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imzalandı g r mi ele
rini hiçbir şey ayıramaz,, 
Gazi Hazretlerinin V akıtta Bulf ar 
milleti hakkında çıkan müta ea· · 
larını Bu gar gazete eri büyük 

bir heyecan ve muhabbetle 
karşı ıyorlar. 

'Türk veB 
Baş ve 

--

''Bulgaristan Mustafa Kemalin bu 
gilzel sözlerini kat'ıyen unut

mıvacaktır .,, 

-· A~man grupile 20 milyon 
lır~lık veresiye emtia 
mubayaası mukavelesi 

Mevsuk bir menbadan aldı· 
ğımız malümat göre bir Alman 
grupile 20 milyon liralık veresi
y_e lokomotif, vagon ve sair 
malzeme atqı teklifi üzerinde 
cerey n eden mliukere dün bit-

miş ve mukavele imulanmıştır. 
Müzakcrab idare eden gru

pun reisi bu münasebetle bu 
akıam Aııkarada bir ziyafet 
verecektir. 

. Sofya, 29 (A.A.) - Bütün gazeteler, Türkiye Reisicümhu M ı v k 1 Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Bulgar milleti hakkında: a iye e j i 
beyanatını büyük bir muhabbet ve memnuniyetle karşılamakta ve 
Türk milletinin ~ukadderatını w tanzi~ eden yüksek şahsiyet 

1
Dün Yalovadan döndü 

hakkında Bulgarıst~nın, duyd~gu samımi hayranlığa terceman olmaktadır. M. Malınof un rıyaset ettiği demokrat fırkasının Bugün Avrupeya müteveccihen 
naşiri efkirı "Zname,. gazetesi Gazi hazretlerinin ataşemiliter 1 .. hareket ediyor 
olar k vaktile Bulgaristanda ikametini ve bütün Sofya mahafili- Reısıdimhur Hauetlerine arzı 
le tesis ettiği sıkı teması habrlatarak diyor ki: tazimat etmek üzere Y alovaya 

" Gayri ~ahili inkar olan dehası onu ataşemiliterlikten b. giden Maliye Vekili Saracoğlu 
faninin yükselebilece~i en ali mertebeye çıkarmışbr Şe fiır Şükril B. şehrimize dönmüştür. 
· · " l ld k • re n Mu ·ı h b zı'."es~ne vası o . u tan sonra da genç cümburiyelin reisi Bul ar maı ey ugün Loit T riyestino 

mılletı hakkındakı büyük sempatisini muhafaza etmiştir Bilh. g vapurlarından birile ltalyaya 
·kb d. h 1 · assa, h 

1 

t d k - sa ı sa a arda teşriki mesaide bnlunmalan mukadder olan areı<e e ece tir. 
T urk ve ~u!ıı:ar '1!illetlerini bwıdan sonra hiç bir şey ayımı.iy - Saracoğlu Şllkril B. dlln kam-
cakttr. Hıç hır devletin reisi şimdiye kadar bu derece k lb" biyo bor sını :ziyaret ıetixliş ve 

arare ı ır ısan asla kullanmamıştır. a ar onsorsıyomu zası e 
h ti

. b. 1· a ı ve 1 bank l k • ·1 
Bulg ristan Mustaf K 1. b · l görüşmü..,.ür. Vekil B. bu m•,._ , a ema m u giıze sözlerini kat'iyen 'l• .... -unutmıyacaktır. sahabesi esnasın a Düyunu umu-

Slovon gazetesi Türkiye Reisicümhurunun teveccühkar söz- miye meselesine de temas et-

lerinden dolayı Bulgaristanın minnettarlığını arzetmektedir. miştir. 
Diğer bütün gazet~ler de Bulgar milletinin müşarünileyhe Maliye Vekilinin Avrupa sc-

doıtluğunu ve hayranlığını teyit ediyorlar. yahatinde lsviÇl'eye uğrayarak Cenevre beynelmilel bankasına 

Avr pa seya
~-::---:-~----~d~iyor 

Vekil B. nutkunda l\iaa;if vaziyetimizi tafsil ve 
gelecek sene fazla mıktarda köy mektebi 

açılmasını arzu etmiştir 

aza kaydedilmemiz bakkanda 
temaslarda bulunma11 çok muh
temeldir. -
30 Ağus os 
Zafer ve tayyarP. bayra
mı hazırlıklarına baş

laiuldı 
30 Ağustos tayyare ve z:af er 

bayramlan bazırlıklılnna başla· 
nılmıştır. 13 Ağostusta tayyare 
cemiyeti kaza ve nahiye reisle
rinin iştirakile fırka binasında 
bir içtima yapılarak bayrama 
ait hususat hakkında mnzake
rede bulunulacaktır. 

Bayram giinü Taksimde bir 
geçit resmi yapılacak, bu me
rasime tayyare timsalde iştirak 
edecektir. Bu timsaldcn halka 
tebrik kiğıtlan ablacaktar. Tay-

Orada 15 gün istirahat ettikten sonra 
lstanbulu teşrif edecek 

• 
ı 

_....,... u::a 

i met Pf. Hz. Fevzi Pş. Hz.ne vede ederlerken 

Evvelki akşam Ankaradan K zım beyler tarafından istikbal 
hareket eden Başvekilimiz ismet edilmiş ve doğruca Ertuğrul 
Paşa Hz. dnn sabah saat sekizde yatile Yalovaya gitmiştir. 
izmite vasıl olmuş ve orada tren-den inmiştir. Başvekil paşa hazretleri iz:mit 

lsmet paşa Hz. lzmitte Gazi istasyonunda kendiıile görüşen 
Hz. namına Riyaseti Cümbur gazetecilere tedavi ve istirahat 
katibi umumisi Tevfik B. le için Yalovaya gittiklerini ve or da 
Jstanbul ve lımit valileri, fırka 15 glln kadar kaldıktan sonra 
kumandanı, Seyrisefain umum lstanbul geleceklerini söylemi .. 
müdürll Sadullah ve kardeşleri lerdfr. 
~-----·--1111-ııııuııııllll•-------~---

e 

ge 
ina · t ra 1 
raklarımıza 

n çe 
rı da 
girdi 

Irana vereceğim·z notada 
neler yazd k ? 

Şark hududumuzda yeni bir ha
dise kaydedilmemittir. lraktan ge· 
len bir haydut çetesi, Şemdiman 
taraflarında hududumuza tecavüz 
ederek topraklarımıza girmek te
§ebbüsünde bulunmuf, fakat vak-
tinde haber alınmış ve derhal eş- ,. 
kiyanın takibi için ukeri bir müf
reze gönderilmittir. Hududumuz· 
da yeniden alevlendirilmek isteni-
len bu fesat ateşinin tamamen sön
dürüleceği şüphesizdir. Bir iki gün 
içinde gelecek olan haberler, bu 
cephede de sükilnun tamamen iade 
edilmiş olduğunu bildirecektir. < 

' ./"' Ağrıdağı havalisinde dün de 
yazdığımız gibi sükUn hükümf er· 
m dır. Da~ın üst taraflarına kar yağmıya ve ~kiya buralarda barı- Irak hndudumuzdaki tecevüzo 
nı:unamağıı başladığı için ihata va- eha olen yer 
ziyetind~ olan kuvvetlerimiz dnğ- kumand s rh p E d 
dan inecek olı:ın avı bekle!lleğe fazla m:ınl tı da 

1 şk. • rzurumld. ı:ın b l 1 d K b. ı < ar a çarı ve e ıven 
a§ amı§har ır1: . ısa_ 1~ zaman fotetmiştir. Askerimizin bu yeni 

arif vekilimiz maarif erklnlle birlikte 

sonra o ava ının cografı ve tabii çarık ve cldiv le I " -
vaziyeti itibarile dağın etekleri d d .. • en ~ e skoguga ve 

rinde müsamereler verecektir. w kt b 1 b' h 1 e ngın arzı menv.atme arşı mü· aogu a~ arını maz ır a e gele- cehhez bir vaziyet alacaklardır 
cek, et~·?'~ me~~uren ~skerimizin Kumandan Pş. Ağrıdağı hare: 

yare cemiyeti o gün rozet dağı· 
tacak ve şebirin muhtelif yerle-

Ankaradan alanan haberlere ilk tahsil mes'eleainde kat'i 
göre Maarif Vekili Cemal Hlls- Acil tedbirler alınma&1na v ;;; 
nll B. in Avrup seyahatı kesbi bin muallime ihtiyaç olduğu:dan 
k tiyet etmiştir, Vekil B. 5 A· bahsederek nutkunu ıu cUmle
ğustosta şehrimize gelecek ve lerle ditirmişlir : 
tedavi edilmek üzere Vişiye gide- Gelecek sene gene toplaoa-

cektir. Diğer taraftan Vekil B. ev- caksınız. O zaman hepinizden 
velki akşam eminler kongresinin birer hediye isterim. Bu hediye
hitamı münasebetile verilen zi· ler de kendi mıntakanızda bir 
yafette irat ettiği nutukta mil- sene içinde kaç tane köy mektebi 
him şeyler sCSylemir; bilhassa açtığınıza ait haberler olacaktır.,, 

Büyük adada çemberı ıçıne duıecektır. Kolordu ki.tını ağustos sonuna kadar bitir-

, v·· e· 
Gazi Hz. nin bir UZ 
heykeli dikilecek 
Şchrcmımcti Bliyük ada)ı glizellcş· 

dnnck için Ayayani kilisesini satın ala· 
rak orasını bir meydan haline koymağa 
karar \ermi~tir. i\Jcydanda Gazi Hz. nin 
bir heykellerinin konması dü~ünülmck· 

tcdi.r. 

u 
n a:r a o 

işi kim 1 
ş ? 

( l' arınkı nushannza bit1nnız ! ) 
~----m;g---m;::ı~i:Diılı:lımC::C:a;::::.za:o--
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HAIB na&ihat 

Fesatçılar 
o 

Iran gazetesil gene Kürt-
lere nasihat veriyor ! 

. 
ilam ve mektup 

Aydın demiryolları mü
messili tekzip ediyor 

Davaya bugün devam 
edilecek ~~~~----~~~-

Ankara, 30 (Telefon) - Şeyh 

Saidin oğlu ve refiklerinin muha· 

" İşlerile, güçlerile uğraşan Kürtlere 
diyeceğimiz yok. Fakat fes at çıke

rırlarsa halleri yaman olur,, Ankara, 30 {Telefon) - Haki- zederim ki Haydar Rifat Beye ce- kemelerine yarın devam edilecek
m~yeti Milliye gazetesi, Aydın de- vaben bilmünasebe Adliye vekili ti~. Ayni celsede, . ~uştan gelen 
mıryolları mümessili lsmail Şevki muhteremi beyefendinin buyur· dort maznunun da ııtıcvabı yapıla-
imzasile şu mektubu neşretmekte- dukları veçhile Haydar Rifat Bey· caktır. Son posta ile gelen 

11
Iran,, 

dir: le birlikte perde arkasında çalışan· gazetesinde "lran Kürtlerine na· 
"Efendim, lstanbulda çıkanların ötedenberi bahsetmekte ol- . Mu .. za kere ıibat " serlivhasile bir başma-

y arın gazetesinin 26 temmuz nüs- duldarı Selçuk oteli namında bir kale vardı. 
hasında Haydar Rifat Beyin mese- mesele yoktur. Hele üzerinde mu· y h Bu makaleyi ehemmiyetine 
lesi hakkında ba,vekile hitaben sirrane tevekkuf edilen ilim ile !İr· Türk - unan ba ri 
neşredilen açık mektupta bendeni- ketçe fotografı aldırıldığı bildiri· teslihatı için mebni tercllme ediyorz. 
zin de ismim geçmiş o1duğunu ke- len Esat Beyefendinin müdahale ''Bundan evvel, Türkiyede is-
mali teessüfle gördüm. Evvela Ay- emir ve imza11 meıelcıi Haydar Atina 30. (H~ıusi) - Türk " yan eden kUrtlere Iran kürtleri-
dın demiryolu şirketinin mes'ul Rifat Beyle rüfekasının idarehane· Yunan bahrıyeıı etrafındaki mü· ain yardım etmesine, Iran hilkü
memuru sıfatile tunu kat'iyetle ar- !erinde vücut bulmut birer garibe· zakerelere yakında batlanacağı meti tarafından yardım edilmek 
ı 1111 11111•1111ııw den batka bir -y deiildir. Sani· söylenmektedir. Bu müzakerat ea· b b ,.- f(>yle dursun, bu apta iltün 
mek ve 30 ağustos zafer bayramın· yen kliteıi neıredilen kartım latan- naaında ihtilafı mucip noktalar gö• tedbı'rlerin alınmış olduguv ndan 
da Erzurumda bulunm k · t' . bulda doıtum avukat Nesim Maz· rülürae hunlar da M. Venizelosun 

a nıye ın ı· h Ef d" ı B k h · d · d" bahseden bir makale yazmıştık. dedir. Bu itibarla ihata kuvvetleri- ıya . en .ıye yaz~ mııtır. u An ~ra ıeya atın e tanzım e ıle-
mizin ağustos başlangıcında dağa kartt~ t.ırk~~t~n muhalıf b'!l~du~- cektır. Bu münasebetle söylenilmesi 
tırmanmağa başlıyacaklan anlat l- nu bıldırdııım mesele tırket de llzım gelen bir nokta vardır ki 
maktadır. 

1 
~elçuk ~l~di!eai ~u~da vaktil~ Efgan askerinin ona da bugiüı i~aret edeceğiz. 

Erzurum • Karaköse d tırketçe ııtımlak edılmıt olan arazı . Iran hüku· metı" kendı' tabiiyeti 
arasın a .. ·· d b 1 1m· lan "d • ff k t 

eıkiden mevcut telefon irtibatı ~z~n. ~n usu e. ı~. lf o 1 ~· mu va a ıye 1 altında bulunan muhtelif anası· 
Bayazıtta Salih Pı ka "h hır ıhtılaftır. Bu ıhtilafta ne Adlıye p 29 (AA) _ Afgan 

· rarga ına k·ı· M h E Be f d" · etaYer, · · t kki t k.jl. ül l d 
kadar temdit edilmiştir. Salih P,. ve 1d1 a .mut '!"t . ye ~n !°!n kıtaatı Habibullahın ordusunun nn era ve e .m yo un a-
E . ne e Adlıye vekiletı celıleaının bak d ld ğ d·ı kı' ıamı"mt a-ulanna karıı daı· rzurum poıta ve telgarfane bına- h. b. l"k 1 kt ş· d" ayaım an o u u zanne ı en ... • 
ıırun ciheti askeriyece elektrikle ~d ır .ak t .•İı ~0• ~· • ~ hye asilere ağır bir zayiat verdirmi,- ma şefkat ve fedakarlıkla iıti
tenvir olunmaıım bildirmittir. Pet· ardıırA~j· 1' erı~ı~ :•::yeıı .. u· lerdir. Afgan aıkerleri Murat Bey rak ettiği gibi, macera arayan 
rol lambalarının gayri kafi aydın- İc':i~~~ da v •ı b~'!k-e k e ın len m1;1t· kaleıi civarında vukubulan bir mü· ye yapbkları yolsuzluklarla umu
lığı altında ordumuza ve harekata d" v ~ h degıtı' 1 ad 1h'·ı· andun tarıhn.1~ız- cadelede bir çok esirler almıtlar-. ıgı u u a.r a ı ın e ea ı ata dı mi nizam ve asayiıe halel veren 
aıt ~uhaber~tı sabahlara kadar mazhar olmuttur. Keyfiyetin tav· r.. unsurlara karıı asla müsaadek.ir 
cana1ıparane ıfa eden telgr:'f m.e· zihi için bu mektubun hitfen net· isyan haberini tekzip davranamaz: Bu, Iranın memle· 
m~r arı~ız, bu suretle taltıf edıl- rini rica ederim efendim. . 
mıılerdır. ' " Parıı, 29 (A.A.) - Afgan ae· ket dahilinde asayiş ve emniyeti 

ResmAI maıu· mat fareli Afganistanda bir iıyan ZU· tesis için 6D, 70 senedenberi ta-
lrana verilecek olan notamızın bur etmit olduğuna dair olan ha- kip edegelmekte olduğu bir si· 

hazırlandığını, gönderilmek üzere K . · . beri tekzip etmektedir. MezkUr ıe· . 
olduğunu yazmıttık. Mündericat asırganın netıcesı faretane bir takım takilerin bu a· yasettır. 
ve mefadını dünkü nüshamızda Ankara, 30 (Telef on) - Edir· yın 22 inci günü Kabilin timalin· Iran kilrtleri de, sair anasır 
yazdığımız notamız dostane bir li- ne kaaıraaaı hakkmda selen ruml deki kuabalara akın yapmak te- gibi bizim vatandqlanmız ol
sanla kaleme alınmıt olmakla be- malumata göre Uzunköprüde in· tehbüıünde bulunmut olduklarını duklan için onların da bu kai· 
raber pek kat'idir. san telefatı yoktur. Minare alem· taırih etmektedir. Bu pkilerin he· deye riayet etmeleri tabii lazım· 

lran hükfu:neti geçenlerde bize leri tamamen yıkılmıt, camlar kı- men hepıi yakal&nmıfbr. Memle- dır. Iran devleti kendi işi ve 
verdiği bir notada hudut hareki- nlmıf, telgraf direkleri yıkılmıfbr. ketin her tarafında ıükiin hüküm gficile meıgul olan Iranlı kllrt· 
tından bazı İran köylerinin zarara Edirnede inaan telef olmamııtır. ıürmektedir. 
uğradığını ifade edere:_ tazminat 12 koyun, 2 beygir ölmüf, 4 ev, iki Karachi, 30 (A.A.) - Sabık lere daima himayekir vaziyetini 
istemiştir. lranm bu garip talebi dükin, bir ahır ve ıan'atlar mekte- Afgan kralı Amanullahın oğluna muhafaza eder. Fakat fesat çı
de notamızda mevzuu bahıedile- bi kıımen harap olmuf, 58 binanın 4 aene muallimlik etmit olan ve karmak ve asayişi iblil etmek 
ıek lazım gelen cevap verilmekte- pervazlan kopmuf, 12duTar,1 çan geçenlerde Karachiye gelen bir iatiyenleri de tiddetle tecziye 
dir. kulesi yıkılmıf, Selimiye minarele· Alman Afganiatamn bugün haki- etmeğe karar vermiştir. 

lranın bir taraftan dostluktan ri kıımen harap olmuf, üç terfeli· katte haf vekil Hatmı Han tarafın- Bu nazariyemiz yalnız Irandaki 
ba~ıederken bir taraftan da böyle nin .kubb~ıi d.elinm~t, Baya~it. ve dan idare edilmekte olduğunu aöy- kilitler için değil" dir. ister Iran· 
garıp tekliflerde bulunmaıı hayret Eskı camıın .. bırer mınarelerı, dıier ledikten ıonra demittir ki: aai ka· 
Je kartılanır. Esasen hem bize tat· bazılarının uıt kııımlan yıkılmıf, hilelere sulh teklifinde J:>ulunmak da olsun, ister Tiirkiyede bu
h yüz gösteren, hem de aleyhimiz- bazı medrese kubbeleri harap ol- için çok vakit geçirilmektedir. Or- !unsun bntiln knrtlere şamildir. 
deki tertibata göz yuman Iranın muş!ur.. du kuvvetsiz ve tecrübesizdir. Macera aramak ve ihtilil Çl· 

hareketindeki tezat ve garabet DO• Hındıstanda f eyezanlar Memlekette para yoktur. Günden karmak fikri, bugün bütün dnn
tamızda da İfaret olunmaktadır. Karachi, 30 (A.A.) - Sind ha· güne artan galeyan yakında bir yada zevale mabkiimdur. Buglin· 
lrarun eıki vaziyetinde ısrar ve te· valisinde vukubulan feyezanlar fırtına kopacağım ıöatermeki:edir. kil dtınya sulh, mesai, ciddiyet 
merrüdünü gören hükumetimiz korkunç bir ıurette tiddetlenmek· T. k b" ve kazanr dtlnyasıdır. Ve hiç 
Tahran sefirimiz Memduh Şevket tedir. Yüzden fazla köy IU altında ıyatro nıe te 1 T 1 k t 
Beyi ~eğittirmekle Irana kar§ı o· kalmııtır. Feyazana uğrıyan yer· Ankara, 30 (Telefon) - Maa- bir medeni mem ~ e' ticaret 
lan ııyaaetimizi de değiştirmek lerdeki ahaliden 30.000 kiti Suk- rif bir tiyatro mektebi açmak için ve hayatını felce ugratacak ufak 
mecburiyetinde kaldığı anlaşılıyor. kura gönderilmittir. hazırlık yapıyor. bir kargqalığa bile müsamaha 

gösteremez. 
Türkiye neden asker sevkc

derek şark vilayetlerinde feaat 
çıkaran Kürtleri imha ediyor.? 
Iran kürtleri de ayni vaziyete 
düşerlerse Iran hükumeti ayni 
şiddetle hareket edecektir. 

lranlılar, bir Iranh ile, ıtılHm 
içinde işlerine bakan bir Kürt 
arasında hiç bir fark görmezler, 
onları tahsin, takdir ederler. 
Fakat ihtitalcuyanc bir hattı 
hareket takip edenler şedit bir 
ceza göreccklerindeı:p emin ola· 
bilirler. 

Biz, Iran kürtlerine tavsiye 
ederiz. Aralarında hiç bir veçlıile 
fesat amillerinin zuhur etmesine 
müsaade etmesinler. Aksi tak
dirde bütün kürtlerin rahatı kaç
mış olacaktır. Zira tecrftbe ile 
sabit olmuştur ki bu kabil feıat• 
cuyane hareketler mütecasirle· 
rinin felaket ve periıan1ıklarile 
nihayet bulur. 

Bir memleket efradı, herhalde 
memleketin refah ve terakklai.ni 
geri bıraktıracak hareketlerden 
içtinap etmelidirler. 

Bu esaslara riayet eden Ame
rika muttehit cümhuıiyetlerinin 
refah ve serveti ile, na yet etmi• 
yen Çinin felakete dnımeıi haki· 
katleri meydandadır. " 

[ Bu meseleye dair guete-
mizin mütalealan 4 llncn ıayf a• 
daki baş makalemizdedir.) 

Türk gazetecilerine 
hazırlık 

Sofya, 29 (A.A.) - Türli ıa• 
zetecilerinin kabulü için hazırlık· 
lara faaliyetle devam olunmakta· 
dır. Ziraat nazın M. Suilef Türk 
gazeteciler heyetinin V arnada İı• 
tikbal edecektir. Türk gazetecile
rile ayni zamanda gelmekte olan 
Lehiıtan gazeteciler heyeti Balca• 
riıtanda bir ıeyahat yapacaklar
dır. 

Yangın 
Dün ıaat dokuzda Çengelköyde 

ıet üzerinde mütekait lımail Hak· 
kı Beyin evinden yangın çılmut 
üç ev yanmıştır. 

VAKiT ın tefrikası ; 49 iliklemeden mektupçu beyin yanı· vükeladan iıuanlardı. Heybetle- adımını atarsa odaya avdet eder, 
• A • HA• L• ~ na giden müıevvitler mi, mümey· rinden kimıe yüzlerine bakamaz· bir dakika kadar durur, eonroı ayak 

ı , ~ .. .& .. .. yizler mi yoktu? . • Kendisinin dı. Azemetlerind :n huzurlanna çı· yoluna avdet ederek muhakkak aol 
ı a ıt o 

1 
- .. =-- ... mektupçu beyefendinin yanına kanların alimallah dudaklan iki ayağile içeri girerdi. 

::\
00 MUHARRİRİ: SELAHATTIN ENİS ·. g~~ıü i!ikıiz .1ritme~i !~Yl.e ~ursun, takkolurd'!. . • Muslu~ ~ptestini aldıktan IOD 

u.;.11-.-....~.- muaevvıt beyın emırlerını bıle hep Hele hır Öküz lbrabmı Paıa ra ıeccadeıını ıerer, namuım la-
yorum da böyle bir gazabı mane· veçhile (Iehülhamdü velminne) ayakta telakki eder, batta hazan iıminde bir nazır gelmitti ki ilk lardı. Namazdan sonra hatme, .,.. 
viye maruz olacak ne günah itle- müsevvit olmaktan kurtuldu. Key· odada rüfekadan kimse olmadığı bindiği gün koca kupa arabaaımn rat okumağa otururd•, kalem •• 
dim, bir .türlü anliyamıyoruın... fiyet kendisine kerraren ve kerra• zaman, çalınan telefona kotmak yaylan paf&IUD altında çatır çatır mamna yarım aaat kalana kadar 

Alemin taltif olarak tavsif etti- ren temin ve teyit olundu da ned~n İcap ettiği zaman bile fesini düzel· çökmüttü. seccadeden kalkmazdı. 
ği bu terfi meselesi, (hat) b~ vec· sonra ıoğuduğu iıkemleıine ııına· tir, göğıünü ilikler, ve ancak on- Vükela demek her ıeyden evvel Müteakiben üatünü aiyip, da
di içinde meshur olan Nasuhi Efen bildi ve geni!Çe bir (ohhh ! .. ) çek· dan aonradır ki reseptöre el atardı. heybetli adam olmak, koltuğunu daklan üç ihliı bir fatiha okurlrea 
dinin nazarında bir nevi gazabı ili ti. . . • Onun noktai nazarına göre me- doldurup tqırmak demekti. "Rü- sağ eli sokak kapıımm mandalını 
hi mahiyetinde idi... O, yalnız mahallede değil, mek· ıele, bir aöllerit me1eleıi değil feka,,, bir gün maliye nazırı diye tutar, el mandalda,göz kapalı, du• 

Nasuhi Ef., bu teklifin heyeca- tubi kaleminde de neT'i tahıma her ıeyden evvel bir edep, terbiy~ Nuuhi Efendiye Cavit Beyi gös· aııru evin dört bir tarafına ve ıe
nile tam bir hafta enditeli aaatlar sayı ıaygı kalmamıtb; göğsünü meıeleai idi. termitlerdi de onun Qlaliye nazırı çeceği sokaklara üfler ve ıokak 
geçirdi, dairesine korka korka git- daki Aziziye feıini deiittirmemit· Bir genç rüfekanın :.orile kalem olduğuna inanmamıı, kendisile ar· kapısından muhakkak ıağ adımmı 
ti, (müsevvitlik) meselesinin ta· ti. Ayağında da hali kalot kundu· de kendisine ceket giydirmek wte· kadatlarınm alay ettiğine hükmet· atarak çıkardı. 
hakkuk etmemeıi için (Yasin) ler, Tasını muhafaza ediyordu. Bu ıu· mitlerdi de hicabından kıplOnnızı mitti. Bu ııra?a . Nasuhi Efendinia 
fatihalar adadı, iıtiharelere yattı. retle batı ayağına uyrun olan Na· olmuf, püakülüne tilki kiayruğu ta· Maziye kuvvetli bir inat ve iırar kartıaına hır Arap, yahut bir aiyab 
lıtihareye yattığı bu gecelerden ıuhi Efendinin orta kıımı da bu karak sokağa çıkan bir adam ka- ile merbut olan Nasuhi Ef ., ayni kedi ve yahut bir ıiyah köpek çı• 
bir gece kulağına hafiften bir ıe· batla ayağa uyıundu .. Koca mek- dar utanmıftı. • • • zamanda fevkalade vehham ve karsa medet allah .•• Naıuhi Ef. 
dayı tevbih geldi, diğer bir gece, tubi kaleminde ıırtındaki lstanbu- Baza:ı evki adap ve erkanını müvesvis bir adamdı. hemen sokak kapısım kapıyarak 
Yesari İzzet Ef., sol elinde tuttuğu lini yegane muhafaza eden: Naıu- kaybeden mektubi l;::ılemine ve Ba Hiç değitmiyen muayyen bir içeri kaçar, üç iblis bir fatihaya 
kalın bir kamış kalemle ıırtına öy· hi Ef. idi. bıiliye baktıkça N ıuhi Efendiye tarzı hayatı vardı: bir üç iblis bir fatiha daha ilive
le bir vuruş vurdu ki Nasuhi Ef. Redingot fÖyle dunun, caket yeiı gelirdi. Mutlaka her ıabah, aa.bah eza· aile kapıyı tekrar ve halecanlı ha· 
kan ter içinde yataktan fırladı, ap• pantalonla kaleme gelen (rüfeka· O, bu kalemin ne günlerini bi- nından evvel uyanır, doğruca ap• lecanlı açar, teşeüm ettiği bu fey• 
teıt alarak istiğfar etti. . . 11) nı gördükçe Nasuhi Ef. cidden lirdi. Babıalide kaç ıadrazam, kaç teaa.neye kotardı. Ayak yolundan lerden birine rasgelmezae o zaman 

Nasuhi Efendinin h~yecanı, ho- teeddüp ediyordu. Artık kimsede dahiliye nazırı görmüttü. Bunlann içeri girerken mutlaka ve mutlaka huzur ve rahat içinde dairenin YI>" 
tuna gitti. Nihayet l:endi tabiri sayı ıaygı kalmamıttı; rüiıünü hepsi okka dört yüz dirhem vezir ıol adımını atardı. Eğer hataen sağ .; ~ ~ - " (Bitmedl) 

I 



Kapalı çarşıyı nasıl kurtarmalı: 4 

Çarşının Emanet parası 
ile tamiri lazım ! 

Fakat eshabı emlak hisselerine düıen paranın 
rusümu belediye gibi tahsili i~in kanundP 

mevcut kayda itiraz ediyorlar 

-

• 
Vesikalar 

Etabli Rumlara polis 
tarafından dağıtılacak 

Dün bir içtima yapıldı 

Etabli Rumlara tevzi edilecek 
vesikalann ne suretle verilmesi 
hakkında bir karar vermek üzere 
dnn M. Holştnadın riyasetinde 
hır içtima yapılmış, içtimaa M. 
Rivas, altıncı tlli komisyondan 
Kont Hamilton, albncı Türk 
delegesi Server Cemal bey Y u
nan delegesi M. Siyonis, M. 
F okas ve Kerim bey iştirak et
miı bu içtimada vesikalann po· 

' · lis marifetile dağıblması hak· 
kındaki Türk teklifi kabul edil· 

mittir. Yalnız Mübadele komisyo· 
nile polisin irtibab olmadığından 
Vali vekili Muhittin beyin ikin -
ci içtimaa davet edilerek • bu 

. hususta tavassutta bulunması 
~ ~ temin edilecek ve kendisinden 

ban izahat alınacaktır. 

tütün inhisarında· .. 

Behç~t B. 
T. ln~iMr ldaresı U. M. 

muhtelif meseleler hakkında 
Kapalıçarıının tamiri IOzumun· Diyorlar ki: bevan.ıtta bulundu 

dan dfinkil nüshamızda uzun - Emanetin bu iti Uıerine Tntün inbisan umum müdilrll 
boylu bahsetmiş, 310 senesinde alması, ça11ıyı tamir ettirmeıi, Behçet B. dUn kendisilc görü· 
bunun için bulunan şekli anlat· sonra yapbğı masrafı dükkln ten bir muharririmize muhtelif 
mıştık. sahiplerine taksimi, çok yerinde meseleler hakkında şunlan 

Bugi1n ne vapilabiliı'? bir şey. Menfaatlerimizle, huku- söylemiştir: 

Çarşıyı bugünde hükumet kumuzla kabili telif olmıyacak - Türk maLnı her tarafa ta· 
veya Şehremaneti parası ile ta- ciheti yok. Fakat borcun tarzı mtmak iç.in Avrupadaki aergi· 
mir ederek parayı kira bedelle· istifası doğru değil. Emvali em· lere iştirake karar verdik. Bu 
rinden geri almıya imkan yok riye ve rüsumu belediyenin tabsi· cümleden olarak Lehistan ve 
mudur? li için borçlunun emvali mcnku- İtalyadaki sergilerde bir Türk 
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Ege vapuru 
Seyrisefainin aldığı yeni vapur geliyor 

Seyrisefainin yeni aldığı Ege -.ıpuru 
Seyrisefain idaresi Holandada ra Ege adını verdi. Bu münase· 

"Roterdamische Lloyt,, kumpan- betle Ege adının tarihi kıymeti . 
yasının "Tohana,, vapurunu satın hakkında malumat arzedjyoruz: 
almışbr. On beı gUn evvel Ho- Ege Adalar denizindeki ada· 
landaya giden makin müdürü larda Milattan 3000 yıl evvel 
Kadri, müLendis Naci, kaptan sakin Türk aslından gelme in
Cemal beyler vapuru muayene sanların adıdır. O zaman Girit 
etmişler ve matluba muvafık adası bunlann elinde idi ve ge
bulmuşlardır. Neticede vapur ne o .zamanlarda Korent körfc· 
kumpanyadan alınmıştır. Vapur zini geçen Akalarki tarihte 
yann Rotterdamdan hareket 0 Achaide,, olarak yazılıdır ve 
edecek, on beş gün sonra limıı- Egelerin ırkdaşlarıdır. Mora 

mm takasına yerleşmişler, Misen 
nımıza gelecektir. Vapura "Ege,, 

ıehrini payıhht tutmuşlardır. ismi verilmiştir. Yeni vapur 5250 
Ecnebi dillerindeki(La civilisa· tonluk olup 1909 senesinde inıa 

tion Egeenne) tabiri (Ege) lilere 
edilmişti'r. On beş mil sür'atin· 

aittir. Yunanistan denilen kıt'ay 
de olan vapurun 78 birinci, 75 ilk zaptedenler ae bu Akaları 
iki~ci kamara yatağı ve mütead- dır. (Ege) büyük birader veya 
dit salonları vardır. Mevcut Türk abla manasına olan ekeden 
gemilerinin en bfiyllğü olan bu eciden ibaret Tilrkçe kelimeler 
vapur iskenderye seferlerine tah- olmak üzre tesbit olunmuştur. 
sis edilecektir. Coğrafyada şimdiki Adalar de· 

"Ege,, iımi niçin verildi? nizinin adı (Ege ) olarak kay· 
Seyrisefain yeni aldığı vapu· dolunur. 

_ _.M- ec" 
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U y Giresun belediye ve H. F.sı reisi 
Hasan B. bir haftaevvel rabatsızlı· 

Iıteıi anlı yanlar bu suale evet lesine de milracaat edilir. Bu tütün pavyonu aynlmıştır. Diğer 
- Cevabını veriyorlar. emval ıabhr, yok pahasına gi- taraftan man:ulibmızın aahlma· 
Zaten yeni belediye kanunun• der. iyi amma yazıkbr, bize de il için Fransa Rejisi ile Ara- Fethi Beyin evrakını ğınıntedevisi için Istanbula gelmi.J, 

da bu hususta madde de var· günahtır. Bir dükkl.nımız tamir mızda bir mukavele akdedil- almamış. . Taksimdeki Fransız hastahane· 
görecek diye bütün mal ve mnl· · B h Dünkü nkşnm refiklerimizden birisi ıine yatırılmıştı. Hasan bey kur• dır. mııtir. u ususta lngilterede l\" b d p · s r· · ı~ethl be-..·in kümUzden olmamız bı"zı' sefalete 'ıesar umun a ans e ırı ' b 1 d Kanundaki maddeler de ecnebi bir zat tarafından evine Ceymis isminde bir adamın girdi· tulamamış, dun sa ah 1 e 

k k' sürükler. Her adam, her dük- tetkikat yapılmaktadır. Yakında gini, odaları dolaşnğını, Fethi beyin ma- vefat etmiıtir. Hasan bey bütün 
anun diyor ı: kancı bunu mülkünün kirası ile İn sası üzerinde bulunan bazı avrakı cebine hayatınca memleketin hayırlı iş 
Menafii umumiyeye ait o- Ok I giltere itine de baılanacaktır. soktuğunu vazıyordu. 

lan mübani esbabı emlak tara~ m emme en öder.,, Suriyede bir . tiltün fabrikası Ald•ğımız malömata göre Esbak ve hareketinde beraber yürümüı 
fından yapılmadım takdirde Be- Haklı olan kiml açılmak ve tetkikatta bulunulmak Bahriye feriklerinden göz ~bibi Elyas iyi kalpli bir zattı. Vefab Gire-

c· Kapalırn-ının sahiplerine hak Paşanın oğlu olan altmış yaşındaki Cey-
lediyece yapılır. Masrafı şehir :r-y üzere evvelki gün memurlar mis efendi, Fethi beyin evinin kapısını sunda bir boıluk bırakacaktır. 

d kkul d'l k k vermemek mümkün değildir. gönderilmicıtir. çalınca hizmetçiler, bu zaun Fethi beyin Ailesine ve Giresunlulara taziyet 
m~clisin en teş e 1 ece 0

• Ortada mahalli istifa bnlunduğu- 't tanıdıklarından olduğunu bildikleri için 
mııyon esbabı emlake taksim na ve maksada kafi olduğuna [ j kendisine kapıyı açmışlardır. içeri giren beyan ederiz. 
eder. Herkese isabet eden göre alakadar k mlar b · . Seçme fıkra J Ccymls efendi iki odaya gi~tş, eline ge- Dün Gireson mebuslarına ge· 
h• 1. . . ma 8 u lfl _ _ çirdl~i cıgnra tabakalannı cebıne koymuş· 1 ) fi b · d 
ısse emva 1 emrıye ve resım düzeltmeli tam'ıre baılanacakaa z·f ı· ı .. . Ce . f d ' . en te gra ar u zıyaın ara a • • J ' ı t J yo tur. Bu hal uzerıne ymıs e en ının 

Belediye gibı cıbayet 0 unur. bir an evvel baılanmalıdır. 
1 

b , b' 
1 

r aklının pek yerinde olmadığı anlaşıl· büyük teessnr uyandırbığını bil-
Şekil guzel fakat... Yarın ıl stan. ul. da m erce ıraya yah mışur .• Tahkikat neticesind.e Ceymls diriyor, cenazenin Girasona nak· 

1 . h ,...'\zel dev il mi? Fa· K l . P an zıftli yolların her tara efendinın son zamanlarda cınnet eseri 1. . . . I 
yı, oş, 2S.. g . . _ a~a ıçarşı b~r aparbman mı· çökmeğe bqladı, yapanda mı {1österdip;i ve . ziyaret ettiği dos~.lannın ını ıstiyor ar: . 

kat ça11ı esnafı buna ıtıraz e dır, bır caddemı? Kapahça11ılı- b d k b h t? 

1 

evlerinde bu gıbi vak'aları tekerrur etti· Hasan beyın cenazesı bugünkO 
di 1 B 'ti' zlarında haks l b l yap ran a mı a a a · d h kk k · · Ccymis efendinin yor ar. u ı ra ız arın aş arına beli olan bu su- B' ·ru d g: e ta a · ·u · etmıştır. Ankara vapurile Giresuna nakle· v. l . ıze kalırsa zı enen e. l • ethi beye ait olnn bazı cvraklan cebi- • • 
da değiller. a e yann cevap vereceğiz. (Görogvlu) ne ko~·duın• haberi doğru değildir. dılecektır. 

• •

·--··------------ J b" ... ····----·····--------------------------·----------·-·-Bu memur da kapıda kayboldu. yorsunuz. Yüzbaşı. • • yacaktım ya! Düşündükçe mücri· 
w VAKiT .. ın tefrlkas1: 20 Markam Yansa döndü. Sordu: - Yüzbaşı mı dediniz? •• Ha, miyetine kail oluyorum. 

- Bu masum kızcağız hakkın· sahi ne mes'ut delikanlı? Yanı: 
daki fikriniz? - Bana bakınız Yans! Sözleri· - Doğrusu siz beni bayağı haY.• 

- Güzel bir kız ..• O ne itidal, nizden, tavurlarınızden hiç bir ıey rette bırakıyorsunuz, dedi. Azizin: 
0 ne soğuk kanlılık! .. Tevekkeli anlamıyorum. Olan .oldu, .. k~.dı.?ı b.u~a kahinl.ik derler. Fal bilir ı:ni
bir askerle evlenmiyeck! Markam, muvakkaten salıverdım, gonlunuz sımz? Ne dıye bu kadının ehm 
Siz konu,urken öyle anlar oldu ki olsun diye. Şimdi bana bizden sak- bakmadınız? Müddei umumi be) 
nnnettim hemen ellerine kelepçe ladıklarınızı gösterin, bakalım. hislerle hareket etmiyelim ! 

Yazan: S. S. Van Dayn • • • Nakleden: Ômer Febm vurduracaksın. Eğer böyle bir ıey - Saklamak .... Siz beni hok- - Ya ... Ya .. Evet! 
tereddüt etti. Vans . halıle. ~amırı Nevy~rkta~ harice çıkmanızı me- yapmış olsaydın, yok mu muhak- kabaz mı zannediyors~nuz? - Sizi telJlin ederim ... Taban• 
gayri kabil bir müna~ebetıızlık ya- nederım. Eger böyle bir teıebbüıte kak ki bütün hayatın müddetince Yans, doğrudan dogruya cevap cayı ntan bu kadın değildir! 
pılacağını hissettiğim anla~ıyordu. bulunursanız tevkif olunurıunuz. vicdan azabı çekecektin. vermek istemediği zamanlar hep - Canım bir kadın kırk beşlik 

Hepimiz susmuştuk. Mıs Kler, Anla~~nız mı? Markam hala dalgındı. Yansın böyle yapardı. Kıs kıs gülerek ila- bir Goldü kullanamnz mı? Şu mü-
müıterih bir eda ile 5~ntasmı 1a~- Zıh ç~ldı. Katibi içeri girdi: sözünü haklı buldum. Müddei umu ve etti: . nasebetsiz faraziyeden vazgeç Al-
mıı, yüzüne pudra sur~yor~u. şı- -. !'1.11 ~lere refakat ediniz, mi az kaldı kadını tevkif ettirecek- - Her neyse, benı fU kadın me- lah aşkına! 
ni bitirdikten sonra mudd.eı ~mu- kendısını bır ~tomobile bindiriniz ! ti. selesinde mahçup edemediniz ya! - O mu, ben onu düşünmedim 
miye baktı. Basit, ufak bır ışten Kadın .. a>'.'~ga kalktı. Ağızlığı - Ne yapayım, dedi, öyle müp- Markam ona bakın! bile! Azizim böyle maddi deliller 
bahseder gibi sükiinet!e sor~u: ~asanın ustune bırakarak alay et- hem, öyle füpheli hali vardı ki.... - Durun, acele etmeyin, daha! bana pek bir fey söylemezler. Ben 

- Şimdi beni tevkıf ettırecek tı: - Mükemmelen alay ediyordu. Bu birinci perde! de bunlardan İstifade edecek olur· 
misiniz? . .. .. . - Bu.~'! ~u~l~nm~klığıma mü- Müphemiyet bunun neresinde? . . - 8 - sam ya psikolojinin "p,, sini bil· 

Markam düşüncelı duşunceh saade ettıgınız ıçın sıze tefekkür - Her ne ise lrut kafeste demek 15 Haziran Cumartesi miyen zavallılar ne yapacaklar? 
kadına baktı. Pencereye doğru yü· ederim! tir. Bens eminim onun pe~ini bir Saat 4 Onlara ekmek kalmasın mı? 1 d-
rüdü. Bir müddet dışarısını _sey~~t- Sonra dışarı çıktı. Kapı kapanır dakika bırakmıyacak. Mücrim mi, Markam, Hat'a telefonla olup diamdn kıyamete kadar musirrim. 
tikten sonra birdenbire gerı don- kapanmaz Markam tekrar zile baa- yokıa masum mu, çabuk anlarız. biteni anlattıktan sonra tekrar klü- Markam tekrar parlar gibi oldu. 
dü. Cevap verdi: tı. Gelen mem~ra:. - Orası öyle. Ben §İmdi Alven be döndük. Müddei umumi oraya Sonra birden şaynnı hayret bir GÜ· 

- Bugün değil! - Bens, !•"'.lldı odadan çıkan Bensonun katledildiği sırada bu gidindye kcıdar tek kelime söyle· kUnetle: 
Kadın susuyordu. kadını takip ve tarassut et. Nev· güzel kız nerede idi diye dü~ünü· medi. Ancak klübün merdivenle- - Demin yemekte cinavetlcri 
_Sizi şimdilik tevkif etmiye· yorktan dışarı çıkmasın!- lyorum. rinde ağzını a~tı: hiç bilinmiyen bir usul ile takip ve 

ceğim. fakat iş'ari ahire kadar Emrini verdi. / - Biz bunu unuttuk mu sanı- - Şu kadım serbest birakmı- /~ - ~ (Dcı•amı var) 
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Londra misakı Dey liekspres bunu tekitediyor Buradan Mısır ve lrıkı g:decek Seyrise fain 
Cihaaıa iç •171k bahri dedeti, Jn- Deyli Ekspresin Kahire muhabiri Şehrimize tayyareaile gelen İn·ı•---..;. ____ .a. __ _,! 

Riltere, uırika ft Japoa,.a arumda Mısırda son vaziyeti şu şekilde hulasa giliz Lordu Matkins bu ıabah Irak Merkez acentesi: Galata ~öpru b ,ınJa 
l~eyoğlu 2362. ~ube :ıcentesi Mah
mudiye Hanı altında lstanbul 2740 

aldolunaa llehtl ltlllf bir taraftan Jn. etmektedir: tarikile Mısıra gidecektir. 
riltz avam kamarumca tudik edilir· "Mısırda kral, memlekete hakim 
1cen difer taraftan Amerika dllllhdr olmak istiyor, buna mukabil Veft fır- Kemalettin Sami Paşa 
~ Mister Hover tarafmdan imza o- kası iktidar mevkiini eline geçirmek 8 • B . 
111Ha. e• tuetle dllaa denizleri nev'· istemektedir. ugun erllne hareket edıyor 
aaıa bu Uç deYlet aramda teksim edi· Vefdin kralı tahtından indirerek . Şehrimizde bulunan Berlin el
lenk Mr Wrllda alfa -takalı g. yeni bfr rejim tesis, yanf ya ciimhuri- çımız Kemalettin Sami Pata bu· 
Yİll ve talad!t olunmut demektir. Fil· yet ilin etmesi, yahut yeni bir haneden gün Berline hareket edecektir. 
haklb .,..._ sonra Atlu deıaidnin getirmeai açıktan açığa konuşulmakta- S d kJ . J 
amne Kuteill Bahri muhitin prtan· dır. an ı arı kını boşa tmış 
da Cemaldrt •iıtehlde hflkU.m süre- Mücadele, resmen, Veft ile saray Gümrük depolarındaki eıki sa-
• J&PGQ& saıM Bahri muhiti Kebi· arasında ise de hakikatte mücadele hipaiz eıyaların ta:nifine devam 
ri atlrakabeel altında bulunduracak, .Kral ile Nahas Paşa arasındadır. Na- olunurken bir çok sandıkların bo
lnatttereye pllqce Cebelilttanktan has Paşa ile Kral arasında husumet taltılmıt olduğu görülmüttür. Tah
batbYarak Slft1I, AdeD, ft SeJl&a ta· son derece şiddetlidir. kikat yapılmaktadır. 
rtldle a..a.aıa lı:aiar ua•an deniz. Nahas Paşa, Londrada muahede -o
lerle cen•bl mllltakalarda müstakfl ve müukeratını kestikten sonra Mısıra Ali Cenani B. in davası 
.._t kalacaktır. avdet ettiği zaman vaziyeti krala bil-d" · k 1 . AU Cenani bey tarıhndan gaze. 

Bu tarz1 ........ &1111 •Uısaleme- ırmemış, ra bu harekete göz yum- temı~le Karagöz, Köroğlu gu:erelcrl a-
ti cAana ne ..._. h" it edeeeli ca)'I mamıştı. lcyhıoe açılan devaya bu gün Ankarada 

•aaltllr. Oc blTük bahri deYletten iki· N~~~ P~şanın. tekzibine rağmen .:d:::e=va=;:m=:=e=;:diı::::le:=c~ek;;;;·tl;;;r·=-======:r::::ı= 
al eemlyeti ak1'SJD& memçtur. Bu in· kendısının curnhunyetçi ,.e ya ihtilalci lstanbul ı/eincı ıua tJatnsınden: 
tJ-. doıa;,.ile andDlrlM bir takım olduğ~ anla~lıyor. Mısır meclisinin Bir borçtan dolayı mahcuz Ye 
ftllfeler tlnüUp edlJW. Aeaba bu va- son müzakeresinden birinde Veft meb- paraya çevrilmesi mukarrer bi· 
lil9ierln tatbik •• '"-da Cemiyeti uslarından biri: "memleketteki en yu"'k IA d k k f ar 0 ve saireden idaret kave-
abama mennp olJIU1'Ul Amerika ile se a ayı ezeceğiz!.., diye bağırmış- hane eşyası 6-8-930 tarihine 
JrawiJapn•lan ftrit dlllil mldlrf A7· tı. Bu tehdit krala karşı idL milsadif cumartesi -"ntı aaat 
nl ...... ı..u ..... ..,u ,.ıaı. Ak· HükQmetin bütün istioatgahı, asker 17 30 d ... dl ş t --•· • an itibaren ~ehıade-
ftllll eendyetl ttot.,,.oe ayni zamanda r. aye -er a1'88ındaki disslplin b d ht ı ı l\ aşın a Veznecilerde ıldız kı· 
Lokamo misakı De de bir hUzmei dü· mu • e 0 ursa lısır büyük bir f elake- raathanesi önllnde açık artırma 
l"eliyeye düll "1•111'01'· Ayni mena· te ugnyacaktır. 
filn tearun •eıııeltılıl ba noktada da -=~------------ suretile satılacağından talip D • • • • } olanların mezkO.r gUn ve saatte 

ft~~.:w.. LoHra ltlllfı behrlsini-de unya guze i ve 927-1199 numaralı dosya ile 
v mahallinde hazır bulunacak me· 

diler mt.Ular ifbl mukayyet tut- Kim ) h kk muruna müracaatları illıı olunur. 
mamız icap ediyor demektir. Biyle iti- o acağı a ında 
Wlar mahdut ve mub)Tıt lir teafr bir mütalea .•• 
r&termekl• kalırlar. Bv halde hali F z1 raıısı ann meıhur zerafet 
hUmla orta 79rde slrlillmft bir mu- h k 
kaftle menatta.r. Bu maka.eleye g6re ~ emi '•Moria Dövalef" yazdığı 
tlc ..,_ _.... lıürl tn,.attnda ol- bır makalede cihan pzellik ınn
dQcıa tadll&t loul ••hMlrlktır. aabakuımn kimin tarafından ka-

A...ara •ikim.ti Wlllit macibln· zanılacağı hakkında mubake19e 
ee .ıa .-elik ..... ti bUrfTe proıra· yllrUtmekte ve demektedirki: 
mnu tebclll etmekle lllefCUldUr. Altı Şimdiye kadar Cemahiri mllt-
mee 1~ khrf7e medJal Allsince büt· fik ~ konulan mlİdar fk1 yüz kırk mil- te . anın 48 hükumeti musaba-
,_ Ttlrt llrurdır. Tahsilatın mUhlm kaya birer güzel çıkarmakta idi
bir kıımı ile beheri yetmiş bet tayyare ler. bu ıoEer Brezilyada olacak 
\\\te"A'blltcek ve altı pusluk toplarlf musabakaya her memleket gibi 
mDöeJıüa lfaailrler tnpm ıau~v- Cemabiri liıuttefikada bir tek 
\"erdir. Şarumı da ip.ret edelim ki kimse göndererek iıtirak edecek· 
Vqington hUktmeti mukavelenin bn: tir. Şu suretle Avrupanm kaun
dfne vermekte olduta hakikt tonajı mak ihtimali nyadele•mekted"ır. 
kullanmaia karar vermi§tir. T 

Vaythaodn ~ pro'-nin bu "a· Ayni zamanda hakem heyeti 

d 
:.r: ,ft yar A., b A foetll bir nabalıl m tadat -

ar yilkltl olm• A..rlb. meb'asan ft ' rupa ' yan merikalı cfayanıyor? Onu ı.eu ile yıbnamS 
&yanından mBhim lllr lmenna itiraz- olacakbr. ümit miiinizin iki misli fazla cfa~ 

Ş 
ı.(}Q'Qıı IOD derece uf pullan her dorlO 

lanm tfmdiden celbeclt7or. Htlktmet Upbeaiz, Cemahiri milttefika· ~ amditfı: için en birinci canı-nar. 
projeJl Unanuevvelde mecllalere wv- gtlzeli "Çamay,, da bin ibti- eş~~ ftimal ~ :~ =ı: 
ili edince pelit mU.n&kaplar zUhur et- mamla scçilmit olduğundan teh- ~U:~: il: =tarai~.,:w:,: 
mesi muhtemeldir. likelidir. Avrupa bunlara muka- ~c!~ı~ ~~ve uıa ~~ 

Londra mJeala bir mUddetlJk Atlu b~ sporla vücudu durulmuı bir ~ar~~~;: e:=: 
Ye Mutedil bahri muhitlerdeki rekabe- ~ Almanya, kamelya teninde dirter 

tin lntlne ~yor. Ancak bir taraftan bır F l ki L' u· . KS e emen i, zarif ve levent-
Jl'ransa n ltalya gibi iki bUyflk devle- b l 
tia aralarmdakl bahıf rekabetin heniz oyu ~ir. lngiliz, porselen gibi 
'-ki kalması, diler cihette. lnciltere bedenlı. bır Danimarkalı, gtıler ...... aıu., ...... ..ı.ıno, '°" 111 .... n. tn11.n; 

Ye Amerika arasındaki tarihi me.ele- ytlzln bır Lehli, ateşin bir Ro- -
nfD. lıenfla halledflmemlt olmuı bu manyalı, pembe bir Türk çalAk M u '••·

0

••A ,. 

miulrm tesirini - lptldumda da işaret bir ltalyab, buğday re~kli bir [Defterdarlık llAnları 1 
•tndt oldutamaz ~e • muftkkat Yunanh ve portakala andıran bir - · 
n mevzil btr hale IOlalatrtadır. lapanyol çıkarmaktadır. Vasau SA'flLIK HAN OUASI , 

M. ara,,,, AYrupadan fevkalAde tirin bir No. 45, iiçüncü kat, büyük 
__ O_l_u_r_şe_y_d_e_ğ_i_I_! - Fransız, kumral bir Avusturyalı yeni han, Çnkmakçılar, kıy-

~rif ve narin bir macarb, esme; • · ·ı 500 I' 
Bir genoin tenaıOI aletini bır Rus, çok kumral bir Çek, metı ı>eşııı para 

1 
e ı-keıtil..... mağrur bir Sırplı gidiyor. Baka- ra, satış pazarlıkla 16-Ağus· 

lanlf ~isinde okuduiu- hm Amerikaya doğru kanatla- tos-930 cumartesi 14, 80 
muza ıöre Odemifte Bıçakçı kö· nan bu perilerden hangisi tevef· Defterdarlık&& (R-240

1

• 

wiinde old·-1-a feci bir hadise ol- fuk ed ktir ? ,,_ U: llmind bir ece Turk oo•i• balosu 
mUfblr. Sam•?- e ge~ K d Tilrlc ~ğından : Ba perşembe ıanu 
lraclm, bndili• lla atan ~e !Hr a ID tayyareci akşamı Büyükada'da Yat klubünde ve· 
bakıma m~lat ~lan ~ı o~lu Kadın birl"~I 

1 
• rilecek Türk ocafı balosu için &eyrilefa· 

lskenderiye süra 
postası 

(CUMHURİYET) vapuru 1 
ağustos Cuma günü saat 13 te 
Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire 
ve aktamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskenderiyeye vara
cak ve Ç,rıamba lskenderi
yeden kalkarak İzmirc de uğ· 
rayarak lstanbula gelecektir • 

l rabzon ikinci postası 
( ANKARA ) vapuru 31 

Temmuz Perşembe akşamı 
Galata nhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve Pazar 
iskelesile Rize, Of, Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, lneboluya uğrıyarak 
gelecektir • 

Mudanya postası 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Ça1f8mba ) Mudanya
ya kadar saat 9 da ( Cumar
teai, Pazartesi, Perıembe) 
Ereğli vapuru tarafından ara
bk postalar Armutluya da 
uğnyarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri-
sefaln nhhmından kalkarlar. 

TOrkiye Seyrisef ain idaresi 

havuzlantıa girecek tüccar va
purlarının raspa ve boyama 

if çlliii şartnamesi mucibince 
bir •n• mllddetle Ye müna
kua ile talibine verilecektir. 

Kat'i ihalesi 7-ağustos-930 
tarihinde ıaat 15 de icra kı· 
Imacağından taliplerin şartna
meyi görmek için her giln ve 
mOnakasaya iştirak için tarih 
Ye saati mezkGrde teminat ak
çelerile levazım mOdilrlilğUne 

relmeleri. 

YALOVA 
PLAJ ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13,15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
S,15 18,00 19,00 19,45 
Yolcuların bilhassa plAjl.ar

dan izamı surette istifadele
rinin temini için saat 13,15 de 
bir poıta yapılmıştır. Bu posta 
KaprDden hareketle doğru 
Y aloYaya 15,25 de Yarır ve 
YaloYadan 19,45 de kalkarak 
KaprOye 21,55 de gelir. 

Mehmet iamınde bır ıencı evıne ıwın Z yaret etti in'in Pendik vapuru temin edilmlşdr. 
almıı ve bir aralık çocufun tena· M ~r~sız kad~!" tayyareci Mile. Baloya iştirak edecek: davetlileri gödlr· 
.UI aletllli ..... ile keameie te- . a:ı. arsen dun tayyare cemiye- mele üzere. perşembe glinU lı:öptUnUn •• ~Gazinin yolu~ 

bbüa .em:..,;r. Genç kadının tı~ı .. zıy~et ederek Nakiye H.la dalar lskcleslnden wn ;ı de harekete· l•-
te aluad ..-

1 
b'r ibret deni ver• g5rutmuf, Tayyare cemiyetinden derek Haydarpaşaya. Kadıköy ve bilriln Yuaa ı Memdala Necdet 

m ı ÇOCU •. 1 • • •. sonra Kadın birliğini de zi Adalara ugrayarak BUyUkadaya gidecek Türk gençliğinin inkılabı nasıl 
mekmit ve bu ate. kocasıle bılm.-:ı· etınittir. Kadın tayyarec· ı{adet a\dene de ayni. iskelelere uğnyarak köp· kazanılmıtbr. Yakında çıkıyor. 
f&Vere karar vermıtler. Çocuk guç bilrliği azalarile b" "'ddı ~ .. ın rüye dönecekcır. 1 .. --~~--------a: 
halı b

!•-· b" hk ta "'-· ır mu et göruı - ı• e kaç~11111ıf, ır ara ,_,. müttür. • lstanbul bırind Tkaret mahlcemtsınün I••- Çlfta havuzlarda 1 
ka hlr ..ı,.pten ~ kaylüler- Beled · . . Beyoglunda JsdklAl caddeıinde 463 nu· 
den a,.Js ta ,.,auftil'• Mehmet . ıye mec}ısı maralı ma~azada mobilya dcaretile işd· CEMiL PAŞA PARKI 
niba,.a Jamlr lautaaeainde tedavi Beledıye meclisi dün toplana- gal eden l\ arko F..skinazJ ve feriki tir· Her cuma günü saat 15 ten 19 a ka· 
albna alınmıttır• Kesilen uzvun i- rak mütekait Emanet memurlar ketinin alacaklılan daile 10 temmuz 930 dar Kadıkö~· Hillliahmer \C Fukaraper· 

·ı x.: .rı-:. lunuyor. hakkında eıki hüküml . b' .' tanhlnde ~lrei ~crı akretti~ Konkor· ı yı efeCe•• .....- 0 IA ld v ka erıg tat ıkı dato berayı tasbk mahkememize te\'di ver cemiyetlerine (büyuklcre JO,tal be· 

lsv
. rı . .. .. azım o uguna rar vermiı ve kılınmış .. e 6 ağustos tarihine müsıdif ye 5 kuruş) teberru mukabilınde ge il-
ıçre ı enn gunu bir aylık ağustos bütçesini kabul çarfamba günü saat 14 te tetkiki mukar- mesine müsaade edildiği \e çifce ha\ u -

laviçre ittlhadnuıı 639 .. mcu se· etmİ§tir. 30 ağustos zafer bayramı rer bulunmuş olduğundan bu bapta all· lır civarına otobüs işlemekte ldu~ 
neai miauebetile JU'ID eefarette için de 1000 lira tahsisat kabul et· kadar olanların mezktır giln ve saatte bildirilmektedir. 
'-. ka • 1 kt · t' mahkemede hazır bulunmalan !Uzumu 
uır bul reemı yapı aca ır. m19 ır. UAn olunur. ··---..--------

31 1emmuz Perşembe 990 
, 

dahılde 

1 ayhğı Kuru~ 150 
3 .. .. 400 
6 .. .. 750 
12 .. .. 1400 

Rabiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

~ 

Hariçte 

-
soı 

1450 

2i00 

Gantıfn dotuıu: 4,55 - ba•ı,ı 19.27 

Ayın dotu,u : 12,06 - 6atı11 : 22,9.9 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôile ikindi Alqam Y at11 f,..ak 
s ıo ız.20 ı&,t4 ıı,21 21.14 2.sı 

Havaı 

Bugün rUzgAr poyraz 
esecek, hava açık olacakbr 

Dun hararet Azami 28, as· 
gari 20 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
ru a(eiı cumhur musiki heyed 

~aat 19 bando 
I Rossinl : Barbl e dö Sevil 
2 - Meverber : Profet 
3 Grik : Dans Non eçyen. 
4 Lul : Vals mlliter. 
5 - Kalman : Ba)ader. 
6 - Sakar : Mart. 

Günün müzayede 
ve münakaıaları 

..& Açık arttırma ile eT Htıfl Kıdı 
köy 1 Jasıınpaşa Kurbalıdere üçüncü SO· 

r at 25 numara.Saat ı 4-16 da lstanbul 
dörduncU icra dairesi. 

,.& Sadeyağ münakasaııı·kapah sarf· 
la, Yiıksek mektepler mübayaat komis· 
yonu. S: 16 

,.&225 ton kok kömürU- Istanbul 
yeni postane mUbayaat kol'lil~?11-u. 

• Satılık maa dUkklri ev-BefôlluU'· 
da Hlıseyn •ka mahallesinde yathane 
ıokagında 35 yeni 81 t!kl numara -
dördüncü icra daireai. s: 14-16. 

..& Satılık ev efyuı-Sandal bede•· 
tenlgde. s: 14. 

..& 24t8kilo kırmızı domates n 
679000 kilo turu ot-3. k. ordu utın 
alma komisyonu. a: 16. 

•ÇM \e tahta mUnakuası Fındıklı
da 1\1. M. V. satın alma bey'ecı-1: 14. 

& Sanlık eşya - Sandal becleate· 
nindc, s. 14. 

Sinemaları 

Alkazar - Eır•r•ıi• ada 
Alemdar- Pompeinin aon f1a1et1 
Bqiktaş Hilil - Beyaı fllreler 
Ekler - Beyaı kartal 
Elbamra- Kadınlara inaamam 
Etuval - Demir maske 
Fransız - Manon Leıko 
Majik - Kocamı iaterim 
Qpera - intikam 
Şık - Stanley Afrikada 
SOreyya Kadıkl5y·Fahitenin kın 

ı aktr(~y ıtra dairtılndtn: 

A)Şc Dilber hanımla Pakize \e Zehra 
'e Şükri) c hanım ]ar ile Hazım be) in şıytlft 
mutas:ırn.f olduk! an Balıklı kurbltnde •· 
) azma sokağında şarkın Merkez ef. cad· 
desi garban Tcpehağ caddesi tlmalen 
Balcı oğlu tarlası cenuben ermeni me• 
zarlığı be) nlndc Sultan tarlası ile mıh· 
dut 42 numaralı altı oda bir taşlık bir 
sofa bir kuyu bir sarnıç bir sanunlık blr 
hır hır mutfak iki held onikl dl5nUm bıt 
~erıııin izale! şuyu zımnında bllmuzı· 
yede binalnyilz Ura bedel ile hissedar 
Zehra hanım Uzerinde ve )U) metı mu
hammine~i olan Uçbln beşyUz lira olmı· 
ına mebni tekrar ~ irmi gün mud

detle ınuza)ede\e vazedılmiş oldu~tın· 

dan talip olanların 23·8·930 cumar~~i 
gunü ca t onbeftC RakKkÖ) f era me· 
murlu unn muraeaatlan llAn olunur. 

Mes'ul mlldOr: Refik Ab=:.ı;t 



•• 
Olüm avalı c:.: 

1:/ 
G e • · 

Mikroplarla dolu, 
hastalık nakili si· 
nektar sizin vo ço
cuklarınız için bl· 
rer ölüm hayaltdlr 
Onları Flit ile öl
dU rünilz.; 

... ... 
_...,..., .. San terıekcyc rJe sfya!ı ~uşn~ dikkat 'tdiniz.'-

1: T 
• ;JJCıhcı _:çabuk _1l~ürlir 

~ tJmumi Depaıu :J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul · Galata Voyvoda ·H~ıf 

--------·---------------
Emvali ınetruke ınüdürliiğiinden: 

Satılık h eve bahçe 
Büyükadada Çınar sokağında Birinci katı : Bir oda, taşlık, mutfak, 

heli. ikinci kat: lki oda bir sofa ve bir sarnıç ile bir mikdar bah
çeyi müştemil 45 numaralı hanenin bedeli dört: ta~itte ödenmek 
tizere 1575 lira bedeli ?Quhammen ile 14-8-930 tarihine mUsadif 
Perşembe günü saat 14 te müzayedei aleniyesi mukarrerdir. Talip
lerin % 7,50 teminat makbuzlarile Istanbul Milli Emlak müdüriyeti 
sabş komisyonuna müracaat eylemeleri. 
----~..;-------------~--------~-~~-~ 

Düyunu umumiye civarında Rüstempaşa medrese binası, 
Zeyrekte haliliye medrese binasi 
Kııuıkapıda patrikane sokağında 42 No. arsa 
Beyoğlunda aynalı çeşmede Emin camii mektep binası 

Vilayet dai11ıi erıcziı1ıeı1in.clen: 
Ba14da muharrer emlaki hususiye icara verilmek üzere 20 

ağustos 930 Ç&rşanba günü saat onbire kadar müzayedeye konul
muştur. Taliplerin encümene müracaatları. 

Vı'l4yet dÔimi enciimeninden: 
lnönü şehiryatı mektebi talebesine elbise imal ettirilmek üzere 

muktezi börtyüz elli metre kuuıaş numune ve şartnamesi veçhile 
20 Ağustos 930 çarşanba günü saat on bire kadar münakasaya 
konulmuştur taliplerin en.çümeni vil"'yete müracaatları. 

Vilayet daimi eııcıi~rıeniııden,: 
hıönüşehriyatı mektebi talebesi için imal ettirilecek iki yüz çift 

dahili ve iki yüz çift harici ayakkabı numune ve şartnamesine tevfikan 
2" ağustos 930 çarşanba g_ünü saat on bire kadar münakasaya 
konulmuştur talip lerin encümeni vilayete müracaatları. 

Şehremaneti ilan lnrı 
IF"""""':::=:=c-=~======~ - ~:======:==:===="'=== 

Şehremanetinden; Fatih yangın yerinde 147 inci adada 2707, 
2876, ~22, 2821, 2820, 2823-3 harita numarala arsalar arasın
da 17~8 metro murabbamda ve 6 metro yüzündeki arsanın 
metro murabbaına 150 kuruş kıymet takdir olunarak satılmak 
için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için her gün müzayedeye girvıek için ihale günü olan 21 ağus
tos 930 perşembe günü levazım müdürlüğürıe gelmeri. 

Adalar Belediye dairesinden: Bedeli keşfi 285 lira 59 kuru
ıtan ibarıet Adalar belediyesi muhasebe kalemi için evrak mu
lıafazasına mahsus olup imali ameliyatı aleni surette münakasa
ya konmuştur. 21 ağustos 9~0 perşembe günü saat 15 te ihalesi 
yapılacağından ta1ip olanların daire encümenine miiracaat eyle
meleri ve keşifnameyi görmek isteyenlerin de heyeti fenniyeye 
müracaatları ilan olunur. 

S'!!!ipsiz bulunup rlaireye teslim e.{iilen bir res koyunun sekiz 
gün zarfında sahiJDi zuhur etmediği takdirde satılacagı ilan olunur. 

Şebremanetı Kadıköy şubei idariyesinden: Pazarlıkla alınması 
mukarrer yetmiş metro mikap lmmun itasına talip olanlann 31-
7-930 perşeDJbe gÜ!.!) saat 14 te daire encümenine elmeleri. 

BiJümum yerli kumaş ve maUarını 

B U R S A PBlBRIUDB HRHYIUll 

fty~ın Demiryalu 
Müdiriyeti umiı
miyesinden: 

İzmir Aydın Demiryolu aleltde 
altı ayda yüz kırk beşinci içtimaı umu
miyesinin Eylülün 30 una müsadif salı 

günü tam nkti zevalde Londra'da Old 
Broad Streette 100 mumeroda kılin 
Winchester House te inikat edeceği 

ila.n olunur. 
Rq,znamei müzakerat berveçhi atidir: 
- 1 Heyeti idare raporu, 2 • I 930 

senesi Haziran gayeıine kadar olan he
sabatın tetkiki, 3 • Şirketi muamelAtt 
umumiyesinin tezekkürü. 

işbu içtimaa iştirak etmek arzu eden 
hissedaran tarihi içtimadan IAakal on 
dört gün akdem hisse senedatını Lon
dra'da Old Broad Streeste te 100 numa
rada Vinchester Housete kAtibi umnmi
liğe, lzmir'de şirket idaresine, lstanbul'da 
Osmanlı Bankasına tevdi etmelidirler. 
Tevdi edilecek hisse ıenedaa için alına
cak makbuzlar hini içtimada ibraz edi
lecektir. 

Heyeti idare emrile Htibi umumt : 
Hovard of Glossop 

tLAN 
Beşiktaıta Abdülhamidisani 

vakfından 50 numaralı hanenin 
tanzim kılınan şartname ve ke
ıifnamesi mucibince tamiri yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiş 
olup talip olanlann ıartnamesi
ni görmek ve b.mirabnı mahal
len tetkik eylemek üzre her gün 
mahalli med<Qrda 54 numaralı 
yazıhanede Mfttevelli kaymakam
lığına ve yevmi münakasa olan 
16 Ağustos 930 cumartesi günü 
saat on bqe kadar teminatı 
muvakkate akçalarile lstanbul 
Evkaf mildllriyetinde idare en
cümenine müracaatlan ilin 
olunur. 

Vakıf Akarlar ve Mahliiller 
müdllrlilğBnelen: 

Hafta (2) 
Kıymeti 
Lira 
1750 

ANKAZ 
ilin tarihi 

23-7-930 ilA 20·8·930 

Üsküdarda Tavaşi Hasanağa 
mahallesinde lnadiye meydanında 
mülga Bandırmalı dergahı el
yevm Hekimoğlu camii ve oda
lar ve minare ve dergi.hın se
lamlık yeri olan dört oda bah
çe duvan temeltaşlan hariç o
larak enkazı 17 50 lira üzerinde 
dört hafta müddetle müzayede
ye vazedilmiftir. Talip olanlar 
Ağustosun yirminci gilnü on al
tıya kadar Çemberlitaş civann
da Istanbul Evkaf müdüriyeti 
binasında mahlulit kalemine 
gelmeleri. 

Band1rma Asliye hukuk mah~ewe
sinden: 

Bandırmada demir tnccan 
Kırcaalili lbrahim vekili Hüsnü 

MERKEZi : Mahmutpaşa başı 9. 11 
ŞUBESi Beyoğlu istiklal caddesi 376 

UBESI Sultan Hamamı 24 

DHROlBfDHYi 
- san'atkarlarından 

Hazı171 beyin 
Asri Monologlarını 

• 
COLUMBIA 

. lstanbul Ticaret ve Sanayi 
odasında intihap: 

Oda intihap heyetinden: 
Istanbul Ticaret ve sanayi odası meclisinde inhilAJ eden iki a• 

zalık ıçın mütemmim intihabat icrası mukarrer bulundupndau 
ve odalar nizamnamesi mucibince aza intihap edilmek hakkım ha• 
iz olan zevat ve müessesatın esamisi oda eaaa ıicil defterlerinde 
mukayyet olup bu defterler de oda daireıinin 8 numaralı oda• 
da intihap heyeti kitibi nezdinde arzu edenlerin tetkikine tmade 
bulundurulmakta olduğundan 5- ağustos -930 ıalı günll alqamma 
kadar intihap heyetine tahriren müracaatlan ilAn olunur. 

Is tan bul ithalat Gümrüğü'_ 

Müdürlüğünden: 
Adet Nevi Marka Kilo Cinsi qya 

1 Sandık SPP 133 Pamuklu lastikli mensucaf 
9 

" 
LK 1014 Ciltli mektep lıaritua 

4 H BS 1204 Pamuklu mensucat 
1 " 

VD 101 Sun 'i ipek ipliği 
4 

" JTB 96 Demir çivi 
1 Balya IC' 113 Pamuk mensucat 
I u Adres 126 Amerikan bezi 
1 Sandık • • Kakao 
1 Çuval • • Pirinç 
2 tt • • Fısbk 
2 

" • • Kabuklu cevız 
1 " 

EZ 29 Kabak çekirdeği 
1 Sandık • 18 Meyva ezmesi 
2 Adet • • Köhne balıkçı kayıjı 

14 " • • Köhne harap sandal 
31 Parça • e Muhtelif cins qyayi zatiye 
3 Adet • • ipek Şarpa 
1 " • 0,150 ipek atkı 
1 Kap K 9 Pamuk mensucat 
3 Çuval • 69 Kasarlı pamuk ipliği -· 2 Sandık • 875 Hurda paıb dökme tabanca demiri 

26 HC 
813 Çukulata "Tiranait,, ,, KC 

BaJada muharrer 22 kalem eşya 2-8-930 tarihinden itibaren 
lstanbul lthalit gümrüğü satış komsiyonunda bilmllzayede aatıla• 
cağı ilin olunur. 

ef. tarafından Bulgaristanın Karca p T T u d 
1 ali kasabasında mukim Ali oğ- • • • • M. Le v az 1 m mu· 1 u" r u· 1 

• 

lu Tahir ef. aleyhine Bandırma 

asliye hukuk mahkemesine ilra- gv u·. n de n · .. me olunan alacak davası muha-
kemesinde hazır bulunmasına 
dair tebligat icra edilemediğin- 1 - lstanbulda yeni postahane kaloriferinde iıtiblik olunmak 
den bu kerre muhakeme günii üzere mübaya edılecek olan 300 - 350 ton kandilli veyahut çamlı 

olan 14-9-930 tarihinde Bandırma ocaklannın yeni ihracat maden kömürü kapalı zarf usulile mtina• 
asliye hukuk mahkemesinde hazır 1 kasaya konulmuştur. 
bulunmanızı ve gelmediğiniz 2 - mezkur kömürün 20 Ağustos 930 tarihine miiaadif Çar
takdirde vak'ayı kabul etmiş şamba günii ihalesi icra kılınacağından taliplerin prtname almak 
edclile muhakeme gıyabınızda için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı zarf• 
görüleceğinden ilanen tebliğ ları tevdi için de mezkur tarih ve günde saat 14de yeni poatanede 
olunur. mubayaa komisyonuna müracaatlvı 

.. 

1 
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Alacauınız momo~ilin nzerin~e~i 
IHsti~ G u D y i R olmımRB 
~i~~at etme~ ınenfaatınız ica~ın~an~ır. 

Bir Otomobil ve ya kamyon alan adam, hesabını bilmez bir adamaa 
otomobilin veya Kamyonun şurasına burasına bakar, pazarlığını keser ve alır. 

O adam, hesabını bilen bir adamsa, otomobil ve ya kamyonun iizerin· 
deki listiklerin Gudyir olup olmadığına dikkat eder. Her yeni llstik göril• 
nUşte göze mükemmel görünür. Fakat memlekette geçen tecrübelere na• 
zaran lastiğin vasati ömrü acaba ne kadardır? Bir takımı aceba kaç kilometro
dan sonra değiştirmek lazımdır? Eğer lastik (Gudyir) ise otomobil ve ya 
kamyon için tespit edilen fiatta sağlam bir kıymet dahil demektir. Bir ta-
kım lbtiği mümkiln olduğu kadar geç değiştirmek imkAn1, otomobil ve ya 

kamyonun mllbayaa fiabna nazaran büyük bir tasarruf demektir. 
Bir Otomobil ve ya kamyon alırken üzerindeki lastiğin Gudyir olup olmadığına mutlaka 

bakınız. Bir takım listiği az bir zaman sonra değiştirmek masraf ve külfetine kendi kedini
zi maruz brakmayımz. 

Taşra Acentaları : 
Ankara : Zabıtçı zade ve feriki 
limir : Rapoport ve Salih Nuri Beyler 
Kayseri : Mubaddis zade Alim Bey 
Adana : Muharrem Hilmi Bey 
Gaziayintap : Güzel Bey zade Hasan Bey 
Antalya : TUrk isbKhal şirketi 
Trabzon: Kalaycı zade Hacı Abbas ve mahdumlan 

Beyler 
Diyarbekir:Sıtkı Nedim ve Edip beyler Pirinççi zade 
Bursa ve havalisi: Nasuhi Esat Bey Setbaıında 

• 
1 ! 

Kastamonu: Hacı yirmibeı Mustafa Rıfkı Bey T 

· Trabzon, Saıuun, lzmir, Aymtap, 

Samsun: Esat efendi zade Seyit Bilal Bey 
Gireson : lsmail zade Vahit ve şürekası Beyler 
Çanakkale : Sevim ticarethanesi Necati Bey 
Isparta: intibah ticaret şirketi 
Edirne; Kemal Bey lskeçeli 
Eskiıehir: Alaiyeli zade Haaan Bey 
Malatya: Güzel bey zade Abdullah Bey 

Mersin: Ortaklar ticaretanesı 
Tekirdağ : Aziz Yatar Bey 
Çankırı: Yillik zadeler 
havalisinde Tali Acentelikleri 

VEKiLi UMUMi: 

Türkiye Otomobil, LAstik ve Traktör 
KEMAL HALIL. MEHMET RIFAT 

TELGRAF ADRESi: T ATKO IST AN BUL 
MEŞHER VE iDARE 

Beyoğlu lstiklil caddesi No. 168 

Komandit şirketi 
VE ŞÜREKASI 
TELEFON No.SU; BEYOGLU 742-743 

GARAJ ve T AMIRHANE 
Ayaspaşa, Taksim kıılası arkasında 


