıı, fakat ıı· yatta müthike namile bir 9ey yok- Naauhi Ef., güzel ıülüı ve rık'a enditeıinden yere dütüP bayılmaw ti.•• Alqamdanberi it'abı fikredi· 
nntılan itina kulaklara kadar akw tu. Müthikenin )"el'İ, 1aclece tiyatro 7azarcb. _., ama ramak kalmlJ, bu kadar alır ı ( Bitın.11). , 

..,. 



At yanılan baıhyOr lhrae&:bmız 
Mayıı ey1nde lthe,.ttan 

bir milyon lif'e fızle 

VAICJT 30 

Liman firk i .zpm 
Temaam 1~30 

istiyor 

Bu cuma koıulara 32 hayvan 
ietlrak ede~ek 01/M ıene ıo,iöô;öoo ünı IUlit"'1ldl 

GOmrillder iıtati.tik mlldtlr
IBğG Mayıs 930 ayma mahna 
harici ticaret istatlatfjiD aepıet• 
miftir.latatiltikten anlqıldıjma 
~are bu ıene May11 aymdakı 
ıthallbmızın kıymeti 12891773 
Uradır. 

Son 5 ay zarhnlJa 80,000 
lira zarar oldu Bualann içinde • Andranikia ,, te var 

<lecealercle balasettfiimiz 930 ı 11nda evvelce bnhaua bahaetti
let·aW At 7...,.lan menimi ğimiz en kıymetli atlardan ' 1.An-
ild l_lla IOlllll bqlamaktadır. dranildlı,. te YUdır. Akif Beye 

O...lmelri ait bulmıaıı bu 

Tarife komisyonu dün bu itle uıraıb amma 
bir karar veremedi 

-..a .... .,.._ 
....... ko
...... alta cama 
..... ..teoek· 
lir. 
At, ........... 

• 1medea 1e

_,.artulll&ka 
........ kıy
.......... er. 
-.ur.ıc ..... 
ı..-.. laer .......... .......... .............. .... ,. ...... ............ ..,......ta 
alllJa ela Wtta1'1 o Dilpette art
.. ldatlw. 
.... ,.,..,.. ıeçea ile-

..... laik oı... iP. JAmmp• 

- MKlıi tertibat ........ 
~ ~ ilk kotUJ8 (52) 

,P9 ı'i:!•!t::"· Şularm ara-

Bir INilm lordu 
.... Ult l11Jt••ıllı.cMn.-lmlze .... 

ı..-_ .. r'n ..-alleleriadm 
...... •• • ... Lorcl lfatkiaa 
•••I taı,.n•ı den tehrimize .......... 

lta11a, YuıoalaVJa •e Balga
rfltan tariliile ıeleıa lort av ........................ i. 
•.,allat ••ktMtr. P-.embeJe 
Ylfllsl; ilıfnaie _,.wndıa ................... .,... 
.... ti' clurcfilklaU IODra ...... 
.. Jftllit aümak here Sudana 
- A1flra lferleriae Pfecektlr. 

...... •""• 37 ,......_.. 
/l'::ıı « • L-..1--Jı ,. .......... için . ~ ...... ..,...t 
)'ip' 3111?. 

__ ... 91!'"---

.. ,,. •"'°" lkks .... bclar Romia-
{~· t • ..,.& plecelıı'iir. 

..,..... ..... ,. ri-......... --
ellibr. 

a_, ....... plmacla pae 
400 A•• ..,,.m ıelecektir. o '. 

halfı Kan lngi
Jiz ab Ankara 
Ye lamirde iki 
sene içinde yedi 
seklı kotuyu ka
zanmlfbr. Ken-
d" • • --L ıaım ..uamız-

da ilk defa 1a
receğiz. Eaaaen 
bu ıeaeki yanı
lara yalılanlann 
ekıeritl yeni at
lardır. 

Cuma ıtma 
bet k0tu yapda
cakbr. Birinciai

ne, Manay, Aldenif, Saiılayt, 
~emt, ikinciye, Burogua, Mla
tiukat, Pampalina, UçOncUye, 
Roclıan, Poraj, Mırcan, Ktıç&k 
ceylb, Tayyar, Alot, Gar.al, 
dlrd8nc6ye, Fudnav, Sti•adi 
V aryuı, Andranikliı, befind ko-

' ıuyada 15 hayvan yazıln11ılardır. 

Yeni kar4119Jar 
1Drk - Y11nc1n llUthkenıeat 

• diln .,,,,__ 
Ttırk • Yum malıkemm reisi 

M. Bueg fyDqmif, mahkeme 
heyeti dlbı toplanarak birkaç 
karar tefhim ebnİftir, 

lvan Kritiko hllkametimb 
aleyhine açbfı da Yada Y efi]kay
clekl ftlnlD tahrlblncl• doıa,. 
1000 lira tazminat iatemlpe de 
reclcleclUmiftir. 

Volannil •lrllleri Aaadolalü. 
Anadaki bakkaliye majualan. 
mn mhaderellaclea dolayı 2900 
lira tumiaat ijljyorJardı.Ba ı.lep 
de redcleclH•iftir. 

Mm. Ma'lflt Çokloaaa lfrald 
vulalerl ale,.lılne açbfı emane
ten bırakılan ev• bedelinin taz
mini Jaakkmdald davada ademi 
aaWüyet ....ılmittir. 

T •ffiz ltle.-ı bltiror 

Ayni aydaki ihracabmız iae · 
13897428 lira kıymetindedir. 
Bu hesaba glSre ihracabmız 
ithalAttan 1005655 Jirahk bir 
fazlalık g8atermektedir. 

Geçen sene ayni ay zarlmda 
ithalat 21159018 ve ihracat 
iıe 10273158 lira idi Ye itba· 
llt on milyon lira kadar faz
lalık g&steriyordu. Geçen ıe
ne bir ayda on milyon lira 
nokıan olan ilıracabmı1 bu 
ıene ithalittan &ir milyon )İfa 
fazla olarak lehimir,e netice 
vermiftfr. 930 ma111mda en 
belli baıh ithallbmız yUnlU ve 
pamuklu menıucat, pker ma
mullb, demir ve çeliktir. 
lhracabmızm bqlıcalan ise 

yaf, meyva, tatla, p.-dtur. 

Topkapıda 
Bizans devrine alt bir duvar 

bakiyesi bulundu 
. Tokapıda G&m&pu;ancla Da
rtllfonun m6denitlerindea Yuuf 
Ziya BeJia anamda i111Ut 
J•pdmak tlaere temel kuıhrkea 
Biza• devrbıe alt bir davar 
bakiyesine, ba11 dtaa bqhk-
larına •e birkaç parça testiye 
teudlf o1uamattar. Keyfi1et, 
mllzeye bUdirUmlftlr. Bulanan 
19yler tetkik olanacakbr. 

Bulunan bu f911er o dnrcla 
•ilaha Wr cle&ne meydana P' 
lranldıtı pJiuou ""Arllllf, ba, 
ahali arumda hararetle menuu 
bahsolmUflar • 

0Pmın r•nttnl•ı 
ÇatalCUlll Karaca ı.,1ae bir 

... t meaafecleld ormanda kl
mtlr yalahrken yanp plmalf, 
250 dinim orman yumlfhr. 
.ı.tiraaca onuaJanacla banla

ma aıc:aldatm~ yaagm ..... ,. 
S dlaiim orman yanllllfbr. 

lakla ltlerhıde yaln11 250 doe
ya ~lllUfbr. Bu do.yala& tefflı 

Kemer ~ c:iTumcla Pi· 
rlnççl ormaıpllnnda da JUllll 

~-
komıı7onunda imnfanclddan ıcm- 1 Kapah Pl1I anketiaaise J•· ı 
ra muamele lrlmilen hltmif ola- _ ra devam edeceiia-
caldır. ... __ ...................... __. 

Uman tarife ko.U.,oaa din 
ticareti bahriye mlcllriyetiacle 
toplanlDlf, liman firketinia yeni 

itleri arbk ltir ticaret İfİ olmak· 
tan çıkmlf yollar, k6prliler gibi 
umumi menfeatlere yarayan bir 

Llmlm flrkdı IJillası 

taleplerilli tetkilce haılamlfbr. 
Liman firketi kamimyoeca b

ballla& teklif ettiii yeni tarif9 
için ababı madbe rapormada 
aon bet ay ~da 80008 llra 
zarar ettijini1>ildirmekte, m&Y.. 

na ve kaJlk llcretlerine ellİfer 
kanıt zam yapalm1_. i.tem.k· 
tedir. Bundan maada demir, •· 
ko gibi inpat .....,...in 
nakliye lcretlerinin de uttad
mu firketin metaBbi ara..mfa. 
dar. Din bir karar verilmemlf
tir. Gelecek hafta ba tarife 
tekrar ı&rllflllecektir. 

Hndl B. dlJOI' ki: 
ı.tulnıJ IJmam ile ..,...ı 

olan kom.,_._ ...ctlli ra
porda Hmınm c:leYlet lllclamatma 
almmaauu teklif edecefi yazıl
maktadır. 

Ba la_.a limU firketi mil
diril ile ................. 
mize Hamdi B. fil ilehatı _.. 
miltir: 

- l.lmen iflerimida clkelme-
11 için llaktmetia-- .. tanfp 
edecetl her hangi bir ıeyfn ha· 
rlclnde tlrketfmliln en afak bir 
talep ve mtltale• varit olma...,. 
tır. Uman •1etimizi ııW. et
mek n Hm•an•m aaod.,.. 
limanların idare mulleriae UJIUD 
,.ldlde ifletmek arbk her kuçe 
kabul Milmit bir pyedtr. 

Ba pye, &ir mflm etaalı pren
siplerin meydana çıkmama M

bep olmaftur. Dualar da her 
memlekette oldufe pbl liman 
itlerinia umamt himaetler arama 
tlrme9i suaretiacleclir. Limu 

tekil almıtbr. Liman itlerini i~ 
tiyazh ticaret firketleriae detı-

retmek u..ıo her mrtlalrette 
terkedilmit sakat bir tandır. 
Şunu da ill•e etmek ~ 

ki liman ifleri deyince batıra is
minden dolayı her nasilla liman 
firketi gelmektedir. Halbuki bu 
tirket umumi menfaatlere hiz·· 
met noktaamdan hüktlmetçe ya· 
Pıhmt •e aermayeai hllktmeta 
ait bir talamil ve tahliye firke
tüaden bqka bir .f•Y delildir. 
Tahmil ve tabliye haricinde lf· 
mam itlebnek lserinde firketm 
en ufak bir aWra.. Ye YUlful 
;roktar. Meftml balıeolan liman 
itleri blabOtlla baıka, liman ~ 
ketinin Yazlfeai büıblltila bqka
dJr. Liman firketi yalnız deniz· 
deki liman vesaitini itlebaek ve 
denizdeki amele ve ma'fllaalan 

disiplin altına aolmak İfİDİ yapar • 
Ye bu itleri de cifti' ecnebi H
•alarclald a)'ni ifJere nuaraa 
faik denecek tekilde Jfaya dahi 
muftffak elmUflar • 

Banu .ecnebi ve bitaraf •eai
kalarla iıpıt kabildir • F u•t 
yakanda dt a&yledijimiz pbl 
muvzqu babaolan li•an itleri 
Umu firketiaia Japbtı YUifeler 
olmaktan ziyade bl.bGt&a bu-
mm hw~ kalma iflerdir • 

811111111 içia bir taraftU ,.., ... 
llUf iyi bir ftliyet bllttha u ..... 
iflerini ıalllı için klfi tetbiaı 
u,ılmaı. 

Avrupıye giden ve 
gelen tılebemla 

Ticaret odaamca iç aeae 
evvel Frauaya uaayi tahaiUne 
......... Masaffer Ef. bir laaf. 
tap lraclu latnbala d6aecektlr • 

EVYelce imtihanı kuuq 
oı.. Ekrem Ef. ele yakıada AJ. 
mu7aya 1a11ayi tahliline rta
clerileeektir. 

"VAKiT •'" tefl"Ucaeu ıe bir 'ok kereler kendi kendime.,,.. tiiinis doiru mu? Ben'°" tetmina• f&lllmm h111111iyetlerine kahımü 
maıumdur. Fakat bb kadınlar ya- tmm ıatmala mecbur kalmq. adabı muateret kaidelerine mUft• 
pılniaaı lbım plen feJ'leri yapan Kadın bir facia akt&ii Lalini frk •ıclD'7 
dflılnceli malıltldar defilb ki ..... talandı. Yapma bir teeuürle: M..-bın a,_la kalktı K dini 

Mla Sen JCler bu IBsleri IB:yler- - Ne cliyorıunuz? diye ba1Jı-11ç nptediyordu· · en 
ken çantamı 8'b. içinden a;ynuı· dı. 1tallah bu tarianm ulı ~- S il · · 

_.,.-/ 

BU Kr-~DIN ,jf 1 1 

Dl -L---aJı -ı&züae L-1_._ B" •U Demek L--~- • tiJcam al ak • • • 0 - ua VllDe cevap Yermekteft 
~.., ,.. UllKU. ır ıaı uemm an am ıçm ııtinlrif eyledii" . hübı bUfc 

,,. . parmak hareketi ile f&Pbundan onu iildürdüiüm tahmin ed•or? mi, yoka& ıizi d.~n;:j.. .. ~ 
Y ... : S. S. V• Dıyn Nü:t.deii: Om Feh ~ ~ d~~· itini bitir- Matkam ayni eertHlde ahtiDe kurtannaja ça1;!..ı.: unlu.. ı: 

KATİL DEGi~ :~-fJ-ç · '//1 

L.__1nl.~ - ~x 

~ __ ıı-~- niDlze ı.mı.... • m dilden aonra aadennı tekrar mfld· devam etth n d:&·üiı.. 1 deci~ ' 
- ~ ~ uu. Siz hlll nelerden bahaedi- Clei mnumlye lralchrclı. Bu hareket- - Ytis'-tı Fllp Lekolda Ben- 11 KMT UJ?rum 1• 

Wr ._.,~• ~? • :ronuauz? leri ~en mUldlwaeJe laftletin- IODU lldflren tabencamn &J'Di bir adm hır d~ durakladı. 
- R9t Wr 65 dakika DOima- - Sllpbenlscle haldı ldVı(ana- c19n daha u elwraatl *' verclfllal tabuca buluaclala clojru ma? Sonra ceYap verdı: 

..... ~ tealim ederim. vU.: Ma.,j .._iyorclu. Tabii •~et Mar- KD bet çapmda otomotik bir u- - EYet ıimdiki halde bir te• . . - , •• ,.._? . Markam tize f1lll1I .a1111eJ'im Jli kamı biru daha imardı. Vamm lcer tabancaıı 1 li5ylemek iatemem. 
L - - ~ ?ti7• 'bir eler ben Bencooa Bldfinnek iste- enelce aiyleclHderlii habrlamua JCadma, nifalllııınm ismini iti· Markam iki elini yaaıhaaeti• 
w itli .. ~ yol 1ok· aeydiın hem timcliye lraclar belde- 1 lieJld it faa:ya •aracaldl. dlaee, bir durplunk çBktü. Derin nin ÜltÜne dayamlfb, sonlu: 
..... mes, hem ele bu 111retJe 1iareJret et Biiu IUlt1lllİtall aonra diha eert eterin nefee aldı. Geldiiinclenlteri - Ne yapbinuma farlanda ........ • °"'" Ofloe ileı wdim. Bib- llliLıri 3 Mr ifiiıle ile -.ı..ı takmdıiı oalıte taYn lııı..ı.tr. R-•-? .\aı.tddı. amlı: ııial ı.. 

:!'.. "' •aLIEmnscfelsi yadedinb, derler. Bu mealCle - Sis Bemon 1 .......... de- ai detifti. Falrat kendiaini çabuk odada daha faala alılmymamak 
lltliilHI edıcıek ~Arap, bir de Latin darbı MI.tile bonacla ıpelittlaa,on :yap- topladı. Gene ma.tehst Mr tala l&m! 
.. r ..._ ~- vardD'. Fakat buna~ • ••ııı••? ıümle: J>iklretle ...._ büı,ordum. 
..-11 ıtdli or sflii konu- ılnden nefret ebneldı1lm için il_- GflriiltU!G Mr bhlraha bu male - Ben Jiiabatı Lekı.. ail&lı- Gls bpalrlen belirli belinb titri• 
.., 11 1 ,....un Ben- um ple~ bir çok hadlaelerfn vu- oevap ftl'Clı: . lanmn marbmu " çapım Wç ,_, •bp bpal'l)'ordu. He,_..... 
... ili tflr111ate :,.cHais. Lokanta· ima ıelmıt olduiunu da .a,liye- ~Bunu aae matl&k mulateNm bir zıman aormaclım, dedi. m s&t_._ Y•ıbe tlelil bu idi. 
~ .. '"-ıai .• ETiniıle IUl bı1"ırlm. .. - .a,ı-qm.. - CiDa,.u.a bir ... ..... Mellıam; ditlerini ..........._. 
Wilıe .Jf!.1 4! S.PMD aaat ya• - Şu halde neden beraber .. Evet.~ ·deliceelae oı-cl1111. H .. ,..._.mm aizi si,.,.t ecleıek 81• ela. ZBi çalaeaiı ıın.da 16zlerl 
,...;ı. b:ıJl{i. Ertell 1&bah çan• mek yediniz? -, ~· hil bir ~~~n. Z.•Nd• ~ adünç ""'ili lcldiuma • Vw~. --~ne ilifti. Bir dakika 
•·-il- -ı':lıl....-1--:..:... • d b Do~· Bu ı· L-- nm ru P..-. ~•1)'1111. d..nüz? tereddut ettı • 
.._ - ~--.... - evın e u· - ~·- • • IUa 1 """ tt. - Bu o~nda ~ para Jsa..L..-.&. - Müddei ut ızd 1..-, ild" m; 7- ~: (Devamı var}. 
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W~OCJlliJ! Türkiye hakkında nikbin olalım!~§~_§~. CENNET 
ismet Pş.nın nutku M. Hansens Y alovada irat ettiği 

nutukta iktisadi vaziyetimiz 
hakkında ne söyledi 

FEDA YJLERI -55-Yaz~an:Ö~HCU1U~m==. 
Ankara Hukuk mektebi mezun

larının diploma tevzii münaıebeti· 
le Bqvekil lımet Pqa Hz.nin irat 
ettikleri nutuk ıiyast veziyete yeni züccaciye 900,000 lirayı tutuyor ki 
bir vuzuh verdi. bu miktar Türkiyenin ithal ettiği 

MiHet meclisi yaz tatili yaptık- camların hemen yekUnuna müsa· 

-99-

Haldun buhran 

Gamlı düşüncelerden 

içinde .•• 

kurtulamıyordu 

tan hemen bir L-- gün sonra Şark 'd" ' F l 1 ki yüka' ı "'1-- l mava yakl••• ~ vı ır. - akat bana öy e ge iyol' ya e e yuııüe ese .1 ....,. 

hudutlanmızda zuhur eden isyan Yüzlerinizi bir anlık guaıalan· ya Melike ve yahut bir baıkaaı teh mıt gibi görünmü!~ü. • .. ceJı 
ve tekavet hadisesi tenkil hareketi dırmağı göze aldırarak hepimizin likededir. Haldun atın;m uzennde .duıe 

1 
noktai nazarından ehemmiyetini b ·· k '" i•tigalı",.....:-w· .. ı · · b" Haldunun bu kehaneti kardeıi· derecede kendınden geçmıf, faka ugun u :r ...... ı ıoz erımı ı· ' . lAh d 1_ d. lerek• 
kaybetmif olmakla beraber bu gibi · h l ... .. · .. ni korkutm.u§tu. Fakat geri dön· bır a za a ~en ıne ge • • 

hrmeden atır atmagı munaaıp go k . kA d z d kard · B"ttit Muhakkak Melike ve 
hadiselerin istikbalde tekerrürünü rüyorum. Buhran, buhranlar, Is- :1ee te:i1t:~~~k i=fed~~ eıı· ya bir d~ğeri öldü! demitti. • 
menetmek noktai nazarından orta tanbulda buhran. Türkiyede buh- Fak t ı d d b" Zeydun onun bu kehanetınde. D d .. . • , - a on ara yar un e e ı· 

~yapılacak nıuhım b1r takım va- ran, Amerikada buhran, Belçikada lir miyiz? Madem ki yardım ede· titremiş: . 
zıfeler vardı_r. . . · buhran velhasıl cihan buhranı •••• meyiz, Allahrn onları korum.uma - O halde~ hemen. d&nelım ve 

Şayanı dikkat hır cıhet olmak ş· d" kadar Bel .k b b d dua edelim r onu takip edelım, demıt-
üzere bu husuta Şark hudut kom- ~~ ıye 1 k 1 çı a u ran ~~ - Hakbn var! Fakat Haldun ona teaelli vere-

1 d b. . M. Hansen dıger mem e et erden az zarar gor iki hır" d ak. ld zlann rek ilerlemeyı" tavsiye etmitti. 
§UD1UZ rana a iZi Vazifeler te• .. 1 k bo 1 • a er' S 1n yı 1 • d• mn 

tt ·· k dir du, ası ıstırap çe en raa i emı altında Kumlar üzerinde gidiyor• Kudüs ile aralarında ye 1 

re ;P ~°:': te •. • . Ele~ ~irketi müdürü ~· oldu. , }ardı. ' kadar kalmıftı. Haldun ile kardeıi 
en ~eketinın artık nıha· Hanaeıın Belçıkalıların y alova zı· Türkiyeye gelince: Onu açıkça lkiıinin kalbi de insanların en Bittin köyüne varmıtlardı. Burad~ 

yet bulmak uzere olduğu 111 ıırada yafetinde verdiği nutkundan hula· aaızca töyl' . ki b büyük te.elli ve ku~et menmbaı· bir müddet ietirahatten sonra Sı• 
,Şark komtumuz lramn bu mesele· ıaten bahsetmiştik. M. Hanaes, ve P~~ t h kla ~yeyım"kb. . u na dönmüt ikisi de geride bırak· yon kapıımdan Kudille girecekler
de nasıl bir veziyet aldığım b ·ı- kıymetli bir elektrik mühendisi ol· mem e e b : n ~ nı ınun. bkları iki fedakar kadmın kurtul· di. Bu köy ile bu kapı arasmda bir 
mukabele bu v . t k 'b··~ malda beraber muktedir bir mali- Mahsulatı a uıuı zırai olan bu maaı için kalplerile dua ediyorlar· vadi uzanıyordu. Vadinin aonunc1a 

t. I • azıye e &111 u • • ye mütehassısı olarak ta tamnmıı· memleket, zengin toprakları, . ha· dı Zeydun biraz tesliyet duy· bir dağ uzanıyor ve daim te~ln~ 
mel ıdn.~ı. bar hattı hareket takip tır. Onun için Yalovada söylediği rikulade iklimi Avrupa ve Alya d~ğu ve ke~dini metin hisaettig"i de iki güzel ata binmit bir erkek 
ey e ıgını ô" k • · fk"' tk ikt" di 1° ·h 1 · · d d grenme ıçın e an u· nu un ısa ve ma 1 cı et ennı arasındaki emsalsiz veziyeti coğ- halde zavallı Haldunun ıstırabı git ve bir kadın uruyor u. 
mumiye hadisenin ıafahatım bü- aşağıya nakil ve tercüme ediyo- r· . "ddi kan tkaAr halla ve ti'--e ıiddetleniyor içinde adan- Bunlar kimdi ve ne iatiyorlar-.. k b. A ra ıyesı, cı , aa ~ , 
yu ır alaka ile takip etmektedir. ruz: . milletinin ıaadetini arıyan münev· bsı mütemadiyen artıyordu. Bir dı? • K dilse .:.S 
lsmet Pqa Hz nin nutku her e "Belçikanm sekiz mılyonluk .. • •1 kaç ıaat evvel ölümden kurtulan Haldun ile kardeıı u ~!'" 
Clen evvel bu· m 1 • hJn~ nüfusu 30,400 kilometrelik dar bir ver ve vatanperver hükUmetı 1

• e Haldun edeta ölümü temenniye den ve firenklerden mütete":ldl 
eae enın saha dahilinde ya•ıunak mecburi· yavaş yavat olmakla beraber emın ba•lamıtıt. olan bir kafileye katıldılar. Kafde, 

manzarasını t b"t mı· t" B • · :r :r :r d·ı • bakan 1) 
1 

b eı 1 e lf ır. u ıti- yetindedir. Bu arazi aon derece adımlarla seneden seneye faaliye· lki yolcu bütün gece ilerlemiı· dağ batından ken ı enne . 
cı:i. .~. du nu~ yalnız memleket iş]enmit olmakla ve ziraatta en mü tinin bütün tubelerinden terakkiye lerdi. Sabaha doğru onlara rehber· b~ i~i atlll? g8rerek tru~ et-
•• 1 ın e degıl, hudutlarımız ha- kemmel usuller kullanılmakla be- doğru gidiyor. lik edenler geri dönmek için müsa· mıftı. ~e~ı bun.lar ka. e?e ~ 
ncınde de mühim akisler tevlit raber bu kadarcık yer nüfuıu aala lıtanbulumuza gelince: latan· ade istediler. iki birader, tekrar e~~k. ıstıyBn ~ır ::ı~mnJ!:Ü~ 
edecek mahiyettedir. iqe edemez. Şu halde memleket b I d" ünkü b d firenkler arasına kanıacaklar ve lerı ıdıler ••• e kad a

1
J,"!1' • • 

Batvekil Pata nutkunda Ağn aneak sanayi ve ticaretle ya§ıyabi· u umuz ıyolrum, ç ura a Kudüae gireceklerdi. Yeni doğan a!datmakkt~çıKnaf"l ı~ e dıaeaJ ~== 
h"d" • • k lir yaşıyor ve ça ı§ıyoruz ve onun aaa· .. .. ıkl onlan hem mem• hır .erke ı. ı enın ur u•-

a ıaeıını ço gijzel teırih etmit- . d '-~ .. ı·· b" • d gunun ıf an, .. .ki tlı t eden aıağı imne-
t • • H , . ki" . . Mücadele gayet ıedittir. Kom· et ve teıuımu u ızım aaa et ve nun hem mahzun eden bir manza· goren 1 a . ' ep "kti F 
ır. er ıan atın ta ıdi hır safha- d . 8 k" üt• •• •• d kti 1 b 1 U kt K d' ., baıladılar Dağ pek dı • a• 

ıd ğu ~b b zam devletler var ır. 1914-191 te anı umuz eme r. atan u u· raya kavutturdu. za an u iiı ge • d tarla 
•ı o u gı i u hadisede milliyet barb" f b .k 1 mahvettı" hakkı daki "kb" ı· ,.. k hr" d ğl .. ·nd örunm"' u··, kat iki atlı, muntazam a ım 'd .1 • • ı a rı a armuzı • muz n nı ın ıgun o a· fe ı a ar uzen e g - • . 

1 
d 

~ı en teyın de hır takım sahte· Harici piyasamızı makine ve ali.t· dar katti değildir ve bahusus yalan tü. Şehir, surlarile, kalelerile, ye· ınıyor ar ı. • · 
karlara, dolandırıcılara takilt vesi· tan mahrum etti. . t"hdaf tm Bu • hrin ni doğan . güneıin kızd renğini al· Zeydun kardeııne: ? ·~ dl 
1 • d"ol• • zamam ısı e e::ı:. se y 1 akt b . t" Ö Hatırlıyor musun ue • 
ePıı ve~ 1$,ını görüyoJ"UZ. Kendi ya· Bizde mevadı iptidaiye olarak a' f t" • • it'" t im mııtı. a mz uz a azre 1 mer - d kt • 

ı !P ı.sm l . • . . .. .. .. .. d B mevcu ıye ı ıcanyesı a ua o Uf cami inin tepeaine koskocaman bir Bu bizim Beruta var ı an tl°nra 
t f&Dla armı temın etmek ıçın dıg-er yalnız maden komuru var ır. a· olC:Jüğundan derin bir buhran geçi· 1. d'k"l . . Ö . • •• d "'1 ak Cebele gidiıımize 

memleketlere sahte milliyet, sahte kın Kongodan getirtiyoruz. Diğer . y . b. .. -""'- ~a 1~ d 1 dıik~11ttı.b ml.ebı:ın .~1 
1~ beag ar ,ar mu? Bu iki at alev ile 

• .. ak km . • bütün ihti acatmıız ithalat ile te· nyor. em ır muvazene anca.K uzerın e ı en usa ı ın gun erı nzemıyor . .... • 'H I b 
aıyuı m sat •0 ak ııtıyen te· d "k 1 y fedakarlıklarla elde edilebilir. sayılı idi. Bu salip oradan düıecek· dumanın eılen degal mı?. e e u 
tekkülat vardrr ve daima olacak- arı .. 0 ~ur. .

1 
.. fu Maamafih, yeae gelmeden mü· ti ve bütün bu harp onun için vu· Arap Alev ile Dumam ıetıren Ara• 

tır. Bu vaziyet Türkiye." lran bu~ dTlrkiye~~ ~~ mı yon nubbsa cadele etmeli, tesisatı ve teıkilab kubuluyordu. ha benzemiyor mu? Sonra yanmd • 
dut meselesini kat'i ı~ette hallet- be e. 760 ın oKm~~~ m~a ~ iılah etmeli, fazla "konfor,. ve ko- 1ki birader bunun daha kolay· daki kadın Meırurenin bpk:ııı e-

... . . arazı mevcuttur. a ı 1 zer arazı laylıklarla müıterileri celbetmeli 1 ki · · • ! b h d ğ ğil mi' 
~egı ıcap etm.ektedır. Bu icap bi· vasidir. Yer altı gayet zengindir. bö 1 d h . . .. 1 h l ı a temını ıçıl! u. ıe re o .'!'° . - .. . b. . d •ki 
zım için bir emniyet meselesidir I . • k .. . . T" ki Y ece a a ıyı gun er azır ama· ilerliyorlardı. Şımdıye kadar mus· Zeydun aozunü ıtı~~ e~ .~ 
Yakı T'" kl ·ı 1 nlıl . . klın_ı .ase pe. .musaıttır. ur ye lıdır. Anvera bundan fena günler lüman, hiristiyan yüz binlerce kişi yolcu ilerlemit ve kafılenın onun-

a ur er 1 e ra ar arasın· ahalısı azla ıktıfa eder ve çalışkan geçirmi§tİr. Fakat azmimizle bu· b h · · 1 feda etmit· de atlarım durdurmuılart erkek 
da büyük. dostluk . eıa1ları d:ı:r ve esasen çifçidir. Arz tütün, gün dünyanın birinci limanların· l ud~e sr lıtaçın scarhar: bu ıehirde Arap selam verdikten ıonra kafi· 

d Fak "ki l d h h ·· ·· f dk "b. kı d b" · ld er ı. u n a a a ın, ·ğ· f" var ır. at ı mem e· ut, aı aı, uzum,. ~ ı ... gı ı .. y· an ırı o u. . • kan dökülmemesini temin için, teh lenin reiıi tahmin ettı ı. ırenre ıu 
ket arasında büyük siyaset ve bü· ~~ttar nebatat yetııtırmege mu.ata Bahri meıaı~ bir ~ar~f~ bırakı· rin ıulhen teslimini teklif etmiı, sözleri ıöylemitti: • 
yük dostluk emellerine girişirken ıttır. . . ime~ !stan~ul tıca:etı buyük · huı· fakat ehli salip buna muvafakat et - Bu yanımdaki kadın benım 
normal münasebet tesisine imkan . Türkiye z~r~!le ?1kitaf ederek ran ıçı~dedır · !,dagaza, satıcı, vası• memif, kan dökerek ve. her vahıeti en yakın akrabalarımd~n.dır · . Ku• 
olup olmadığının 8.tikir olmaaı la· zıraat usullen ıslah olunarak, mez· ta, ban~a~ar luzuı:nun~an çok fa~· irtikap ederek bu ıehirden gene düı civarındaki validesım~ ~run~ 
~mı~ır. Bunun ~ebdei de hudutl~r ~ arazi. •.athı tezyit olunarak zen· !a~ır. Nıçm mahdut bki~ .. muamela~ kan dökerek ~ık;mak . ~stemittir. gitmek istiyor. ~alCat ~ cıvaraliki 
uzerınden emnıyet teeasüsünden ı· gınleşebılır. ıçın .bu.muazzam teş. lat olıun. Sultan Salahattının teklıfıne cevep kabileler benım duıma..nımdır. 
barettir. Bu gayenin istihsali bizim Binaenaleyh Türkiyenin iktısa· Yenı hır adaptasbn hcap eder ve vermek için Kudüsten gönderilen Onun için onu ben götüremıyorum. 
için bir meşru müdafaa meselesi di gayesi Belçikamnkinin aksidir. 0 .•_uretle ~~ Yb. . udutlar. da· elçiler, 'oradaki ehli ıalibin son da· Kudüsün cenup kap11ınd!i- oDQD 
old.uğuna göre bunun her türlü İca· Türkiyenin arzı ona servet ve aaa· hılm~e mubim ır tı~i fa~lıyete kikaya , ve kanlannın ıon damlası· validesi ile diğer akrabalan O!'U 
babndan memleketimizin çekin- det temin edebilir ve etmelidir. mevkı bulun~r.k~aat.ı~de!,1':?· 1!- na kadar harbetmeğe karar verdik bekliyeceklerdir. içinizde bu b,z. 
mesi ihtimali kimsenin hatırına bi- T" k. b. ·h t t" t• IA tanbulun ımaı ııtıkbalını dutundu· lerini bildirmi•lerdi. Bu yu'"zden me' t"ı •1fa edecek bir kimse var mi? ur ıyeye ır ı raca ıcare ı a· ... ·· "kb • l' "" d h ku :r • 
le gelmemek lazım gelir. zıındır Sanayi de inkitaf etmeli gu~ zaman nı ın ıgım a a V· Kudüse kartı mühım ha:ıırlıklar Kafile reiıi Ara.hın ne dediğinl 

Milli para ve iktisat noktasın· bahua~h mevadı iptidaiyeyi mem: vetlı .oluy~r. l b ld b" .. yapılıyordu. anlamamı§ kafile içinde Arapça 
dan vaziyet tudur: Şimdiye kadar l k tt "hz •. ku t Fılhakika ıt1an u kta lr Turk Haldun ile kardeti ıehri uzak· b"ılen biri ~ranırken Haldun ilerle• 

l tkik . . d e e e ı ar sanayııne vve ver· sanayii te§ekkü etme edir Ame· "k akı d b h" yapı an te at netıcesın e para- mel" d" F k t .. h dd . ... . . · , . tan temaşa ettı ten sonra y n a mit Arapla konuşmwt ve u ız• 
mızın kıymetini muhafaza etmek f 1

1 ~~ki af a sana:ıın ! den lenı~ çoklugu, veaaıti nakhyenı? vukubulacak harbi düşündüler. meti ifa edeceğini aöylemitti. Fa• 
için her aene üç milyon lngiliz li· ;idrr ta 1 şayam emennı e· berrı ?lsun ba.!1r~ olsu~. ~esret!, Ehli ıalip bu harbi devem ettirmek kat Arap Haldunu tanımıştı. Bu 
raaı tasarnıf etmek mecburiyetin- .: • . . • elektrık kuvveti una musaıt hır te haksızdılar. Hattin hezimeti on· Ara onlara Alev ile Dumanı ge-
deyı"z. HükUmetçe alman tedbir· Turkiye ıle Belçıka araaındakı saha hazırlamaktadır. imal olunan lara neticenin ne olacag""mı bura· • P A b t k d" . ı·'..ıı· .. b t ld ., s· . . . . 'kt kt . ' tıren ra ın a en ısı o • 
ler bu eıaaa istinat etmektedir. Ge- munaae a naaı rr · ıyaaeten ıyı· mensucatın cınıı ve mı an no aı da onların tutunmalarına imkan A b •· •· • 
ne bunun içindir ki harici borçlar dir. Ve zaten bqka türlü olamaz nazarından §ayanı kayt terekkiyat kalmadığını anlatmı•tr. Onların bu Fakat huni rfa ıl taknımıt gakoruf~-

1 · • ki T" • i .. b t dah' • ·d· hutt · :r mek ve onu a az a onuım 1 
mese eıımn halli gayri kabili içti· • • • ıcır munase a ı ıyı ır. meş ur. hezimetınden dersalarak uzaklar· . .. h d'" ·· ·· d'" 

b. f . kAf' d" y M . .• . ki f d. . l • renklerı !UP eye U!Urur u. nap ır zaruret te§kil etmektedir. Fakat zayı ve gayrı ı ır. a· eşın sanayn •?. ıa e ıyor ve dakı mem eketlerine dönmelen en H ld k d nın bindiği atı tut• 
Mali vaziyetin ııla,hı için yeni pdan iıtatiıtiklere bakılacak olur• salah buluyor. lpçı~ık te öyle .•• doğru hareketti. Fakat ehli ıalip a ~n d~ 1bnı anına götllr-
vel'gi kat'iyen mevzuu bahiı sa daha münaaebatı ticariyenin Yakında lıtanbul çımento fabrika· böyle hareket edeceklerine bunun m~' ve den 

1 
a An yb . . 

'-' "" "ld* ç··nk·· · l k b b" k kt d • k" f tt' ·ı l 1 k t l" 1 · k · · ·ı · • l h b. 1 · mus on an sonra ra a. aegı ır. u u vergı o ara u ır ço no a anın ışa e ırı me• arı meme e e azım o an çımen· a ıını ı tızam etmış er, ar ı iı· ~ 1 

8
. . t d b"l"rain! de-

l k . d".... b ·ıı . ı · · ld .. t' . t t . d ki d" B .. k - ıze emnıye e e ı ı meme etın ver ıgı para u mı e• sıne uzum o ugu ne ıcesıne varı- oyu emın e ece er ır. ence zumsuz yere uzatmaga arar ver· .. B" b k d d d·""niz yere 
tin umumi hizmetler için verebile- br. Ticaret odamızın sebebi mev- latanbulun atisi ~undadır: Memle- miılerdi. Buna kar,ı yapılacak it, ~~ş~•· .. ız u a akrını be ımgıa t••l:-

... i h d d d' . "k• d l k t k t• d • t"d . . . "b h b• b" 1 b" . 1 goturur ve onu a aı .....,. .1&&.11 cegı azam u u a varmıtıtr. cu ıyetı ı ı ost meme e e ara· e ın meva ı ıp ı aıyesımn ı za· ar ın ıran evve ıtmesıne ça ış· . 
Maamafih mali ve iktisadi nok- ımda münuebatı iktisadiyeyi in· rmı esas ittihaz eden milli sanayi, maldı. ederız. .. . 

tai nazardan mütkülatımız mevcut kitaf ettirmektir. da~a iyi esaslar)~ tekrar adapte Haldun, bu düşüncelerle meı· - Çok te,ekkur ederım. Fakat 
olmakla beraber para. ve tasarruf Türkiyenin ıenevi ihracatının edıl!°!• .m:"hdut tıcaret; .b?nun kıy gul olarak, bir türlü kurtulamadığı yol eın~sında. bu kadınl.~ .. k?nuı: 
mülihazaaı memleketın en esaslı bedeli 150 ili 190 milyon Türk li- metan~ ıstısg~r etmemelıdır. la~an· ruhi buhrandan sıyrılmağa çalııı- ını~acagınız~. ve o~un y~z~nü d 
bir ihtiyacı olan timendifer siya• raaı iken bunun ancak iki üç mil- bul gu.~. g~tıkçe seyyahların zıya· yor, fakat buna muvaffak olamı· ~aga t~şebbuı etmiyecei~ıze e 
setinin tatilini icap edemez. Nite- yon Türk liralığı Belçikaya sevke- ret ettıgı hır belde oluyor. yordu. Onun gözleri hep karanlık· soz verıyo~ .. musunuz? · 
kim bu ıiyuet bugüne kadar mu· diliyor. Belçikanm Türkiyeye olan Şu halde, latanbul hakkında bed lar görüyor ve bir kadının adını - Tabu! 
vaffakiyetle yürümüf, şimendifer• ihracabnda en mühim mevat ma- bin olmıyalım ve Türkiye hakkın- telaffuz ederek ondan istimdat et• A - O halde Alev ve Duman he-
lerimiz Anadolumuzun yanımı at· den, makinedir. Bunlar ıenevi bet da nikbin olalım. Hulasa olarak tiğini hiaaediyodu. Bir aralık Hal· lal olsun! .. . .. • . 
mı§tır. Bu muvaffakiyet tutulan milyon liralık bir miktan bulur. ve cesaretle çalııalım, Mügkflattan dun etrafında garip bir rüzgann Arap bu ıozlerı soyledılrten aon 
yolda gösterdiğimiz ıebatın kıy· Mensucat 4,300,000 lirayı bulmak- ihtiraz etmiyelim. Vazifemizi her· estiğini ve ıaçlarını dalgalandır· ra ~er! dönmüf, ve ka~:! :: ho.reket 
metli bir semeresidir. ta ve bahusus pamuklu mevada kesin hayrına olarak hüınü niyet· dığını hisaetmit, ruhuna derin veletmı§tı. J 

.At.efuHeı .A.aUH inhisar eylemektedir. Mevadı le ifa edelim. semavi bir huzur inmif, b~tün dün· (Bitmedi), , 





Mahmut Sadık 8. dün 
öğle üstü defnedildi 

Seyrisefain 
Merke.ı acentesi: Galata K(Spril başında 
Bıyoglu 2362. Şube acentesi· Mah

mudiye Hanı alanda İıtanbul 2740 

[Ust taralı 1 inci sayı/ada] B. de bir nutukla teeuürlerini iz·•,..-------------• 
Bunlar arasında, üstadı Gazi har etti: lskenderİye SÜrat 

Hz. namına ziyeret ederek habrını Son sözleri t 
soran Afyon Karahiıar meb'usu Olünciye kadar kendisini kay· pOS 881 
Ruten Etref, Matbuat müdiri u· betmiyen Mahmut Sadık B.in son (CUMHURİYET) vapuru 1 
mumisi Ercüment Ekrem, Matbuat sözü: "ailemi Gazi Hz.nin hima· ağustos Cuma gilnü aaat 13 te 
cemiyeti reiıi Hakkı Tarık, Serveti yeıine birakıyorum.,, demek olmut Galata nbbmından kalkarak 
fünun (Uyanış) sahibi Ahmet lh· tur. 

cumartesi sabahı lzmire san, Ubeydullah, Vali B. namına Matbuat cemiyeti üstadm aile-
ğönderilen matbuat memuru Şe~si sine icap eden muaveneti aöıtere· ve akpmı lzmirden kalkarak 
Beylerle Matbuat ve Devlet Demır· cek ve meclis açılınca merhumun Pazartesi lskenderiyeye vara
yollan erkanı vardı. ailesine hidematı vataniye tertibin- cak ve Çarpmba lskenderi-

Ercüment Ekrem B. Mahmut den maa, tahsisi için Hakla Tarik yeden kalkarak İzmire de uğ
Sadık Beyin eski arkadatlarından ve Rüten E9ref Beyler tarafından rayarak fstanbula gelecektir. 
olan Hariciye vekili Tevfik Rüttü bir takrir verilecektir. 
Beyin teessürlerini de merhumun Mahmut Sadık B. ve Hat-
aileaine iblağ etmiıti. b t C t ti 

M h ki . d 1 ua em ve er umun tez yesı ve ua ar . • • . ... 
ifa edildikten sonra cenaze alayı Matbuat cemıyeti reıslıgınden: 
teıkil edildi. Bugün bir gazetede çıke:n .. b.~ 

Onde polis ve zabıtai belediye m~kale, Mahmut Sadı~. ~~yın olu
memurları, bunları müteakip üsta· munde!1 d~y.duiu tee11uru, ·matbu
dın mezarına tevdi edilmek üzere at cemıyetının merhumu yardımsız 
getirilen üç büyük çelenk, sonra bırakt.ığı muahazesile birlikte ifa
hürmetkarlarmm omuzları ve elle- de edıyordu. 
ri üstünde yükseltilen tabut bulu· . . Maddi ~·.~ata kartı nazar !e 
nuyor ve bunları merasime ittirak ıt~~~dını ?utun mesle!'t~tlann bıl· 
edenler takip ediyorlardı. Alayın dıgı ve bıle~e~ ıev~ığı Mahmut 
iki tarafında bir askeri müfreze Sadık, kendısınden zıyade baba ve 
yer almıştı. Cenaze Zühtüpaşa ca· büyük baba ~l~ra~ y~re~e~ b~ğ
miıi önüne gelince bir askeri kıt'a l~ndığı d~ha _ıkı aı~enın ıl~ıhakil~ 
tarafından selamlandı hıç te genıt bır aeçınme halındeydı 

K ı k · · d denemez; fakat kendisini cemiyet 
ızı topra ıstasıyonun a ortasında her türlü alakadan mah· 

Cenaze nama~ım müteakip .. t~· rum kalmıt göstermek Mahmut 
b.~t .~ızıltoprak ıs~.asyonuna gotu· Sadıkın ruhunu incittiği kadar bi· 
rul~u. lst~syonda. uı~adın ru~un~ zi, epeyce ıümullü olan ailesi te· 
fatıhalar ıthaf ed.ıldı. Son vazıfesı bekesinin ve reıml, gayri resmi 
olan ~e~le~ .. J?.em~.ryollan .mecmu· teıkilat ali.kalarınm Mahmut Sa
·~·. mudurlugu m':1n!se.betıle ken· dıkı sevdiklerini, aradıklarını, tak· 
Cl.ııme ~arşı son .. bır ıhtıram ve te~· dir ettiklerini inkara çıkaracak bir 
cıl es~rı. olma~ uzere Devlet .. Dem~r yola sevkeder ki yanlııtır; bunun 
yollan ıd~resı tarafından gond~rı· tashihine müsaadenizi rica ederiz. 
len hususı trene cenaze vazedıle- Hakikat tudur: 
rek Haydarpaşaya götürüldü. M h t S d k B f t tti 

Merasime iftİrak edenler de bu .. . a kmdu Da 1 • ey
11
• ve a e • 

tr l H d .. 1 gı ana a ar emıryo an mecmu· 
ene ay arpafaya gıttı er. "d.'rü 'd. v b "d • 

k··ı . aaırun mu u ı ı. e u 1 arenın 
Tabut oradan Tıp fa u test kar· k d' · 1 .. ·· t M hm t 

Trabzon ikinci · postası 
( ANKARA ) vapunı 31 

Temmuz Pertembe alqamı 
Galata nhbmmdan kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek Te Pazar 
iakeleıile Rize, Of, SUrmene, 
Trabzon, Polathane, G&rele, 
Gireıon, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, lneboluya uğnyarak 
gelecektir • ' 

Kiralık kahve 
ocaklan 

Cumartesi, Puarteai, Per
ıembe gilnleri Mudanya ve 
Armutluya azimet ve avdet 
eden Ereğli vapurunun kahve 
ocağı ıartnamesi mucibince 
bir •ene mnddc:tle ve mlizaye
de ıuretile kiraya verilecektir. 

Kat'i ihalesi 2 Ağustos ta
rihinde icra kılınacağından 
taliplerin o gtlJı saat 16 da 
leTaam mOdOrlOğftne miraca
atlan. d k . ş ·fi k 1 a ırfınas ıgı mucerre a u 

§Ilın a ı erı er uyusu mezarı· S d kı h 1 h.. t 
ğına taıındı. a ı 1n rak,f& ııbna ho. an u~e e ~~~l••ıııll~lıııl•••••••••••• 

H .. · b'I' b' · ·k M' zam o a u ızmet ıçın tau.ııı 
useyınpafa ıe ı ıne ıtıtı ı· .. kü· b .. Anka dd lıtanbul .Aıan .Atfka MIUelerl MU-
K 1 • . d mum n ve urun ra ca e· 

mar ema ettının mezan yanın a · d I k d 1 ld i darlflllbıden: Müzeler idareelnce bir 
1 kb d b d. d. sın e ça ıtan ar a &f arm a ı ma 

:~~ 1~ı:' ma ere e e e ıyete tev 1 muadil olmadığı iddia edilemiye· sene zarfında yaptınlacak fotografl 
1 ı. •• • cek bir derecede bir maat almak· ve kllteler .kapalı zari 8118ulfle Afus-

Ercurn ent Ekrem B.ın ta ve bu kadirıinulık muhakkak tosun diirdttncü gUnU saat 15 te ihale 
nutku bildiğimiz budur ki bu maaıa mün· edilecektir. Taliplerin teraitl öğren· 

Ercüment Ekrem B. Mahmut hasir kalmamakta idi. mek Ozere Asan Atika Müzeleri Dahili 
Sadıkm mezarı batında heyecanlı Heyeti umumiyelerin tasdik et· MUdUrlUfUne mUracaat etmeleri Te 

bir hitabe irat ederek ezcümle de- tiği bütçelerle mukkayyet ve her teklif mektuplannı, teminat ak~elerfni 
bıiştir ki: muavenet için ayrı karar vermekle muhte'i oldufu halde, zarfiarda "fo-

- Mahmut Sadık B. çok kıy· mükellef olan cemiyet idare heyeti togn.f,, ifareti olarak Müzeler Müba
anetli, vefakar, mesleğine i§ık bir ise. hükUmet erkim nezdinde yap· yaat komisyonuna teslim etmeleri JA. 
muharrir, faziletli bir dosttu. tığı mükerrer teıebbüslerden bat· zımdır. 

P. T.T.U. müdür levazım ve 

mebani müdürlüğunden: 
Ankara telıiz iıtaayonlan ihtiyacı için 200 ton gazoil kapalı 

zarf usulile mOnakasaya vazolunmuştur. Münakasa 19-ağustos-930 
tarihine mDsadif salı gllnü saat 14 te icra olunacağından taliplerin 
ıartname almak için ıimdiden ve münakasaya iştirak ~tmek için 
de ıartnamenin llçfincü maddesindeki sarahat dairesinda ihzar 
edecekleri memhur zarfları tevdi için yevmi mezkfırda muayyen 
olan saate kadar yeni postanede müteşekkil ~übayaat komisyo
nuna mDracaatlan. 

P.T.T.U.M. Levazım müdürlüğünden: 
Telgraf fabrikasında imal olunacak pil mevadı iptidaiyesinden 

olan 5,700 kilo humzu sani manganez ile 4,600 kilo grafit kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiıtir. Yevmi münakasa 15 eyini 930 tari
hine mnsadif pazartesi gtınlldür. Taliplerin şartname almak üzere 
bergiln ve münakasaya iştirak için de şartnamenin üçüncü maddesin
deki sarahat dairesinde kapadılmıt memhur teklifname ve temi· 
natlannı tevdi eylemek nzere yevmi mfinakasada saat 14 de kadar 
Yenipostane mtıbayaat kpmisyonu riyasetine müracaatları. 

Çankırı vilayet 
cümeninden: 

daimi en-

Memleket hastanesine muktezi 60 kalem eczayi · bbbiye ile 50 
kalem edevatı tıbbiye ayn ayn bir ay milddetle aleni mllnakuaya 
konulmuttur • Alınacak malzemenin listesi ile ıeraiti mOnakaaayı 
havi kaymalar lstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet mlldliriyetinde 
mevcuttur. Taliplerin mezkür müdüriyete mllracaatla alacaklan 
izahat nzerine doğrudan Çankın vilayetine mnracaat eylemeleri 
illn olunur • 

Kok kömürü münakasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlü(Jünden: 
Ylikaek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kuk ton 

kok kömürll mevkü mtınakasada olup 24 temmuzda ihalesi icra 
kıltnamamışbr. 20 Ağustos 930 çarşamba gilnll ihalesi icra 
kılınacağından talip olanlann şeraiüni anlamak tlzere defterdarlıkta 
iktisat muhuebeciliğine muracaatlraı • -------------------

lstanbul kız muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

Mektebimizden bu ıene ve geçen ıeneler çıkanlardan lıtanbulda 
bulunanlann 2 Ağustos 930 Cumartesi günQ saat 9-14 te mektebe 
gelmeleri. 

---------------~·----
yarış komisyonu riyasetinden: 
1 Ağustos 930 tarihinde Oçfincü Handikap koıuıuna iştirak 

edecek hayvanlardan Rüçhan (64), Poruj (62), Tayyar (58) kllçllk 
Ceylan (58) Cazal (57) Aluı (55) Mercan (55) kilo taııyacaklan 
ilin olunur • 

Mahmut Sadık B.in matemini ka - bütçesinin bu aon iki ıenelik -------,,.-------
yalnız bizler değil hudutların öte· yardım tahsisatını hemen hemen FERAH SiNEMADA 80 akşam lıtanbul Seldzincf icra Dalrealnden: lstanbul Sekizinci icra Memurl•· 
ıinde bile bir çok insanlar tutacak· isimleri zikredilen iki matbuat rük- Cl5nüller melikesi Billi Dov. aynca Mahcuz vesatılması kararlaşan 1 adet ğundan: 929-2089 ve 3973 numaralı dOll-
lar ve burada bulunanlar gibi göz nüne tahsis etti ve pazartesi saba· komik konsol, 1 adet ayna, ve iki adet la.mba- yalar ile mahcuz bulunan bir adet 
)'a§ları dökeceklerdir. . hı yeniden yardım için telefonla KONPBR.ANS sile 1 adet kanepe, 2 koltuk ve 6 adet otomatik 2400 Ura kıymetinde Jokar 

Mahmut Sadık yalnız gazetecı müzakere edilirken vef ah ha be- Tayyare cemiyeti latan bul sandalyasile 4 adet setcade halıdan makinesi 8 numaralı ve 120 santim ka-
:.e muharrir değil, gençliğe fazilet rini alarak dağdar oldu. Bu defa T ibaret ec:valann 31·7·930 Per-mbe gü· hnhğında ve UOO lira kıymetinde n 

ık . d k k k b. d d ıubesinden: Fransa ayyare ·;U r-
te ın e en ço yü se ır a am 1• da cenazesinin kaldırılma11 maara· nü saat 1' te Sandal bedesteninde 88• keza 8 numaralı ve 100 santim eninde 

M h t S d k h d f .. · ı k ı k d cemiyeti resmi murahhası M. ile a mu a ı ma rum yafa 1• ını uzerıne a ma sureti e en iıi· tılacağmdan talip olanlann mahalli 2500 Ura kıymetinde Şafhavzm. maki· 
Fakat çok büyük bir servet olan ne ve - Mahmut Sadılon ölmesile ( Mari Manen) tarafından ağus- mezktlrda hazır bulunacak icra memu- nesi ve gene atmış santim 8 numaralı 
temiz vicdanile gitti. Burada top· alftkası kesilmiyecek olan - ailesi· tosun ikinci glinli (cumartesi) runa mUracaatlan Uln olunur. 250 lira kıymetinde Ruye makinelll ft 

)ananlar ona layık olduğu ve bek- ne kartı borcunu öd emeğe çalıftı. alqamı saat yirmi birde Cağal- 60 santim 8 numaralı 150 lira kıymetin. 
)ediği son vazifeyi yapıyorlar. Bunlar.a bir de hükümetin muh· otlunda Tllrk ocağında tayyare- Yükaek Mektepler Muba11aat Ko- de Alman fanila makinesi n 

Ahmet Ihsan Beyin telif zamanlarda muhtelif ellerle cilik hakkında bir konferanı misyonundan: Hakimiyeti milliye, gene 9 numaralı ve 60 1a11tim l'li 
nutku yaptıg" ı yardımlarm emri vaki ol· Dumlupınar, Gazipaşa yatı mekteple- lira kıymetinde CO'!afhavzın fanila ma-

verilecektir. Herke• gelebilir. rın· p t · '-- ·h · ~ Bunun üzerine Ahmet lhıan duğunu her halde §Ükrana değer ın ve reven onunıun seır.ı.e 1 tıya· kinesi ve gene 200 lira kıymetinde 60 
B. bir nutuk irat etti ve Mahmut bir hadiıe olmak üzere kayt ve ar- yaca düımüı lzaıına yardım eden cı ve Preventoriunıun (53) kalem alatı santim n 12 numaralı Alman fanlla 
Sadıkla geçen 48 senelik arkadat· zederaek Mahmut Sadıkın kendisi bir cemiyet olmaktansa cihazımız tıbbiye ve lab?ratuvar malzemesi ka· makinesi ve gene 100 lira kıy,mettnde 
lık habralarından bahsetti, mezarı için ula klfi ıörmediğimiz, fakat izamızı ihtiyaca düıürmiyecek bir pah zarfla münakasaya konulmuştur. 1 santim Potfvar makinesi Te 80 lira 
'bqmda diz çökerek ilave etti: bu memlekette mütekait veziyetin· kudret olıun 21 Ağustos 1930 Perşembe gUnU sebze kıymetinde 1 santim eninde Şanon 

- Mahmut Sadık bütün münev· de pek çok emıaline - hem de dev· Tetekkllr saat (15) te alttı tıbbiye ve llburatu· makinesi ve gene 75 lira kıymetinde 
~erlerin huzurunda diz çökmesi let kldretile - olduiundan daha az Mahmut sadık Bey merhumun refi. nr malzemesi saat (16) da ihale edile- ve bir santim ve bir adet: motlr Dd 
lazım gelen büyük bir insandır. görü memesi lazım ıelen bir mad· kası Cevvale Hanımlı kerimeleri Ne!- cektir. itaya talip olanlann yüzde ye- beygir kuvvetinde ve 120 Jfra kıymetıa. 
Onda doğruluğun ve yüksekliğin di müzaheret daima ailesinin müt· teren ve Semiha hanımlar ve ailesi ef- di buçu1' nisbetinde pey akçelerini Fm· de ı adet ve santim Mitfraymis)-oa 
haricinde hiç bir hareket görme· fik ihtimamlarile birlikte Mah· radı, merhumu son demlerinde ziyaret dıkhda YUksek Mektepler Muhasebe- makineleri 2-8-930 tarihinde Betfktatta 
~ik. Maddiyata omuz çevinni§, yal mut Sadıkı aramıf, unutmamıt de· edeo vefakAr dostlarile cenazesine gel- sine tevdi edip alacaktan makbuzu Has Fınn sokağında 54 numaralı ma· 
nız irfana kendisini hasrelmitti. mek olur. mek suretile en son insanlık vazifelerini kapalı zarf içine koymalan 1lzımdır. ğazada açık arttırma nretllı .. t • 

Mektepten çıkınca kendiıine Bundan bir teselli alıyoruz Te ifa eden muhterNll zevatı t~ekkür e- Şartnameler Veznecilerde Yüksek Mu· dörtte satılacağı ilAn olunur. 
höyüklerden birinin fransızca ho- bununla beraber, bu muahazeyi derler. allim Mektebinde l\fubayaat komisyo· --------------
calığını vermi,lerdi. tamamen haksız bulduiamuz hal· nu katipliğinde aranmalıdır. lstanbul VUdyetinden: Garbi Tnk-

Bu adam: "bir gün büyük bir de, kalem erbabının ve meılektat· Sadettin Bey ya da dahil olduğu halde Yuııant.tan-
•in?,, diye sordug"u zaman Mah· larımızın bütün hayatları mUdde- Sanayi ve maadin bankası -ı--------------, da mutasarnf bulundaldan makull• Zayii er 
mut Sadık B. sadece: "-Matbua• lince müstehak oldukları refahı mUdOrU Sadettin B. diln akşamki r1 kendi1erine iade edilip f~ba mallara 
tın sansürünü kaldırın, başka bir - dar ve geniı manasile - cemiye- trenle Ankaraya gitmiıtir. Sa- Kadıköyündc 2390 numaralı şoför 1 Ağustos 929 tarihinde bilfiil taaar-
feY istemem!,, demitti. tin teyidine mazhar kılabilecek ve d 8. b _._ ·ı k Ziya efendi olduğu cüzdan derununda ruf ve onlardan intifa eden T8rklerla 

Mahmut Sadık herkese nümune ayni zamanda bir idare heyetine ettin a'°'aya ven ece para bir kıta nufus teskeresi bir kıta vergi evvelce mUracaatJan mesbuk olsun 
olacak doğruluk, ulviyet v eirfan de teref getirecek hareketler bel- ve fabrikalann müstakbel faa- kftğıtlan ve askeri muayene cUzdanımı olmasın muhtelit mübadele komlsyo
namına çalışan bir §ahsiyetti. ki bu aayede büyür, kuv-.etlenir liyetleri hakkında iktısat veki- zayi ettim ycnislni alacağım hiıkmü yok· nuna bir istida ile serian müracaattan 

Bundan sonra muallim Behnan diyoruz. Esasta ise istiyoruz ki ihti letile temas edecektir. tur. lüzumu flln olun•• 
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Emniyet sandıslı em -
lak müzayedesi 

Kocaeli vilayetinden: 
/$/. 4 /Jncü icra memurluifunuan: 

Kat'i karar ilanı 

..... ,... ltru Merhwıatın cinı ve nev'i ile Borçlunun lımi 

Adapazarı - Hendek yolu tamiratı csaıiyeaile mezkur yolun 
3 + 917 kilometrolannda 88 metro açıklığında kör Sakarya klSprUall 
inıaab 22036 lira 25 kuruıluk keşfi ~e olbaptaki ıartnamcsi mu
cibince 13-8-930 çarıanba gOnü saat on beıte ihale edilmek Uzere 
kapalı zarf usulile mOnakasaya konmuıtur. Talip qlanlann yilzde 
yedi buçuk niıbetinde teminat makbuzile ehliyet veaikalannı ve 
teklif metuplannı mllnakasa kanunundaki tarifat dairesinde mezkm 
tarihe kadar Kocaeli villyeti daimi encOmenine •ermeleri ve 
ıartnamesini görmek ve tafsilit almak için Kocaeli bat mllhendis
llfine mOracaat edilmeıi. 

Aznavuryan Jirayr beyin Bakı 
bey zimmetindeki alacağınıu te
mini iıtifaıı zımnında mahcuz 
bulunan tarapyada Tarapya cad· 
deıinde cıki 260 yeni 252 - 254 
numaralı mukaddema otel ve 
elyevm aahiJhane ve bahçenin 
zemini ve mOlk ebniycai otuz 
glln mGddetle ihaleyi eneliye 
mOuyedeıine yaz olunmuttur. 

•tdıll L. No. 

2755 1273 
mevki ve mOftemilltı 

Emirslnda Emirgln caddesinde eıki 36 
ve y..U 48 numaralı altı yllz elli &rflD ve 
mOftemilltı elli ve fazla babçeıi iki yUz 
on ve bahçesi iki bin dokuz yDz yirmi bir 
UflDdan ibaret olup yalı abpp üç katta 
zemin katında d&rt oda bir mutfak bir 
kuyu ikinci katında bq oda bir salon ve 
odanın biri mutfak halinde kullanılmak-
tadır, OçOncO kat dokuz oda bir aalondan 
ibarettir, alt katta odanın d&femeleri sö· 
kOlmllf kömOrlUk olarak kollanılmakta 
olup harapbr. Ve bahçedeki kötkiln ze-
min kabnda bir bodrum iki oda bir kiler 
bir methal birinci katta bir koridor Uze-
rinde iki oda ve ittiulinde dijer bir ko-
ridor lzerinde bir mutfak bir sofa iki 
odu& var, gerek hane ve gerek yalıda 
elektirak ve terkoa tertibatı vardır, yab 
harap Ye kötk eakidir ve kötklln Oat ka-
bnda Boyacı köylhıe çıkan birinci aokak 
namında aynca bir methali ve derununa 
cari mııf masura mai 1ezizi havi bir k&tk 
ve bir yalıma tamamı. Belloı H 

800 2666 Hukly' de Keçeci piri mahalleainde camii- • 
,erif ıokağında eski 1 numarab aeben 
d6rt arıın arsa üz~nde kirgir iki buçuk 
katta bq oda bır ıofa bir mutfak bir 
antre odun ve kCSmUrlOk ve altm11 dlrt 
U'flD bahçeyi havi bir hanen.in tamamı. 

Firdeı ve Fatma Muhterem Hammlarla BOrhanettin B 
32~ 7427 Oakldar'da İcadiye maballeainde Çamlıca • 

caddesinde eıki 99 ve yeni 37 numarah 
Jlll otuz ıekiz artın arsa llzerinde aJıtap 
iki katta içinde yOk ve dolabı me•cut Oç 
oda bir aofa bir mutfak zemini malta 
tqı d6feli bahçe dahilinde ve kırk ıekiz 
arpa ar.. ilzerinde bir katta iki oda 
bir tqhk bodrum ve klmDrlop ve yet-
IDİf iki artm bahçeyi havi tamire muhtaç 
bir hanenin tamamı. 

Miklel veledi Ohanneı ile Meryem Hanım 
25 6783 OıkBdarda Selimi Ali efindi mahalleıinde 

Kerutecimanil ıokağmda eıki ve yeni 2 

165 

numaralı dört yaz Uflndan ibaret mllnbe-
dim hane anaaanm tamamı. Mm. Dikranohi. 

664 C-km•kçılar' da Dayehatun mahallesinde 
Valdehanı ikinci kapı alt kat mevkünde 
eski ve yeni 39 numarah yOz yirmi aekiz 
UflD ana llzerinde klrgir bir katta n.
tthıde hana ait diğer qha11D odalannı 
havi biJA haYa bir odanın tamamı. Haca K&zım Aia 

ltOS 1789 Koca M111tafapqa' da Sancaktarhayrettin 
mahalleıinde Koca M111tafapqa caddesinde 
eaki 142 ili 162 ve yeni 186 ili 196 nu
marah iki yllz on arım arsa berinde 
kljir llç katta ve bir çab :altında 186 
numarabaı bir tqlık bir mutfak ve diğer 
hanenin bir taıhk bir oduı arkaauıda 
yirmi arwm ana Ozerinde mutfatı ve ikinci 
" la• iki hanenin btlarmda ikifer oda 
birer ıofa ve Oıt katlarında ikiıer oda 
birer aofa ve ortalannda bir dOkklnı ve 
hin dart yOz on arıın bahçeyi havi ild 
hanenin tamamı. ( MezkGr iki hanenin 
ayn met~lleri •ard~r). Fatma H. 

430 18295 Dantpqa da Davutpaıa mahallesinde Tar
h•namektebi ıokapda eıki 7, 7 ve yeni 
7, 7- 1 numaralı iki yllz yirmi alb Uflll 
araa Dzerinde klgir bir katta ahın ve iki 
ytız yedi a11ın ana Uzerinde saman
lık ye arababj'ı ıekiz yüz kırk yedi arpn 
bahçe1i havi ahır ve arabalığuı ta mama. 

Hllaeyin K&ni B 
1950 11122 Oaklldar'da Heanahitun mahallesinde Pa- • 

plimanı ıokağında eski 90, 121-1 numaralı 
bin ytız dokun a11ın arsa Ozerinde abpp 
iki kattan ibaret olup birinci katta on bir 
oda cetim bir tqJık bir sofa ve iki kur· 
nah hamamı ve 2 kGçllk odayı ve ikinci 
btta l 1 bOyilk ve ilç kllçllk odayı ve bir 
90fayı ve Uç yllz elli a11ın anada bir kat
ta klrgir mutfak ve saireyi Oç bin d6rt 
ytıı arwm bahçeyi havi tamire muhtaç ve 
Uıap bir 7aluma tamamı. Sait B. veAyte Medtha H. 

Kocaeli vilayetinden: 

Zeminde bOyilk mermer tqhk 
Ozerinde sol tarafta zemini mer• 
mer ve kısmeu çimento bir k~ 
ridor Ozerinde ıamıcı havi bir 
tqlak üzerinde bir merdi•en 

lzmit - Karayakuplu yolunun 0-000 ili 26-000 kilometrolan 
araıındaki ameliyat mevcut 28000 liralık tahıiaatı veçlıile vahidi 
ki1ası fiat &zerinden 13·8-930 çarpmba ,Onil saat on bqte ihale 

'

edilmek tızere kapalı zarf uıulile munakuaya konmuttur. Talip olan
lann yilzde yedi buçuk niıbetinde teminat makbmile teminat mek 
tuplarını ve ehliyet vesikalarını mthıakua kanunundaki tarlfat da-

altı bir odunluk bir kısmürltik 
ve diğer bir taşlık üzerinde bir 
heli aabit kazan ve çlmeto tek
neli çamqırlık ve bir aralık ve 
zemini mermer soba ve muslukla 
sabit tel dolabı havi mutbah 
ıağ tara fi zemini T riyeste taılı 
bir malta döteli bir kiler bir 
merdiven altı ve T riyeıte taıb 
koridor tızerinde zemini malta 
iki klm8lllk aıma katta iki ta• 
rafa •erdiYen çıkabr iki koridor 
llseriDde at tarafta Uç oda sol 
tarafta iki oda bir aralık tlıerinde 
bir bela birinci kat merdiven 

iresinde Kocaeli ~}Ayetine Yermeleri ve tafaillt almak Ye prtna
meıini görmek iltiyenlerin Kocaeli bq mllhenclialitme mllracaatlan. 

Yüksek Maadin ve sa
nayi mühendisi mektebi 
müdüriyetinden: 

1 - Muhammen bedeli 1570 Jira olan atideki realm edeYab' 
100 Tarama kalemi ve ucu. 

1000 Adet resim kljıdı 47X60 ücratouen No. 250-26 
24 ,, pergel kutmu Vll T marka. 
30 ,, bipli desimetre ıeltıloit kenarh. 
30 ,, resim tahtuı \Vichmanu marka. 
30 ., 62X50 Te ile çift glnye abanoz kenarlı. 
30 ,, minkala. 

2 - Bedeli keıfi 3600 lira olan mektep bahçeleri hudut par
makhtı Te methal kapı inıuı prtname, pilin ve kqif Ş.hrema-
neti civarında mmtalra maden mllhendialiğindedir. 

Her iki mllbayaa hakkındaki kapalı zarf ağuıtOAn 16 mcı 
cumarteai gllnll aaat t 6 da Zonguldakta Maden dairetinde açala-
cakbr. Kapalı zarflann Zonguldakta mektep mDdtlriyetine inali. 

camU.ala aynhr bDJtlk bir ... 
lon llzerinde altı oda bir heli 
zemini kırmm termoaifoDlu bu
JO ve mutbahm O.ti zemini 
ç)mento bllytlk tarubr. lkind 
kat bir merdiven baıı Gzerinde 
bir oda mevcut olup denmindo 
blna,a m takıim eden bir IU 

depoıu bir ıofa Dzerinde lld 
kiler bir hell iki oda bahçenin 
mGIDeTi kwmmda tak vardır 
bunlar kısmen çakıl ve kumende 
çimento duvar kenarında bir 

Kütahya vilayetinden: 
1 - Villyet Nafıa idarui için Bakırk11 fabrlkUIDlll mmamul 

mevcut bir ll1llllU'ah yerli baindm imal .,ıu.n.1r " .......... 
muvafık olmak Ozere muldui 30 adet mtlceddet çadır l 950 lira 
bedeli mubammeneli Ye 10 ..... 930 puar ,..11 _t OD befte 
ktttahya daimi encOmeni huzurunda ibalui icra edilmek tutil• 
alenen mllnakuaya konulmUflur. 

hanı Ye bu lmımda .ıeynet 

•taçlan vardır. 
BIDa ~ Ye dit yatlı boyalıdır 

....... lrab •• pencereleri demir 
panukhk uma kat pencereleri 

2 - Tali pi erin 661 numaralı ihallt kananu mucibince ybde 
yedi buçuk dipozito veya teminat irae etmeli prtbr. 
3-Şartnamenin llll'eti İıtanbul ve lzmir Nafıa bqmllhendiılikleri 

veya Klltahya encOmeni daimi bq kitabetine mllracaatlan llb 
olmıur. 

A 

Ali ticaret mektebinden: 
Serbest Daktilo kunları 2 Ajuatoı 930 cumartesi gOnll açılacak 

ve derae bqlanacaktır. Denlere devam etmek istiyenlerin o ıflae 
kadar mektep mlldllrlGjilne mllracatlaakayıt olunmalan ilAn olunur. 

1205 18548 Galatada Yenicami mahallesinde Ayaz
ma ve Çqme ıokapda eaki 8, 10 Ye 8 
mOkerrer 13 ve yeni 10, 12, 13 numaralı 
yth elli arpadan ibaret mlhıhedim hana 
aruının dısrt yDz hiue itibarile Oç ytb elli 
dokuz tam Ye Dç aebminin yedi hisse iti-
barile beı hissesi. Mazalto Y odo Ye Simail Y odo 

405 19456 Beylerbeyin'de BDrhaniye mahalletinde 
e1ki Halit Ağa Ye yeni Nuri bey ıokağında 
eski 2 mllkerrer 2 mOkener Ye yeni 
11,11-1 numarah yb artın arsa Ozerinde 
bir kab klrgir diieri aqap olmak llzere 
iki katta beı oda iki ıofa bir mutfak ve 
elli bq arpn ana berinde ilet& ahpp 
alb klrgir bir ahır ve yirmi arpada 
bir unuç ve bin d6rt yOz yirmi bq &rfm 
bahçeyi havi yenice bir hanenin tamamı • 

Emine Kener H. 

....... parmaklık Ye pencur 
(bahçe tarafı) diterlerl yalniz 

peacmlıdlr. •1 taraftaki ktlldk 
biaa zemİll kab klrP \'8 --
çimento depodur Dat kat bir 
oda ve bir sofa11 havidir dal 
kılllıl orman halinde gaJİ m&l
mir qcan havi ve bahçede aet 
duftl'lan mevcuttur. Mutbah 
kıamea hlrgirdir. Diier ebniye 
ahppbr. Umum bahçede dal 
nyunu haTi dlrt çep1e ve bi
nada elektirik tertibab vardır. 
Hududu: Bir tarafı Zarifi kayık
hanemi bir tarafı Samiryoni men• 
zili ve bir tarafı Zarifi bahçui 
ve tarafı rabii tariki am ile 
mahduttur. Mesaheai: Umum 
tahminen on lld d&nllm olup 
bin•n•n umum meaaheai tahmi
nen Oç yUz otuz dört metro 
olup bundan elli yedi metrom 
bir kat kirgir mntebakiai ah
f&pbr. Zemini klrp nıtll ahpp 
kllçak binanm mesaheai aynca 
otuz bir metrodur. Derwminde 
1azhl olmak llzere Talha B. 
mO.tecirdir. Kiymeti muhamme
neai dokuz bin bet ytlz otuz 
liradir. Talip olanlann ldymetl 
muhammenainin yUzde onu nia
betinde bey akçe.mi alarak 
927-8405 numaralı dosya muci
bince 4-9-30 tarihinde Aat on
dartten on albya kadar biuat 
Yeya bilveklle mllracaat ohm
m•llDI ve fala maltmat almak 
iatiyealerin daireye mllracaat 
etmeleriri illaı olunur. (93-280) 

iLAN 

Yukarda cins ve nev'ile ıemti ve numaralan muharrer emYali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni mOzayede neticeıinde hizalarmda 
ghterilen bedellerle mDıterileri Ozerinde takarrDr ebDİf İle de 
mezkar bedeller haddi llyıkında prOlemediğfnden tekrar( on bet ) 
glln mOddetle ilin edilmelerine karar Yerilmif Ye on iç ajutoa 
930 tarihine mOsadif Çll'f8Dlba gllnG kat'i brarJannm çeldlmeai 
takarrllr eylemit olduğundan yevmi mezk6rda Aat on dartten oa 
altıya kadar sandık idaresine mllracaat eylemeleri lbumu 
illıı olunur • 

Oımanlı BankOlJından: Bankamızın 
Galata, Yenfcami ve Beyoğlu Devairi. 
HakfmJyeti Mlllfye bayramı günü ka
palı bulunacaktır. 
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1930 NASH 400 

OTO oBiLLERi 
Piyasava 

• 
çııkarıı lnıııştıır 

P ARf S ve LONDRA salonlarında olduğu gibi burada dahi anlayan 
ve kıymetini takdir edenlerin memnuniyetini mucip oldular 

Bir otomobil intihap kararını vermeden evvel: 

NASH (1930 
Otomobilini tecrübe 

400) 
ediniz 

Türkiye umumt acentaları:KONST ANTİN DASSİRA ve JORJ DASSlRA 
Galata, Bankalar caddesi No. 66-73, Telefon: Beyoğlu 2328 

( ]~~~~~ 
, [ Devlet Demlryolları llAnıarı meslnderı: Müddei Pano Efendinin 
ı . . Beyoğlunda Tepebaşında 55 No.lu dük-

750 ton yerli çımentonun kapalı zarfla münakasası 18- 8 - 930 kanda mahallebicl Avakum Ligor·· · 
puartesi günll saat ( 12) de Ankarada Devlet demir yollan bina- Ef. a1eyhine müskirat bedelinden ;;ı 
aanda yapılacakbr • miş liranın tahsili hakkında ikame ey-

Münakasa ya iftirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvak- lediğl davanın esnayı muhakemesinde 
bt temioatlannı · aynı g&nde saat 14 30 kadar mllnakasa komisyonu mahalll ikameti meçhuliyeti aa1aşı1a-
•-•r rgv ine vermelen· ••- dır ' rak hakkında mUttehiz muameleli gt· 
.. ıp 1 uu;UD • k 20 .. "dd ti UA 

T 
. • • . . . yap arannın gun mu e e ıınen 

alipler milnakua farl:namelenm ( bq ) lıra mukabılinde An- tebliğine karar verilmi§ ve müddei es-
karada Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Haydar- babı sübutiye olarak üç kıt'a fatura ib-
pap veznesinden tedarik edebilirler , raz ederek indel'ink!r talibi istiktap * * _. ve tahlif bulunduğunu söylemiş ve 

muhakeme 29-9-930 pazartesi gUnti saat 
10,30 a talik olun01akla Beyoğlu Sulh 
mahkemesine bizzat ve ya bilvekAle 
hazır bulunma1an aksi takdirde 408 
inci maddel kanuniye mucibince mtid-

Bin ton yerli kok k6mtır0nihl kapalı zarfla milnakasası 4 ağustos 
930 pazartesi günll saat 15,30 da Ankarada devlet demiryollan 
idaresinde yapılacakbr. 

Jandarma imalathanesi ilanatı ' Azami Asgari 
Cinsi Kilo Kilo 

1 Ekmek 100000 90000 kapalı zarfla 
2 Bulgur 10000 8000 aleni munakua 
3 Pirinç 4000 3500 « " 
4 Sade 2400 2000 « " 
5 Fasulya 4000 3500 " « 
6 Nohut 4000 3500 « « 
7 Mercimek 5000 4000 « « 
8 Arpa 6000 5000 « « 
9 Saman 3000 2500 " « 

1 O Ot 6000 3500 « « 

8 No.~lı Bitlis jandarma mektebi müdüriyetinden': 
Bitlis jandarma mektebine mahsus yukarda yazılı on kalem 

erzak kapalı zarf ve aleni munakasaya konulmuttur. ihale 19 
ağustos 930 pazartesi günü Bitliste belediye daire1indeki komiayona 
mahsusasınca yapalacaktır. Talipler mezk6r komiıyon riyuetine 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartname mektep mGdOriyetindea 
Yerilir. 

Ankara P.T.T.B Müdüriye
tinden: 

Bq Mtıdilriyetimize merbut bilumum Posta mlltaahİlitlikJed 

mOnakasaya çıkanlmıştır. Taliplerin müteşekkil mtınakasa komai7oa
larına milracaat etmeleri ilin olunur. 

T ahlisye umum müdürlüğünden: 
Rumeli tahlisiye mıntakuı merkezi olan Kumk&y [Kllyom] me .. 

kiinde mildtlriyet binuı ittiaalindeki dairenin tecdidea i~ .ı ..... ı !r.,--
giin müddetle ve kapalı zarf usulile mOnakuaya nzedilmifttr" 

Bedeli keşfi dokuz bin knsur liradan ibaret olan mezktr hane
nin ihalesi 10 ağustos 930 pazar gilnll saat 14 te icra lolınacajm
dan taliplerin bu baptaki prtname ve projelerini g6rmek tızere 
Galata' da nhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mllacaatları. 

Şart Demlryollan. 

lLAN 
Veli Efedi at ya.nşlan milnasebetilc. 1 Agustos 1930 cuma gününden tdl>aren 

yanşlann ıon gününe değin, berveçhi ati katarlar koşu mahallinde cevekkuf ed• 
ceklerdir: 

lstanbuldan Hareket - 18 katan - Saat 12 
- 20 .. " 13,30 
-Husust,. ,. 13,50 

- 22 .. .. 14,30 
Kfiçükçekmeceden kareket - 27 ,. ,. 12,54 . 
Koşulardan avdet için bcrvcçhiati katarlar Veli Efendide yolcutan ı1ıea1c1~ 
Hususi katar - Veli Efendiden hareket S.17,20 

33 katan - ,. ,. • S. 1 7,36 Ütanbula dolnl 
105 .. " ,. ,. S.18,22 
35 ,. .. " ,. S. ı 9,06 Kttçut ~kmeceye 
26 .. .. ,. ,, S·J7,45 doğru 

Koşu mahalli karşısında mevklf peronu iizerlnde bir bllet tevil ldşesl yoleulannı 
emrine amade bulunacaktır. 

lsunbul t1 temmu& 1930 mldlrtyet iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat teminatlarını 
aynı gilnde saat 15 e kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. ~~n dermfyan~~~n~~~k~---·••••••••••••••••••••••• 

bul ve ikrar etmit addolunacağı tebliğ Şehremaneti llAn ıarı Talipler milnakasa ıartnamelerini beı lira mukabilinde Ankarada 
Te Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • Elli ton slll'foför yağının kapah zarfla mnnakasası 4 ağustos 930 
pazartesi gilDO saat 15 te Ankarada devlet demiryollan idaresinde 
yapılacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
nnı ayni gilnde saat 14,30 a kadar milnakasa komisyonuna ver
meleri llumdır. 

Tali pi er mOnakua ıartnamelerini beş lira mukabilinde 
Ye Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• * • 

Ankara 

Nakliyat sahipleri tarahndan tedarik edilecek sarnıçlı vagonlarla 
petrol, mazut, makine yağı gibi mayıat nakline mahsus olmak Uzre 
bu defa tenziJli bir tarife ihdas edilerek 10. 8. 930 tarihinden 
itibaren mevkii tatbika vazolunmuştur. 

Fazla tafsilAt için istasyon ve anbarlarımıza milracaat edilmelidir. 

•ROBERT KOLEC 
Koleo kısmı - Ali mühendis kısmi - Sanayi kurları 

lS temmuzdan i•Jbaren her perıembe ve cuma gilnleri saat 9 dan 
12 ye kadar m&racaat kabul olunur. 

makamına kaim olmak üzere ilan olu-•-------~.;;..;.;;.;..;~~~;..;;.;.....;.;;.;;;;;.;;.;;.;;.~,;_-""!"9 ____ ~ 
nur. 

lstanbul Mahkemei AsliyeUçürıcü 
Hukuk Dairesinden: Müddei Franso
va Ef. tarafından müddeialeyh Mm. 
Kilotelda aleyhine ikame olunan bo
şanma davası arzuhali müddeialeyhin 
bulunmamasına mebni ve ikametgahı
nın meçhul olmasına binaen bir ay 
zarfında cevap vermek üzere illnen 
tebliğ edilmiş ve müddeti hitam bul
muş olduğundan müddei tarafından 
talep üzerine bu baptaki tahkikat 25-
9-930 perşembe saat 13,30 a bırakılmt§ 
olduğundan ye,·mi ve saati mezkQrda 
bizzat gelmesi Ye ya musaddak bir ,.e. 
kil göndermesi ilanen tebliğ olunur. 

1.,eşekkür 
Babamın ' 'ukuu irtihali münasebe· 

tile gerek cenaze merasimine bizzat iş

tirak eden, gerek muh~lif suretlerle 
beni ve ailemiz efradını taziye ve ele
mimizi tahfif 1Qtfünde bulunan dost· 
larımıza samimi minnettarlık ve şük· 

ranlanmızı arzederiz • 
Etem izzet 

Şehremanetinden: Encümeni emanetçe men'i muhakemeaiae 
karar verilen Zabıtai belediye memurlarından Cevdet ve Meh
met Tahir efendilerin milştekisi seyyar fıstıkçı Rqidin mahalli 
ikameti meçhul bulunmasına mebni kendisine tebligab lbime 
icra edilemediğinden kararnamenin bir sureti Emanet diTanhaıle
sine talik edilmiştir. Bu bapta bir itirazı varsa ilin tarihinden 
itibaren bir ay zarfında istida ile makamı emanete mOracaab 
beyan olunur. 

* 
Şehremanetinden: lshakpaşa yangın yerinde Nakilbent mahal· 

lesinde Şeftali çeşmesi sokağında 238-1 ve 26 harita numaralı 
arsalar arasında 42, 24 metro murabbaı arsanın metro murab
baına 4 lira kıymet takdir olunarak satılmak için açık mtlzaye
deye konmuştur. Taliplerin prtnameyi görmek için her gün 
müzayedeye girmek için ihale gOnll olan 20 Ağustos 930 Çar
şamba gilnü Levazım mildilrlilğiine gelmeleri. 

• 
Bedeli keıfi 186 lira 30 kuruı olan Curahpqa hastanesi 

bahçesindeki cami minaresi pazarlıkla yapbnlacakbr. Taliplerin 
30 Temmuz 930 Çarıamba gfinü saat on bete kadar Levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Meı'ul müdür: Rerif AH 


