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111111111111111• Resmi tebliğ: siyasi ve irticai ençlik teşkilatı 

•. ,v,ıf~n ayın sonlarında Bel- = 

2- ı,tenco yapan poll&lerln 
muhakemelerine başlandı 

\ 5 inci sahirede 
il 1 Halk ve eonal 

ıgam hitam buldu .. 1111111111111111 '''·· •. 

ta Islav Sokollarının kon- E Hı 

i~01~~a~1:e:~~:tı:i:~~~ i ıtaahmız 6 temmuzda harekete geçerek 10 temmuzda asilerin tedip ve 
ıa~~n:~i~çli~~!ai~~ikt:~iç~~ ~ tenkiline muvaffak oldu, çetelerin pek .az efradı Irana kaçabildi ... 

>tezahürlerle· tesit edjlr,niş- = ANKARA, 12 (Reamen teb. noı ve bilhassa Erclt merkez.. randa bulunan bu mıntakayı ın- Kamın dinlemiyen asilerin nn yekunü 1500 ll geçiyordu. 
i!hassa en :.ıiyade Çekoslo a lii olunmuıtur) İran hududun- !erine taarruz etmiıler ve kıta- tihap etmiıle~ ve bilhassa. Er- kanuna itaatlarırun temini, as- tranm Halikanlı aıiretinden 20 

a'da inkişaf eden Sokol 5 dan 20 haziranda geçen kuvvet- at bulunmıyan yerlerde bizzat clte çete geçırerek oradakı kı- keri kıtaata havale edilme1i za- kiti Erciıte ve 60 kiti Zeylln-
liitı Polonya ve Yu- = li çetelerin faaliyeti ve tahriki ahali Cumhuriyeti mildafaa et- yamı tevsi etmeği ümit -etmiı-. ruri bir hale geldiğinden tedip da maktuller arasında olduğu 
'vya'da büyük bir gayret ~ ile Zeylin nahiye.inde vukun mittir. Erciıin kahramanlığı !erdir. Gerek lran ve Ag~'da~ı ve tenkil için kıtaat 5 Temmuz- bildiriliyor. 
hemmiyetle takip ve tan- 3 gelen ıiyui ve irticai mahiyet- v elebatılann ve gerek dahile gı-
edilmektedir. Çekoslovak S teki kıyam bidiıesi hitam bul- zikre ıayanda. ~nlntıldıgma renlerin ifsatlanna halk Cum• da harekete baılamıt ve 10 tem Pek çok rüesa ve efkıya ki-
llarır,•n, Çekoslovak devle- i5 muıtur. göre kıyamcılar, Jandarma ve huriyete sadakat ile mukabele muz alqamı iailerin tedip ve milen imha edilmif ve tahmine 
doğumunda ne büyük bir 3 Aıiler, hu zaman zarfında askerin bulunmadığını zannet- ettiğinden tahrikit Zeylin na- tenkilini hitama erdirmiıtir. göre çetelerin az efradı lrana 
olduklan mal~dur. Mil- - Muradiye, Beyazıt Ağa, Pat- tikleri ve aıiretlerin rüesası 1- Jiıyeaine münhasır kalmııtır. Hariçten ve dahilden olan iıile kaçabilmiıtir. 
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~:!tıv::~;e~~":~~=~~eri~~ j- 1 Gazi Hz !Bulgar Sefiri M Pav· 

yılmak tadır • l • 
1 a'da, Alman:s-a'da, Rus- Gazi Hz. diın akşam üze- ofun beyanatı 

ve diğer Avrupa memle- ri saat beş buçukta Ertugrul 
r nde gençlik teşkilatı mil yatile Yalvoyı teşrif etmiş-
fkfrrclerln en sağlam ve e- ]erdir. Yat, Beşiktaş önünde Yeni ticaret muahedesi on güne 

nedi olm k uzere husu bulıman sefaıni harbiyemiz 
r cikkat \C alaka ile takip' tarafından top atılmak sure- kadar mevkJi merlyete giriyor 

,..,.,.,.ekte ve giınden güne e· • tile sernmıanmıştır. 
miyetini arttırmaktadır. ı 

t başlı başına yeni hayat 
l rının zorluklansıa tahaın
edecek kudret ve vaziyette 

Malullere pa
ra veriliyor. 

Hariciye müsteşarımız muzahereti adliye mu. 
k~velesini müzakere için Sofyaya gidiyor 
Bulgar sefiri M. Teodor Pavı 

lof dünkü Semplon eksprC6ile 
mezunen Avrupaya hareket et
miştir. 

ıldi& Hayat gerek maddi 
erek man vi safhalarında 
tmekte olduğu bın bır türlü 

·ııer ve vaziyetler bir kişi
on kışinin münferit gayret

le idare edilmiyecek dere
ıtıuğl5ktır. Bunlar karşısın 
illi enerjileri de bir nizam 

(t disiplin altına almak 
mıi külata ancak topd "e mütesan · t kuV\·et- ' 

le karşı durmak icap edrr 
fr1 sedyeler, daha ilk zaman[ ~~~~~ 

ıtıbaren, ve heyecan ve •htİ . lf\. !arını büyiık mefkfirelerin ISI• _.,, r' 
ıda nurlandırarak büyük e- ;,.... ' 
Bere tevcih eylerlerse, iş ba-1 

geçtikleri zaman vazifelen • 
büylik bir nisbette kolay)~ 

J 

• 

Pekgakında tevziat• 
bal}lanacaktır. 

Sefir cenapları iki aylık me
zuniyetini Avusturya ve Fransa 

v~rllec•k para miktarını da geçirdikten sonra dönecek
tir. 

neşrediyoruz. . M. Teodor Pavlof, Türk-Bul 
. 1485 numara~ı kanun m~cı- • gar münasebatı hakkında ga

bınce malUI gazılerle, malul ve zetemize atideki beyanatta bu- -
şehit yetim · dağıtılacak pa luı\muştur: 
ı alara ait Iat ikmal edil "- Yeni ticaret muahedesi 
miştir. cetveller ü on güne kadar mevkıi tatbika 

Jlı~lijfC":~e:~fı 1f.ti yakında vazedilecektir. 
ır. İsimleri Türk - Bulgar miinasebatı 

tıaı..eı~bl ~~itl§J~l!!_a cetvel çok samimi ve dostanedir. Ara
an vey. diğer mızda mühim bir muallak me-

H~:Aıl.ı la lar i- sele kalmamı tır. 
,.11ırd1,;·, r\ za- İadei mücrimin mukavelesi 

en yapılmıştır. Şimdi buna illive
(Mabadı altıncı sahifede) M. Teodor Paıılof o~~~~~:~~;~ri~ii:·d:~~;drr~ Şarkta tenkil fi'len bitti ! . 

zalik klüp zihniyeti, klüp re 1
1'i?W' 

beti ve f~t~~.~i k1ym.eti olan En kısa zamanda en sarp arazide gösterilen bu muvaf-· ·ze 
Tavukpazarı cinayeti 

bundan oturu husulü arzu e- •• '· 
len bir ey değildir. Gençlik fakıyet Cumhuriyet ordusunun kahir kuvvetini bir defa 1 
ıreket ve faaliyetin en tabii d h d .. . 
r tims:ıli olduguna göre gene;- a 8 ost ve duşmana karşı ıs pat etmiş oluyor ... 
E teşkılatında bedeni ve fikri 

ırek~tlere b?>:iik birmevk.~ ".'~- Şarkta 8 gün zarfında şakiler nasıl imha edildiler? Şakilerin hemen 
lmesı zarurıdır.Ancak bu tun b .. f. . I . .. 
ı hareketlerin istihdaf ettiği u un reıs erı musademe sahalarında maktul qhırak bulunmuşlardır 
~ca gay~,i~tim.ai k~ymetler Ankaradan ~l.ına~ son haberler mizi yarmak için yaptıkları te- sayesinde sağ ve yahut ölıi ola n 
kıl eden ıçtıl'!1aı fazıletler ya Şarkta. te?kılın fılen tahakku- şebbüs mukabil bir hücumla ve rak yakalanıyorlar. f 

tmaktır. Cesaret, sadakat, kunu _bıldırmektedir. Erciş mm hava, piyade ve topçu kuvveti- . 
tluk, ahde vefa, sebat. hak- takasıle, Zeylan deresinde ve mizin şedit ve müessir ate ile •. Temm~zda fılen başlıyan 

ıı: olan kuvvetli ön~nde eğilme Suz_e kö~ civan~da sıkıştırılan akim bırakılmış ve askerleri!iz tenkıl harekatınıı; bu sa.:p, _da~ 
k, haklı olan zayıfa yardım ·akıler bır tanesı bile kurtul-_ asileri adım adım takip ederek !ık, yolsuz hav~lıde .8 g~ın. zar 
ek, arkada mı ve vatandaşı- mamak şartile 9 temmuzda ta- Ağrıdağı Üzerindeki eşirra sü- fında ikmal edılm.esı. h.u~um~t 

kıskanmamak. .. Gibi haslet- rülerini de tenkil ve imha et-_ v~ ~~a_nda he~1t~mız ı~ın kecc 
bunların başlıcalarındandır. miştir. buyuk bır muya. a !yettır. ~-

A - · d - · manda heyetımız cıdden dahı-
e Gençlik bir küldur. Bu kül i- .. ..grı agdakı eş.kıya bakıye- yane bir planla şakileri bu dağ 

"ı hisseler 
ı. dereceleri 

inci dere 

" " . " 
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160 
128 
96, 
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de mefkure birliğinin tahak- tuss~y~.nun tenkılıle toprağı- !ık ve sarp havalide ihata ede-
ku daha kolaydır. Gençlikte ?Ikız la dı~ılnd.e tenkil harekatı rek pek az bir zaman zarfında v~yb~ e esa 

'"-fk• · • ı ma e ı mış oluyor. Bugün . - ff k 1 vı ır r miştir 
J.l/Ç ure h~yatı, mad.~ı nayatın kendi toprağımız dahilinde mu- ınmha etmege muva a 0 muş Şehit yetim ve ailelerine 11 lir~ 

f der:ıe~e:ınden hen~ n:ıa~un zir faaliyetine devam edebile- _ turş. k t kil harekatını cüz'i verilecektir. 
ldıgı ıçın onun setıyesı uze- cek eşkıya gruplan kalmamış- . ar ta enarf d ff ,.. d 'd . . . . . D vl bır zaman z ın a muva aKı- ___ ....., __ _ 

e ı ealızm ıstıkaın.~tınde ış ::..!\ tır. ag ık ve ormanlık havali- 1 b' . Cumhuriyet ordu-
k v• . . . . de saki .. f . b • . yete ıtıren 11 llekt ı ·l e zor degıldır. El"erır kı, • anan mun erıt azı ası- kahir kuvvet ve kudreti- lYI ı en l er 

· ler muntazam b' d h" unun I' emıyet ona lazım gelen sala- . ır program a ı . 
ıı, kadroyu mefkureyi ve layik imde yapılan tarama ameliyatı (Mabadı altıncı sahıfede) m ÜSB b8 haSl 
lduğu ehemmiyeti versin .. 

ZEKi MES'UT 

Tayyare 
piyangosu 

Resmi listeyi 
neşrediyoruz .. 

Tayyare piyangosunun dün
. keşidesinde çekilen numara 

arın tam ve resmi littesini iç 
ahifelerirnizde netrediyoruz. 

Piyango müdiriyeti giteleri 
bayiler liıtemiz üzerinden te

ı at yapacaklardır. Neşrettiği
i l:;u li te keıidenin Viliyet, 

l~eııı:anet ve iş, Ziraat, Osmanlı 
ankalan rnürakipleri tarafın
an ta dik edilmiı olan aslına ,. 

Ordu MO/eltlşleı ımlı.ten 
İzzettin Paşa 

Hamal Battal, Nadide ile görüşme ·ine 
mani olan Ali ve Kemal 

Efendilerin odasına iki kurşun sıktı .. 
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Avrupa Birliği ve Türkiye 
_r lbrahim babasını dinlemiyor 

Trenlerimizde tenzil 
i ı 

t Ne oluraa olaun llerllemek için 
hazırlanı11or.I 

· Italya Hükômeti Türkiye ve Rusyanın 
da Avrupa Birliğine çağrılmasını istiyor Babı&li İngiltereden bekledi indirmeğe karar vermiş bulunu 

ği, defeatla talep ettiği yardı- yordu. Babasının tereddüdünü 
mı göremedi. Fakat İngiltere- gören İbrahim de kat'i surette 
nin böyle hareketsiz kalması hareket etmekte tereddüt edi

Nafıa Vekaletinin teklifi Vekil 
Hey'etince kabul edildi, tenı 

26 Temmuzda baslıyacak .. 
ANKARA, 12 A.A. - Dev

let demiryollan idaresinden teb 
lan tarifedeki nakil ücre 
re yüzde 36 tenzilat var 
tenzilat nisbeti, şimdiye 
8 misli tarifenin cari old 
vas hattında yüzde 50 b 
idi. 

Mehmet Aliyi az korkutmuyor- yordu. 
du. Bilin'da İbrchim muvaffak Konyaya kadar ilerkmiş ol-
olmu§tU. Mehmet Ali oğluna o masma rağmen İbrahim hare- -
radan ileri geçmemesini bildir katı tevsie, babasından bu hu
di. Sonra daha ziyade emin o- susta müsaade almadıkça, ce
labilmek için ilerlemeğe lüzum saret edemezdi. 

Cevap Karışıklık! Tahdit 
Mühim nok- Hindista?da yeni- Bu gidişle ne 

den bırçok 
talar var.. mecruh var... olacak? 

lif olunmuştur: 
1 - İcra vekilleri heyeti bu

günkü içtimaında Nafia Veka
letinin devlet demiryollarile na
klolunacak zahire ve un tarifele 
ri hakkındaki teklifini tetkik ve 
tasvip eylemi§tİr. 

4 - Vazedilen yeni 
meyanında kayde şayan 
het te vardır. 

gördü .. Oğluna Konya üzerine Kinunuevvelde babasına yaz Avrupa Birliği hakkında Fı- BOMBA Y, 11 A.A. - HükQ VAŞİNGTON, 12 A. A. _ 
yürümek emrini verdi. Fakat dığı bir mektupta babasına bu- ransa hariciye nazırı M. Briand met memurlarının men'etmele- Hoover'in Lontlr~ ,1,~:" ~:·~ı..:: 
çok geçmeden buna pi§man ol- tereddüde nihayet verilmesini tarafından Cemiyeti Akvama rine rağmen Maidn'da nasyo- desine ait ve-

2 - Tenzilat, satın alınan ve 
devletçe yapılan hatlar üzerin
deki bütün istasyonlardan Ha-

Şimdiye kadar, tenzil 
rifc yalnız Haydarpaşa i 
tıne olan nakliyata m·· 
di. Bundan sonra ayni t 
herhangi bir istasyondan 
ne yapılacak nakliyata da 
edilmiştir. 

ı, • du. İbrahime yolladığı diğer bir yazıyor, hele kat'i bir muhare- dahil 27 Avrupa devletine gön nalistler tarafından icrasina te- sikaları aya~ 
1 İ~ı emirde gerisi geriye dönmeyi beye girişmeden ve bunu neti- derilen muhtıraya İtalya hüku- şebbüs edilen nümayiş dolayışi- meclisine veı 

1 bildiriyordu. Bu Mehmet Ali- celendirmeden evvel dönme- meti cevabını vermiştir. İtalya le vukua gelen kargaşalıklar yü mekten imtina 
, • 1 l ı nin o zaman ne kadar şaşkınlık nin pek fena olacağını tekrar ~ hükfunetinin cevabında pek şa- zünden 60 gönüllü mecruh ol- etmesi bu mec
' ,ı - . içinde kaldığını gösteriyordu. diyordu. Fakat bu Mehmet Alı yanı dikkat olan bir kaç nokta muştur. Yaraldar arasında nü- lise mühim bir 

-, , · Bunun da sebebi şundan ibaret- üzerinde beklenen tesiri yapa- - vardır ki Avrupa devletleri ara mayişçi gruplr/;ından birini ida karar s ti" t 
; h• 1 

• İ ·ı· M h Al" · ·· .. d b" 'k' · k ı B ba k ure ev 1 ,-ı,,,. tı: ngı ız korkusu... mamıştrr. e met ının gozu sın a ır teşrı ı mesaı tarzı tan re etme te o an om y on- d' dil . 
1 . . ... d h. b' 1 ·ı· k . d"lm k . . k b k . k . . .. M Modi ı e mesıne se ı 11 11 brahım aldırmıyor... onun en ıç ır şey ngı ız or- zım e ı e ıstenır en u no - gresı omıtesı reısı . be 

1 
t 

l ,ı,j İbrahim, Avrupa siyasetinin kusunu kaldıramıyordu. talar ihmal edilir gibi değildir. vardır. Diğer gruplar Maidan'a B P k 0 muş ur. 
ı ı · ne düşüneceğini, babası kadar Babası bu tereddüt iç.inde İtalya umumi harpten sonra ga doğru gelmektedir. . u. ara~ surc-

11!11 
1 ınceden inceye düıünmeğe lü-? kat'i kararını veremezken lbra- !iplerle mağluplar arasında ak- LONDRA, 11 A.A. - Bom-~ d ?n.drad 

: ;: , 

1 

'. zum görmüyordu. Asi Mehmet him de Mehmet Reşit Paşanın baydan bildirildiğine göre Bom :u . e e_:ıını re 
ı · Alinin og· lu Suriyeden sonra kumandası altındaki ordu ile . bay borsası müdürleri siyasi va- ttırmege, ya-

! ıı~ı 1 htb ahd 
-, 'ti Anadoluya geçmek, Konyayı karşılaşacak zamanı bekliy<>~ 0 

: ziyetteki kararsulık, ticarette- ~ u ~~ . ~ .e 
~ 1 almak, orada da kalmıyarak du. ki durgunluk ve borsacılarla ta-. nın tetkikı ışının Mr. Hoover ı 

' aaha, daha ilerilere gitmek hır Ordu geliyor!.. cirlerin ve bangerlerin asabiye- sonbah~ra. bırakılmasına mat~f 
.. kapılmıştı. Babasından bir Serdarı Ekrem Mehmet ~e.- ti dolayısile iş'arı ahire kadar lru~Iı ~ı.r ~~rek~te esas, teşkil 

• • • ~ 1 

ı ' ı 
" 1 • l 

r'ni tutmıyan emirler aldığı şit Paşanın kumandasındaki _or her türlü vadeli muamelatı ta- edebllecegı soylenıyor. Ayan-
'nan şöyle bir mektup yollu- du, Arnavut, Boşnak efrat ıle dile karar vermişlerdir. Bu ka- .d~ M. Morris tarafı~dan teklif • 1 ~ 1 

r ı ' l t l , 
takviye edilmişti. rardan hayrete düşen borsa mu edilen b~ karar sure~ınde ,Lon-

Konyaya gittikten sonra İbrahim boş durmuyor, ku- ameleciltri buna karşı mücade- dra denız muahedesı ahkamını 
ı- -• tekrar geri dönmemizi emredi- mandası altındaki ordunun her le etmek üzre husus! bir içtima herhangi bir suretle ihlal edebi-

< • 'fOrsunuz. Fakat Sadrazamın suretle kuvvetli olması için ça- hazırlamaktadırlar. lecek gizli bir anlaşma mevcut 
\ ~ · uvvetli bir ordu ile bize doğ !ışıyordu. Mehmet Reşit Paşa- 500 mecruh var!.. olmadığına dair teminat veril-
i ı l ru ilerlediği söyleniyor. Eğer nın kumandasındaki ordunun BOMBA Y, 12 A.A. _Mey-_ mesi jstenmektedir. 
1 ıt geri dönersek bunu bizim kork- vaziyeti ise nazikti. Çü:tkü Os dan talimhanesi etrafında dün VAŞİNGTON, 12 A.A. -A-
1 "~ tuğumuza ve gelecek ordu ile manlı imperatorluğunda yeniçe vukubulan arbedeler esnasında yan meclisi, Londra deniz mua 
: ::1; t <1:arşılaşmağa muktedir olmadı- rilerin ortadan kaldırılmasın- 500 kişi yaralanmıştır. Bunlar- hedesine müteallik müzakerele-
.• :ı ~ımıza verirler. Keyfiyet bun dan sonra derhal bir ordu vücu dan 150 si hala hastanelerde re ait mektup ve vesikalar ile 

• 
11 ~ ' :lan da ibaret değildir. Sadra- de getirivermek kolay bir şey bulunmaktadır. Bombay kong- bilumum evrakın reisicümhur 

1 'i~ ı, ' .am bizi takip için bundan is- olamamıştır. Yeniçeriler fena- resi icra heyeti. reisi M. Modi \' tarafmdan meclise tevdi edilme 
; ; . tifadedc gecikmiyecek, bizim lıktan başka hiç bir şey yapma M. Muısollnl ay ağır hapis cezasına mahkfun si hakkındaki karar suretini ka-

ric'atimiz hakkında yalan riva dıkları aşikardı. Fakat türlü t d'lmi uah del . "ddi edilmiştir. bul etmistır· . 
, ., i ı k ki dır K" b' . .. . d !' e ı § m e enn cı ve 
• ı ı f.etbe~k~ı ~r~~a ar "ı ~!111 ı- tiırI1;1 ga~lel~~ arasını a ~ ım Je samimi surette yeniden gözden lnglllerede 

ı .ırk ~ ıs da ta obö~~l al.kılr esşe te.rbıyesı m.u emmk kel dır .°.rld~ geçirilmesini istiyor. Galip ve 
ı ,~ı 1 .e tır. a razam ye ı e u viıcude getırme o ay egı ı. -ıo d' A bir kı Japon prensi • 
1 \' ,. ıye ve Anadoluyu bizim üzeri- yeni Serdarı Ekrem acaba İb- magd P 

1 
ıtyl e . yrupanmk yıtl -

. . . snn eve enru ayıran o ar LONDRA, 12 A.A. - Prens 
' • nıze kaldıracaktır. Nıçın gen rahimin karşısında ne yapacak- k ld ı d k A d b' Takamatsu ile zevcesi Parise '• q' ı d .. ·.. ·· ·· k" ı . a m ma ı ça vrupa a ır 

on ugumuzu ımse an amıya- tı?. Mehmet Reşıt Paşanın or- b' l"k te · · · · k" .. 1 gitmek üzere bu sabah Londra-11~ • kt F t rm· d k . . . ı·b h' . ır ı sısını ım ansız goren 
.. ~.11 , a ır. ırsa ı e ı ız en açır- dusu adet ı~ıb~rıle ra unın talya hükfuneti bundan daha az dan hareket etmişlerdir. Paris 
.. ~, natalıy.ız.,,. - kıta.~t;ın~ fa~k~ı. Fak~t yukarda mühim olmıyan diğer bir nok- te 15 gün kadar kaldıktan sonra 
~. :ıl brahım mektubunun a~gı: dedıgımız gıbı İbrahım b?ş dur taya da temas etmektedir. Felemenge, oradan Almanya, 
r' ı •ı '. undaf balbaslmdakn dkuhvv~lt . ıs:ı- mamış çalışıyordu. Emr:ı 3:1-.1- Türkiye ve . Rusya . . Belçika ve İskandinavya ya gl-
. ,, İ ılor, İbaz ha. o asra! a Ma ıhmen gı- tında bulunan kıtaat yetıştırı. Briand muhtırası Avrupada deceklerdic. 

ı en ra ım u tan a ut a mişti. Hülasa iki taraf arasın- C · · Ak d h"l d le ---------' • h' b" "f ··d bi f eınıyetı vama a ı ev t A . d k .. . l 1 ' ey ıne ır mu tu en r etva daki fark göze çarpacak derece .. d . . T" ki tına a omunıat er 
~ 1 

>ile aldığını, bunu ilin edeceği- de büyüktü. Fazla olarak ve İb- lcere h g?n 7nlırkRen Sur ye ATİNA 11 A.A. - Dün ak-
ı ı. · b'l ·· ı·· M hm Al' um urıyetı ve usya ovyet • 

• u ı e soy uyor. e et ı rahimin emri altında Konyaya hükQm 1 • d b b" şam saat aı de komünistlerden 
(ı·~ >ğlunun bu mektubuna menfi kadar gelenlerin kuvvei mane- . be~ eıcıne!kae 

1
ununk ır ~u- mür~kkep bir grup 4 Lehli ko-. · ı · · retı - ır ves o ara - gon- • 

. ·: 'ı ıır ;evap ~erı~o~ .
1 

. 'd'lın viyeleci arttıkça artmıştı. derilmişti. İtalya hükUıneti, müııistin idamını prot~s~o et-
i(~ ı .r~nsı7. ~ ad~ ı enlargıtı . e Nihayet karşrlaştılar.. Türkiye ve Rusyanm da Avru- mek üzere Leh sefaretını taşa 

r, nesını tavsıye e ıyor . ngı- 21 K' ld K n a c· b" 1.~ . . . h lı tutmuş ve camlarım kırmıştır. }ı } ı · 1 b · .. 1 · 1 dı anunuevve e o Y ı pa ır 16 • pro1esını azır ya- . . 
• ı ; , ız er ır şey soy emıyor ar. · varında iki taraf nihayet karşı- cak içtim~a davet edilmelerini Polis 4 komünisti tevkıf etmış, 
\ ıı :ı \1ehmet Alı Fransızların nası- la S d Ek · b _ . k d' diğerleri kaçmışlardır. 

M. Hoover, bu yolda bir ifşa 
hareketinin umumi ve milli men 
faatlerle telifi kab·ıl olamıyaca 
ğım ileri sürerek mezkur vesika 
!arı tevdiden imtina etmiş, fa
kat ayni zamanda bu vesikala
rın ve evrakın hiç bir gizli vadi 
veya i tilitft havi olmadığını te
min eylemiştir. 

Şiddetli sıcak 

ŞİKAGO, 12 A.A.) - Midd
lest'e 3 gündenberi şiddetli sı
cak dalgası hüküm sürmekte 
dir. Bu müddet zarfında 80 e 
yakın kimse sıcağıııı tesirile öl
müştür. 

İowa ve Missouri hükfunetle 
ri dahilinde nüfusça zayiat da
ha fazladır. 

f ı,,ı ·atini dinlememekten çekini- ştı. e.r an remın umu ısteme te ır. 
ı ' İ · . . .. d harebeyı Osmanh ordusunun ____ _..,_....,.____ -=---------------------
! or, ngılızlerın sukutun an f .1 t" 1 d' k · · 
u ı la korkuyordu. zkaderı ekne ıcel. eb~ ıhrme ıçlın ne Fran•ada 
11. S d Ek · 1. a ar uvvet ı ır araret e ça-

er arı remm az ı - · d İb h" A k • h · 
M hm Al. dd" . . d hşacagını takdir e en ra ıın, s erı ta sısat 

, 1 e et ı tere ut ıçın e f 'k b' d ·ı b ··ı ·· • t · · 1 · · ki · d.. k aı ır or u ı e oy o çuşmege PAR S, 12 A.A. - Meb'usan 
, ~ 1 c en gıtme e gerı onme ara d" •· · ·· · ·b· . . • . 

· 1 d k b' h ld d.. ·· cesaret etme ıgını gosterır gı ı Meclısı asken tahsısat meselesi , 1 , ı ın a şaş ın ır a e uşune b" . 1 R · p - . . . 
',. ', !ursun diğer tarafta Sultan ır v~~'.yet. a mı~, e~ıt aşayı nın tetkıkı~e bu sabah başlam_ış 

_ . ( .fahmut ne yapıyordu acaba? .. kendı uzerıne çekmege başla- tır. . Mec~ı~, eyal~t ve na~ı
~ . ' 'ultan Mahmut Serdarı Ekrem mıştı. İbrahim Konyanın arka yelerın valı ıdarelerı meselesın-

Türk-Yunan itilafı 

. , '.ı:useyin Paşanın kumandası al sına ~e~ildi. O~~us~un bir kıs de hükumete ~68 ~uhalif reye 
I ' ında İbrahim üzerine sevketti- mına ıki cenah uzerıne pusu kur karşı 316 rey ıle ıtımat beyan ı • •ıı• • ı 
rl~': • ;i ordunun darına dağınık ol- dur~r~k bek~edi. Reşit ~a~:ı. tb etmiştir. . . • • M. Mihalakopulos Ankaraya gideceğini 

ltiliifnamenin musaddak nushala
rının teatisi neden gecikti? 

ı,, ~ j ugunu anladıktan sonra bu Ser rahımın h~kikaten ç.ekıldıgın~ . M. Herıot, ı.lmı ve fennı tet-
' . 1 ıarı Ekremi azletti. Yerine kanaat getırerek emrı altındakı kıkat ve taharrıyatta bulunmak tekrar temin etmiştir. 1

; j 1 ıiehmet Reşit Paşa sadrazam Arnavutların ve munta~am kı_- ~a meş~ul olmak.ti.zere ı;ni.lli bir .. . 
- • 11 e Serdan Ekrem oldu.Mehmet taatın başında olar~k. ılerle~ı; ıdıı:re vu~u~e getırılme~ı~ı ıs~'."' AT.İNA, .12 (Ap.o) -Turkı-
1' 

1 ~eşit Paşa 0 zamanki Osmanlı Mısırb.~arın !llerkez~nı vı_ı~~ga la ıste~ıştır. Bu te~lı~ın mu- y.e .sefıri E~ıs B. dun Yuna~. ~a 
ı • 1 mperatorluğunun en ileri ge- teşebbus ettı. Yem yetıştıril- zakeresıne sonbahar ıçtımaında rıcıye nazırıle vukubulan mula-

l ydarpaşa, Derince, İzmit Mer
sin ve Samsun limanlarına yapı
lacak nakliyata aittir. 

3 - Tenzilatın teferruatı ay
rıca ilan ve 26 temmuz 930 cu
martesi gününden itibaren tat
bik edilecektir. Buna nazaran, 
Anadolu - Bağdat hattı üzerin
den. 1000 kilometredeki bir ista 
syondan Haydarpaşaya gidecek 
zahirenin şimdiye kadar cari o-

S - Şimdiye kadar z 
nisbetle yüksekçe bir t 
tabi olan un nakliyatrnd 
fark kaldırıldıktan başk 
nakliyatı da bu yeni 
zahire tarifesi ahkam ve 
tine tabi tutulmuştur. 

Liyejde açılacak kong 
Maarif Müsteşarı Emin Beyle difer b 

zevat gidiyorlar 
ANKARA, 12 (Telefonla) - yat müdürü Faik, İstan 
Liyejde açılacak mesleki Bursa san'at mektepleri 

tedrisat kongresine iştirak et- !eri Beyler ayın yirmi i 
.. . .. haıfeket edeceklerdir. K 

mek uzere Maarıf musteşarı E- bir ay sürecek ve heyet 
min, yüksek tedrisat umum yada da mesleki tedrisat 
müdür vekili Ali Nadir, neşri-' kında tetkikatta bulunac .-
Isveç tayyaresinin uçu 
Başvekil Paşa huzurunda muvaffakıye 

tecrübeleri yapıldı 
ANKARA, 12 (Telefonla) -
Bu Gabah şehrimizdeki İs- -

veç tayyareleri Başvekil İsmet 

Paşa Hz. ve Milli müdafaa ve-

kilimizin huzurunda tec 
çuşları yapmış, Bıyvelı::il 
Hz. bu uçuşlarla alfudı 
muı,ı ve yaver Fikret J1., 
ların hepsine iştirak etıı\1 

Istanbulun yeniteşkilat 
ANKAR~, 12 (Telefonla) - Devlette müzakere edildi 

İstanbul yeni teşkilat layihası- zamnamenin hafta nihaY 
nın ilk maddeleri bugün ŞQrayi kadar ikmali muhtıemel 

iskan işlerinin tasfiyesi 
ANKARA, 12 (Telefonla) - mak tasavvurundadır. BU 

D h.1. V k"l t' . k~ . 1 matnamcde harikzede, ın a ı ıye e a e ı ıs an ış e- ül' t • .. · ın·· ve m ecı uzerıne ve 
rinin bir an evvel bitmesi için alı iskan i~lerine ait baZI 
yeni br talimatname hazırla- - !ar bulunacaktır. 

Yeni aııketimiz 

Yeni harflerle en kolay nasıl okuva' 
bileceğinizi düşünüyor sunuz? 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslii~ 
tarını sevdiğiniz muharrirler hangilet1 

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

size lı:olay ıellyor? ı 

' ~: 1 en kumandanlarından biri idi. miş, m~tazam kıtaat çok iyi d~v3:111 edilmesine karar "..eril- - katta itiiafnamenin musaddak 
' i 1 İbrahim bu tebeddülü haber harbedıyorlardı. Fakat 8-10 bın mıştır.Burıian sonra parlamen- nüshalarının teatısı devlet 
,a ' ldıktan sonra eski kanaatini raddesinde bulunan süvariler tonun içtima devresinin niha- matbaasının henüz itilafın tab' 
' ~ fr kat daha kuvvetlendirmiş 0 muharebenin daha ilk safhasın yet bulduğuna dair olan karar- mı ikmal etmemesinden ileri 

• 
1 

uyordu. Bu kanaat bir an ev- da dağılmışlardır. ~usu kurmuş n~me her iki Mecliste M. Tar- geldiğ.ini, maamafih .. musad-
ı' ; 1 ·el ileri gitmek, karşı tarafın olan Mısırtllar Reşıt Paşa ordu dıeu tarafından okunmuştur. dak n~sh.\ı.1?. gel~ek uzer~ ~u-

Yeni harner} lı:abul edell 
llı:I sene oldu, herkes okuma
ga, yaZl'ıata alıştı. Mecmua 
ve kitap honllz eski revaçta 
detll ise do gilndelllı: gaze 
teler afatı yukarı eslı:I satış· 

l larını buldular. 

Uzun mllddct arap yazısı· 
nı lı:ullanmış olanlar için yeni 
TUrk hArfleri ile bUtiln lı:elf. 

4 - Roman vo hiJıJ~ 
fıkra, uzun vo kısa mıı~ ıJI 
bUtUn bu ylzı nevııerlD 1 nasıl hassal ar arıyorsunıı1 er 

5 - Hangi çeşit har~ 
tercih ediyorsunuz? 'fe ıl' 
etti~inlz harfler! Milli)'' ır 
muayyen bir nilshasında ~f 
ayyen bir yazısını işaret 1 

·eniden kuvvetlenmesine vakit sunun cenahlarına ve arkasına lundugunu şoylemış ve hancıye 
, ~ e fırsat bırakmamaktı. h~~um edince müthiş, kanh bir Çlnde nazırını tekrar T.Rüştü B: ~a-

f İntihap edeceği bir yerde mu mucad~le ba~~ş~ır. ~u ka~~ı Dahili harp mına An.kar~ya davet et~ış~ır. 
:ırebeııin cereyanını istiyen İb s~hne~:n tasvın mumkun ~e~ıl M. Mıhala~opulos teşrınıev-
him daha ziyade vakit geçir- dır. Dıger taraftan İbrahımın ~A.NKO':', 12 A.A.-:- Shasi velde M. Venızelosla beraber 

, 1 • aege lüzum görmüyordu. topçu ve süvarileri çok iyi yetiş şehnnın yerlılerle meskun bulu Ankaraya gideceğini tekrar et-
1 c Harekete geçti!.. tirilm~ olduklarını gösterdiler. nan kısmında kızıllarla çarpış-. miştir. 

İbrahim harekete geçmeğe Serdarı Ekrem Mehmet Re- mal~~ başlamıştır. Hupe eyale~ ATİNA, 11 A.A. _ M. Miha-
1 arar verdi. Filhakika 30 teşri- şit Paşa son derece cesaret ve dahılı~de .bulunan bu ~~hırdekı lakopulos, uzun uzadıya Türk

ıevvelde İbrahim Konya Ereğ metanet göstermiş, bu muhare- e~nebıler ~le ~apa ~ekıh başka Yunan itilafının musaddak nüs 
• - ıc gelmiş bulunuyordu. Çok bede mağlup ?1'.ın ordu~unun bır yere gıtmışlerdır. halarının teatisi hakkında Enis 

eç'llede"'l, 18 Teşrinisanide son kuvve~lenı:ı t?p~maga ça- Jtalyada Beyle görüşmüştür. Enis B., 
1 ~onva tahliye edilmiş., İbra- !ışırken esır edı~ış~ır. kendisine muhadenet misakı ha 

i!TI tarafından zaptedilmiştir. ~u, aruk felaketı~ en acı v~ yanardağ kkındaki mukabil Türk projesi-
' Sultan Mahmut Hüseyin Pa ~~ır k~bul ..:tmez bır dereces_ı ni tevdi etmiştir. 

ı l anın yerine Serdarı Ekrem ta- ı~ı. A~a~a Ab~ullah ~aşa.ma.g NAPOLİ, 12 A.A. - Vezu 
·•, ı in edilen sadrazam Mehmet lüp edılmış,Padışah muessır b•.r yanardağının indifaları devam Bundan sonra, M. Mihalako-

!eşit Pa~ayi Mısır hidivi, Suri- y~rdımda bulunamamı~u. İbra- etmektedir. Yanardağın fetha- pulos, Bulgar elçisini kabul et 
1 e, Arabistan ve Girit Paşası hım, Abdullah Paşayı Mısıra sının aşağı kısmından çıkan 13.v miş ve elçi kendisine Bulgar -

· 1 E f d' · d • u ·ır Yunan meseleleri hakkındaki iye ilan ediyordu. Padişah, göndermiştı. ar n er va ısıne ogr ag a-
iı:hınet Ali·ıe büvük bir darbe (Bitmedi) ğır inmektedir. Bulgar noktai nazarını iza1' VI' 

M. Mlhalakopulos 
teşrih eylemiştir. 

lki muhrip sipariş ediyorlarro 
ATİNA, 12 (Aop) - Yunan 

hükumeti iki torpido muhribi 
ısmarlamağa karar vermiştir. 

Muhripler iki sene sonra teslim 
edil,.celderdi ... 

meler henüz kılişe haline gel-
memiştir. Bıı aınlf kariler. 
önlerine sllr_lllen her yazıyı 
okumuyorlar ve IDraetlerlni 
seçerek yapıyorlar. 

Yazıda hususi bir ehem
miyet ve Uslllpta kolaylılı: 

arıyorlar. işte bu sınıf karl
terlmlzden şu ~uallerl soru. 
yor uz: 

ı - En çolı: ne olı:uyor

•unuz? 
2 - Gazetelerin derece 

derece hangi kısımlarını ter
cih ediyorsunuz? 

3 - Yeni yazı ile yaıan 
hangi muharrirlerin Uslllpları 

rek gösterebilirsiniz, el 
Bu suallerlmin verııe r 

cevapların 20 satırı geÇ:oı 
mesl, ve lı:Atıdın bir tar• ,~ 
okunaklı olarak yazıllll0r 
ve • Mllllyet anlı:ot ın:;'.,sr 
luğu ,. adr11ıao gllnd• 
si lazımdır. 6'1' 

Cevaplar bir ay n~rc6,mlyerek toplanacak ve oll~ıJf 
sonra aıraslle aetredilccc 
B!ı aıılı:etln neticesi, l~r 

temiz blltUn lı:arııerlıılII ,, ' :ıl ·e•· 
zalanna hizmete daha ~1,ır 
yardım edecetfndon ok ~ı:I 
cular1mızın lftlralı:lni 
ederiz. 



. terbiyesi _.....,.__ .. 
~talebe idmanlar için 
ı uayene ettirilecek 

dasında 

T. Odasında Numerotaj 

45 komisyon teşkil 
edilecek 

Istanbul cihetinde 
bitmek üzredir 

s 
Ormanlar 

Mevcut mühendis
ler kafi değil 

fl•üteccel H. meselesi Bunlar iktisat işlerile Boğaziçi ve Beyoğ- Daha bin orman mü-

u 
G. Mübadiller 

Cemiyeti heyeti 
idaresi toplandı 

-·-
Görüşülen meseleler 

aariti aliıkadaretınez meşgul olacakmış lunda da başlanıyor hendisin~ ihtiyaç var [ mektum tutuluyor 
tiİI' Selim Sırrı B. in kızları tara- Ticaret odaları nizamname- Yeni sokak lavha ve numara İktısat Vekaleti omıa ame- Gayri mübadiller 'cemiyeti 
)/dan Mübeccel Namık hanrma sinin yedi~ci. maddesi ~ucibin- !arının yerlerine konulmaları najman ve teşcir şubesi müdü- 1 Takdiri kıymeti komisyonu dün 
yıflamak için yaptırılan ve l ce odada ıhtısas komısyonlan na devam edilmektedir. Bunla- rü Fahreddin Be, Yüksek 1 toplanmıştır. Komisyon müza-

ııl, çok dedikoduları mucip olan 

1 

teşkili lazımdır. İstanbul Od~~ı rın taliki için şehir 90 mıntaka- Orman mektebini ' gezmis ve ! keratı hakkında cok ketum dav 
an meselesi hala kapanma- da ihtisas komisyonları teşkilı- ya ayrılmış ve ilk faaliyete 9 imtihanlarda bu- ranılmıştır. 

ne ait bir talimatname hazırla- uncu mıntaka olan Samatyadan lunmuştur. İçtimaı müteakip reis Hüse-
tf/ Maarii erkanından bir zat mış ve komisyonun aza namzet başlanmıştır. M k . yin Beyle diğer bazı zevat Muh-
-· hususta demi ·tir ki: !erini tesbit etmeğe başlamıştır. Evvela sokak lavhaları ve ~ tebın 501:. telit mübadele komisyonuna gi-

- Mekteplerde gösterilen İhtisas komisyonları, erbabı ahşap evlere kolaylığı hasebile ~ını;~dan mu- derek Türk heyeti murahhasa-
en terhiyesi tatbikatma işti- ~icaret ve sanayi ile daha yakın- numaralan konmaktadır. Bil-. ~n ısEfolar_ak sı reisi Tevfik Kamil Beyi ziya-

~ edet·ek talebt ler mekten·he- dan temas etmek için ilmi, isti- hassa kargir binalarınki kona- çı an endıler ret etmişler ve uzun müddet 
!eri tarafınd::ın muayene e- şari ve mesleki olacaklardır. caktır. İstanbul cihetinde numa ~af.mda '.nün-_ nezdinde kalmışlardır. Alınan 

rnel<tcdir. ı İhracat, ithalat, sanayi, ma- rataj bit111ek üzere olup bir kaç 
1 

a a~~ t~~ın edı lıaberelre göre gayri mübadiller 
Ancak bu sı1'!ıi muayene ne- li ve hukuki, nakliye deniz işleri güne kadar Boğaziçi ve Beyoğ- ece ~r ır, lıillıassa Yunanlıların vereceği 
sindt' bun yelen müsait gö- ,. ve muhtelif olmak üzre altı gru- hı cihetine başlanacaktır. Nu- - Aldıgımız ma. 125 hin lira meselesi ve bonola-

en cocukl::mn ıimnastiklere il' ayrılmıştır. Bu grupların marataj işi 31 Ağustosta tama- li'ımata göre Fahrettin B. rm tevzii isile meşgul olmakta-
·raklerine müsaade edilmek- hepsinde ceman 45 komisyon o- mile bitmiş olacaktır. memleketimizde orman mühen dırlar. 
ır. lacaktır. Zeytinyağlar da tağşiş dislerinin adedi ~natliibun ç~k Salı günü yapılacak kongrede 
Beden terhiyesi işleri doktor Mısıra tütün ihracatimız dunundadır. Sekız buçuk mı!- okunacak heyeti idare raporun 
n <laiıni miirakahe ve neza- Ticaret Odasınq Mısıra tü- ediliyor yon hektar kadar olan orın~nla~ da yeniden bazı tadilat yapıl-

i altındadır. tün ihracatımız hakkında bir ra Son zamanlarda piyasada sa nmızın. vüsat ve ehem~ıyetı mı tır. Raporda başlıca mevzu 
Selim Sırrı B. tarafından por hazırlanmıştır. tılan zeytinyağlarının pek fena d~~a b~n _kadar orman muh.en- tevziat işidir. Esasen muhtelit 

ndi evinde yapılan beden ter- Çünkü Mısıra tütün ihracatı- olduğu h11kkmda_k,j şikayetlerin dısıne ıhtıyaç göstermektedır. : mübadele ile yapılan temaslar 
yesi harekatı mektep haricin- mız yeni Mısır gümrük tarifesi çoğalması ü~e~ne bunların E- Her sene olduğu gibi bu se-

1 
da Yunanlılara iade edilecek em 

olmak i~ibarile Maarif idare dolayısile tehlikeye girmiştir. ~ane~çe_ t~ftışıne başl~nmış ve ne de Avrupa'ya orman mühen- lakin süret ve zamanı iadesine 
i alakadar etmez. Binaen al-ı· Mısıra tütün ihracatımız as- ıkı g~n ıçınde muhte!tf ~erden disliği tahsiline talebe gönderi- mütedairdir. Cemiyet iade za-

h Maarif idaresi mekteplere gari dört buçuk milyon kilo ka- 94 n~.mun~ al~na_rakMtahlılhane- lecektir. manına kadar tahsil edeceg"i i-
. · · · ı b. · b , d d B"lh D"' ı· mı't ye gonderılmıştır. uayene ne B .. h d" nderd• gı tamım e ter ıyeı e-ı ar ır. ı assa uzce, z • . . d b 1· d 28 . u sene orman mu en ıs radı, sabıkı veçhi le müstahikle-

. . . . T b ·· ·· ı · tıcesın e un ar an tanesı- · · - b' d nıye tatbıkatına ·~~ırak ede-
1 
Hendek ve ra zon tutun erı- . . k d d f muavını yetiştirmek uzre ır e re tevzi edilecektir. 

talebenin muavene ettirilme' ne Mısır bilhassa iyi müşteri ol ~~n yen~ı".ece • erece ~·:na.. tali orman mektebi açılacaktır. Muhtelit mübadele komisyo-
i bildirm;ştir. maktadır. ır_ t~nesın~n_ m~T ş~~ v: ıg~r- Vl/IJ ll_.r nuna henüz muahedelerin teati-
Bizce bir mesele yoktur." Kambiyo fiatleri lerının kabılı ekı ~ ugu an a- ye ~ si tebliğ edilmemiştir. Maama-

• •-•. - D"" B d t T r şılmıştır. Yenmıyecek kadar T·f o 
Bey 22 temmuz-111031 unk otrsa a~ ngı ızb. ı:,ası fena yağ satanlar tecziye edil- 1 0 var m I f fih komisyon ihzarı faaliyetine 

uruş a açı .... ış ve ır ' a- . . k' 1 b ·· devam etmektedir. 
da geliyor · 1ık 1032,5 kurusa kadar ilksel- m~~tır. Bu ~~h~e ır er u cuı;- •• ----

. · Y mu tekrar ırtıkap ederlerse tı- S h d ·· PÖli.'lff' 
Paris büyük elçimiz Fethi B dıkten sonra 1031,5 kuıluşta ka- d'J ki d. B ' 1 hiy. e mÜ ÜrU 

. .. .. t caretten rııene ı ece er ır. u Üç metre yüksekten 
ldl!trımuz~ ~2 ncı gumı. mezu- panmış ır. hususta tatbikata devam olun- d. r 

n şehrıınıze Kelec_ektır. Altın 910, Liret 898 kuruştan maktadır. ne ıyo düşmüş 

1 d. S . p muamele görmüştür. 'B 'f Süleyman isminde bir ço-
ema ed ln amı ş. Ticaret fen müşavirliği Köpekler itlaf edilimiyor ir ayda iki tı o ·· ·· .. .. .. 1 cuk dun Pangaltıda uç metre 

An karaya gitti. Oda ticaret raportörü Hakkı mu?. goruldu yüksekliginde bir dıvardan düş 
Şehrimizde bulunan Kema- i N_ezi~i B. tar~f~ndan İk~isat "'.'e Son zamanlarda sokak kö- Bir gazete Beşiktaş semtin- müş ve tehlikeli surette yara-

ttin Sami Pa~" dün akşam kaletınce ye .. nı ı~d~_s. edılen. Tı- pekleri çoğaldığı için bunların d 'f h · Jel • landrg-ından Amerikan hastane .,.- f ı t e tı o astalığının çoga ıgmı 
nkaraya hareket etmiştir. ca_ ret. e_n muşavır ıgıne ayın e- itlafı hakkında alakadarlara sine kaldırılmıştır. 

d ı · . . . B • . yazmıştır. 
Paşa bir kar gün Ankarada 1 mıştır. . kil. emır verılmıştı. u emre layı - B Kumkapıda hır•ızlık 

~ Bo k k·ı · d'lın d" • · ·· "ld"' Sıhhiye :Müdürü Ali Rıza . 0 

alacak, sonra şehrimize av- rı;a omıser ve 1k ı e rıayet e ı e ıgı goru u- dün bu hususta muharririmize Kumkapıda oturan otel ko-
t ederek mezuniyetini İstan- Londarada Osmanlı ban ası ğünden .tekit olunmuştur. msiyoncusu Mehmet Efendinin 

· · heyeti umumiye sine iştirak e- demiştir ki: 
!ela gcçırece~_r. _ den Borsa komiser vekili Ah-_ Emanet barem cetveli "- Beşiktaş'ta mayısta l, evi~e hırsız girmiş iki yorgan 

Tuz: tarifesi dülkadir B. bu hafta içinde şeh Emanet memurlarına ait ba- haziranda 1 ki; iki ayda iki tifo. elbıse,. çocuk p~ftosu, seccade, 
Tuz ~hisar idaresi tuz fiatle rimize gelecek~ir. rem cetveli Heyeti Vekilece vak'ası olmuştur. Bundan baş- 1 battanıye ve saıre alıp kac;mış-

tasdik edilerek henüz Emanete • tır 
i yeniden tanzim etmiş ve bu Buğday 12-13 kuruo.a ka v.ıık'a yoktur. Şehrin umumı · ., tebliğ olunmamıştır. Maamafih · k · · 
t Maliye Vekaleti tarafından satılıyor . · . • . sıhhat vaziyetı ço ıyıdir. Otomobil kazası 

bul edilmiştir. Yeni karar Buğday ficııtleri son günlerde :~r ~~~:1n~~~e~r~eblıgıne inti- - Nüfus müdürü 
ucibince tuz fi ati 6 kuruştur. biraz iyi. bir seviyede istikrar Vilayet nüfus m,üdürlüğüne 

D Peyda etmi,.tir. Bir kaç gu·· n Pis otel ve pansiyonlar Umuru hukukiye mümeyyizi 
Ört tahlisiye gemisi " · · d k' l · evvel 8 kuruşa kadar düşen buğ Şehrımız e ı ote ve pansı- Münir Beyin tayin olunacağı 

alındı day fiatltlfi 12-13 kuruşa kadar yanlardan bazılarının temizliğe haber alınmıştır. 
Ticaret Odası tarafından ya- yükselmiştir. bakmadıkları görülmektedir. İkinci şube müdürlüğü 

lan bir istati,ştiğe göre geçen Müsaccl bir rapor Şehrmaneti, bunu nazarı dik . . b "d" lü"" 
y Türk deniz ticaret filosuna kate almıştır. Otel ve pansiyon P_olis ikıncı şu e mu. ~r _gu-

Almanya_da Türk Ticaret O !ar sıkı ve sıhlı·ı teftı.•e ta'bı· tu-. ne ınha edılen s.abık bın_ ncı şu-. ··rt tahlisiye gemisi ilave olun d d T Od d y 
asın an ıcaret asına e- - 1 ki d T •· 1. - . 1 be mu·· •!ürü Kerım Beyın eııırı 

uştur b d 1 1 · 1 kk d ·· tu aca ar ır. emız ıge rıayet ' 
· agat ma c e en 1a ın :ı mu1; . 1 · 1 d 1 bugünlerde beklenmektedir · f d ı b" 1 • • ctmıye: ote ve pansıyon ar an • 

Bir Türk irketı tra ın an sa tace ır rapor ge mıştır. 1 k - ' 1 k b h 1 ı 5 b k Beykoz malmüdürü 
n alınan bu gemiler King Lear Bu rapora nazaran 1930 se- • ç? . a~ır cez~. a. ı~aca • u a a 1 

.. 
· L v ı c · · ·ık ı . <l k. d · f' tı hır ıkı defa goruhırse o otel ve- İşten el çektınlerek mahkeme 

a Nına, . ~ a ette, aessar ne~ının ı _a~ aı ın a ı en ıa . . Be koz sabık malmü 
I · · 1 ı taşımaktadırlar. len tenezzulu tevam etmekte- , ya pansıyon kapatılacaktır. ye venlen Y • 
ısım erın 1 - • • un ... - d" ·· ·· a mahkum olmuştur 
Bu suretle Türk deniz tica- , dir. Bilhassa son günlerde fiat-. • ur? ~ç ay • • · 

et filosuna 550 safi 1310 gayri ıer sene başındakine nishetle 
1

27 sporcum uz; vahım Vılayet Meclı~ı zab~t~arı 
fi tonilato ilave edilmiş ol- yüzde 25-30 derecesinde düş-ı b. k . . d' Vilaye.t umumı. meclısı 193.o 

aarif müsteşarı ve emini 
gidiyor le.: 

Türkçe ve edebiyat tedrisatı 
ıslah etmek üzere Ankarada 

arın toplanacak olan büyük 
ongreye iştirak edecek olan 
aarif müst~şarı Emin ve İs- -

tanbui maarif emini Muzaffer 
B. ler bugün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Muzaffer B. Ankarada İstan 
bul maarifine ait işlerle de meş
gul olacaktır. 

Kaçakçı bir tren memuru 
yakalandı 

Dün Sirkeçi istasyonunda 
:>emplon ekspersile Avrupadan 
gizlice getirdiği bazı kıymetli 
eşyayı gümrük resmi vermeden 
§ehriınize çıkarınağa teşebbüs 
eden yataklı vagon şirketi me-
111urlarıııdan Lui Devolf yaka
lanmrstır. 

Fransız tabiiyetinde olan bu 
:ıahnı yataklı vagonda bagaj ve 
b n vo işleri memurudur. 

Keadisi kefalete rapten tah
lı} _ecıılmi.ş ve 10 kilo kutu po
dr ılc 8 ı e lavantadan ibaret 
cı ı kaca~ eşya müsadere edil
m ur 

Avrıc, agır cezayi nakti de 
dm"'''• r. 

müştür. ır aza geçır l senesi içtımaına a~t z_ab:tıer bır 
-o - ı EDİRNE, 11 (A.A.) _ Kıck kül halinde tabedılmıştır. 

Kambiyo bor."IB."11 : lareli sporcuları 27 kişilik bir 
· ı;rup halinde Edimede bır maç 
yapmak üzere gelirken yolda 
l ğnece yokuşunda büyük bir ka 
za geçirmi§ler ve bu kaza neti -
cesinde 17 kişi yaralanmış olup 
üçünün yarası ağırdrr. Şoför tev 

lstrrıın ıu.,ı -~ .. iL .. • b!iı "' notnt U • ..J7 ı~-.~ll >;ıtııı~ ~ J-4.111 

! rank ~ 1 'Jll ~ :'ıılart 1 IJ,;".~O 

Liu:t Q lll.51 l.cy /() - ,3< 

Urabmt ll<> .J . ., ı ıin:ır lh ' .b-' 

He) 'eti Vekile içtimaı 
ANKARA, 12 (Telefonla) -
Heyeti Vekile bu sabah içti-· 

ına etti. , _.. - -
yangın yerleri projesi 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Yangın yerlerinin projeleri 

Heyeti Vekileye verildi. Tasdik 
edildikten sonra inşaaata baş
lanacaktır. 

kif edilmişür. -----Borsada ipek kursu 
ANKARA, 12 (Telefonla) • 
Bursada ayın on dördünde 

ac;ılacak harir kursunda bulu~
mak üzere mütehassıs Tahir B. 
yarın Bursaya gidiyor. 

Sırp sefiri 

Gecenlerde memleketimize 
geimiŞ olan yeni Yugoslav sefi
ri M. Neşiç mezuııen Semplon 
ekspresile Belgrada hareket et-
miştir. 

3 devrialem seyyahı 
Dün şehrimize Edimcden 3 

devrialem seyyahı gelmiştir. 
Bu seyyahlar Torsten ve 

Berger isminde iki kardeşle 
Gosta ismindeki arkadaşlarıdır. 
Oc;ü de İsveçlidir. Seyyahlar 

ı , . , , memleketlerinden bisikletle çık
dman bırıncıhklerl mışlar ve Edimeye kadar bisik
Afl!:J/.ARA, 12 (Telefonla) • letlcri ile gelmişler, Edimeden 

da 'h ·lif Bugün Ankarada Türkiye İstanbula gelirken de trenden 
İki dişçi arasın 1 t• de idman birincilikleri yapıla-_ istifade etı;nişlerdir. Seyyahlar 

----
Etibba Odası heyeti idareai. cak ve bu birincilikler futbol ve bir kaç gün sonra Sıiriyeye gi

dün. içtima e~~rek ~iş doktoru atletizm üzerine olacaktır. Bi- deceklerdir. 
Şekip B. le dıger bır Emı~ni rincilikler için Ankara rnmtaka 
dit dpktoru arasın~a çıkan ıh- 51 klüpleri davet edilecektir. Maaşlı kızların yoklama 
tilif hakkında tetkıkatta bulun muamelesi 
muş ve meselexi. d~vanr haysi- 930tenisfampiyonluğu Babalarından eytam maaşı 
yete havale etmı~tı~. ANKARA, 12 (Telefonla) . almakta olan 2S ile 45 yaş ara-
Fransızlarm mıll~ bayramı 930 tenis şampiyonluğuna sında bulunan kızların yoklama 

Fransızların mıllt bayramı ayın 18 inde ba !anacaktır. Bir muamelesine dünden itibaren 
münasebetilc yarın Fransız se- hafta sürecek olan müsabakala- başlanmıştır. Bu muamele per
faretinde bir resmi kabul yapı- lara sefaret mensuplarından ve şembe gUnilne kadar devam e
lacaktır. güzide ıevattan bir çok kimse- decektir. 2S ile 45 yaş arasında 

Bu münaııebetHı 1efir Kont !er iştirak etmektedir. Müsabık olup ta habadan maaş alanların 
dö Şambron bir nutuk irat ede- !ar Gazi çiftliğinde izaz edile- miktarı 2500 kadar tahmin olun 
('~lrdr. cektir nı:ılrt:u'hr. 

Şoför Ahmedin idaresindeki 
2261 numaralı otomobil Pangal 
tıda Kostantin isminde bir ada 
ma çarparak yaralamış, Ko~tan 
tin Amerikan hastanesine kal
dırılmıştır. 

2 - Şoför Rafaelin idaresin
deki kamyon diin Samatyaya 
doğru giderken tramvay yolun 
da bakkal Yani'ye ~arparak ya
ralamıştır. 

Bir romörkör yandı 
Evvelki gece Ziya kaptanın 

idare ettiği Nedim romerkörü 
Galatadaki su iskelesine demir 
li iken kaptan köprüsü altında
ki kömürler ve bölme kazanın 
sıcaklığından kızarak ateş al
mış, kaptan köprüsü ve geminin 
bazı yerleri yanını tır. 

Yangın güç halle söndürül
müştür. 

İhtiyar bir kadın İntihar 
etti 

Kalyoncu kullugunda Vene
dik sokağınJa oturan Kalyopi 
isminde 80 yasında bir kadın e· 
vin üst katından kendini soka
ğa atmış. ölmüstür. Hadisenin 
zaruret yüzünden bir intihar ol
duğu anlaşılmı tır. 

Sarhos dayağı 
Balıkçı Ali; Balatta Orhani

ye sokağında oturan Makbule 
hanınıla madam Estl'rin odası
na girmiş, sarho lukla ikisini 
de dövmüştür. 

Kini varmış 

Hasköylü kürt Şükrii: arala 
rında eskidenberi kini olan ka
sap Mustafayı yeni bir kavga ü
zerine kulağın-' ın bıçakla yara
lamı5tır. 

Zehirli sekerleme 
Üsküdarda Bostan soka~ın

da oturan 18 ya larında İbra
him dün Övey pederi imam Tev 
fil( Ef. rıin verdiği bir şekeri ye
miş ve bir saat sonra ölmüştilr. 
Ölilm şüpheli görüldüğünden 
ceset Morga nakledilmis ve tah 
kikata müddei umumilik vazi-

1 
ANADOLllDA MİLLIYE1' -

Anadolunun her kösesin-
• ' de birer çıft yaşıyor .. 

1 fa)rat ilı1hesi - Zayıflanıağa ve 
.şişınanlaınağa çare - (,:octığu ol
n1ı~Tanlara çocuk - ,, ereı11. kalp, 

bi)brP-k hastalıklarına deva .. 
• 

G6nende kaplıca 
GÖNEN, (Milliyet) - Mübareki dar çıkmaktadır hastalık bu tenezziı

vatanım1zın her tarafı cennet e:ibidir le sebep olmuşt~r. Gönen tütünleri
Ntreye gidilse vehangi tarafa bakılsa nin cinsi çok iyidir. Buranın tütünlc
herbirparçası.ta~lolara cııaaola?ilccck ri kuruduğu anda içilir! Buradaki 
manzaralar tqkıl eder! Bedu zevkı hastalığa (akdamar ve demirkiri) di
tatmin için manzaraca bu derecelerde yorlar. Sisli havalarda yaprakların 
emsalsiz olan Türkiyenin toprağında, iızrrıne su toplanıyor. Arkasından 
suyunda. havasında da her. derde şiddetli güneş çıkıyor ve böylelikle 
deva olabilecek bırer hassaı şıfaıye hastalık zuhur ediyor. Mahaza hasta 
vardır. İşte Yalova ve Bursa böyle Irk umumi olmayıp mevzii olmakta·_ 
olduğu gibi Balıkcair vilayeti ve bil dır. Burada mahiye tütün sa(fiyatı 
hassa Ayvalık, Euremit ve Gönen 6000 lira tutmaktadır. İnhisar idaresi 
de böyledir. Gönende henüz inşaata başlıyamamı~ 

Otomobil ile Bandırmadan bir sa· tır. Gerek bina ve gerekse deponu< 
at mesafede •bulunan Gönen kazası- yapılması daimi masraftan kurtıılm. 
nın belki çok kimselerce meçhul bu- 'ı ğa vesile olur. 
lunduğunu zannettiğim bir kaplıcaBI Ormanları 
vardır ki binlerce malGI ve hastalara Kazan G k--• 

.. d .. ki ı aı arp ve cenup llU!llJa• 
aguşu_nu açmış. ve egne er e __ ge- nnda 38.000 hektar cesametinde zen 
lenlerı sapa saglam yurtlarına gon- - gin ormanla tt B d · t' 1 r mcvcu ur. u orman 
crmış ır · lann %60 kayın %330 meşe ve mü-

Ötedcnberi şifai şöhretini işitmek tebakisi de çam ve çina ve kızıl agaç
te olduğum bu hayat kaynağınm tır. Ve senevi 150 metre rıikAp 
ziyareti benim için büyük bir arzu ve kereste 1staı.bula sevkolunmaktadır. 
bir gayei emel olmuştu. Bu münase· Madenler 
betle hem kendi nefsimde tecrübesi- K .. 
ni yapmış ve hem de bu saldide vü- aza dah~~de 9 maden kctfolun 
cudümü tamir etmiş olurdum. Bu muştur. Ve ıkı madenın hafrıyatı~a 
feyyaz membam tarihi keşfini bilen başlanmıştır. !;Ju madenler; denıır, 
yoktur. Yalnız kadim Yunanilerin k~~ıun, gum~ş, __ borasıt. manga~cz •. 
tarihinde bu kaplıcanın ismi .. Hayat pınt. zenk, kukurt. bakır ve sımlı 
·ı•h . ld - .. 1" 1 ı 315 kurşundur. Bunların ruhııatnameleri 
ı d eaı .. o ugunu soyuyor ar. ver'ıJm"• ld d ka · li b. · d b ·· · bel d" 1"' o ugun an pıta ıt ır 
senefsınd c u suyun ~ze,rınb~ h e ıye I şirkete devrolunması arzu edilmekte· 
tara ın an gayet guze ır amam dir 
yaptırılmış ve ihtiyaca kili otel ve · 
apartmanlar da inşa olunm~tur. Ila- Teşekküller 
mamın ortasında büyük ve derin bir Gönende Halk fırkası büyük bir 
havuz ve etrafrnda yıkanacak kurna .. mevcudiyet göattrmtktedir. Mute~ 
lar ve birer ki,ilik banyolar ve ittiııa- met Rifat B. vaktile kaza k.aymakam 
!inde de husus! mahaller yaptırılmıt lıklarında bulunmuş ve elyevm avu
tır. Membaın suyu cok bereketli ve katlıkla mcıııul muktedir bir zattır . 
mebzul olup fazlası harice akmakta~ Himaycictfal cemiyetinin rok mc•~ 
d k' ' • ır. ur mesaiıi görülmekte ve genç re-

Eaki bir rapora nazar•n bu suyun isleri CemaJ B. in himmctile her acne 
kibritiyetli maden suları smıfındanl ~ektep talebelerinden 70 çocuğa el 
olduğunu anlatıyorsa da bundan blr bıse giydirilmektedir. Belediyenin 
ay evvel Dr. Mehmet Kamil Beyle yardımile kendiıine zarif bir bina da 
Şehrem~neti kimyakeri Mu.ıafa Bey I yaptırmaktadır. 
gelerek burada bizzat suları tahlil · Tayya c · · · k 

1 • k l re cmıyctı ı:;: aza namı· 
ey emııler ve gere suyunda ve ge- na bı·r tay a e al 'iri · · · d k h d ı. • Y r mrt ve ı ncıaını e 
r~ . avasm a o_ıcu•ule.'.' rad?'o a~tı- almak üzere bulunmu,ıur. TUrk Oca-
vıtesı bulundugunu ıoylemı,lerdır. hı hali faaliyette ı 85 d s d · h · b 

1 
& o up azası var ır, 

uyun ereceı araretı mem aın-1 sair vilayetlerde tahsilde bulunan ta-
da 78 derece ımı~ 1 Havuzlar yarım !ebelerin masraflarını deruhte eyle. 
saat zarfında 40_ dereceye duşmektc- 1 miştir. Reisleri İsmail Hakkı Bey 
dır. Meh_met Kamı! B. sular hakkın· i çok gayyur bir zattır. 
da umumı tetkıkat yapmakta oldu- -
ğundan hiç bit ücret mukabilinde ol· Maarif 
mıyarak Gönene kadar gelip te bu 
•uyu tahlil lfıtfunda bulunmasına Merkez kazada iki muhtelit mek 
kaza halkı pek müteşekkir ve min- tep mev~ııttur, bunlardan birisi o k 
nettar bulunmaktadır. Bu suyun ro- dar zarıftir ki adeta bir kanarya L:a 
matizmara. her nevi ağrı ve suılara fcsıne. benzemektedir. Burada tah
böbrek, cilt, mesane, gögüs,'kalp sıl_ çagında 1200 talebe varsa da bı 
ve ciğer hastalıklarına birebir ohJu. laı ın ancak nısfı mektebe devam ed 
gunu söylürorlar ... Fakat -ıe kadar bilmektedir. Çünkü başka mekt 
yazıktır ki bu kaplıcaya Bandırma· olmad~gın?an 600 _çocuk sokaklarıl 
dan gelen şose ok bozuk oldugun· - s~rscrı h~~ haJ:'at ıınr~r eylemekte· 
dan 2,S saatten aşağı gelmek mfun. dırler. Koylerın adedı 103 . ol~u~ 
kün olamıyor! Ve bir çok sarsıntı ve: halde_ ancak_ ~I mektep •.çılabılmı ur 
kakışmalarla insan çorbaya dönüyor! Jl'.~arıf_ Vekılı ?'uhteremı Cemal Hu 
Gönene 12 kilometre mesafede bir de nu B. ın maarıfe çak teşne olan bu 
dağ ılıcası varsa da binaaı yoktur kaz: halkı~ı batkaca mektepler aç
Lununla beraber her sene SO :60 çadı; ma suBrctı e men;ıllnun etmesi rica ol 
h ık b 1. 1 H unur. u sme mı et mektepler!hde 

a ı uraya gc ır er. araret dere- SOO iri · had almı ,_ • 
ccsi 37 dir. Suyun terkibinde fazla olmaz!:§" k etr;m_ek. şk .. rdır. H 
miktarda çelik vardır. Fakrüddeme • mer eı e 1 1 me tep 
müptel6 olanlara faydalı ise de böb· ~adına VekAJetçe muvafakat edil-

. . mıt olsa seraeri ve haylaz b' hald rck hastalıklarına muzırdır. d 1 ır e 

K 1 k Z h
• o a .. n vatan yavruları da kurtarıl-

ozacı ı ve a ıre mı~ olurdu. 
Gönen kaıaıı lco.z:acıhğile maruf .. 

tur. Senevi 106 bin lira kıymetinde 
85 bin kilo koza çıkarken bu ııene 
maalesef koza1'ır pek düşkündür. İlk 
koza piyasa., il 3.3 7 iken • günden 
güne düşerek bueün 64-45 ·80 ku-

R. K. 
-~-~---

Dün mevsimin en sı
cak gününü yaşadık 

ruıta karar kılmıştır. Geçen sene ise Dün boğucu bir sıcak şehird 
ilk açılan piyasa ı 10-168 ve vasati umumı faaliyeti azaltmıs • ı 
145 kuruııu ! , 

~h~li bu dütkunlukten pek müte- ı çok halk er- ':..! °'• 
eımdı_~· ~.ııas~n buğday ve arpalar da kenden_ kırlara /• .. 
çok d~şkundur. Bilhassa afyonlar ve denız ham- [ 
6 :ıo !ıraya kadar satılnıııtır. Tiıtün-1 amlarına iltica 
!er de. böyle olura~ çok fena 1 ıl mecburiyetinde 

Gonen kazası zahire ambarıdır. k l t 
Geçen sene: ' a lll,IŞ ır. 

1.600.000 kilo buğday .. Rasa.~haneyc 
1.300.000 kilo ar11,a gore, dun senr 

850,000 kilo mısır nin en sıcak gü 
• 4.500.000 adet yumurta. nü idi. 
ıhracat yap:lmıf11r. H .. 1 T .. .. araret go -

.. utun gede 32 dere-
Gonenden vasati olarak ttnevı 1 k d .. k 

600000 kilo tütün iıtihsal 1 k ceye a ar yu se m.s o unma tal B .. d . "Ik drr. Evvelce iki milyona yakın tü ugun e aynı sıca .. ı 
tün cıkarken üı; 11rnedmbcri bu ka 1 vam edecektir. 
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Fikir, Sa.ı:ı'a. 

jfüifYd·-r·-·~- -~··IU:~::::I~ 
Asrın umdeai. "Milliyet" tir Sarmısak ... dertlerin devası 

Spor 

''Milliye 
turnuva 13 TEMMUZ 1930 

iDAREHANE - Ankara caddffi 
llo: 100 Telıraf adresi: Milliyet, t .. 
lan bul. 

Telefon numaralı: 
Jıtanbul 3911' 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aylı~ı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1406 " 2700 .. 

Dr. Ru~ulılu f111kkı 

62 nci haftanın 1 inciliğini 
Galatasaray lisesinden 228 Falı 
rettin B. kıazaıunıştır. Yazısı şu 
dur: 

Sarımsağın hassaları bugün Bir ilaç teskini gösterebil- '.'B~ haftanll!' en mü~m ha- T~nls maçları 
bulunmadı. Atalarımız çok sar- mek için uzviyetin onu dı§arıya O'J .. d k . k d ben §Uphe etmıyorum kı Şark 
mısak yerlerdi ve sarmısağa e- atabilemesi lazımdır; bunun i- lllO yatağııı. a l a lll hudutlarımızda vukua gelen ha temmuzda baş/ 
hemmiyet verirlerdi. Hele ya- çin de böyle şeyleri dışarıya ata disedir. 
zın susuzluğu kesmek, bağırsak cak uzuvların düzgün olarak -Fransızcadan- On gün kadar evvel başlıyan 
ufunetlerinin önüne geçmek i- işlemesi icap eder; ki.fi derece- . . . .. çapulculuk hareketi şimdi daha Gazetemiz tarafmd 
çin sarmısak yerlerdi. Cacıkl~ de işlemeılerse ilaç vücutta top _. B1;1 kı~ların 1_~ısı de guzel de~ gitmeğe cesaret edemiyorum. vasi bir şekilde tecelli etmekte edilip 18 Temmuz C 
da sarmısak, patlıcan kızartma- lanır, kalır, faide yerine mazar- gıldı. Bır erkegı aldatacak cazı - İsterseniz ben de geleyim. dir. Bunun sebebini hiç şüphe Taksim Tavn klüp ko 
!arının üstünde sarmısak, imam rat verir. Bu mazarratlardan bir beten mahrumdular. - Teşekkür ederim ... Peki .. siz İran hükumetinin eşkiyaya başlıyacak olan tenis t 

. . bayıldı diş diş sarmısak ... Etle tanesi de ili.ç tesiri ile hasıl o- . kisi de senelerde~ber~ evi~- Ölmekte olan ihtiyar kadının o yardım etmesinde aramalıyız. mız her gün daha fazla 
• Gelen evrak gen venlmez pi§irirler, yahnisini yaparlardı. lan tansiyon yüksekliğidir.. rınde oturuyorlar, hıç bır talıp dasına gittiğimiz zaman ben de Hükilmetimiz her türlü teda hemmiyeıt ve alaka kes 

Müddeti ı~en nuıbaJaı; ~o ku.";'I Mantının üstüne bol sarmısaklı Sarmısak başlıca akciğerlerle ç!k!~ ta b1;1 ikidkız kpar~e~te~ bi- korktum. Çünkü bir yatağın i- biri almıştır. Oralardan gelen tedir. Her sene tenis 
.~~d~;:;:: :ü':!:8':dili:.~ ııler •çın yoğurt dökerlerdi.... ~ocukla- ifaz olunmaktadır. Sarmısak rını ıste~ıy?r ~· ansın cıva- çinde up uzun yatan kuru, za- son telgraflar haydutların bü- !arının şayani dikkat bir 
: Gazetemiz ilinlann m•'uliyetiıü rm nazarlıklarına bir dış sarını- yiyenler bunu bilirler. nefesleri rlındda Eesklı bır kköşktek oktluru:l:'o.r- if, çeneleri titri yen ihtiyar bir yük mağlilbiyetlere uğradıkları çoğalması tenis oyunla 

.__ 1 k 1 d • ar ı. v enece er e er ıçın k d ··t d" b" kı · d' M · · ı k · ~ .... bu etmez. sa asar ar t. sarmısak kokar.•Bu suretle ifraz . . a ın mu ema ıyen ır şar m teyıt e ıyor. emleketımız m e ette pek az hır zaın 
1 1 

' 
Geçmiş nesiller §U itikatta i- olunmasının ba ka bir görüşe ~~':ın ~?lu p~k ;;1' :z~kt~ kı tutturmuş, söylÜ)'.?rdu .. ~af~f halkının rahatını bozan bu eşki ra mühim bir yer alaca 

di: Sarmısak insanların ruhl ve nazaran faydası vardır. Sarını- b~ç. ~r. ta 1P. ge ıdp uE _ ızb~r kan meşrep kızların soyledığı bır yanın başını kaldıramyacak bir büyük delildir. 1111 BUGVNKÜ BAVA 
. ı 1 b d • .ı . . 1, • ırını ıstemıyor u. ger ır ız k d"b" · d 

""n ••••• 
11 

en _.. 32 111 u e em muvazenesıru n.orıır ve sakta bulunan Disülfür dalil d k 'Ik . şar ı. · surette te .ı ı genç ve zın e Milliyet tenis turnuv 
uu c~~ ~~ .. .. B 1 k 1 a aranaca ı ve son mezıyet N"h b" - ld C" h · · · · ·· ·· .1 

·. 1 1 l 18 ~trfce ldL Bugün tüzglr o_mruhul~a~ır. azı kmem e ~tde- çok müessir bir antiseptiktir. güzellikten ibaret ise bunlarda p ı ayledt. - ~r papas d çagkrıd ı. umb_urıyetlıı;nd~zınGon~e dgeçı - münasebetle şehrin dört 
ı 1 hafU poyraz hnı açık olacaktır. nn ~ a ısı sannısa sayesın e Bundan istifade ederek nefes k apas ge ıgı zaman a a ın mez ır eme ı ır. ayesın e mu sinden gelecek merakl 

.,ı, ·,\~ ,· sari' ve intani hastalıklardan ko borularında peyda olan intanla- oyFo ktu. b k . 1 . d yatağının içinde hep o şarkıyı vaffak olacağı muhakkaktır. bir 0 kadar müsabıklaril 
1 k .. k"" 1 ~ . a at aş a mezıyet en az e .. 1.. d B" "b' . . b k ·L h"'k~ · h 1 : il 1., ' DM runma mum un o acaı;ına ına- rı izale için sarmısağa müraca- -·ıd· soyuyor u. ırı ırımıze a ış- .ıran u umetı; ayat şarta mundan fazla heyecanla 

l 1 . ı ,; , nırlardı. at edilmiş ve bazı vak'alarda gıöı.l . 1 k" b" erke- tık. rmın iyi geçinmesini icap ettir- edilecektir 
' ...... ~ H Ikın k h k d' . ye mezıyet er ı ır h d"ğ· k T .. k" k ... \ ,ı,ı 

1 
.. 1 . 8: s~sa a kın akı h~yret o~_unac~ surette bu işi ği mes'ut edebilir. ..Fak~t papas bö~le sa neler ı 1 omşu_ ur ıyeye arşı ça- Suatları, Vedatları, Şi 

.. !·,·,,· ; İ bu ıtıkadı eski zamanlarda Pa- gormliştur. Akcığer kangrenin- B" "ht' 1 . gormege alışmış bır adam ola- '>Ulculan hımaye etmekle ne gi K 1 b" 
ntı.har meselesı·ı 'bi ır 1 ıyar anne en var.• o •A A • , • b" ' •• ' d •• •• ve arasu arı ır araya ·: ',I 1 1 rasels ve Ambruvazpa~ gı he de fena kokulu bronşitlerde H"" t tt"ğ" b .h . k cak ki bunu tabıı telakkı etmış oı ır sıyaset uzerın e yuruyor, b tum b' f 

ı k' 1 k d . . k' f d . urme e ı ım u ı tıyar a- .. .. .. d B" . bunu bileme iz Yalnız eşkı a- yan u uva ır tara 
' ı ı ıı : ı G de bir Frenk azetesin ım ere a ar sıraıet ettı ~e ço ay ası olmuştur. Bu gibı dını senede bir iki kere gidip gorunuyor u. ıze. . . Y . • Y yunculara diğer taraftan 

ı ıı ı.; ı •- kudeçen p' . gbi k dm yakın zamanlarda Menşen ıs- hallerde sarmısak hastalığına- ·· d .. -·· ı B d - Bu bir hezeyandır dedi, danış bekliyen bır devlete de a- ld h ecanlı anı 
. ....., o um. arıste r a . d b" h kim lhn 1' 1 . ü • d ~l d - gor ugum o ur. u sene e yaz . ' cımaktan kendimizi alaınıyo- ara ey ar ya 

1 \ı ı!ntihar kastik Sen nehrine a- mın e ır e sarmısa"~· amet en zen.ne e og~- gelince hatırıma bu ihtiyar ka- gelır geçer. · · . tır. Bu turnuvanın kayit 
~ ı dılmıo fakat oradan eMr- kuş palazın~~ ve k~lera.dan ko dan doğruya bızzat astalık u- qm geldi: Hakikaten çok geçmedı, ka- ruz. . ti 15 temmuz salı giinU 

. ~ ı den bİrisi bunu görllnc~hemen ruyac~ğmı ıddıa. «;_ttı. Eşı bulun zerine tesir e~iyo~. Sarmısak fe - Hem gidip gezmiş olu- dm kendine geldi. Etrafına ba- Kıtaatımızın muvaff;ıyeti bulacaktır. 
ô Be i 1 ... e Sen'A ıatılm " ka- maz bır kuvvet ılacı olduğunu na kokuları gıdenyor. h d k d. . . .. .. kındı. Papası görünce: - notamız_dan sonra :- .ranın 

ı toyunm..,. v v ı,,, .. ı· l d ld M h A rum, em e en ısını goru- bu hareketıne çok belı~ birce-
" · 1 d ıkamll§ Gi inmek "çin soy ıyen er e 0 u. eş ur • Sarmısağm bir hassası da yor ·· · d d" - Ah dedi siz misiniz Fa · · ı; -.-•••••••-'t · ı ı ı~ ç . ··• Y 1 ristofan sarmısak sıhhatin bek k 1 1 . h . . . rum • e ım. ' ' b' · · · 1~ vap teşkıl edıyor. ,; 
r ı ~ elbıselerlni bıraktığı yerden al- . 'd" d . H od ' . gun a p enn a engını dilzelt- Köşke gittiğim zaman kızlar kat daha evvel bana ır noter " Cumhuriyet idaremiz ça1u1 

1 

· ı 1. l dığı zaman cüzdanıınm almdığı- çısı ~· eı:ı;nışH, er b.?t -~k rhı- mesidir; vuru§larına genişlik ve beni karşıladı. Geldig-ime mem zrmdır. · · cu hareketlen'nden yılacak a. 
- . b de ,_, ? ı vayetıne gore eups uyu e - d"" .. lilk . . -ını ögrenmıı, una ne rsuuz . . ·ı bol b l uzgun verıyor. nun olmuşlardı· Noter mı? .. Ne yapacaktı aca dar zayıf değildir Bu hakikati 

' 1 \ 
r 1 • ~ 

BARBETIE1. Gazete bu hareekti bir eseri ze- r~~pan ışçı. ere 0 sar- Sarmısağa daha başka hassa- A · · k· d d"l f ba? .. Nihayet bir noter çağır- anlıyamıyanlar v~ya anlamak 
.k! diye tasvir ediyor. :Bizde mıp f ~rıt~ırnuş.lt d lar da atfolunuyor· bağırsak so- k - · nnd.emılz yok' Te ı er, ~- rıldı. Noter gelince sebebini an- istemiyenler pek çabuk nadim "El · · ~ ro esor ...,,.per a ı sene en- . .. ... • .. at şım ı ge ece . . . eyzemız 
tlllevcut ıçın yanma nare,, b . k h kkınd hcanlarını duşurilrmuş. Bu pek k h t ladık. olurlar .. 

ı 1 t 1 kı . d ki k'·w·· d b .... li t en sarmısa a a uzun ~. ço as a. . . ., ~e ın e o ar ım~,;:)e e... kiki d b 
1 

b k kat'l degıl. . Bazı yerlerde sar- T . . ""' Can çekişen kadın hemşiresi- ..... , ............................................................................. .._,.._.., 
. • . d b' k' tet er e u unmuş 'Ve u o- . _ . in - eyzenız mır .. 

ı 1 · ı.yıt e er ır va a.. . d • h mısağı dış agrısı ıç kullanıyor . . . . ne ve onun kızlarına büyük bir "' J J • ' i İk" .. 1 B .... k d kulu nebatın cıdden evaı as- 1 .... k d" 1 . .. .. k"'ld ~ - Ha evet sız teyzemızı bıl servet bırakıyordu. eg ence en 
ı gun evve uyu a aya salan olduğunu meydana çıkar- ar; çuru ış erın ustune u e . • • İh . b" k 

ı, • ~itmiştim. Yorgulu denilen ye- pişmiş bir diş sarmısak koyar- mıyorsunuz. · · tıya~ ır. a- Düşündüm: 
; · ıt.' ·t. gittiğimiz zaman bir gencin mıştır. · . · lar. dm. Hastadır. Annemız bıraz - Acaba bu da bir hezeyan 
, , ( ı , 'ienizde boğulduğunu öğrendik, Bu ~assal~rın bırı~.cı .. damar- kendisile meşgul oluyor. 
,ı i. \ t:.ö .. lizün önünde de sun'i: te- lardakı tansıyonu duşurmekte . Söylediklerimizi hülasa ede- Sonra iki kız anlatmağa baş- olmasm ... 
~ , . _,. zu.m olmasıdır. Damarlarda tansiyon lım: Sarmısak damarlarda tan- 1 d 1 . Fakat kadının aklı başında i-

• 1effusler yaptırdılar olmadı · d.. ·· ·· k · - 1 · a ı ar· : 1 . . • korkusunun bir sabit fikir gibi sıyonu uşuruyor; a ·cıger en İh . f k" b" k d di. Tarif ettiği yerden bir takım 
• il ı ~e Sög~ç gd~ttıkl "r1n' beyinlere hakim olduğu esnalar temizliyor; yorulmuş kalbe kuv S -1 ~ıya;, .a ~~ . ır l a .. ~· . vesaik çıkarıldı. Bankadaki pa-

. d yyül~ ı' e ~- ~~zliaran geb~ç da sarmısaktaki bu hassanın vet veriyor. Bir baş sarmısakta ~?e edr en Ferkı t. ız.ıhm e gofruk~- ralarının senetlerini görünce ar-
·~· -t am zerce yuzuc ve ır d k b k f bu kadar hassa yetişmez mi' muyor ıı. 'a a nı ayet a ır k .. h k l d 

;:ok sandal arasında boğulurken mey ~na~[. mast u keş ıpn e ... ıuıımumuııa11uuıuıuuıınııuıurııut1u11uırtııııtııuııııı:ı:;,: ve muhtaç bir hale düşünce biz- tı Nşup ~ ama. 
1i d tt" B' 

, X ~ ; ·stim.dat etmiş, aldıran olma- he~~ıye~ını arttıraca ~ır. ro- den başka kimsesi olmadığını . .oter 1er. şeyı tay e ı: ı· 
, q • lnış, arkadaşlan da varmış am- fesor ılk once sarmısagı suda Yeni lleşrl11at düşünerek bu kış geldi. Burada tı~dı: Artık ~ş sıra~ı papasa gel 
~ ı \ . :na tıulunamamı_y.... yatı~ş: sonra bu suyu kull~- kaldı. Geçenlerde hastalandı. İh mıştı. Ken~ı ken~ın:: .. 

•I ı n 'k' k' d b" · d b" mış.Lakın bu kokulu su yenır Çankın lrız t" lık - Noterın vazıfesı daha mu-
ı , uu ı ı va a an ırın e ır 1 b" 1 d _ d .t' " ıyar .. . h" d" d d' olma d 

· ş 
1
1 üzdan ötekinde bir can kaybol ~tu ur 1 ~ ş~y. 0 ma ıgı? an Ben bunları dinliyordum. Şu- ım 1

' e ım, papas sa a 
: 1 'nuştur. Hangisini tercih eder- kime verdıse ıstıkrah etmışler. Aka Gündüz'ün bu son ve ne- radan buradan konuştuk. Kızlar olurdu!.. .. 

•r',~:·: "iniz?.. Bakmış olm!y~cak, sarmısağın fis romanı muallim Ahmet Ha bir çok şeyler anlatıyordu. Ni- Papas, o~mekt_e olan kadın~ 
; ı l * • • t~yyar zeytını kul~~n~ış; bu lit kitaphanesi tarafından neş- ha et anneleri geldi. y~klaştı. Bız gerıd: ~u:uy?r.du~ 

'.: ı, ı ' İngilterede intihar cinayet b~r dereceye ~adar otekıne ter- re6lmiştir. Bundan maada fhtiyar kadın benim geldiği- Nıhayet.papas da ışını bıtırdı. 
'• ı 1 Jmiş, ve eğer bir adanı intihar cıh olu~muş ~se d~ pek 0 kadar "Türk tarihi bilgisi,, isimli bir me çok memnun oldu. İhtiyar Can .~e~~şen kadı~ ... çok geçme· t ;•. l ·1der de ölmezse iyileştikten ho~a gıt~ermş; nıhayet sarını- kitap ta Halit B. tarafından neş teyzenin hastalığını bir de on- d.en ~ld~:.Ben b~ oluy~ kar~ de 
;·ı-~ 1 >onra mahkeme onu insan öl- sagll!' hulasa~ını çıkarmış, bunu rolunmuştur. Bu kitap bizde dan dinledim. n.n ':>ır ormet . uyma tan en-

~ 
1
1 ~ürme~ teşebbüs cürmünden z~ytın yağı ıl~ ~a:ıştırmış, de- şimdiyekadarbirmislineşredil Kadıncağızmüteessirdi.Böy- dımı alama~ım. . . 

i .. , 1 ıolayı hapse mahkftm ediyor- - rı _altına, etlerın ıçıne şırınga et memiş, büsbütün yeni tarzda le zamanlarda söylenmesi mu- ... -. İşte .. b1~. k~d1.? ki, dedı~, 
; ' ~ L 1 'nuş... mış. bir eserdir. Her sahifesi kıy- tat olan seyleri söyledim, ken- oıu;ken turlu turlu şarkılar sor 
lı ı ı i Bu da ayn bir nağme.. Tecrübelerin neticesinden metli resimlerle süslenmi~ olan disini sözde teselli ediyordum: 17dı, fakat arka~a b.ır~kııcağı dı· 

1 iı .
1 

\ Her halde İngilterede inti- - memnun kalmış, ilacın tesiri bu kitap halkımız ve çocukları- - Zararı yok, geçer ... İnsan rılere k\•şı vazıfesını 1;111Utma-
\f lj. \ar etmek istiyenlerin nazarı pek kuvvetli old~ğ-~u gö~üş- mız için çok kıymetli bir kitap- hasta olmakla ne olur?.. dı. Na~ıl ~~pladığı bell~ olnu-
1 ı "Jkkatlerini celbederim. tür. Sarmısak tesın ıle tansıyon tır. Gibi bir takım sözler söyle- yan, kımbılır kaç senedır sak-
. ı ı 1 un düşmesi muvakkat değil- * * ııo dim. İhtiyar kadın: laclığı servetini bu güzellikten 

: Bu sene tavuk azını§! dir. Bir, iki şırıngadan sonra Resimli A - Ah, dedi, görseniz zavallı ma?rum ~ız_Iaı:a bıraktı. Artık 
: . 1 Rivayet ediyorlar ki bu sene tansiyon haftalarla düşkün bir . . , y .. ne halde... bu ıki kız ıyı bırer koca bulacak 
t · 1 ı lavuk azmış ... Bana ne; terbiyeli halde kalıyor. Yalnız dikkat olu Resın;-~ı Ayın Te~uz nus- Sonra kızların yanında bir tır! .. 

, ~ ,ı ı damlara bayılırım fakat terbi- nacak bir nokta var; eğer fayda hası ~u~n ~ık~ı. Bu nushasın_- şey söylemek istemediğini anla .. ••••C111&1-•••l!ll!!I~ 
,. 

1 1 ·leli yemekten hoşlanmam .. Şu lı mikdarı geçecek olursa sarını da Hınt ıhtılalı hakkında bır tır gibi sustu. Fakat biraz son
;. , ... ıalde yumurta kahtı bana vız sak tansiyonu düşüreceği yerde makale vardır. ra kızlarını bir iş bahane..:: ile dı-
~ '; i;elir. Tavuk azlığına horozlar yükseltiyor. Eğer böbreklerle Bundan mada fikir ve sana't şarı çıkardı. Bana: 

uıyıflansın! Bir de bunun tasa- akciğerler ve karaciğer layikile hayatımıza, sinema ve kadınlı- - Görseniz, dedi, can çekiş
ıını mı çekelim! işlemiyorlarsa sarmısak yine ay ğa ait mütenevvi ve faydalı ya- mesi ne kadar fena ... Ah, kor-

FELEK ni surette tesir ediyor. zılar vardır. kunç bir hal. .. Yanına tekrar 

BARBETTE111 

HugünkU ycnı 

bllıııecemlı. 

Soldan sağa 

l - Fare düşmanı (4). Has
taların içkisi ( 4.) • 
2 - Bir erkek ismi ( 3). İstif 
ham (3). 
3 - Geçmiş (4). Bir aksan (4 
5 - Limon satan (7). 
7 - İstikbal (3.) Sopa (3). 
8 - Tabaka (3). Parlak (3). 
9 - Atılgan (4). Gurup (4). 

Dllnkll bllmecemlzld 

halledllmlş tekli 

. Yukardan aşağı 
1 - Hançer (4). Su ta 
2 - Bir göz rengi (3)· 
zet (3). 
3 - Bacak (3. 
4 - İlme mahsus (4). 
5 - Çok değil (2). 
6 - İhtiyar değil (4). 
7 - Cemi edatı (3). Val 
8 - Lakin (3). Duvar <' ... 
9 - Mıh (4). Sert (4r 

_> Harik,. hayat, kaza ve ot.ımobil sigortalarınızı ~ 
Galatada Ünyon hanında kAin ÜNYON SIOORTASINA 

Yaptırıım. 

Türkiyede bll! fasıla icrayı muamele etmekte olarl 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

7 elefon: Beyogıu - 2002 

gun durgun -süzüyc rdu :- - --- Sen istersen anlıyabllirsin. sine mani oldu: ellerinde raketler, bahçeye.Sa--- Mademki bu "fü<Ti L..d 

- Siz de itiraf ettiniz! - Gafil avlarsam, belki... - Sus ... İnkar etme ... İkin lona dolacaklardı. atan benim, masrafı da P..-

- Ben, sıhhate, harekete, Hürrem Hakkı Beyin, yüzü ci defa yalan söyliyeceksin... Hergün bir behane ile dost-, meliıim. Ben de öıprüınde ,J 
canlılığa aşıkım, yavrum. Senin gülmüştü: Hemen içlenme! Limonluk ye- luklarından, cemiyetlerinden kere olsun, ev masrafı '!" 
söküğünü dikecek diye, kızları - Ben, güzel tenis oynarım, rinde duruyor! kaçtığı, uzaklaştığı insanlar, yım. 
evlere kapayalım, gergef mi iş- Rasih. - Benim, limonlukla bir ala- köşke geleceklerdi. Artık kaç- Nevres Vacit, kıs kıs 
letelim? - Resimlerinizi gördüm. kam yok ki... makta kabil değildi. Ev sahibi yordu: 

- Evlenmediğiniz için, nok- - Belma? - Sen, çok muhafazakar ruh- sıfatile misafirlerini ağırlamak - Yine ev dahilinde de 

1
, tai nazarınızı doğru bulurum. - İçi titriyor ama, burada lu bir çocuksun. . . mecburiyetinde kalacaktı. Zor- - Tecelli!. .. 
ıL....:.ııı.......:::...;.;....;....-.~~...;;;;;.;.....;;;..;;;;;;_,..;...;;.. Hiirrem Hakkı, saatine bak- kort yok. Köşke yaklaşmışlardı, Rasih la, teı:ıisi de öğrenecekti. - Fakat çok masrafıı 

Mahmut Yes:-rl tı: - Bizim bahçe müsait değil Nevres, lakırdıyı değiştirdi: Ruhen, hissen bağda amadı- ceksin, Hürrem. 
- Dönelim ... Sende ümit et mi? - Siz notlarınızı hazırladı- ğı insanlarla, gayet sıkı ahbap -Adam sen de ... Hayr' 

1 , - Kör, ışıksız bir cihan!.. li gözleri ufka dalmış romantik tiğim arkadaşlığı bulamadım. - Limonluğu kaldırırsak... nız mı? olacaktı. Bu ahbaplık; bir işken ruf olacak. 
: - Işık, kendileri ... Hem, ı- kızlar yok. . . Güneşten karar- Anlaşamıyacağız. . . - Limonluk zaten çok ha- - İki üç satır kadar yazdım, ce, bir felaketti. - Fikri mefsedetini ıı• 
1 
ıksız demekle ne kasdetmek mış sert pazılı kollar, sap sarı Rasih Nevres, sesini çıkart- rap... sıkıldım. Ferhundeyi kaybetmek ihti- mı Örtüyorsun? . 

. ftiyorsun? fakrüddemli narin kollardan el madı. Yolda, Hürrem Hakkı Rasih Nevres, için için isyan - Babam, sormuyor mu? mali de vardı. Limonluk, yıkıl- Hürrem Hakkı, caııı. 
• - Sporun ve modanın hari- bette daha güzel... Bey sordu: ediyordu. Babası da bu fikri mu - Oyalıyorum. dığı gün, Ferhundeyi kısmen mış, iftiraya uğramış gibi" 

indeki şeyler yok. . • - Bir de ba~am~ s?rumu. - Ferhundeı · ,1 ağzını arıya- vafık bulacaktı. Evlerini, bir fır Rasih Nevres, amcasından kaybetmiş sa}'ılmaz mı idi? Li- daklarını büzerek içini ~e 
- Olmasın... - O da benım fıkrımdedir. caksın değil mi? tına mı tehdit ediyordu? Limon ayrıldı, odasına çıktı. Yüreğin- monluk kadar sakin ve emniyet - Zaten öyledir. Bır 
- Okumak zevki yok.. . - Babam, eserlerini okunu- - Evet... luktan başlanıp neyi ve nereleri de, bir yağmurlu hava kasveti li bir yeri, nerede bulabilirdi? mın adı çıkmasın, bir kert• 
- Adam sende! yanları affetmez. - Babanın odasına da baka- tahrip edecekti? vardı. Esvabını değiştirdi. Ak- - 7 - - Peki, yalan mı?. 
- Ev kadınlığı yok... - Ona rağmen yazıyor. caksın! - Neye sustun, Rasih? Ho~u şam serinliğinde, tenha kırlara - Nevres, fikrim nasıl? - Bilmiyorum artık .. 
Hürrem Hakkı Bey, elile Ra - Çünkü okuyorlar zannedi- - Fırsat bulursam! na gitmedi mi? açılmak istedi; evde bunalıyor- - Mükemmel. .. Cidden mU - Kızma ... 

ı :ih Nevres'i susturdu: yor. Ferhunde, o kadar hara- Hürrem Hakkı Bey, tereddilt - Çok muvafık ulur, amca! du. Amcasının tenis kort'u yap- kemmel... Hürrem Hakkı, ayaktı• 
- Kafi, yavrum ... Sen, ma- retle bahsediyordtı ya, sormuş geçiriyordu: Hürrem Hakkı, geriledi, yeğe mak niyeti, Rasih Nevres'in Hürrem Hakkı Bey, kardeşi- lerini kırpıştıra kırpıştıra 

!esef, asrın çocuğu değilsin. o:sa;:d~, b~~~ın e~~rl~rinden - Belmanın, benim hakkım- nine dikkatli dikkatli baktı: dimağını altüst etmişti. nin yanma oturmuş, onun sağ yordu: ili 
ı'ençlik, hava istiyor, yaşamak b~rının ısmını bıle soyliyemez- daki fikrini de anlıyabilir mi- - Yine kulaklarını tıkadın, Evin huzuru, sükilnu kaça- elini, avuçlan arasında sıkıyor, - Manasız hücuınlat '· 
itiyor ... Bırak, havaya çıksın, dı. sin Rasih? gözlerini yumdun, içine çekil- caktı. Civar köşklerdeki tenis okşuyordu: kimi kırmasan olmaz ını· 
!oşsun ve yaşasın ... Elinde şi- - Ona emindim! - Onların, fikirlerini söyle- din ... Fikrini söylemiyorsun! meraklısı kızlar, favorili, insan - Fakat masraf, benden... - Şaka ediyoruın. 8. 
t kitabı, hayali romanlar. n,.,..._ Rasih Nevres, amcasmı dur- mek adetleri değildir ki.,. · Rasih N,.vres'i" cevap ve·me, müsvedıiesi genı- tlelikanlılar, - Olmaz, Hürrenı ( 1 

. ' 
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• 1 
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Atpazarında alı~ s~tım .. 
Son günlerde bu pazarın da ışlerı durgundur .. 

il 
~Fatihte atpazan namile anı• ' 
ı#! bir pazar yeri vardır ki bu· 

da haftada üç gün Cumartesi 
;:,artesi ve Çarşamba günleri 

e pazar kurulur. Bu pazarda 
u beygiriı den maada mer-

~
• koyun, hindi, tavuk gibi 

C) yvanlar üzerinde alışveriş ol
/ tadır. 

1 Pazar yeri, bilhas~a Çarşam-
günleri öğle saatıne kadar 

k kalabalık olmakta ve hara· 
:;iılt:Ji satışlar yapılmaktadır. 

Fiatler son günlerde düşük
r. Beygirler, cinsine göre 120-
0-180 lira arasındadır. 
At alım satımile geçinen cam 
zlar,fiatlerin düşüklüğünden 
cayetçidirler. Cambazların bir 
mı, bu yüzden cambazlığı bı· 
kıp kendilerine başka iş ara
aktadrrlar. 
Esasen arabanın yerini oto
obil tuttugu için, beygirin o 
ki hararetli arayıcıları kalına
r tır. 

Şımdi pazarda daha ziyade sı 
r, koyun, hindi ve tavuk gibi • 
·meklik hayvanlara rağbet var 
r. 
Bazı günler 20-25 kadar bil
ik baş hayvan satıldığı vaki 
~ de ekseriyetle pazar kuruldu 
tp günlerin satışı 6-7 başı geç 

emektedir. 
Pazarın etrafında (9) tanesi 
ıır sahibi olmak üzere 50-60 
ıdar seyyar cambaz vardır. 
Buranın en esaslı müşterileri 

• 

Okugucular ne diyor? 1 

Orta ınektep 1 

ihtiyacı 

Üsküdar karilerimlzden aldı 
ğnnız mektuplarda Kız mekte
bine olan ihtiyaçtan bahsedil- • 
mektedir. 

Ezcümle bir kairiimiz diyor 
ki: 

- Ü sküdardan Beykoza ka
dar olan sahada kızlar için bir 
orta mektep vardır. O da Ken
dillidedir. Orta tahsil çağında 
olan kızlarımızı, ya Kandilliye, 
yahut ta lstanbula gönderme
ğe mecbur oluyoruz. 

Diğer tarıattan Kasımpaşa 
karilerimiz de mıntakalarında 
bir orta mektep tesisi lüzumun
dan bahsetmektedirler. 

Manda arabası 

Acaba buz üstüne • 
mı yazılıyor? 

Yaz sıcağında aranılan şeyle- niz yerden istediğiniz kadar buzj ca buz satıcıları hemen ihtikira 
Ü kU i 1 rin başında buz gelir. Buz ol- alabilirsiniz. Mübarek, yaz baş- başladılar. 

,,_
9 

dar tr~mva~ hattı 'şb~- madan ne bir bardak soğuk su laymca elini ayağını çeker. Bir kere buzu tartmadan ven 
~e~e .ba?ladıgı gilndenben _ır içebilir, ne bir dondurma yiye- . yorlar. Sonra da bir okkalık si· 
turlü mtizama sokulmadı. Bıl- bilir, ne de yemeklerinizi mu- . Şehr~m:ınetıne s?rs~z, şe- parişlere kulak asmıyor; 
hassa, yollarda vagonların biri- hafaza, edebilirsiniz. hbırdeldıh:ıyaca. kalık mıktadrda - Buz kalmadı! diyip atlat:· 
bi. • . uz o ugunu sıze te rar e er, 1 

rlenni dakıkalarca, hazan ya- Bu, böyle olduğu halde se- Halbuki, işte hakikat mevdan- yor ar. 
nm saatten fazla beklemesi ta- nelerdenberi buz i§leri bir türlü da: Bir çok kimseler evierine b Herksene :1~ ort~~mda fazla 
hammül edilir şey değildir. yoluna giremedi. Tevziat kabil götürecek bir okka b~z bulamı-

1 
uz çir dar:na . 1~ 1~ dır çok l:ayrar 

T · k d ··1 d" 1 d' ara ın ıgmı ışıtır ururuz. aa ramvaylann bır kusuru da ço egı uze eme ı. yorlar. li b k 
1 

.. 
1 _ . ge nce u arar ar, guneş a tm 

agrr gıtmesidlr. Çamlıca mev- Aradığınız yerde buz bularru- Bulabildikleri buzun da okka daki buz parçaları gibi eriyip gi 
siminde pek kalabalık olan bu yor, biraz geç kalsanız: smı beş kuruştan aşağı alamı- diyor. 
arabalara acaba biraz daha sür- - Buz bitti! .. Cevazını alıyor yorlar. Bu sene Temmu~ girip Acaba buz üstüne mi yazılı-
at vermek kabil değil midir? sunuz. Halbuki kı~ın istediği- te sıcaklar birdenbire başlayın- yor? Desrlniz. 

Yeni neslin gürbüz kızları 

Reıımimizde Kandilli kız lisesi terbiyei bedeniye teıkilitı 
azası hep bir arada idman yaparken görülmektedir, 

Berberlere rağbet azaldı 

Fbazlıkta pek meharetleri o
~ n kıptilerdir. Son günlerin pi-

) ısası aşağı yukarı şudur: / rer ~enacıetnaı;rıe verilmektedir., kadar seyyar cambaz ekmek pa 
1 . 80 lira. merkep. Şehremanetı memurları hay- rası çıkarırmış. Büyük yangm-
ne~Ô i? - Ök'' koşumluk: ~an ı!aşı~a satıştan yüzde iki' da bu hanlar yanmış. 330 tari-

Kız ve erkek mekteplermizde umumt idman harekitına ve 

beden terbiyesine verilen ehemmiyet az zamanda semerelerini 

vermiştir. 

Gürbüz, cefakeş, atılgan, adalt ve mukavemetli bir nesil ye

tişmekte olduğuna emin olalım. 

Jilet maki.neleri çoğaldıktan sonra Berbeı:llk, yavq ;yaveı 
rağbetten düşmeğe başladı. Berbere yalnıs saç keıttnnek l9iıı 
gidiyoruz. O da ayda ya bir, ya iki defa .•• Bu vaziyet karplın· 
da berberler, bir taraftan tıraş tarifelerini indirdiler, diğer ta

raftan berberliği inceleştinneğe, kadın kaUalar kullanarak miif 
terileri memnun etmeğe çalışıyorlar. Eakat, bir tek bıçakla Ug 
dört defa tıraş olınağa alışanlar, bir tıraif için 30 - 35 ktıııı§ 
para vermeğe kolaylıkla kıyamasalar da hakl görülmelidk. 

- ~ra. uz ( . f . · uç mıktarında bir resim al- hinde yeniden inşa edilmiş 
- 80 !ıra ... Kuzu zaı cm- maktadır. Şimd · 17 k d h ' d 

) 3 - 5 ~i~a, Tavuk 25 - 120 . Pa~ar yerin~e Şehremaneti- bunları~ ancaak ~:~z~r :a:~a di: 
uruş. Besılı tavuklar daha faz- nın bır memunle Baytar müdi ~e ı · · · l'k k ı çd 'B 

d .. · b ı kt dır . . b' - g r erı ışsız ı ten apa ı ır. u 
ya a mutşerı uma a • rıyetı namına ır baytar ,,_.,a ahırların da ancak bir t · .. ı · d h b 1 -·~ anesı as ~urada satılan hayvanların gun erın e azır u unmakta r!dir. Diğerleri eski vaziyetleri-
n hastalıklarla malul olup ol- dır. ni muhafaza etmektedirler. Pa. 
adıkları baytarlar tarafından A: paza~~ camba_zlarının an- zarda yarış atlarının ne alıcı ne 
pılan muayene neticesinde .an lattıgına gore vaktıle b~r~da 40 de satıcısı yoktur. Bunlar el
şılmakta ve hastalıktan salım kadar han bulun~akta ımıı. 100 den, hususi olarak satılmakta
ım hayvan sahibinin eline bi- kadar ahır sah!bı cambaz ve 20 dır. 

·~--~~-----------

' 

Kabataş Lisesi kampta 

Geçen hafta l stanbul Erkek ta grup halinde al~nmış bir fo
lisesi talebesinin A. Kavağında tograflarını neşredıyoruz. 
kurulan kampta geçirdikleri ha- Gençler, kamp hayatında te

. b' 'ki intibaı darcet-rmiz kır havası teneffüs ettikleri yata aıt ır ı .. dd' ·ı ı t t' ve mutea ıt eg ence er er ıp 
miştik. Bugün de Kabataş lbe- c tikleri için çok memnundur. 
sinin Pendikte kurdukları kampı lar. 

Buse:;, bize hiç te y<>!>ancr de kolay değildir. Helvanın lıamu
gildir. Kr~ geceleri sokaklarda runu 1'1\•amına getirmek için ü
avaz avaz haykırarak dolaşa.1 .;eıımeden. yorulmadan saatler
ketcn helvacıları kim tanımaz? cc ı.:ğrıışmak lazımdır. 

Seyyar keten 
N ~bey 7.,. j • • Neee güzeli •• 

helvacı ... 
• . 1 Keten helvam 

Keten helvası, iyi yapılmak, l~esimdc, sokakta, helva ya
karışık&.!,Z yağ kullanmak şarti- pan seyyar hır keten helvacıyı 
,le tatlı tatlı yenir. Fakat, ke•~a ve etrafına toplananlıırı ~örü
helvasmın yaprr.ası yemesi gibi 1 y':lrsunuz 

Keçi yavrusunun gıdası 

Şu mini mini keçi yavrusuna bakınız. Şi edeki sütü ne kadar 
zevkle içiyor. Ana sütünden mahrum edilen bu keçi yavrusu, 
gene bahtiyar sayılır. Hiç olmazsa kamını doyurabiliyor. Öte

de nice insan yavrusu var ki, ana kucaılından ayrı düsmiiş, bir 
damla süte hasret yaşıyorlar, 
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Bulgar sefiri işkence .. Şark hadisesi 
- -+ ..... - -~ 

(Birinci sahifeden mabat) (Birinci sahifeden mabaat) 
ten mütekabılen adli mlizahere ne karşı bundan daha partak Eminönü merkezin
ı: istihdaf eden yeni bir muka- misal olmaz. 

1 Seyaha 

•• 
• 1 ' un kazanan numaraların 

resmi listesi .. 

vele daha yapılması mevzubahs ANKARA, 12 - Şarktan de işkence yapanlar 
tır. Hariciye müsteşarı Numan gelen malumata göre gerek Er
B. yakında Sofyaya giderek bu ciş mıntakasında, gerekae Suze Dün bunların muha-
ınukavelenin müzakeresile meş mıntakasında (Suze bir köy- • 
gul olacaktır. dür) temizleme hareki.tı bitmit kemesıne başlandı 

Zi)rafet, kongre, so 
nümayişi, f huş .. 

Politikadaı ziya(le ku· eğl( 
yapan sokak ııiinıayişç.i 

arastnda ... 
Dün sabah darülfünun salo

ıunda tayyare piyangosunun 
Keşidesine başlandı. Dünkü ke
~idede ikramiye kazanan numa
ra.arın sıraya konulmuş resmi 
listelerini neşrediyoruz: 

48968 49905 
50692 51010 
51669 51824 
54914 55216 
56910 57163 
57947 58036 
58742. 58926 

50144 
51507 
52482 
56208 
57271 
58363 
59242 100 liradan fazla kazanan 

numaralar 60 Lira kazananlar 

' 

·ı 

'ı 
ı, • 
·r 
l ı 
1 1 

1 1 ı 
11 1 

··ı~; 
. 1. 
i JI; ı 

:ı' ıı 
,ı,ı . 

1 • 

('· 1 
jl 1 J 

ı IJ ı 

[! ~ i 
\1 
~ 1 
• 1 

. 11 
) 

~ 1 
l 1 

' t ' 
t ı 

. j • 
• . ' 
• t 
': 

ıı t. • 

1'1' 
' • 1 

l 

\ 

' r ... 

:\o. 
446 

1i 11 
1833 
3864 
5287 
6006 
6088 
6373 
6625 
7379 
8726 
9168 
9538 
9961 

1El453 
l [3138 
113 7 53 
:14666 
'15981 
~6156 
'16288 
Jl 6722 
1
1 7338 
'ı 7614 

\~8610 
9032 
1121 

~Z146 
1!3358 
ı!4622 

~4776 
'4936 
'6C80 
r6697 
~7238 
J9514 
~30584 
~0701 
ı,11104 

IH701 
;92043 
~2406 • 

L. No. 
200 33620 
200 33797 

3000 34351 
500 35098 

1000 35382 
200 36079 
200 36705 
200 37792 
500 38711 
200 39043 
200 39927 
200 39974 

200 40662 
500 40674 

2000 41067 
500 41519 
500 42172 
200 44879 
200 46767 
200 46944 

1000 47951 
200 48864 

1000 49959 
200 50115 

200 50133 
200 50723 
200 51146 
200 51391 
500 51464 
200 52148 
500 52157 
200 52876 
200 52926 
500 53289 
200 53772 
500 54224 

2000 54563 
200 55725 
200 56168 
500 57108 
200 57997 
200 59472 

L. 
200 

1000 
200 
200 

1000 
1000 

500 
200 
500 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

2000 
200 

1000 
2000 

200 
3000 

200 
200 
200 
200 
200 
500 

35 
299 
808 
900 

1190 
1836 
2140 
2564 
2773 
3199 
3511 
3881 
4201 
4284 
4691 
4947 
5321 
5656 
6101 
6214 
6347 
7066 
7683 
8065 
8816 
8915 
9247 
9750 

200 9979 
500 10171 
200 10429 

200 10655 
200 11065 

200 11630 
20° 12169 

200 12522 
3000 .13185 

200 13379 
200 13914 

500 14086 
200 14573 

200 15155 
200 15298 

' • 100 Lira kazananlar q • 15603 

l 
1 

216 455 773 
,~ ı 

• . 2377 2411 2535 
"'· • 1 4931 5733 6269 

1 tı. 
,ıiıı ;7217 8330 8638 
.,q,: ı 8759 9697 11848 

1 • 3276 14183 15440 
1 ' 6468 16708 18171 

. ' 
l l t9060 21590 22434 

'. 1·~3559 24750 25198 
~ 1 .,7499 28201 28702 
~ t9949 31517 32285 . '. 

13288 33552 34226 
~ 1 (4946 35150 36151 
1 :ı 7645 40225 41663 
ı• :ı l 35 73 44209 44388 
1:. '16314 47443 47475 .. 

19185 50750 50821 
' 3121 53382 54872 

~ 6475 56486 58747 
: 1 9169 59711 
!: 1 1 t 
, 80 Lira kazananlar 

~ ''. 1 128 260 335 
. ıt 581 796 1109 

•• ' i; 14 11 1849 2322 
• t2491 2928 3326 

• 13643 4522 4573 
• 

I• ·: 4952 5082 5143 
• ~5428 5838 6315 

,116971 7157 7288 
.ı17r;94 7644 8637 
'19695 10991 11119 

1 
; 1859 11993 12448 

'.ıı Ui30 12757 12840 
:,1 1 3514 13720 13975 
1 1 4276 14684 14710 

1 5614 15i06 15980 
l'G715 17835 18082 

1 1 R~71 19391 19403 
i'n165 20360 21308 

• 
• j ?123 22916 23147 

1 E355 26280 26554 
1 16744 26865 26968 
l~7265 27~11 27757 
:r81Q1 28625 28926 
;~9228 29567 29660 

. 0003 30092 30208 
1020 31552 31834 
2731 33772 33788 
4002 34161 34341 
1~72 34707 35603 

>S'i'o6 .~6391 36938 
Qog~ ~ooJ 39372 

11041 40104 40666 
~1Q24 42874 43026 
ı~i83 45J/7 45854 

2265 15774 
4132 16131 
6410 16737 
8719 17103 

12095 17424 
15845 17892 
18899 18209 
23453 18526 
26516 18728 
29558 18860 
32746 19186 
34315 19423 
37060 19828 
42990 20124 
45858 20506 
48421 21205 
52221 21457 
55703 21679 
58770 21851 

22038 
22189 
22342 

387 22554 
1404 22946 
2432 23163 
3517 23517 
4849 23655 
5361 24101 
6352 24254 
7495 24600 
9374 24895 

11211 25389 
12553 25873 
13374 26290 
14075 26953 
15109 26993 
16176 27203 
18422127817 
19868,28253 
21613128525 
24059 28761 
26565 ı' 28796 
27112 28993 
28025 29390 
29165 29636 
29663 29843 
30347 29894 
3Z456·303CJ6 
33988 30991 
34510 31201 
35897 31547 
37503 32003 
39593132287 
41078132484 
44279132988 
46133 33331 
47698' 

95 
444 
839 
938 

1193 
2026 
2405 
2664 
2841 
3335 
3520 
3906 
4240 
4474 
4822 
5070 
5444 
5678 
6107 
6296 
6677 
7132 
7694 
8234 
8829 
8999 
9342 
9799 
9985 

10187 
10441 
10750 
11150 
11665 
12277 
12913 
13201 
13399 
13925 
14358 
14649 
15237 
15332 
B622 
15814 
16389 
16858 
17141 
17571 
18071 
18321 
18566 
18820 
18895 
19412 
19484 
19884 
20330 
20508 
21328 
21510 
21767 
21921 
22052 
22204 
22348 
22589 
23017 
23191 
23537 
23711 
24127 
24256 
24745 
25081 
25547 
25920 
26372 
26957 
27056 
27254 
27841 
28268 
28660 
28733 
28841 
28995 
29560 
29640 
29878 
30067 
30468 
31019 
31251 
31610 
32004 
37309 
32573 
33010 
33703 

262 
535 
852 

1128 
1382 
2042 
2444 
2667 
2882 
3355 
3636 
3967 
4255 
4483 
4863 
5085 
5468 
5768 
6116 
6323 
6910 
7240 
7969 
8357 
8834 
9118 
9381 
9826 

10031 
10204 
10536 
10751 
11397 
12101 
12303 
13069 
13332 
13561 
13940 
14409 
14693 
15263 
15364 
15635 
15814 
16477 
16934 
17281 
17685 
18078 
18379 
18605 
18829 
18903 
19418 
19747 
20020 
20331 
20839 
21380 
21534 
21828 
21974 
22129 
22267 
22477 
22601 
23072 
23276 
23580 
23766 
24132 
24291 
24816 
25247 
25727 
26131 
26377 
26981 
27068 
27404 
27851 
28474 
28701 
28761 
28923 
29092 
29565 
29654 
29879 
30201 
301\37 
31059 
31330 
31713 
32035 
32400 
32608 
33069 
33751 

50183 ı B~dan başk~ ~ene Sofyada sayılabilir. Ağırceza mahkemesi dünkü 

51639 baytarı hususat ıçın de bır mu- Zeylan deresinde temizleme celsesinde Eminönü Polis mer-
53307 kavele ta~zım edıle.ce~.tir. har.::katı 9 temmuzda bitmiş, ilk kezi serkomiseri Fahri ve ayni 

56706 Bulgarıstan, yenı Turk - Yu- vak'ayı yaparak Zeylan köyünii merkez mürettebatından Os-
5791 1 nan itilafını büyük bir memnuni basan şakiler Zeylan deresinde man ve Mustafa Efendiler ale- lev~:t--;0:~::~\iz:e~:,:~i g~;ü~~; ~~;~ı~t!u~~~:;:ı~;~ 1 

856 yetle karşılamıştır. sıkıştırılmıt ve kimilen imha e- yhine, ikame edilen bir işkence amma, burada bu dört kelimenin dela parkların kuytu tarafla 5 1 
Ortada Balkan sulhünü ihlal dilmişlerdir. Kurtulan yoktur. davasının rüyetine devam etmiş let ettiği mevzular daima yanyana yü sahili, akşam üstü mağ 

edebilecek hiç bir mesele kal- Derede yüzlerce maktul var- tir. Maznunlar hakkında lüzu- rüyen gündelik hadiselerdir. Ayni dırımları, tramvayların 
mamıştır B g .. 1 de At.nada d y k' h d k" k. günde bir otelin salonunda verilen halleri. her Pazartesi b . u un er ı - ır. a a sa asın a ı eş ıya mu muhakeme karan, Vila"yet k. f · · y · l bir ziyafet ve eski bir binanın tava- gazinolarla hemen bü 

269 ı se ırumız, unanıstan a ara- sayılamıyacak kadar çok meva- idare heyeti tarafından verilmiş nı altında toplanan bir kongrenin ha- karanlık çökünce came 
604 : mızdaki muallak meseleleri doğ şi bırakmışlardır. olduğu ve kararın Devlet şura- vadisini alırken sokakta bir nümayiş, delerini kapatan barlar. 

856 · rudan doğruya halletmek üzere ANKARA, 12 _ Şehrimizin smca tasdik edildiği anlaşılıyor ve kaldırım üstünde kirli bir etek gi- hemen bütün locaları. 
1162 temasta bulunacaktır. yüksek mehafiline gelen malô- d bi sürünen bir fuhuş ile karşılaşma- dan sonra büyük kilisen 

Bu mukarenet Balkan Su! u. nız pek tabiidir. ki sıra sıra kahvehanel 
1534 • - mata göre Şarktaki asiler ki.mi- İs_kence"e maruz kaldıg' ını id 

h .. ·· m· b·r şey addoluna J Zannedersiniz ki sergi arkasında ve sefahet alım satımın 
2064 unu za ın 1 

• len tenkil edilmişlerdir. Dünden. dia edenler Sirkecide Gümüşha- bir çok iyi ve kötü şeyle;in omuz o- l~ri ! Na zarlarda fazla i 
2460 bilir. beri bütün Şarkta artık asi kal- ne oteli müsteciri Ali Ekber E- muza yığıldığı bir büyük kapaktır; tızarlar }ek 0 k.adar .~1 • 
2737 Bulgaristanda üç senedenbe- mamıştır. Kuvvetlerimiz sarp fendidir. bu kapak açılınca bütün bu şeyler. ıeılı degıl, henuz. bu 

ri faaliyette bulunan Türk - Bul mıntakalara tahassun eden asi- karma karışık, ortaya çıkıverdiler: muhtekır sefahetı bura 
3 l 32 gar cemiyeti iki milleti biribiri- Bundan bir müddet evvel Her renk, her boy, her çeşit, her mil- memiş, bu alım satım 
3392 ne daha zyade tanıştırmak ve !eri sarmışlar ve hepsini de ten- Gümüşhane otelinde geceleyen liyet, her zevk, her istidat, iyi ile kö- itidal var. 
3771 ,yaklaştırmak için çalışmaktadır kil etmi,lerdir. Maktuller ara- Mustafa Ef. isminde bir müşte- tü, güzel ile çirkin, doğru ile eğri, ha Bir arkadaı;Ja Brül:s 
3982 Türkiyede de böyle bir cemi sında reislerin cesetleri bulun- rinin 830 lira parası çalınmış. kikatle yalan yanyana yürüyorlar ... rum. Sigara almak içb 
4283 yetin teşkili tarafeyn için çok muştur. Tekmil silah ve mühim Ali Ekber vakı olan ihbar üze- Düşününüz ki henüz bu, bir mukad- ı:irdik. Tezgah basında 

t h 1 "t" dı'l · k dimedir ve asıl curcuna başlamamıştır dm oturuyordu. Nadir 4523 1·y1· olacaktır. ma ve ayvan arı ıg ınam e nne mer eze rag'ınlıyor ve evve 
Ş k k' k k 1 ~ Riitubctli bir vadi içinde oldukça sa- nan bir endamı. insanı y 

4927 Bulgaristandaki Türkler iyi miştir. ar va ası artı a ma Ul Fallri Ef. tarafından tokatla- kin ve burjuva bir hayat yaşamağa ateşli bir bakışı vardı. 
5244 bir vaziyettedir. mııtır. nıyor, sonra iki polis memuru alış.ık olan bu memleketi altı ay gece- Çok ciddi bir kaç keli 
5498 Muhaceret serbest olmakla "Times" gazetesinin İstan- Osman ve Mustafa Ef. ler, Ali li gündüzlü bila fasıla çalkayacak bir den sonra sigaralarımızı 
5775 beraber hicret eden yoktur. İki bul muhabiri 8 tarihile gazete- Ekbcrin ayaklannı bağlayıp fa- panayır içinde göz ve kulağın ne ka- tık. Dükkanın camekanı 
6171 tarafı ala"kada- ed#n emla"k me- sine yolladıg·ı telgrafta diyor 1 k la d h l" dar hırpalan:ıcağmı siz tasavvur edi- kada§ım bana sigara pak 

• ~ a aya yatırıyor r ve e şet 1 niz. rit kutuları arasında du 
6340 seleleri halledilmek üzeredir.,,. ki: "Kürt asilerile Türk munta- dövuyorlr. Müştekinin iddiası- ı _ Ziyafet: Ekserisi fena giyin- göstererek: 
7009 Bulgar sefiri Avrupa kaplı- zam kuvvetleri arasındaki mü- na göre Ali Ekber, merkezde miş ve b:r çoğu caketini ütülemeğe _Görüyor musun bu 
7335 calannda ke).dini tedavi ettire- cadcle devam etmekte ve görü- bir haftadan fazla nezarethane- bile lüzum görmemiş davetlilerden di. işte bunlar dükkanı 
8024 cektir. nüşe göre karışıklık Ararat et- de alıkonulmuştur. Tıbbıadlinin mürekkep sofralar, otelin cidden süs alamettir; bu dükkanda 
8620 rafındaki sahadan ibaret kalma raporunda mü~tekinin ayakla- vimllü ve zengin salonunda sık sık_ te ra iş yok ... 

hl k • ~ akup ediyor. Bunlar. milletlerin ziya- . 
8880 Galatasaray arın ongresı maktadır. Son iki günlük müca bı:ndad~:ırı> asan görüldüğü tes- !etleridir. Sergide her resmi küşat ca!:~~~~.~~~rpı~Pa:;'adg:· 
9153 G-alatasaray terbı'yeı· bedeniye delenin İranda Urmiyanın şar- ıt e ılıyordu. günü elli, yüz. yüz elli kişilik ziya-

tüncü düklcinlarının iç t 
9557 klübü riyasetinden: . kında ve hudutta Kutur'un ya- Maznunlar, dayak ve işken- fetler veriliyor. Garsonların ve otel l..:ka bir randevu odası v 
9849' Azadan üç zatın istifası üze- kınında - ki her biri Ararat'ın ce iddiasını reddettiler Netice- çocuklarının hayran lıayran nazarla- haneden koğulan fuhuş, 

b d 90 160 '! . : . n önünde bir çok yemek yeniliyor. 
10150 rine heyeti idare inhilal etmiş cenu un an ve mı me- ?~ muhake~.e, şahıtlenn celbı bir çok içki içiliyor, bir hayli mana- parola ile. bulvarların d 
10344 oldug'undan yeni heyeti idare safededir - cereyan ettiği söylen ıçın başka gune kaldı. sız nutuk söyleniyor lüzumlu lüzum sınak ildtica etmiş.k~ğer 0 

r k d• • '. .. .. CU a llllfl came dOmda 
l0;ı47 intihabı için klüp azasının 18 me te ır. Hükümde ısrar suz alkış yapılıyo~, nıhayet kapı onun olmasa imis .. _ Anladınız 
10884 temmuz cuba günü saat 10,30 Hariciye vekili Tevfik Rüştü de duran otomobiller. ka~ını soluna de zevk bir ihtiyaç hali 
1 l599 da Galatasaray klübüne teşrif- Bey Tahrandaki Türk sefiri Şehremininde helvacı Hüse- oturtmakta mah~ur gö~mıyen başı du nıın ve h\lklımet kuvveti 

M d h Ş k B · t h.. yı·n, Nuri isminde birile müna- manlı kavalyelerı scrgıye taşıyor. Bu valamag· k"ı· gel· .0 12105 !eri rica olunur. em u ev et eyın ran u- da d h.b. . h.. a .u ıy r . 
b tt b 1 d • ndan şu··phe ra avet sa ı ının met u senası. muv"'ffak oJamıvo 1244 7 kilmetile daimı surette temasta se e e u un ugu - paviyonun kasidesi yapılacak, ve köşe u < r. 

13070 34744 35203 35207 35245 olduğunu söylemiş fakat Kürt kndiği karısı Safiyeyi bıçakla başındaki gazinodan bira içilip do- Brü~selde fuh~ş g t 

13376 35541 35565 35fi55 35721 asilerin hududu geçmeleri hak- yaralayıp öldürmüş ve muhake- muz sucuğu yenilecektir. Gözünüzün sonra bır orc'u halındr b 
k d k. T .. k ı b' 1 me olunarak 18 sene agvır hapse önüne geliyor dcg-il mi? Kesiyorum ... ka_.r. Yan ı_·_ana dizilmi~ 13691 35733 35752 35810 35868 ın a ı ur ta e ıne ranının 

d·ı · · B mahkfun edilmişti. Temyiz bu 2 - Kongre: Lieı' sergisi Nisan Y11

1
z. beş yuz. kadı~, ses 13945 36152 36154 36250 36458 cevabı neşre ı memıstır. azı k rı L t 

karan mükerreren nakzetmiş. sonunda açıldı Teşrinievvel sonunda us u a ı 1• ır gcçı resm 
14542 36506 36554 36722 36725 mahafilde, muhasım Kürtlerle kapanacaktır Bu altı aylık zamana durmut vaziyetite. gelce 
15141 36750 36760 37151 37200 me&kiln olan eraziyi Türk idare Mahkeme bu defa da nakza sığdırılan ko~grelcrin adedi 68 ol- ~eklerler bunla~n içinde 

15295 37304 37322 37393 37540 si altına koyac.ak stıl:ette Türk- uyarak Hüseyini yeni baştan duğunu söylersem şaşmaz mısınız? '.var. pek ge_ncı var. çok. 
t h d d h .h. J b" muhakeme etmis ve Hüseynin Du··nyanın bu-·tu··n memleketlerı· bu alt şı var, çok agır başlı go 15405 37543 37603 37724 37803 ran u u unun tas ı ı ta e ı d k 
· · T .. k' · · d.k. k k karısı Safiyenin Nuri ile müna- mış sekiz l«>ngrenin ekaerisine mu- uvar .enarl~rma teşhir 

15755 37816 37943 38160 38175 u;ın ur ıyenın şım ı ı arışı hh .. d . L .. ,. .1 • meta ki belki sabahlara 
l 5920 38420 38432 38555 38598 ıklan hır e ane ıttı az e e ı- sinai, ticari muhiti bu kongreler için ıyece ve ıhtımal ~ı ş~fa 

1 
1 · b h · ·h d b. sebette bulundug'una dair bir ra as gon erıyor ve ıeı ın ı mı, 1• k . . . 

16573 38683 38851 38902 391:.'6 leceği düşünülmektedir. Bu sa- emmare olmadığından evvelce bina, salon, otel. tenezzüh, kolaylık ysa.taı~ııkıa bfoşıbırı mı~ek ılllc 
b hk. t b ı ı · · ven.len hükümde ısrar etmiştir. h 1 B k. · usu ıya et ere mu e e 16999 39171 39194 39292 39373 a ı stan u gazete en ası azır ıyor. u altmış se ız kongrenın . .. .. .. . 

17323 1
39423 39594 

39887 39951 Kürtlerle Ermenilerin de birlik Hat üzerinde yangınlar on sekizi fenni ve sınai onu tıbbi on rın oııune çoken zıyafet 
A •k• < >k d. • • At « •• : A den. rkserisi tc rifat ve iz ' ld kl 50 ı·kı d b ş k d · olla gu··zerga ı ısı ı tısa ı ve ıçtımaı. on uçu zıraı. . d k 17769 140003 "-0013 40014 40061 te o u arını 1 ı er en a- _ ar emıry n - peşın e oşan kong · • ık ikisi musiki, biri mukavclat muharrir . . re a 

18202 40441 40447 40679 40716 zılerinin de bu ısyana yardım et hında son günlerde dikkatsızl !eri biri stenografi ve daktilografi. polıtıkadan ziyade kır e" 
1 · ·· ·· d 1 h t ' 1 pan sokak ·· · ·1 · 18523 41 353 41371 41392 41455 tiklerini i!o.sas edıyorlar. yuzun en yangın arzu ur e - kongresidir. Kıymet ve ehemmiyetle- .. n~mayışçı erın 

18716j 41566 41601 41844 418,94 Tanınmış olan haydut Çer- mektedir. Geçen gün Küçük ri mahalli ve mahdut olan on üç kon derken ·~•.lokma ekmek 
k Et · d b ka t • Çekmecede Sog-uksu çiflig' inde gre daha var en sonunda da bir mat banknot •çın kaldırımları Ç 

18856 142002 42014 42024 42159 es emın e una rış ıgı buat kongresi toplanıyor. 'zevk ve safa.eşyasını hatı 
19184 42407 42444 42540 42608 zannedilmektedir. biribirini müteakıp üç defa yan- Ben buna hürmet etmekle beraber te yanlış degıldır. 
19423 42895 42943 42961 43961 gın çıkmış ve biçilip demet ha- panayır kalabalığı içine sıkıştırılan 
19797 43483 43508 43644 43654 Davet Ilne gelmiş 74 yığın arpa ile, 50 bu ilim ve san'at izdihamını pek o ka 
20025 43655 43797 43900 43968 Mühim bir husuusun müza- - 60 araba ot, mahvolmuştur. dar şirin bulmuyorum. Bu, bende az Boksör satıcıyı 

243 keresi için Cemiyeti Tedrisiyei Yangına trenden sıcrayan kıvıl- çok bir sokak gürültüsü tesiri bırakt- Kd 
20486 44023 44142 44223 44 İ yor. Bir memlekette otelciler odala- a. ıkö.yünde otura 
21140 44297 44314 44320 44340 slamiye azayı kirammm tem- cımlar sebebiyet vermiştir. rının kirasını, gazinocular sandalyde Nurı. B. dun seyyar sa 
21440: 44477 44566 44640 44886 muzun 18 inci cuma günü saat Çiflik &ahibi tarafından şi- rinin adedini, sinemacılar biletlerin reddınden 20 okka do 
22574 44967 45100 45135 45150 on dörtte Darüşşafakayı te~rif- mendifer kumpanyası aleyhine fiatini tesbit ederken sık sık kongre-t rak eve götürmesini s 
2l848l 45209 45234 45361 4536?. Ieri rica olunur. bir protesto çekilmiştir. d_en _b.ahsederle~sc insan bu ko;~rele:,götürmedi<>i için kıza 

45 rın ılım ve san ate vardım ıçın mı .. 1 " d 1 
22024 45394 45806 45930 459 yoksa esnafa para ka~apdırmak için 

1 
muş ve ıa§ın an yara 

22156 46173 46327 46481 46530 e • mi tertip edildikler;ni ı~yino:le tcrcd-
22271, 46645 46715 46727 47091 MiLLiYET Jlidc· düşüyor. Serkvhayı tcşkı eden ı Sehreınanetİ İ I; 
22486 47293 47329 47354 47547 .... ~ c'::rt belime ara>ıııa k<'ngre ta'.>irini > 

22629 47579 47603 47633 47796 bu test!" ilr trkışt-ro:lıol. Schremaneıinden: l'ih: 
23142 47909 47992 48043 48444 3 - [:okak nfuncyisi: Dura<la Pa- gın ıcnnılc Sarmagir sol.ağ 

MATBAASI •ar sahah!arı mıı•lık~ fol'• bir mu- ve h()J llJ-1-4 hl:>O. tı.'.i~ 
23468 48839 4887 5 48965 49261 zika s-:sile uyanır ve sokak•a mııtlaka 

5 50145 harita numarıh ars!llar :tra 23613 49814 49891 5013 çc~iı Ç"!!İt nümayi,~ilprle kaq:la~ıı-. 
23932 50153 50270 50395 50512 sınız. Bu nümayioı,,. kır ., -Cnoesine metro murabbaı )IİZ.Ul •r>• Avrupadan yeni getirdiği Tahta Hurufatla Büyllk duvar bt -' 1 24233 50560 50561 50577 50596 gitmek nevinden bir şey olml'.ştur. ffillr& '•tn• ı, ıra kıım 

Afişleri yapar. Her mDesseseye elverişlidir. Yakalarında mensup oldukları t•şki- olunarak satılmak i~ı ı •'~k 
24419 50694 50834 50891 50910 Yeni senenin Kazanr Defterleri nefis surette basılmı~tır. !atın rozetini. ellerinde cemivctlerı·- ı 

~ Y - '1nda kıpa ı zarfla muzl\cJ 
24847 51009 51036 51256 51337 Telefon lst 3911 - 2-3 Kitap kısmı nin irili ufaklı. bayraklannı ta~ıyan 

mu~tur. 'J"aiıplcnn şartnını 25293151342 513 77 5 ı:l42 513 7 7 insanlardan mürekkep kafileler ara-
ıı.--ın her gi.ln le\ azım lnud 25869 51384 5 1444 51548 51620 smda çocuk arabalarile sütnineler. ye 

907 ] k ı <l f' \ mek sepetlerile aileler, müşteri arama gelmcle i. Teklif meı..ııplar·ı 
26189151687 51818 51865 5l ••• ·tıı..;at ve llSU ll e tcrı ğaçıkmışkızlarda mevcuttur. En güniiol•n3.\ğu5tcı•fl.l0p• 
26741 !51914 52201 52310 52450 önde polis amiri, redinı;otu ve kur- oaaı on be c kad•r mczk.ı.-
26991 52549 52796 52820 52841 \lua;Jimi :ıraıııyor delasile, yanında komiserler ünifor- li.ıt:e \ermtlori. 
27170 153046 53050 53056 53094 ZıınJ!:tıldak Yuk>ek :'llnadin ve Sanayi :'llıihcndi'i mektebi ma ve madalyelerile yürürler. arka- "' * * 
27781153161 53394 53398 53475 mtidlıri~ctinc ınura~.ıat cdllme'i iltln olunur. Yiik,ek mektep da bila fasıla çatlak sesler çıkaran llaı;ı•ıı dairesinden: 'İek 
28021 21 53589 53624 mı-zıınu olmak '.arttır. mu,ika gelir, ondan sonra nümayişin 

· 53515 535 · ayan ve eşrafı. silindir şapka altına Yakup •~• mahall •i·ıdc l\o 
28502~53737 53753 53773 53823 •••• :\ltidı.riyd ··········••O•CDO caket giymekte mahzur görmemiş dc•iııde 18 20 o. hı maa 
28733 53850 54000 54020 54279 burjuva aza, daha sonra bulamaç gibi bir bap hane ınıişaherc '" 

~:~;; ~:;~~ ~:~~~ ~:::~ ~:~~~ lstan ~uı r. T. T. 8. Mu· du·rı'Jefı'nden.· ~~~m:irk~~~=sı~i~i=l~~~~~~~b~i~tetabd~ ~;~~e~~ri~:~;;!~:-~niİL .. ;.,;~ 
93 ? 319 55335 il U U olacak ki yapıyorlar; yoksa onlar da Fen kalemine müracaat .e i" 

2 5.ı 55194 55273 55 benim gibi bakmaktan bıkarlardı. Ma 
29585 55345 55444 55798 55846 amafih itiraf edeyim ki ne onların ha- olan l 'i·7-9.l0 salı günu "' 

\'c.aiti nakliyede kullaııılmak tizrc ti500 kilo benzinle 300 kilo ı· d b' h kadar ı.kllf ,.e ıemına•·_ h ,ı 29823 56230 56276 563 75 56468 ın e ır eyecan vardır, ne de seyre • 
29893 56537 56561 56579 56582 n1aki:ıc ya~ı aleni olarnk mıinak;ısaya uzolunmu~tur. :'11iinakasa denlerde bir alaka ... Bunlar şehrin daire cnctimcnine ı.-d ,.,. 
30390 56629 56774 57071 57265 k I ana caddelerinde dolaşıp ek•eriya Ad 11.ı~ (llur., r . 

\~u,to~u'\ i inci cun'aıtc>i gunü saat !fi (C icra kılınacağıııdan liye sarayı önünde bir nutuk irat et-
30988 5 7 366 5 7 3 79 5 7 402 5 7 584 talipkr ~ 0 7 ,fi :ıbhctinde teminatı nıuvakkatelerini hım ilen Baş- tikten sonra kırlara dağılıyorlar. Ya 
31126 57596 57613 57763 57809 o zavallı bayraklar? Nümayiş bittik-
31385 57882 57932 58087 58173 müduriyctte ınutc:ekkll koıni,yona gclslııler. ten sonra bunlar bayrakdarın başına 
31845 58213 58214 58312 58332 bir beladır; akşama kadar bunu so-

32045 58365 58492 58505 58553 Vilayet ~aimi encünıenin~en: ~:k ::~:~ı:.~h:.~.~=~::a~~r?:ı~:~~;: 
32418 58580 58591 58698 58768 rı halde, cezaya konulmuş bir yara-
32759 58924 58950 59095 59125 Ssn':ııl;ır mcktchiııt muktn1.1 sekiz hin ve lnönıi şehir yatı mek- maz çocuk gibi, sahiplerinin yanında 
33254 59205 59395 .'i9446 59573 akşama kadar dururlar. Bunun adma 

ttlıine nıukt;ızi dıırt lıin kilo pirincin nuın: ne ve ,,·artnııme,ine 
33831 59579 59585 59649 59657 bazı! r l 

* * * Beıotlu daırrnn:I n: 'c 
caddesi parke kaldırım ıamı 

palı zarf u ulile müzaı •de~< 
mı~ıur Talıpl<rin arı l!Jl' 

mck üzere Rcrnj!;lu dairt,i fe 
etine \e munakı:!tava i •,rak 
11 

4i ~ 5 ıcrtıinat akı.-c ; ıi da 
ne!linc \atırdıktaq sonr.J \'(\ rf. 
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A Toz U 
Ga)et.c faydall(i.r. Kolay bır hazım, rahat bir uyku 

ICAKLARA ta~amm~I. ede~llmek için KABIZLIK HAZIMSIZLIK MAZON MEYV ı.m.ncder.Sıcakha\alardavucudeltıtifbir ferahlık 
mıdenızı haf ıf tutunuz karaciğer ve bobrck hastalıklarında verir IA7.0N ismine dikkat! Bilömum meşhur ec· 

a~nclerde bulunur. Bahçekapı Zaman IZ\llR :\farırımato ecza depolarında, TRABZON Şifa. ADANA Mustafa Rifat il. ANTALYA Ahmet Selim B. eczanelerinde Umumi deposu: Bahçckapı ~Banı-.<lsı arkasında\IAZON l.lOTI'ONecza deposu şişe,i 80Ku 

irto ve ispirtolu içkiler inhisarı!~ sAoııczADE BiRADERLER 1 SEYRtSEFAIN 1 ilan 
tmum müdürlüğünden: 1 s l M r t E 11 KARA v~=A~UNTA· Merlr.e~ Acenıaı; Gaaıa lr.öprll 

buındı, Boyoğla 236t Şube 
ıeııı.111 M-:1 madlro Haaı alaııda 
btanbal 740 

lspirıo ve ispirtolu içkiler inhisarı !deresinin lstanbul içinde 
myonla bir sene zarfında yaptıracağı nakllyann münakasa surc
e ı 5-6-930 tarihinde ihalesi mİıharrcrken görülen lüzum üze
e münakasa temdit edilmiştir. 1!1!·7-930 tarihinde müteahhide 
e edilece~nden taliplerin şartlan anlamak ve pey ıilrmek için 
um müdürlük Ticaret şubesine müracaaatlan 

Oton Kırplekömürü münakasası 
Adlir• sararı lcalörilferl ı;ın mübayaa eöllecelc olan 130 ıon maden 
le kömürtl praıameslnde muharrer enaf ve feralt clalreıınde Ankarıda 

ye sararıaı ıesUın edllıııek Usere aleni münakasaya konuldufundın ıı
erln yövmJ ihale olan 20-ıemmll%·930 Pazar gllnU saııt on beşte adliye 
&leılnde müteşekkil mlhıraat komisyonunda hazır.bulunmılın ve yahut 
ıı göndermeled ve bu lıususa alt f&rtnımelerl de şimdiden lsıanbuldı 
ye levazımından ve Ankarıda mUbıyaat komisyonundan talep etmeleri 

u ilin olunur. 

P. T. T. I. mu~oriJett 
• . Levazım müdürlüğünden: 

Sayyar posta nakliye memurları için 150- 180 takım maa kas· 
t elbise alent münakasa usullle mübayaa olun;caknr. 19 T!m· 
z 930 tarihinde münakasası icra kılınacak olan mezkOrillmlk· 

elbise ve ka.;kete ılt şartnameyi almak için şimdiden müna. 
ya iştirak için de mezlı:Or tarihe müsadif Cumartesi günü saat 
de Veni postanede mübayaat komisyonuna mi.ıracaatlarL 

Zonıuı~a~ Dettemarlı~ın~an 
Zor.guldak Hüktımet konağı. inşaatından bu kerre de 170 M 3 
ton arme, 488 M 3 makine ile mahallinde mamul beton tuğ· 
an harici dıvar, 502 .'.\! 3 yerli ıuğlasile dahili !-ölme dıvar 
Marsilya modeli yerli kiremit örtüsü dahil olarak 823 M 2 

ıı ve 78 M 3 Adi ıaş dıvar ile diğer beş kalem miıteferrik 
aat aksamı bu p;linden itibaren ( 21 ) glin müddet v~ kapalı 
rfla münakasaya konulmuşıur. Ke~if bedeli (44865) lira 88 ku· 

olup 26 Temmuz 930 tarihine musadil Cumartesi gunu s:ıat 
da Zonguldak :\!aliye dairesinde ihalesi yap lacakıır. 

lzahaı alacaklarla ıaliplerln 7.onguklak lkfıerdarlııt11a miiraca
llan olunur. 

~-.;.._~;.;._;..,;,....;._~~~~~~~~--

2fl0 ton retoın~oze nıa~en köınürü 
Tütün iıılıisarı uı11uıı1i ıııüdür

üğünden: 
·aıruun Fabrikası için mahallinde teslim 200 ton rckompoze 

. den kömürü pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin her 
un ge!Up evaafını öğrenmeleri ve pazarlığı İçin 19· 7 -9.39 cumar· 

giln!I yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatclerilc birlikte 
alacada mübayaat koınlsyonunda bulunmaları. 

aı~ul Darlllunun Mü~aJaat toınisyonun~an; 
Tıp fakültesinin 930 scnei maliyesine aiı bir ııesdik süt, 

ğrt, tereyağı, sadeyağı, et, yaş >ebzcye :.it tekliflerin muvafık 
rülmcdiğlnden dolayı intaç edilmemi~ ve ihtiyacatı ınczkure 

temmuz 930 ıarlhiııe musadif çarşamba gıinli saaı 15 te ihale 
·ımek üzere yine kapalı zarf u,ulilc tekrar munakasaya vaze
mişlir. Talip olanlar mevcut ,arınamc ve lisıckrinc göre hu 
pta ma!Umat almak üzere hergün öğleden sonra mübayaat 

omisyonu kitabetine müracaat etmeleri ,.e komisyonca ıeminat 
çesı alınmıyacağına binaen teminatların behemhal bir gün evvel 
ııhasebe veznesine yaıırmnları vealınacak m.ıkbuzun teklifname

rlc birlikıc ihale için tayin edilen miıddette:ı bir sanı evvel 
omi•yonumLU.a muracaaı ve tenli etm.rl ri ilan ohnıır 

İKhsat Yetalett enstitüleri in,aab ~akkın~a 
Ankarada telsiz telgraf civarın

a inşa ve il{mali inşaatı gazete-
erle ilan olunmakta olan Zirai 
e Baytarı enstitii!~ı~e ai~ ~u.ka
elename ile« şeraıtı ınşaıyeı fen

niye ve usulü hesabatııı » llazı 
maddelerinde tadilat yapıln1ış \'e 

Ünal{asa müddeti .30-7-9:30 ta
rihine kadar teındit olunmuştur. 
_'iındiye kadar miinal{aSa)'a i~tj
ak talebinde bulunarak ıııuka

' ele veşartııaıne suretlerini alnıı~ 
olanJarın tadilAtı görı1ıek Üzere 
ı11ahalli İn aatta Fen Müşavirliği-
ıe n1iiracaatları laz1mdır. Kapalı 

znrflarııı ~O temmuz 930 tarihine 
ıniisa<lif çarşaı11ba günü öğlede~ 
onra saat üçte Iktısat \ 1 ekalctı 

Ziraat ~lüşa\rİrliği dairesinde kü
şat olunacağ-ı alakadaraııa l!aıı 
iuı ur. 

lktısatlı, Asri ve 
sağlam 

(Simplex) 
KALORİFER 

KAZANLARINI 
tercih ediniz. 

Aynı harareti temin 
etmek üzere diğerlerinden 
% 40 noksan kömür sar
feder, ve istimali son de 
rece suhuletlidir. Fa-

brika şubesi olarak depo· 
muzda her zaman kafi 
miktarda ve muhtelif kuv· 
vette kazanlar ve envayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: 
Borsa han ittisalinde, 
Türbe catlde!inde 

KIRKOR JAM
KOÇY AN müessi

sesinde Kalorifer mü- ı 
hendisi ANTRANIK 
YAN a müracaat. 

Sabş: Fabrika fiyatınadir. I 

Cafer Fahri Beyin 
eeerlerl 

Kuruş 
Ta. ukçuluk 200 
Keçi beslemek 50 
Salon ve av köpekleri 50 
Tavuktan çoh yumuttl.ımak 10 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanesi 
lstanbul Ankara caddesi No 49 

= Devredilecek ihtira beratı 
• l\lalztmeı !\laddiyenln usulü 

muamelesi. hakkındokl icat için Sina! 
'.\1üikiyet llmumiyesinden istihsal 
edilmiş olaa 1 q a~usıos 1920 ııırih 
ve 3087 rıumenılu ihtira berao hak
kında bu kere başkasına fcr3ğ \·cyahuı 
icara verilecc~nden mezkiır ihtlrayı 
satın almak veyahut isticar etmek 
arzusunda lııılunın zeı-aıın hıanbul 
yeni postahane arkasında Türkiye 
Hanında 1 R-22 numernl rda kAin 
v.kili l!A'iill \\'ALT~:R ISTOI' 
fı:fcndiJe n1Ur3c11ac etmeleri ilAu 
olunur. 

Dr. A. KUTiET 
l\\uayenehane ve tedavll elelı.t
rllı.iye labratuvarı. Karalı.Gy 
Topçular cadde'! 34 

D:r. Horhoruni 
llcı oğhı \ 1 lcre'1 sobk :-<o 35 

muayene sabaıtı.1 •kı ımo aka dar. 
·---

Sıılranahmeı 5 incı sulh hukuk 
h:lkimliıtinden; 

1 larison çorap makineleri Tür· 
kiye vekili umumisi müteveffa Mch· 
met Cel~I beyin terekesine mahke· 
memizcc vazıyet cdildiğı mukaddema 
ilin <.:lflmlş idi, Bulcere veresedcn 
müteveffanın zevcesi Behice hanımla 

çocukları Hatice ·evlm ve Ayşe 

Sevda Fatma Eber hanımlar terekeyi 
bil& kıydü şart Ye kabul eylemeleri 
dolıyııil~ tereke kendilerine iade ve 
ıeılim edilerek emri ıufiyo nihayet 
buldutondan mezkQr terekeden ala· 
ca&ı olanlarllı terakeye borçlu olın

lann malOmo olmak Uıere lllnı 

lrovfl~ olunıar. 

ZAM VE LÜKS POSTASI 

Domlubınar 

ısT!.::u PAZAR 
stat •kt•• llrlıtel nlıtt

•uıdu •ar•lı•tl• (Zoıpldılı, 
l.1111011, luıs11, Ordı oır .. 
• .., Trabzoı, SllrmnH• Rlz• 
lalıelelerlae ulael n a'fdet 
Mecelıdr. 

:ıateııaı iti• •nectd• M•Y· 
•••t •uı albıda acHtal•tı• 

alracaat. Telefoı:letubııl aı 

Vapurlarımız her 
pazar muntazaman 
hareket edeceklerdir. 

Mudanya postası 
Nilüfer \•e Asya 
vapurları Cumartesi, PaY.arıesi, 

Salı, Perşembe günleri :;abah 
saat dokuz buçukta Karalcöy 
rıhtımından hareket Ye ertesi 
gilnleri Is tan bura avdet ederler. 
Servis mükemmeldir. Azimet ve 
avdet bileti alanlara yüzde yirmi 
beş tenzilAt yapılır. 

Galat"da küçük rıhtım han 
.:\104-5 aTelefon: Beyoğlu 913 · 

NAiM \' APCRLARI 

; Izmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNAN T::f~~~un 
13 üncü pazar 

ı:ünü 16 da GAiatı nhumından hı 
rekeıle ( lzmire ) ve Salı l[ilnii 
lzmlrden lstanbulı hareket eder. 

Dikkat: Vapur, badema ~ehrimlz. 
d '" pazarıesi yerine pazac ve iz mır 
den çarş•mba yerine salı günleri 
hareket edecektir. 

Galata glimrilk karşısında Site 
~'ran•ez hanında 12numarıdı Omu· 
mi acanıalıtına mürac&3t Telefon 
3eyo~lu: 1041 

l.imanımızn mııva ıılaıı beklenen 
Vapurlar 

(TEVf:Rt'.) vapuru 13 Tem· 
muz pazar (!talya ve Yunanis

tan) dan 
(KAIJ)EA) vapuru 13 Teın

muz pazar (lıelya ve Yunani>· 
tan) dan. 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(K \LDl·'.A) rnpurıı U Tem· 

muz pa~;ırc~si (Samsun, Tmb
:ı:on, Batııın ,.; . 'ovorosi k) e 

( \'EST:\) vapuru Hı Tcm
nıtı7. çar~~m\ı:ı (Seldnik, \liJilll 
lznıir, Pin:, Patr:ıs, Knrfo, Aya· 
ararıdıı, I1rcı1di1.i, Fium~. Vene· 
dık ve Trieste) ye. 

(TEVERI~) vapuru l 7 T<·m· 
muz perşembe s:ıbah tam IOda 
(I.loyd F:ksprcs) olarak ( Pire, 
Brendizi, \'enedik w Trİc<1c)yc 

f 4 emmuz pazartesi gü
nünden itibaren mevcut Mu· 
danya postalarına i!Aveten 
pazartesi, perşembe, cumar· 
tesi lstanbuldan Mudenya'ya 
pazar, salı cuma günleri Mu
danya'dan lstanbul"a Ereğli 
vapuru tarahndan aralik pos
talan yapıla.:aktır. 

Vapur Tophane Seyrisefain 
nhnmından 8,30 da Mudan· 
ya'dan da 1 O da kalkacak· 
nr. Gidiş gellşindt ( Armut· 
lu) ya da uğrayacaktır. 

ı 3 Temmuzdan itibaren 
Pv.ar, çar~mba postalan de 
Gemliğe uğramayacaklardır. 

rabzon birinci 
postası 

!REŞITPAŞA)vıpuru 14ıcmmuz 
Pazartesi 1 f de Galata rıhtı· 
mından hareketle lnebolu,Sam· 

sun, Giresun, Trabz,1n, Rlzeye 
gidecek ve dönilşıc Sürmene, 
Trabzon Tirebolu, Glre,un , 
Ordu. Ünye, 'amsun, lnebolu, 
Zonguldağıı uğrayarak gele
cektir. 

lzmir sür'at !lOStası 
(Gülcemal) npuru l 4 tem
muz pazarıcsi l 4,30 ela Gala
ta rıhtımından Kalkar Salı 

sabahı lzmire ,·arır \ e çarıam 
ha 1-1-,30 da lzmir\len kalka
ak perşembe sabahı gcllr. 

Vapurda mühmm!l bir 
orke:ma ve cazhanı mevcut· 
tur. 

A yYalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 15 Temmuz 
salı ı 7 de Sirkeci rıhtımından 
k!llkarak Gelibolu Çanakkale 
Küçıikkuyu. F..drcmlt Durhani· 
ye, Ayvalıfa gider ve aynı 

iskelelerle birlikte Altunolu!fa 
uğrayarak gelir. Gelibolu !Çin 
yalnız yolcu alınır. 

Mersin sür' at 
postası 

(J\lahmutşevkcı paşa) vapu· 
ru t 6Tcmmuz çarşamba l 1 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
Çanakkale lzmir Kulluk Fet· 
hiye Finike Anıalyıı Alllye 
:\!arsin 'c gider \ c Taşucu 

Anamor Alaiye Anulya Finike 
Feılıiyc Küllük lzmir'c uj?;rıı 
yarak gelir. Çanukkale için 
yalnız yulcu alınır. 

Bartın -lnebolu Postası 
HiLAL 

[coscı.ıcıı LlneJ kunıpan· Tv~mpumrulı., 14 Pazartesi 
yasının lüks vapurlarına akıarma , ~ 

edilerek ;iınuli ve Cenubi Amc· günü akşamı Sirkeci nhtırnından 
ika llmanianna gitmek lçln ıen hareketle Ereğli , Zonguldak, 
zi!Alı dojl;ru bilet vtrlllr. I 

Bartın, Cide, nebolu, h:vrcngene 
I ler nevi ıafsllAt için Galatada 

mumhane ( ı.ıoyd Trlestlno :) lllşı.bkelelerine azlmeı ve avdet 
ser acante;ıne. Telefon lleyoglu edecektir. Yük ve yolclt için 
2 ı 27 vay:ı Galatı sararında Sirkecide yeni handa ı num-
sabık Sel!nik bonmar~ası bina· rnlu acentasına rnUracaat Tde· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon fonu lstanbul 3105 
l.leyop;I u: 2 4 9 9 ve Yahut Sirkecide ~'!!l!lm!l!lml_ill!ll ___ lllll!I_ ... 
Kırıade hanındaki )aı:ıhanesinc Yelkenci vapurları 
müracaat edilmesL Telefon 
lstnnDul: 2J5. Karadeniz postası 

T.\ Yll.ZAl)I; VAPURLARI 
Ayvahk • lzmlr postası 

.,... v;~a~~!u 
ı ter Pazartesi saat l 7 ıle 

Sirkeciden harı:ketlc Gelib

olu, Çanakkale, Edrenıiı, Ar

valık, Dikili ve lznıire azimet 
ve Çanakkalcye uğra) arak 
avdeı edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres; Yeml~tc Tavilzade 
iraderler telefon lsıanbul 22 IO 

Sa S n vapuru 
fil U 16Tcmmuz 

.(~arsanı ha 
l 

akşamı Slrkeclr rıhtımını:' .. ı 
hareketle ( Zonguldak ine· 
bolu. Samsun, Ordu Glreson, 
Trabzon, Surmene, ve Ri.ıe)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken
ci hanında lcAln acentuına mlı 

racaat Tel lstanbul 15 l 5 .................... 
Zayi hüviyet cüzdanı 

Kaymakam Aziz İrfan Beye 
ait olduğu anlaşılan bir hüviyet 
varakası bulunmuştur. Gazete
miz idare müdürlüfünden aldı
rılmuı. 

l - Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad
ro noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih 
edilmek üzere aşağıdaki gartları haiz Türk talebesinden ihti
yaç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydü kabule
dilecektir.: 

A-Devre Sınıl için 
l 6 

7 
8 
9 

10 

.. 1 6-1 i yaşları içinde olanlar 
1 .. 17· 13 .. .. .. 
1 

" 
18· 14 .. " .. 

1 
" 19-15 " • .. 

2 .. 20-16 .. .. " 2 il .. il-17 .. .. • 
B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet· 

name veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
C- Vücudün teşkilitı ve sıhhati müsait ve sağlam ve heı 

türlü marazlardan beri olmak (emrü kumandaya mini rekiket 
miaiUO. arizaları olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 

D - Kusursuz bir seciye ve ahlik sahibi olmak. 
E - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. . 

2 - 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devreli (5 muallimli ve 5 dersaneli) resmi ilk mektep ... 
hadebıamesini haiz bulunmalan ve hususi ilk mekteplerde tah· 
sil edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan deral.erdeıı 
imtihan vermeleri lizundrr. Orta mekteplerin 2 nci ve üçüncü 
smrflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müra· 
caat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 
resmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunlar. 
girmek istiyenleri sınıftan evvelki sm.ıflann bütün derslerin· 
den imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 
inci sınıfa girecekler 1 inci kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1, 
2 nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1, 2, 3 üncü kitaptan 11 
inci sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler. 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gelenleri askeri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettik· 
!erine dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz olduktan 
ve ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilaimtihan 
dmırlar. 

4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. 1 in 
ci maddedeki şartlan haiz bulunan talebelerden \kinci devreye 
talip olanlar İstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar 
Halıcıoğlu As. LS. !erine ve İstanbul haricindekiler de doğnı· 
dan doğruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü· 
diriyetlerine ve askeri lise veya Orta bfp. olnuyan yerlerde 
bulunanl<İr ilanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yet 
!erdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. 
liklerine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul 
muamelesi lisenin son smıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin 
sınıflar için 10/8/930 hitam bulur. 

Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
Ders senesi başladıktan sonra sivil liselerden naklen as· 

keri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişliğe mü· 
racaat etmelidirler. 

5 - İstidalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır: 
A - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su

reti. 
B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı §8• 

badetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle
ri tarafından meccanen aşı yapılır). 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin 
fotoğraflı şahadetname veya keza fotoğraftı ve teferrüatlı tas
diknamesi. 

D- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma· 
dıkları hakkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve musaddak 
bir ilmühaberi . 

E- Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak· 
dirde mektebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat emrü 
esasları bili kaydü şart tamamen ve aynen kabul edeceğine 
dair velisinin ve kendisinin birer taahhüt s~nedi. 

F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara
zi çırpınmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan biri 
ile mektebe vermezden evvel malul olduğu bilahara anlqı
lan talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar o talebe 
için hükumetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin etti
rilir), ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tahsili 
terketınek isterse ve zabit olmadan evvel evlenirse mektep 
masrafım tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe ınusad· 
dak velisinin taahhütnamesi. 

G - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim ola· 
cağının ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine 
gideceğine dair muteber bir vesika. 

, H - Heyeti sıhhiyesi mümkün mertebe tam olan askeri 
bir hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. 
(Kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sütunıl 
veçhi le.). 

6 - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul edi 
lecek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasm• 
da sınıflarına göre Türkçe, yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğraf
ya ve tabiiyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlarınca kayn ve 
şayanı kabul görülen talebelerin kabulü !"<ayıtları il.e dahili 
Jurnal edilmeleri müfettişlikten ayrıca verılecek emır üzerine 

yapılır. 1 • b" · · ·k· · fi s _ Orta mektep enn ınncı ve ı ıncı smı arma alınacak 
olanlar tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine 
ve üçüncü sınıfa alı':1acak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunan 
askeri liselerle Erzıncan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet
tişlikten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci 
devre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul
daki ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

g - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfuı 
müsabaka imtih&flına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun 
11 inde başlanır. 

10 - Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacaktan ma!I'" 
raflar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek iıic kabul e
dilmiyenlerin bu yoldaki .. .ısrafları hakkında askeri liseler 
hiç bir taahhütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek· 
teplerde açılacak: 

1 - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler' için) 
2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 

3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe-
~ ~~. u 

4 - Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebeler ' in) 
S - Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için), 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyotlıı Tunı:I mevclanında 523 
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Çanaklrate.h bdlıw.ııı doe-lımız ayııa dOrdOnde Monchı.rll9 nıaharebultıde Narada buluaan Bahriye fthitlltlnl ziyaret etmff ve abideye çelcnfl koymDflardır. 
Bebııtye madıı..t lstlfll&I mal'f181 ve mart fllaobr çalmıttır • .Merulmo iti manga endabt etmek surctllc nihıyet verllmiftlr. 

d ; u: 

Aaflarada yeni lnfa edllmelı:to olan hastane 

Tayyare Piyangosu <ııll1-.......-
Scmasında parlayan yegane yıldız 

> Uğur Gişesidir 
~ Tayyare \ piyangosunun bidayet
~ tenberi ve büyük ikramiyeler isa-

betile uğur namına bihakkın kesbi 
) liyakat eden ve intizam , sür'at 
: ve ciddiyeti ile umum müessesatı 

maliye ve ticariyenin ve muhterem 
mütterilerinin takdirini kazanan 
e•tem yeni tertibe ait biletleri muh
terem halkın emirlerine timdiden 
amade bulundurduğunu arz ile kes
bi taret eyler. 

Hiç bir yerde tubesi yoktur. 
Cıs}alojlu'nda Kapah Fırın No 42 

Ömer Rıfkı (Uğur) 
BIIIX ... Telefon: lstanbul 342 <ıı11:....J::--::-~• 

Hafız Sadettin Efendinin 

Columbia 
Pllklarında okuduğu 

dınıEsselatpıik• --· 
J 

HEDENZA 
\mellyatııı. buur memelerl•I kanuur, mahveder, kanı keıer. Emealalz bir JIAftır 

~ ADALAR,.\ SU ! .. ..,,_ 

lstanbul Liman şirketinden: 
Muhterem Ada halkına hizmet için adaları verilen tatlı suyun tonu 

(60) kuruşa indirilmletir. 

En temiz vamalarla ,·e lbtık hortumlarla arzuya gore ( <imalı ) 

veya (ıerkos) soyu verilir. Gslıtida Yığkapanındı Haydar Hanında 

ıu ıubeslne müracaat 

~ Telefon: Beyuglu 2606 ~ 
Kadınları Çalı,tırma Yurdu 

Muhasebesine alınacak <taji,·erin müsabaka imtihanı bu 3\tn ı·inninci 

l'azar günü saat onda yapılacap;ından taliplerin -.saiki Uzınıcyl hamilen 
Aksarayda Valide cami civannda \ urr müdüriyetine mOracaaılırı. 

>O<>O<><><><><><><><><•>ex:><><:><><~:><>=:><>< 

Büyük ikramiye · 
Emin ÖnU meydanı Şekerci köte•i 

....... 

UGURLU-EL 
pıyangosu 

Tayyare 

Gişesinden verilecektir. 
Bsdemı b:r ieşidellk bilet satılması mtidilrlyetçe menodilını~tir. 

Birinci kı:şıcleden itıbuen devamlı bilet tedariki IAzımdır. 
Gışemiz Kendı müımllerinc her hanıı;I ~ir keşidede 'kramiye sabetile 

imha edilen biletler yerine eve ki keşldelerin bedellerinı almadan 
ı, 2. 3, 4 üncu keşideler ıçın 150 ı kuruştan dcvanılı 
!', 6 ıncı ., • WO biletler Ytrilir. 
lllletler keşide g!lnlcrı ssat bire kadar emr amadedir, 

-ahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek~ güve, örüm-
cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur

talarile beraber kat'iyyen imha eden 

.4Pi~~a~ tlAS.4~ 
.... '( ...... llf'~ 
~";,: ;~ ·,·::~ . """""·~ . -~ 

Fayda daima birinciliği kazanmaktadır. 
FAYDA daha müessıir, daha mükemmel ve yarı ya• ıyıı ucuzdur. Kokusu latif olup 

kat'iyyen leke yapmaz. İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yo!üur. FAYDA ismine 
dikkat ediniz. Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, 
mektepler, hastaneler, ıihhat yurtları, büyük otel ve lokantala r, vapur kumpanya!an 
FAYDA iatimal ederler. 

Şiıesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruş on der ece sağlam ve 10 sene teminatlı. 
Hasan Ecza Deposu • Toptancılara tenzilat • 

lstınbul icra riyasetinden; 
lsıanbuldı bakırcılarda 9~ numı· 

rada çuha ticaretlle iş!iğıl eden Hı· 
yık Apkaryan efendiden kungordıto 
için mfihlet !mı taleblle lstanbul 
icra ve l!iraı merciine vukubulın mü· 
raoaau üzerine icra kılınan tetkikat 
neticesinde kungurdato talebinin na· 
zan itibarı slıamuına ve icra v~ 

iOls kanununun 278 ve 279 uncu 
maddeleri mucibince borçluya iki 
ay mUhleı verilmesine ve Galatada 
çinili nhtım hanında Avukat Hüseyin 
beyin kums~r tayinine ve işbu müh· 
!etin i!Anile beraber icra ve tapu 
sicil memurlarına bildırilmesine lu· 
rır verilmif olduğu lldn olunur. 

PROFESS R FABER 
MEKTEBi 

Aıı mektepler, Ticaret yt'ık· 
sek mekteplerinden Almanca)ı 

öğrenmek isteyen mahdut talebe 
kabul eder. 
Ecnebilere mahsus bir enstitildür. 
Atideki adrese mUracut: Prof.

1 Oskar Faber, Vienne iV, Autrlche 
l'aulanergasse 1 I, Telefon 33-9-67 

lstınbul 2 inci icra memurluğun· 
dan: Mahcuz \e furuhtu mukarrer 
bazı akssmı noksan ve Naş markalı 

otomobilin 16 temmuz 930 tarihli 
çarşamba günll saat ondan on bire 
kadar Şehzadcbaşında, Feyziye so· 
kağında sabık Fe)Ziye garajında fu • 
ruht edilcce~inden taliplerinin mı· 
~ılli mez\;Or,la bulunacak memuruno 
muracaat l arı i!An olunur. 

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme· 

11nden: 

lsıanbul Türki}e iş Bankasına 
Keçeci zade Turgut ve şürekAsı şir· 

keti tarafından relınedilen tiftik ve 
yapağlann açık arttırma suretlle 
satılması mukarrtr olduğundan talip 
olanların 16·tcmmuz·9JO çarşamba 
,e anı takip eden gtinlerde <aat on 
buçukta iş Bankasının dördüncü 
vakıf hanında emıea deposuna mü· 
racaatlan ilin olunur, 

Zayi: lleyoğlu Teşvikiye nüfus" 

şubcsindtn almış olduğum nüfuı 

tezkeremi zayi ettl~imdcn yenisini . 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Şişh Osman Rey Arkı sokak, 

llcy Pazar ıpartımanının nıncı katta 

Mefsuh An kara i\lilll mensucat 
Şirketi hb~edaranına: 

Şirketin tasfiye muameiAu intaç 
edilmiş ve serman mukabıli kalan 
mevcudı •afidın it i scdaran ı yüzde 
yedi kuruş kırk santim yam ( tediye 
edilmiş beher heş liralık hi•ıeye 

Otuz yedi kuru~) isabet ctmit olmakla 
tasfiye memuriuıtunca &tideki şekilde 
tevziat icrası kararlaşımlmı,nr. 

1 -· Tevziat şirket kaydına gö· 
re hamlllerin ibraz edeceği muvak· 
kat hisse senedi t'ızerlne icra edile
ceğinden hiss edaranın mezkt\r ıenet· 

!erile ya bizzst veya mutemetleri 
vısıtısile (10 ağustos 930) tarihine 
kadar Ankara'da Zafer Caddeıinde 

Zafrr otelinin ( 2 ) numarasına 

müracaa.tl:ın. 
2 - Bu tarihe kadar müracaat 

edemlyen şüreUnın hisseleri yukarı· 
deki nlsbet dairesinde isabet eden 
mebliğ Ziraat Banka<ının Ankara 
merkezine tevdi edileceğinden ( 10 
ağustos 930)dan sonra muvakkat se· 
netlerle mezkOr bankaya müracaatla 
hisselerini almaları iltn olunur. 

Birinci 'licaret mahkemesinden: 
:'>lüvekkili Almanyada llarburg ta 

Ilnf ve şürektsı Entemas yona le 
Galalth şirketinin 20 ve 25 ve 28 
şubat 1930 tarihlerinde tediyesi meş· 
rut ve lsıaııbu\da Nesim N. Alıara;, 
Sılomon ve .f•k Kapoano ,.e Tole· 
do biraderler ,.e şürekl;ı imzalannı 
muhtevi kabul edilmiş :ıı ı ıo, o, 
20:0:'0 YC 2a ı,q , 4 fogili z lirlStnl 
ve 3200 Fransız fran gı nı havi dört 
kıta poliçeyi zayi eylemiş olduP;un· 
dan melkılr poliçcl<rln iptaline karar 
!mı talebiyle htanbuldı :-;adıkıyc 

hanında 1\vukat lsmall Agth Reyin 
ikame eyledijti dava üzerine Ticaret 
kanununun 638 inci maddesi murl· 
bınce mezkur poliçelerin bedelinin 
tediye edilmemesi lüzumunun kabul 
edenlere tahriren tebliğine ve 45 
gün zarfında mahkemeye ibrazı hl 
zumuna ve ibroz edilmedi~i halde 
işiıu müddetin lıiıamındo poliçelerin 
iptaline karar ,·crıleceği hususunun 
evrakı ha vsdisle il Anına karar veril
di~inden kevfivet il:ln olunur. 

İhtira ilanı 
"Demır do var <erenleri, hakkında 

hitıhsal olunan 12 Temmuz 1928 
tarih ve 761 numerolu ihtira beratı 

bu kere me' kll file konmak üzre 
ıhere devrüferağ vey• icar edilece· 
glndcn talip olanların Galata"da Çi· 
nili Rıhtım Hanında Roherı Ferrl e 

lstanbul 
ğıından: 

Bir borçı•n dolayı mahçuz ve 
parayı çtvrilmesi tekarrür eden yüz 
yetmiş res koyun 17 Temmuz 930 
perşembe günü s»t dokuz buçukta 
lstanbulda Kara Ağaçt• ha:rvan bor
sasında a~ık artırma ile satılarak pa· 
raya çevrileceğinden talip olanlsrın 

yukarda yazılı gün ve ıaat ve mı· 
halde hazır bıılundumlacak memu· 
runa mOrıcaatlan il:ln olunur. 

lsıanuul 4 üncü icra dairesinden: 
Vasil efendinin istikraz eylediği 

mebaliğe mukabil vefaen fcrag ey
lediği Fenerde Tahta minare mahal· 
le•lnin Clah kilise•! sokağındı kAln 
atik 28 cedit 26 numaralı kadtmen 
ıev<il intikalli iki tarafı tarik bir ta· 
rafı ziftçi Nikola diğer ısrafı Ya 
manti , ·eresesi hanelerile mahdut 
alettahmln kırk sekiz arşın tcrhiinde 
arsa üzerinde idrgir olarak bodrum 
katından maada dört kana bir antre 
üç sofa altı oda iki hılA bir mut · 
fak tulumbalı kuyu birisi bodrumda 
çimento döşeli iki aralık zemini çin· 
ko ıarasayı muhtevi iki bin iki yilz 
elli lira kıymeti muhammineli mez· 
kur hane llısan beyin tahtı işgalin · 

dedir. Kırk beş gün müddetle mil· 
zayedeye vazolunarak beş yüz lirada 
talibi uhdesinde olup bedtli müza· 
yede haddi !Ayıkındı görülemedlğln· 
den bir ay müddetle temdiden mü· 
zayedeye vazolunmu4tur. Mezkur 
haneye talip cılanlar 926-5991 dosya 
numarası ile 16-8-930 tarihinde saat 
orı dôrtten on altıya kadar lstanbul 
dördüncü icra .\l ~murluğuna bizzat 
ve ys bilvek&le mtlracaaı etmeleri 
ilAn olunur. 

Is tan bul 3 üçüncii icra daire 
sinden: 

Bir deynin temini istilası için 
mahcu? ve satılması mukarrer 
bir yazihane bir ınarilken kol
tuk bir kanepe iki sandalya 
lstanbul Balıkpazarı Nev~ehir 

han !O No. da ı 7 Temmuz930 
tarihinde saat ı O da satılacaktır 

tal;p!erin mahallinde memuruna 
mı.iracaatları ilAn olunur. 

t LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, Yeni 

cami ve Beyoğlu devairl, idi milli 
münasbetile temmuzun 23 üncü 

.•• '1C -··- . _, . .• ; ..ı "' 

1)AZ1\R 
13 'fE(\11\1 L'Z 930 

• • 

TeldrdatJnda Hacıll Bey melı:teD\ talebl'ııi Türkiye 
armasını tefkll eden bir vazlyett 

Taksim'de: FİKRı TEVFİK 

OTOMOBİL 
ve 

MAKiNi~T MEKTEBi 
51 inci yeni tedrisat dev

resine henüz başlanmıştır. 

Mektebe müracaat husu un
da acele ediniz. 

Mektebe, Ayaspaşa'da 

Beyoğlu jandarma dairesi 
önünden gldlllr • 

T~lefon: Beyoğlu 2508 

f - .. ·-

ltaıyanın [Bari] ,ehrln· 
de açılan ve 

EylQIUn 6 sından 21 ine kadar 
devam edecek olan 
Büyük beyn elmi el Şark nümunclerl 

Fiera del Levante 

Sergisini ziyaret ediniz. 
Şöm~> 1'~ rl L:-tlc \ e \ ıpurlard:ı 

hüvük ıcnzllAt --Şarkın etı bUyUk panayırı 

3.9 . -

KOD.AK 
makine ve filmleri 

sayesinde bugünleri tek• 
rar görn1ek ne saadeti 

Kopya VELOX 
kaadı üzerine y --------···· ... -

P. T. T. U. M. Levazım mO~OrlülüD~~ 
ı - idaremiz ihtiyacının temini için mübayaa eılile 

205,000 kilogram 4 ve 3 m m galvanizli demir tel ııe 
kilogram 3 ve 2 m/m bronz tel kapalı zarf urnlile rrıiJll 
konulmuştur. 

2 - Mevadı mezkOrcnln 14 Ey!OI 930 tarihinde 
kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, ' 
n:n üçüncü maddesine göre ihzar edecekleri tekli [name "' 
natlarını havi memhur zarfları tevdi için de mezkOr tarlbe 
dif pazar gtinil saat 14 te lstanbulda Yeni po-tanede ti' 

komisyonuna müracaatları. 
.=:.::.:.:.::....:..~~~~~~~~~~~~---~~~--- . 

Emlak ve eFaın Bankası lstan~ul ~u~e~ 
Satılık arazi 

&as No. Mevki ve nevi 

178 Üsküdar Altunlzade Ktiçiikçamlıca eski 4~ 
yeni 92 No. lu ma mek!n 41 dönıim tarla ı!141 

179 Üsktidarda Altuni1.ade Nişantaşı mevkii ~ki 

7 yeni ı 1 No. lı 94 dönUm tarla ıtl 
7 ı Üsklidarda mukaddema Altunlzade elyevm 

Osmaniye mahallesi Koşu yolu caddesi atik 
13 cedit 31 No. lı 70 dönüm tarla 

lllll Bakırköy Kartaltepe Esklbağlar sokağı 1·3 
No. lı 4-00 arttın karakol arsası 

BalAda muharrur arazi peşin para ile lıilmtiza ·ede satıl'c 
taliplerin ihaleye milsadif 28·7-930 pazartesi günu saat 
şubemize müracaat eylemeleri. ~ 


