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Kıtaatımız Ağrı dağındaki eş-1 Hem tuhaf Haydar Rifat B. Radosa mı 
kıyayı tenkil için harekete ge~ti Hem şık! kaçtı; Antalyaya mı gitti?. 

Y ŞiJkran Hanım v~ 
Muammer Bey Ailesi erkanı f'irar ri,,a ye:tleriı1i 

Tayyarelerimız şakilerin kararg·ahlarını bom 
ba yağmuru altırıda bulundt1r11yorlar, bun
lar ~in teslim olmaktan başlça çare yoktur. 

Kıtaatımız muayyen noktalarda teksif edilmiştir. 
Bayazıtta ordu karargahını kuran harekat kuman
danı Salih Paşanın muharrlrlmlze mühim beyanatı .. 

•• ... r 

• 

Ista~ldalar! tekzip ediyorlar 
Haçı~tan bir sahne: Muam
mer &y rıngıraklı bir ma
f1aza aatıcısı kılığında evin 
önünden geçti, genç kız he-
aıe11 sokuga fırladı ııe iki 
Aşık nıotoslklelle lzaılr

den kaçtılar .. 

KUçUk hlkAye 

Dedikodusu günlerce devam 
eden Aktör Muammer Bey ile 
İzmir Valisi Kazım Paşanın 
kızı Şükran Hannn nihayet kol
kola ve neşeli bir halde dün şeh
rimizde görüldüler. Her ikisi 
de büyük bir sevinç içinde idi
ler ve kendilerini gören aşinala
rından bu sefer kaçmıyorlardı. 

Muammer Bey ile Şükran Ha 

ŞUhran H. ııe Muammer B. 

nnn dün Ankara caddesinden 
kolkola yukan çıkarken gören 
bir muharririmiz yanlarına y;ık
lasarak 

" - O ... masallah •• ,. derneğe 
hazırlanırken Muammer Bey 
atılarak: 

" - Şükran Hanımı takdim 
ederim,. demiş ve takdim et
miştir. 

Şilkran Hannn yazlık bir şap 
ka giymişti, üzerinde de sade 
bir elbise bulunuyordu. 

İki genç sevinçten adeta bir 

(Mabadi 4 üncü sahifede) 

30 bin lira 
Hükumet bu kadar 
zarar mı görecek ? 

Vali Muavini Fazlı 
Bey ile Polis Mü
dürü bu hususta 

ne diyorlar? 

Haydar Rif at Beyin 
küçük kızı da baba
sının Antalyaya git
tiğini söylüyor, hula
sa arap saçı dedik-

leri gibi bir iş l Haydar Rlfat Bey 
Haydar Rifat B. İıı. Ankara c<za mahkemesi tarafın-

dan iki sene hapse mahkum edilen damadı ne diyor? 
avukat Haydar Rifat B. earaungiz MahkGm avukatın damatlarında 
bir ~urette tagayyüp etmi§tir. Gerek Dr. Ekrem Behçet B. bu firar ve ta 
A.dliye mahafllınde ve gerek kendisi· gayyüp Mdisesi etrafındaki neıriya 
nı tanıyan .bazı. 2~vat aras~nda tcmyia tı hayretle kartılayarak diyor ki: 
mahkem~sınc ıntıka~ ctrnıt olan bu - Haydar Rifat B. hakkındaki ka 
mahk~yet ~o~ayısile Haydar Rifat rar kat'iyet keıpctmcdili için paııa· 
B. ın fırar ettığı muhtemel görülmek port alarak istediği yere gidebilirdi. 
tcdfr.. . . . Binaenaleyh kaçmasına hiç bir ıcbcr 

. Fırar şayıaları üzcrıne kendisini yoktur. 

1 
~vınden telefonla so~anlara ~ızmctici Bir gün evvel tdefonla g8rü mıiJ
tarafından cevap .ve~erek dün aabah tüm. Seyahate çıkacajtma dair hJç bir 
aaat dokuzda ;e~ıkas.ılc rv.den çıktık- gey ıöylemedi. Geçenlerde latirahat 
!_arı. ~creye gıttıkler~ ı_nalum ol~adı· için Yalovaya gi~ti. Belle! gen• 
gı, gıdcrken cıya gotlirmedıklerı ve Yalovaya gitmiştir. 
ne zaman avdet edeceklerine dair ma-
!Qmat bırakmadıkları söylenmiştir. (Mabadı ikinci samifede ) 

Kongr~nln lctlaıaı eanallnda 

G. Mübadiller ne istiyorlar 
Kongre toplandı ve kararlar verdi 

n 11 h •• 

yakında ''Milliye ,, 
ütunlarında neşredilecektir. 
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Kaptanı derya da gidiyor. 
Sultan Mahmut Halil Pal}agı Mıaıra 
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16 T'EMMTZ 1930 

HABERLER •• 
Fran•ada 

Teslihatı 
tahdit 

Müzakere 
Hindistan da 
kıyam nasıl 

oldu? 
Italya-Fransa arasında 

teslihat ne şekilde 

Ingilizlerle Rus
lar arasında 
müzakere .. 

LONDRA, 14 A.A. - Geçen tahdit edilebilir LONDRA, 14 A.A. - Bugün 
cumartesi günü Hint hükumeti PARİS 15 A A _ Gerek Avam kamarasında hariciye 

Maarif E,miııleri kongt 
Ank .. a 15 (Telefonla) Maa

rif eminleri kongresi bugün sa
at üçt~ toplandı. İçtimaa Ma
arif Müsteşarı Mehmet Emin 
!3ey riyaset etı:.i. İçtimada Ma
arif Vekili Cemal Hüsnü Bey, 

heyeti teftişiye reisi 
fettişleri vekalet urntJ111 
!eri bulunuyorlardı. İç. 
vakte kadar devam et°.j 
mesaisini bir hafta zaı• 
tirecektir. 

Rllşvet hadisesi tahki/lll 
Ankara 15 (Telefonla) Barut! ğildir. Malum olan bir 

İnhisarı irtişa hadisesi hakkın- ha o da, ezyevm MaliYt . 
daki mali tahkikat intac edil- tinde müstahdem hiçbtl 
mişse de maznunların i~, he-, bu mes'ele ile alakadar 
nüz kat'iyetle tesbit edilmiş de- 1 madığıdır. 

Berlin Elçimizin beyan~ 

~afın~an Hindistanın ~az~ye- Fransada ~e g~rek İtalyada ?1ü~te~a!:1 İngiltere tarafT?-dan 
tıne daır olarak göndenlmiş o- bahô inşaatın tatil edilmesi me ılerı surulen mutalebat ve ıste
lan resmi izahname bugün A- selesi hakkında tefsiratta bulu nilen tazminat ile Sovyetler ta
vam kamarası azası_na tevdi o- nan Petit Parisien gazetesi 6 rafından yapıl~ mukabil muta 
lunmuştur. Bu ızahnamede aylık tatilin birçok senelerden lebat ve tazmınat hakkın~a 
Hint ~ükilmeti kıyam erbabın- beri devam edegelmekte olan Ru~ Şu~alar. İtt~ha~ın ~
dan bır t~kımı tar~fmdan ~ara- müzakeratı bir neticeye isal et- ye!i la~eyı haiz.~umessıllen
rogha cıvanndakı mevzıle~e mek için kafi geleceğini ve 2 le ıcra ed~lecek mu~akerat~ me
kaqı 6 temmuzda yapılan hır millet arasındaki münasebatı mur komıteye dahıl olınagı ka- Ankara 15 (Telefonla - Şeh 
taarruzla başlamış olan şimali mütemadiyen ihlal etmekte o- bul etmiş olan zevatın isimleri- rimize gelen Berlin Sefiri Ke
garbi hududu vakayiinden uzun lan hadiselere, mücadelelere bir ni söylemiştir. Komitenin b~ş~ı maleddin Sami Paşa, bize beya
uzadry? b.ahs~m:ıektedir. Bu .. a- nihayet verildiği takdirde bu ca azası sabık ~adras vDalıwsı_ natında: 

manlarla aktedilecek 
1 bedenin mevcut olmadı~ 

linde Türk teşekkülle 
l'nüfit şekilde faaliyette 
duklarını söylemiştir. ym 8 ıncı gunü akşamı duş- müzakeratın iyi bir neticeye lort Goscheı:ı, Sır John e - İki devlet arasrndaki mü

man kabileleri rüesası tarafın- vasıl olmasının tabii bulundu- rance san:ıyı erbabından ~· nasebatın samimi ve hali tabit-
İşte sulh taraftarları, yani sulhen halletmek yoluna gidildi d.an yeni _bir taarruz daha ter- ğu yazmaktadır. Diğer taraftan Cramp! Sır Ma~ Muller, Sır de olduğunu, Hariciye Müste

Mehmet Ali i1e meseleyi konuş- ğini gösteriyo~du. .. .. .. .. tip .edi.lınışse de bu taarruz ~e- Le /ournal gazetesi gayet açık Frcdcn~k Leıthro_ss b~da_n şan Numan Beyin Berlinde mü
şarak halletmek filµinde olan- Fakat İbrahım şoyle duşunu fedılmış ve mutaamzlar agır surette inşaatın tatili kararını başka bır takım talı komıteler zakere ettiği iadei mücrimin 
lar, bu mütaleada bulunmuşlar- yordu: . . zayiata uğramıştır. Kıyam erba hiçbir zaman İtalyanın teadül d~ ~~şki~. e~ilec_ektir. Bunl~rdan mukav~lesi ':'e Alınan meclisin-

Kemaleddin Sami P 
lcarada bazı vekaletler 
de sefarete ait işleri ili 
birkac gün daha kalacak 
leakıben İstanbul tarikil' dı. Rusyanm ife karışması üze- .. Bu.sulh ~edı~~ .~ıle ~zun tezinin kabulü manasını tazam- bınsı mulkiyetı hassaya nayet ce tasdik edılmek üzre olan ti-

rine ergeç Fnınsa ve İngiltere- surmıyecektlr. Çunku Padışah mun etmiyeceğini yazmaktadır. meselesile .s?vyet .hü~umeti ta- caret muahedesinden başka Al- ne dönecektir. 
'lin de müdahalede bulunmaları ile Hidivin arası artık büsbütün Binnetice Londra konferansının r~fmdan mınl~ştfnlınış olan eı:ı 

il • 

il 
~ 1 

ihtimali bilhassa düşünülc:cek açılmıştır. Babıalinin asi Meh- akametini intaç eden müşkil lak ~akkındakı mutalebata.~aır H . . t • ) • Avrupaya izamma karı' 
, bir nokta idi. Çünkü bu müdaha ~et Ali ile m~aker~ye g~~şme halen de mevcut bulunmakta· tetkıkatta bulunacaktır. Dıger arıcı ye ayın erı hıişti. Avrupaya gönd 
1 , (elerin Babrali aleyhine olaca- ~ı ka.bu.l etn;ıesı ~ad1şah ıç~~ ~- dır. ta~ bi; komite Rus eshanu.h~- Ankara 15 (Telefonla) Prağa tnemurlar, yüksek ziraat 
, , ğmdan korkuluyordu. gır ~~r ızzetı. n~fıs meselesı ıdı. Yalııız, bu müşkili fena an- rnılle~ tara~m?an. y~pılan şıka- bir elçi tayinine kadar Belgrat tar mektepleri mezuııl 

Mecliste sulh taraftarları ga- Bugun zarurı bir surette Meh· laşmalarm derin sebeplerini hal y.etien .~e~ık ı~e ~ştıgal .edehcek Başkatibi Cevat, Prağ masla- seçilecektir. Namzetler. 
!ebe etmiş oluyorlar. Bunun ne- met AH ile sulh.e yanaşmağa le çalışmak için muvakkaten or tır .• üçuncu talı hır ~om~te,. u- hatgüzarlığına, yeni Prağ baş- f 
icesi olarakKaptaru Derya Ha- mecbur olan Padışah, ~rgeç ha- tadan kaldırmak istenilmiştir. susı .b~rçlar ?leselesıle zıkrı ge- katibi Şefkati Bey, muvakkaten tin k~'.1ile;ine b~ekli tef 

!il Paşanın Mehmet Ali nezdi- zı.rl?n~cak Mehmet Al~ye karşı D . k 'd d' çen ıkı komıte tarafından tet- Belgrada, Tiflis Konsolos Mu- mevzu uzenne. ırer 
b tı• h b ı açacak anımar a a cevap ver 1 k"k d"l "" d · d"lın · avını· · Hul"sı· Bey Ve'-0 'et emn·- .caklardrr. Tezı kabul , ,. uönderilınesi takarrür edi- ır ın Kam mu are es - p . 15 (A A ) Da ı e ı ecegı erpış e ı emış u füU 

1 
ku . k bu 

• b tı O l ktı' İbra ans, · - · · - - , ı d -- h · "k' ı ı k · ·· ·· ·· d er, rsa gırece ve 
:;or. : zam.an ne o aca ... A . . nimarka ve Norveç Hükilmetle-ı' oh aknk ıdger ek~knevı bşıl ayet ekr ~e a ınara .?'d~:ınl.~kubçunk:u. la-, da gidecekleri memleket 

İngilterenin Babıaliye yar- h~m, ;'?adışahın, Mehm.et _ı~yı . . B . d ht a ın a tet ı atta u unaca - ıre umum mu ur u aş atıp e-
h b ff tmıyecegın nnın nan mu ırasına ver- . d Rif H 1 T .. ru altı ay zarfında ög"reJI lım etmemesi bu neticeyi ver- ıç ır ~an a ~ . ,. - d" .1 . 1 p . ım· tır. rın en at a ep ercumaru 

"d d d Onu çın katı dar ık en cevap ar anse ge ış- H""k" l d k" b z k" C ·ı ü ·· ·· d · ·· ·· ..ıı·r B nl A ,,e miş oluyordu. 7 Kanunusanı e en.~~ ı. n ı . B 1 b 1 k u umet er ar.:.sın a ı orç- e ı emı . çuncu aıre uçun ~· . u ar vrupa 
Halil Paşa İskenderiyeye hare- beyı ındırerek bunu mutlaka ba t1 ır.d uMcevBa~ ard, , aş ıca. nflo _ta- !ar hakkında bilhassa tetkikat- cü katipliğine, yerine konsolos kaya gönderileceklerdir· 
ket etti. basının lehine bitirmek emelin- ar a ' nan ın teklı enne ta bulwımak üzre dördüncü bir muavini olarak istihbarat mü-

Fransa sefiri daha evvel Babı de idi. uygfundur. b d" ., tali komite daha teşkil oluna- dürlü[tü ikinci katibi İdris Sa-
( Bitmedi) sveç ceva ına ne ıyor. k B k . . İ ·ı· , b"b JY" y . , .. ..ıli ile Mehmet Ali arasındame- _____ .._......____ Paris 15. _ (A A.) _Bir- ca .. tır .. u . oıı:ı_ıtenın ngı ı.z 1 ı ., ."'~C:.~z, emen sıyası ~u~ 

Malatya meyva & 

MALATYA 14 (Milli seleyi sulhen halletmek teklifin H d R"f t B ' İ · .. , ınumessılien munahasıran hazı-ı messıllıgınde konsolos muavını 
de bulunmuştu. Fakat Padişa· ay ar 1 a • and muhtırasına sveç Hukume ne memurlarından mürekkep o- Şevket vekalet emrine alınarak ~uı:;-ü_n ~ürkocağında ~· 

ti tarafından verilen cevapta, 1 k R h · · k"l tımızın ılk meyva sergı hın ı-iyasetinde ve seraskerin ko .. .. . • aca tır. us eyetını teş ı e- ücüncü şube katibi Memduh ı . . . . . . 
na§.ında aktedilen içtimada ka- (Birinci sahifeden mabat) Hlndi,~tan Umumi V•lisi bı;:ransamn b~ teşebbusu bs~mımı decek olan mütehassıslar şun- B~ylerin tayinleri ali tasvibe ik Bırıncı ~~k~kifncı gele~ıe." 

- Biz firar etmediği kanaatindeyiz. Lord lrvl ııg ır memnunıyet ve tam ır mu ye ve mu " atı naktıY•ı> 
rar verildikten sonradır ki Ba- İstanbulda bulunmaması memleket h 1• .1 k 1 İ - !ardır: tıran etmiştir. . . 
bıali Fransız elçisine bu teklifi haricine çıktığına veya tagayyüp et- bı ric'atleri esnasında Khassa- H~-~~at ı ~ b arşı an:;ıı~tırC svec: ı Profesör, Preobrazhensky, --- -- - rıldi. . ,~ 
kabul ettiğini bildirmiş oldu. tiğine delalet edemr•. Ortada polisin dar mevzilerinden bazılarını ele ? metı, u cev~ m a en~v- Dolgov, Chlenov ile M. Arkus Avrupaya gidecek Yeni getirilen malO') 

Kaptanı Derya Halil Paşa 7 meşgul olacağı bir mesele de yoktur. geçirmişlerse de ayın onuncu r~ de yapıla~.a~ muzakerelere ış- ve M. Gourevitch. fen memurları meyva kurutulması ve olf 
K• 'd har k t d" ÇünkU istediği yere gitmekte serbest günü Raznak'dan gelen bir as- tırak edecegını vade. :mekte, bu. - İ yapılmasına başlandı. 

1 anunusanı e e e e ıyor. ı · d k" ahk " · la b b k l~ b 1 Ankara 15 (Telefonla) k • . İ . bu unuyor. Temyız c ı m umıyet k • k 1 1 .. ·· · M nun era er teş ı atı tam ır Du"" •en talyan pilotu - • .. t 
J3 Kanunu~~ıde stan~~ldaki kararının nakzedildiğini hususi ola- en ° un vusu u uzerıne ay- A b" ı•v• · k d ·· " tısat Vekaleti fen memurları- Numuneler memlekt 
F f V b M h dan'a dog-ru kaçmışlardır. Hint vrupa ır ıgının ya m a vu- BELLİNZON, 14 A.A. - .. . . ransız se ın arenne ırı e rak duyduk. Kendi•i son zamanlarda d · ·ı · fik · · · nm ihtisaslarını takviye için tarafına gonderılıyor • 
met Aliye, diğeri İbrahime hi- neşeliydi ve mahkümiyetin ref edil- hükumetinin izahnamesinde hü cu e getın mesı . .1 n.?ı tasvıp Saint-Gothard, yakınında dü~- · ~ 
taben iki mektup yazıyor. Fran mes}ni be1;<1iyo~.du. Anca~ bütün ha- kilmete sadık olan ahalinin bu 1 hus.usunda tere~d~t g~termek- müş olan tayyarenin pilotu İ- v·ı" 1 E . n "'1 
sız diplomatı Halil Paşanın ha- reka~ı. ~ıze so~lem~k ıtıyadınd~ .01- son h.areka.tta faaliyetle teşrik.i tedır. İs~eç Hukumctı, avrup.a t_aıy .. an .Bassa~esi İtalyan topra- 1 a \'et e manetIIl .c-'B.ramlfl i 

. . . . . madıgı ıçın belki vılayetlerden bırıne ld ki k di devletlerı arasında akvam cemı d b F t h d 1 / ' reketını bıldırdikten sonra me- bir davasını takip için gitmiş olabi- mesaı etmış o u arının ay 1 • • A • • - gı uzenn e ır ransız ayyare- tev i i mese esi istikrar için 8 iP 
selenin halli hususunda nikbin lir. lazımgeldi~ beyan edilmekte y~tının delalet ve hımayesıle i sile cevelan yapmağa teşebbüs {~ 
görünüyor, Babıaliye karşı düş- Biz avdetini beklıyoruz." ve Khassadar mıntakası ahali- bırkaç konferans toplanmasını jetmiş olmamak için bir Fransız Dahiliye Vekaleti Umuru Ma tedbirler beğeni 
manca her hangi bir harekette Haydar Rifat Beyin yazıhanesin- sinin ihlaskarane hareket etmiş ve bu konferanslarda evvela ik- tayyaresini ancak Bellinzon'da halliyei Vilayat Müdürü Nazif Londra'da toplanan of 
bulunmamalarmr baba ile oğla de bulunan daktilo Hanım dün sabah oldukları zikredilmektedir. Mu tısadl mes'elelerin müzakere e- satın almış olduğunu beyan et- . Bey şehrimizde vilayet ile Ema- Bankası heyeti umumiye>' 
t · d" vakı müracaatlara mumaileyhin gel- taarrızlara muzaheret etmekte dilmesini teklif etmektedir. İs- miştir. Yapılan isticvapta, ge- J netin tevhidi işleri hakkında tet . k d B O 
avsıye e ıyor. · · medig· i cevabını vermi• ve ög-leden H"" k"- · b' tıra e en orsa ve ,J 

• olan Lashkai mıntakası kabile- veç u uuıetı, ceva ı notasına cen cuma günü öğleden sonra kikatta buJunmaktadır. Ba k K · . ALA!)' Moskof ceneralı 13 Kanunusa sonra yapılan bütün telefonlar ise .. 1 1 "h t · t" • N "f B d"" k d" . .1 n ası ornısen il" 1 nide 1skenderiyeye vasd oldu. cevapsız kalmıştır. !eri tayyare kuvvetleri tarafın- ~ soz ere ~ı ~ye v~rmış ~:· Milano ~z~rinden. ~çmuş ~lan .... azı ey.. 1;1n en ısı. ı.e 1 Bey dün şehrimize avdet e 
Halil Paşa da 21 de. Halil Paşa Haydar Rifat B. mutat hilafına dan fasılasız surette bombardı- eme sur.et.: .o ~-rsa o sun, _ır tayyarecının kendısı olınadıgını goruşen gazetecılere demıştır I tir: 

bulunması icap eden yerlerde buluna- man edilmişlerdir. İzahname avrupa blrligı vucut buldugu beyan etmiştir. ki: ı Abd""lk d' B d .. n ı.-1 
Sultan Mahmut namına Meh- maması firar sayiasını teyit eder ma- bundan sonra memleket dahi- takdirde avrupa devletlerinin - Vilayet ile Emanetin tev-ı 1 .. -~ ab~r eyh u. 11·~0 met Aliye şunları teklif edecek h" tt ·· ül ·· t.. 1 d l l e gorusen ır mu arrı 
tı: Asi Mehmet Ali affedilecek; ıyepe fior mİl ur.d Rif !inde vukua gelmiş olan son ha- bü~k b~r kısm~ın v~ Akvam ran a ze ze e "hirli nizamnamesi tanzim ed~l- seyaha;i hakkında şun!'• 

o 11 te ay ar at d" 1 h kk d d J Cemıyetınde mumessıl bulun- TAHRAN, 14 A.A. - Sah miş ve Devlet Surasma veni- 1 . 
1
. • 

kendi.sın· e Aka' Paşalıg-ı da verı· B · b l d ıse er a ın a uzun uza ıya .. .. . . · emış ır: - . ı u ama ı . • . duran butun avrupa devletlen- Pur, Buşır ve Hoyda bazıları mistir. ıo güne kadar çıkması k ıtıl"u 
lec.ek, buna mukabil Mehmet Nitek.lın geç vakta kadar polis ta- tafsı.ı:t ve~ekte~ı~. İza.~an~e nin bu birliğe dahil olmaları şiddetli olmak üzre bir takım muhtemeldir. -,- Osman~ı Ban ~s iti' k 
Alı Paşa Mısır donanmasından rafından yapılan taharriyata rağmen de sılahsız ıtaatsızlık mucade- icap eder zelzeleler hissedilmiştir. f~a da 24 hazıran~a ıçt • 
bir kısmını Padişaha göndere- Haydar Rifat B. bulunamamıştır. Po- lesi dolayrsile vukua gelen tah · Talimatname de yapılmak nıssedaran heyetınde lı 1 

cekti. !is dördüncü şube müdürü Sadeddin . A b 1 d k üzredir. Eyllllde tatbik edile- lundum. Avdette ParisC { 
Fakat Mehmet Alinin bunları B. H. ~if~t Beyin_pa~port almadı~ı- rıkat~n a~ yer er e artma. ta Gayrı mübadiller ne isteyorlar cektir. . radım gerek Londra "'.il 

k b 1 . _. . . nı, beşıncı şube muduru Kenan B. ıse oldugu dıger bazı yerlerde ıse Paris'tek" t si ·nn pi" 1i 
a. u . etmıyecegı tahmın edıle- deniz tarikile ka,t,ğından malümat- bilakis sükunet göstermekte bu Şehir meclisine kadm aza da d .

11
, 1 ema aı a 

bılırdı. Bununla beraber Fran- tar bulunmadığını >Öylemiştir. H. Ri- _ . . . { Hirinci s:ıhifeden mabat ) secilecek 18 yasında olanlar in- e mı l ~a~amızın ;r 
sa, Moskofların İstanbula sahip fat B. çıkması yaklaşan Temyiz ka- lundugu bu baptakı ıstıhbarata rının azanın tetkikine amade olduğuı den ibaret kaldığını söyleyerek İsmet t"h t k • 25 yasından 0

_ ı muhafaza ıçın alman t ~n 
?imasını istemiyordu Mehmet rarına intizaren şehrimizde saklandı- atfen beyan edilmektedir. ilave edilerek raporun kıraatine hi- Paşanın Meclisteki vadinin kongre lı ~P edm~ t~e d"I. k h kile bu tedbirlerin suverl . ..ıl 
Alinin sulhe yanaş~aması ise ğıru iddia edenler de vardır. tam verilmiştir. tarafından senet ittihaz edilmesini is- an ar . a ın ı ıap e 1 me a - yesindeki muvaffakıyetl"..lt· 

Avukatların tahmini Mustafa Arif Bey raporu tama- temiş ve: kını haız olacaklardır. Emanet . . . 1 bıılıS'°."ıe 
Padişahın .Çar ~i~?lanm nüfu- müddeiumumiliktcn bir emir yoktur. men okuduktan sonra heyeti umumi- - Yalnız istememeli biraz da al- muhasebesi ile vilayet hususi ~ş. ve sarnı~ıyet e ··rd 0 

11 , z~ altına gırmesını ınta~. ~decek ne merkezde? Pasaport almadan hudut haricine yeye demiştir ki: malı demiştir. Safiyettin Beye Mus- muhasebesi birleştirilecektir. Vi gını memnunıye~ 
, 1 tı. Fransa Mısır menafıı ıle Av Kendisini yalandan tanıyan bazı çıktığı takdirde bittabı avdeti müşkiil _ Vaki şikayetlerden anlaşılıyor tafa Arif Bey cevap vermiş: layet nafiası ile emanet heyeti ı 

·ı ~upa menafiini birlikte görmek avukatlar Amerikaya gittiği şayiası olur ve takibat yapılır." ki bazı eşhas hem mübadillik sıfatını - Türk gayri mü~dilleri~n bı- fenniyesi birleştirilmiyecektir. İki tarafta da int111 
, \ , • ' ıstiyordu. doğru olmadığım ve nihayet davan:n öteki damadı hayrette istimal etmekte, hem de gayri müba- rakttkları emllik 25 milyon lıradır. duruyor 

neticesini beklemek üzre Radosa ka- dillik iddiasmda bulunmaktadrrlar. Halbuki Yunanlıların bırakttklan • • • • İ itS~U 
, ' 1 ı ·~ Moskof ceneralı Muraviyef dar gittiğini tahmin ettiklerini ve e- Haydar Rifat B. in damatlarından Fakat bundan hem şahsan kendi- emla~ 6 milron liradır. ~iikumet bu- Ihsan Rıfat B. ın teftışlerı ~AR ~·. 14 A.A. - -~ a 

; 
1
, Mehmet Ali nezdindeki vazife· sasen hakkındaki dava evrakının mah Cem~t Civanşir B. ise, vukubulan teri, hem de bütün gayri mü_badiller nu. bıze. veny~r. F,:ı.kat ~ır. daha faz- Şehrimizde bulunan Gümrükler Parıs sefırı Fransa ~tJ ı/~ · 

, s ni ifa etti muvaffak oldu.Meh kemei temyizde bulunması dolayısile neşriyattan mütehayyir olduğunu sö zararlı olmaktadır. Böyle ınsanlar la ıstedık, verilecegı vadıru de aldık. umum müdürü İhsan Rifat Bey dün 1 nin yeni gemilerin önufll 
: 1 .net Ali, c;neral Muraviyef va- böı:!e. bi~ seyah~-t.in. i;~as_ı be~l~nebile ylemiş ve şunları ilave etmiştir: varsa içim~zden kendi ke~dilerin~ çık B~noların te.vziinin. teşrini~vv~l? !'al- gümrük başmüdiriyetine gelere~ her kanunuevvel ayına kadsf ~ 

_ ta :ı Ç N"k l 1arı ctgını, fırar ettıgıru ışıttiklerını söyle _ Haydar Rifat B. ile ayni evde malıdır. Bılcnlerde gayrı mubadille- dıgı meselesıne gelınce Atına ıtilafna kısmı ayn, ayrı gezmi~ ve tetkik et- 'hl k ııı:ı' ı 
ı' .,r s. e. ar 1 0 aya şun mektedir. Haydar Rifat B. in akraba- rin menfaatı namın~ haber . vermeli- '?esine i~tinadan yapı.lan k~nun iti- mittir. at tezga ar~na .0n.~ jJ)İ 

ı ! 'Vaat edıyordu: Metbuu olan Pa ları firar ettiğine ihtimal vermemekte otururuz. Daha dün akşam kendisile dirlcr. Bu hususa bilhassa rıca ede- lafname ile beraber mulgadır. susunun tehır edıldıg .., / 
11 d şahın emrine itaat edecek, ha ve arasıra olduğu gibi memleket da- görüşmüştük. Bir seyahate çılanak rim." Hükumet bunun için yeni bir ka- K dık"' dd 1 · olan notasını Roma kav1 ~ 

, ' rekat duracaktı. hilinde dolaşması tabii olduğunu sö- tasavvuru yoktu. Fakat nerede oldu- Mustafa Arif Beyin bu sözleri u- nun · yapacak ve Meclise arzcdecek- .. a ~~ ca e erı .. büyu .. k bir memnuniyet~..(! 
, , , ·. 1 lrt di ğunu da bilmiyorum! Kaçınış oldu- . T D d tıba K d ko ...ur. İbrahime ·bunu tebliğ için bir Yeme e r. ğundan haberdar değilim. murni bir tasvibe mazhar olmuş, mü- tir. evziatın bunun için teşriniev- un _e~ ı ~en a ı Y lanuş olduğunu bildİl"'iı': 

memur gönderildi. Vali muavininin beyanatı teakıben heyeti idareden Fazlı Ne- vele kalması zaruridir, demiştir. caddelerının tamıratma başlan- t 1 h""ku t" F ans' C 

1 Dün akşam geç vakit telefonla H. cip Bey söz alarak Reisicümhur Haz- ~ustafa Arif Beyden sonra Fazlı mıştır. a yan u . me 1 
• r e<tf' 

1 • 
1 ı 

brahim böyle bir tebliğ kar- Vali muavini Fazlı B. demiştir ki: Rifat Beyin evinden bir defa daha retlerine arzı tazimat ve şükran için Necıp Bey tekrar söz alınış ve bütün ye nezaretıne aynı d··tiiJI a 
~ şısında hiç memnun olmamıştı. - Adliye mekamatından Haydar ma!Umat almak istedik. bir heyet gönderilmesini, Başvekil bu işlerin bir an evvel ikmali için Köprü kulübeleri sında İtalyanın da bU ·iti 
ı 1stanbula kadar giderek isyan Rifat B. hakkında verilmiş bir tevkif İsmet paşa Hz. ne de ~ccliste~~ be- ~";1iye Vekiline de b~r telgraf keşide Köprünün son kalan kulübe- inşaatı tatil etmek ıı1ıeııııu 

'1 
1 

ı ı hareketini kat'i bir muvaffakı- emri olmadığına ve ailesinden de Suallerimize cevap veren Haydar yanatlanndan dolayı hır teşekkür tel sıru _ve gere_k_ Başvekil Paşa gerek . d . . ik" . d b" bulunduğunu tebliğ e'f 
ı ı ~ yetle büsbütün intaç etmek isti- gaybubetine dair bir müracaat bulun R_i~at B. in kızı Hamiyet Hanım dedi grafı çekilmesini teklif etmiştir. Fazlı Maliye veki!ı İ_st~nbula geldikleri sı ~ ay~. yırmı .ı:ın. e ıte- • ı 

ı 1 İb matlığına göre harekatında serbest kı. . . Necip B.in bu teklifleri umumun tas- zaman kendılerını kongre namına a-' cektır. Bırı posta dıgerı tayyare • ~I~ 
1 1 ı yen rahim şimdi babası tara- olan bu zat için taharriyat icrasına - Haydar Rifat B. memleketınden vibine mazhar olmuş, yalruz İsmet yri ayrı heyetlerin ziyaret ederek gişesi olacaktır. Diğerlerinin ııe Tı amırat Jtl Jile/ 

fından böyle bir emir geldiğini bittabı lüzum görülmemiştir. Kendi- ~çma:.~ş~ır ;~ kaç?'J~':"ktır~ bi!V~ Paşaya çekilecek telgrafa Mecliste te~erıniyat~a b~unmasını. ~eklif et- olacağı belli değildir. BALE, 14 A.A. - . r' 
görünce cam sıkıldı. Gerek İs- sini tanıyan bir zattan burada oldu- Hattad 0 RY .ef ıB şheyı ~şu1~e. kıe vaki olan vadin bir an evvel incazı mış. mumaileyhin bu teklifı de kabul lel tamirat Bankası ıÖll., 

b ıd g-unu i•ı"ttım" Para t ı k ay ar ı at . ususı ış ennı ta p . il' · k ·· · · olunarak kon h"t ·1 · · . ..,, ~ tan u a ve gerek Mehmet Ali • · por suz o a.-a .. . . .. rıcasının avesı te arrur etmtştır. greye ı am ven mıştir. yeni kaymakamlar r · h r h d ki içtıw,.., 
. 1 d" d d memleket haricine giderse Iazımge- etme~ ~zre ıkı gun evvel ~ntalyaya Fazlı Neci Be den sonra bir zat . . . ~sı~ a ı ?Zır ~ . ,.,. 
1 · nez ın e cereyan e en teşeb- len muamelei kanu:ıiye yapılır."' gıtm?tır. Yakında gelece~ır. . söz almış, he:eti i~areye teşekkür Maarif emini Yenı kanun mucıbınce k~y- sın~n seneı malıyeıııneşr!'.'. d 

büslerden haberi yok değildi. Polis müdürü ne dı·yor?. - . ~ır hafta evvel de Edırney~ gıt-. ettikten sonra gayri mübadil emlaki- Maarif emini Muzaffer B . A - makamların Hukuk veya Mul- resı olmasına ve 13 'f .,J! 
ı Moskof ceneralınm gı"tmesı· ar mı•ti. Ozaman neden bahsedılmedi . . . . . eyın n k" 1 lın "' d h" b" · · • I1l ııı> e ç • - d ' . d. b" k 1 .. 1 . .. ne ya kıymet takdır edılmesını veya- karadan bır haftaya kadar avdet ede ıye mezun arı o ası 1<1Zim ır. ıç ır yem ıçtıma ·r 

asında Kaptanı Derya Hali!Pa Polis müdürü Ali Rıza B. de a- e şHım ~ ırt Hço şey erdsoy _enıhyof'. hut tapo kıymetlerinin esas tutulma- ceği tahmin edilmektedir Şimdiki belediye müdürle-[ mesine karar verrnişt~ 
~ a ıı ası t t b Id k" demi matümat beyan ederek şunları amıye anım pe erının angı . . . . · İ l''v. 

r § "'lın yo anın • s an u a ı söylemi•tir: vapurla gittiği ve Radosa uğramak sını te~e?nı _ıste~ıştır.. H"" . Maarif müfettişlerı· rinden bu mekteplerden mezun! Almanca, ngilizce, _.,jll 
Fransız elçisi tarafından go""nde • . . . • Hatıbın sozlerıne reıs useyın 1 1 · İ b 1 k İ 1 BA<•k..,. "Ortad b. ·· ·- k k" b" ihtımali mevcut olup olınadıgı hak- B . d b . b d flk tedrı"sat mili" ettı"şlen· d"" 

0 
.. g'l _ o an arın yem stan u ayma - ve ta yancanın ..,. ,. . I kt l l - k - a ır curum yo ı ız ta- la d ı..:.. b" .. 1 k . ey ıcap e en ceva ı vennış, un an un e- l ki . I . h 1 . 

1
. l l .,.1 ur rı .:n me up a~ .mese eyı a~ı kip edelim! Haydar Rifat Beyin git- n ~ ..... ır şey soy eme ısteme- sonra İşkodra valii csbakı Safiyettin den sonra Maarif müdiriyetinde bir kam ı arına tayın en mu te- mı ısan an o mas ... 

muzakercye gın~mek suretılc, mesi bizi bir ala"kadar etmez. Çu""nku·· mıştır ·,t"ına kd tm" ı d" ıcı· 1 taht k Jmıstır • · Bev söz almıs ve bütün faaliyetin söz ı, ı . a _ e ıs er ır mf' ır ı arara a 
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:ı -ktısat vekaleti halka damızlık cins yumurta tevzi edece 
avukçuluk Sütçüler Aşırılıyor f Ellonoml Mahkemelerde Tayyare piyango1'u rı 

:131 

#Halka damızlık yu
. 'murtalar dağıtılacak 

Dün hararetH bir 
içtima yaptılar _ 

60 kilo ipekli gene 
gümrükten aşırıldı 

Buğdaylar Hoş birda\1a 
Keşideye dün de devam 

edllmlştlr 

1 Ziraat müsteşarının 
gazetemize beyanah 

Temmuzda Londra'da toplanmaaı 
t ukarrer beynelmilel tavukçuluk k~n 
·r~resine hükQmt!timir ~~~ Türki
~e tavukçuluk cemiyetı reısı Kırklar 
Ji meb·uıu Fuat ve Ziraat müsteprı 
thaan Abidin Beyler ittirak edecek-
erdlr. 'd 

İhsan Abidin B. dün Ankara an 
ıelmiı ve bir muharrlrimize il.tideki 

, zahatr vermiftir: 
.. _ Londradaki tavukçuluk kon-

.resinde yumurta ist~hsalll.til.e i!'r~: 
at uıullerinin heyeti umumıyceı go

tütillerek ~tlhaaf:it ve ihracatın t~z-
7idi çarelerı tesbıt olunacaktır. Tür
uye yumurta ve tavuk ihraç eden 

emleketler meyanında olduğu için ru kongreye çok ehemmiyet veriy<>-
uz. İktıaat veklleti sonbaharda en 

!J:olı: yumurtlayan Legron cinai ta
; uklann yumurtalarını, iyi tavuk ye
itmesini tamim etmek üzre, halka 
evzie batlayacak ve bet sene urfın
la memleketimizin bütün tavukları 
>u ıuretlc en faideli ıurette teb<lil 
·dilmit olacaktır. 

Asri ahırların Emanet
çe yapılması istendi. 
İstanbul süt müstahsılları ce

miyetinde dün müstahsıllar fev
kalade bir içtima yapmışlardır. 
Bu içtima pek hararetli olmuş, 
şiddetli münakaşalar yapılmı11-
tır. 

Sütçüler mali vaziyetlerinin 
asri ve fenni ahır inşasına mü
sait olmadığını ileri sürerek E
manetin mühleti 3 sene temdit 
etmesini istemişlerdir. 

Müstahsıllar bundan başka 
cemiyetlerinin bu işle bilhassa 
meşgul olmasını ve Emanet 
nezdinde teşebüsatta bulunma
sını kararlaştırmışlardır. 

Cemiyet Emanete yapacağı 
müracaatla şunları istiyecektir. 

1 - Ahırlann Emanet tara
fından yaptınlmasını. 

2 - Sütçülere kiraya veril-
mesini. 

3 - Kiraya vennek kabil ol
madığı takdirde bedeli senelik 
taksitlerle ödenmek üzre sütçü
lere satılmasını talep edecekler
dir. 

A vrupanın rekoltesi 
ne halde? 

Yumurtalar nasıl 

2 kişi yakalanarak 
kırılmış '?. 

ifadeleri alındı. Franıa, Italya ve lspan Hareketçilerin davası 
Galata ithalat gümrüğünde bir ad h 1 azdır buaüne kaldı hırsızlık ve kaçakcılılı: vak'aaı meyda- y a ma su . 6 

na çılı:arılmııtır. Bundan bir müddet Ticaret borsasına son gelen malQ- Dava, bir yumurta meaeleainJen 
evvel bir tüccar satın aldığı 65-70 ki- mata nazaran bu sene Avrupanm baş çıkıyor. (50) lik bir Madam, ikinci 
lo kadar ipekli veaair clnı kumaıı bu- hca buğday istihsal memleketlerinin ceza mahkemesinde Rifat Efendiden 
radan transit yapmak !bere gümrüğe rekolte vaziyeti şöyledix: davaoL Diyor ki: 
vermiş. Bu kıymetli kumatlar bir Fransa: Bu sene buğday rekoltesi "- Efendim, az değil 480 yumur-
müddot Galata itballt gUmriiğilnde geçen seneden üç milyon ton eklik ta, bu Rifat, nah, böyle bir yumruk 
dunnuş, fakat aradan bir müddet ge- olarak 6,976,000 ton tahmin edilmek vurmuı, bütiln yumurtalar kirilmif. 
çipte malın geçmesi için sandıklar a- tedir. Avrupada bu sene istihsal vazl- Pandeli ... bu benim hizmetçi ..• 
çıhnca sandıkların bom boş oldu- yeti en bozuk memleket Fransa'dır. Vermisim yumurtaları, götünün Tur 
ğu ve kumaşluın yerlerinde yeller Almanya'da bu sene rekoltenin ge- kuvazda ... 
estiği görUlmüJ. çen seneden fazla olmasına intizar e- Kaqıaında Rifat çıkıyor. Hem bu 

Galata gümrüğü müdiriyeti bu dilmektedir. çocuk dövüyor, hem yumurtaları kı-
meaele etrafında bizzat tahkikata gi- Romanya'da hasat aıneliyeaine rıyor. 
rifmekle beraber diler taraftan böyle büyük bir faaliyetle devam edilmek- Pandeli maznun mevkiinde ıük-
bir sirkatin vukuunu zabıtaya da ha· tedir. Netice ümidin fevkindedir. lüm püklüm duran çocuğun ismidir. 
her vermiştir. Macaristan'da bir kuraklık olmak- Reiı: 

Zabıta yaptığı tahkikat neticesin- la beraber geçen seneden biraz fazla - Nasıl oldu? diye sorunca anla-
de Mehmet namında bir hammalla olarak 2,210.000 ton elde edilebilecek tıyor: 
diğer iki kiılyi yakalayarak ifadele- tir. - Rifat Efendi, yumurtaları kir
rini aimııtır. Bulgaristan mahsulüniln vaziytti madı. Benim ayak kaymif, yumurta

son yağışlar dolayısile müphem bir lar kirilmiş. Sonra ne vakit ki evde 
Banka Komer"i" ale şekildedlr. gelmisim, bu Madam kocasi ballll da-

T .1 Yunaniıtan mahaulU son yağmur- yak vurmuı. Hem de yumurtaların 
müdürünün beyanatı !ardan yüzde 35-40 niıbetinde zara parasını ödettirmiş. 

ra uğramıotır. Madam atılıyor: 
Geçenlerde Ankaraya giden İtalyanın rekoltesi geçen seneden - Var Polia ifade .. orda demiyor 

Banka Kommerçiyale İstanbul çok azdır. haniya ki ayak kaymiı. 
şubesi müdürü M. Ponni dün İıpanya mahsulünün vaziyeti çok Bir iki şahit dinlendikten aonra 
Ankar · fenadır reis soruyor: 

adan şehrimize gelmiş ve _ Rifat Ef. nin yumurtaları kırdı-
bir muhabirimize şunları söy- Borsaca tecziye ğıru gören var mı? 
!emiştir: edilecek olanlar - Var ... çopçu_ 

- Ankara'da Maliye Vekili Şimdiye kadar kambiyo boraaoına - Adı ne bu çöpçünün? 
Şükrü Beyle görilştüm. Bu zi- vize yaptırmak için taahhütname ve- - Bir çopçu .• adını bon bilmiyor. 

· 1 · · ·· t Neticede mahkeme Pandelinin cür Yaretı" m hususi mahiyette olup rıpte e an evrak müabitelerını gos er 
· · ı mü sabit olmadığından beraetine, bir istikraz mes'elesile alS.kadar mıyen ve taahhütlerini ifa etmıyen c- Madamın davasının da ıulh mahke-

200 liraya kadar ka
zanan numaralar 

No. L. No. L. 
209 
762 
888 

1010 
1838 
3451! 
8620 
4287 
4823 
6506 
6261 
6460 
8156 
9594 

10121 
10298 
10528 
l 177.1 
11824 
12853 
129U 
12.186 
lll9;14 
l 631.>6 
17010 
17283 
18157 
18414 
19510 
20441 
22544 
2i575 
22865. 
\! 124 
2.1252 
24246 
2460.l 
25113 
116194 
26414 

ııoo 
1000 
ııoo 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1!00 
l!OO 
500 
500 
500 
500 
200 
200 
200 
500 
500 
200 
200 
200 
200 
l!OO 
500 

:ıooo 
1!00 

1 ()()() 
200 
ııoo 

1000 
500 
200 
l!OO 
200 
500 
200 

27450 
28018 
28118 
28592 
32888 
33143 
34il3i 
341l80 
35079 
85tı9b 
36f63 
38274 
38.161 
39018 
39095 
41414 
432()(1 
43375 
4.15(>2 
4Jb92 
437.il 
4.1796 
45268 
455&5 
16118 
46516 
4-0fi:J9 
47280 
·184.15 
3850!1 
48865 
49234 
491138 
49965 
53863 
55946 
57892 
58243 
596h9 

200 
500 
500 
500 

.~oo 

2000 
200 
200 
200 
ıooo 
200 
500 
2110 
200 
200 
200 

2000 
500 

2000 
200 
200 
200 
200 
500 

1000 
200 
500 
200 
200 
200 
500 

ı ()()() 
500 
200 
200 
200 
200 

Emanet bu teklifleri kabul et
tiği takdirde mes'ele kalımya
cak, aksi takdirde ise siitçiller 
ineklerini kasaplık olarak sata
rak sütçülükten vazgeçecekler
miş. degı-·ıdir. rin şiddetle tecziyeleri ve bir daha d. 

vqelerinin yapılmamaaı. ve kendile- mesine tevdiine karar ver ı. . .. 100 lira kazananlar 
N • • 1 k i •idi Bankamızın hükfunete açtığı rine kambiyo verilmemesi takarrür Madama bu karar tebliğ edildığı içın ışten e çe t rı bir milyon ingiliz liralık avans etıniştir. zaman yüzU güldü: 1506 14574 30711 4-0J05 

Geçenlerde işten el çektirilen devam etmektedir. Yerli mal ıergı"ıi - Defaten Rifattan davacı ... öyle 1623 15224 31236 46:ll9 
2709 16392 3283• 4ü4 ı 8 Tevkifhane Müdürü Ziya Bey Bunun haricinde bankamızla hazırlıkları değil mi? 2939 1

6
5

44 
3460ı 

470
,
16 hakkında ikinci istintak daire- yeni bir avans veya istikraz ak- İkinci yerli mallar sergisine tah- - Evet 1 5028 !6645 35019 %4,'\2 

since tahkikata devam edil- ti mevzuubahs değildir. •is edilen Galatasaray liseııi alt katı Bunun üzerine müsterih, boyun 5194 16896 3:i080 4908;} 
mektedir. Türkiyede kambiyo işleri ar- dün sergi heyeti tertibiyeıine teslim kırarak uzaklaştı. 169i 17528 ,15497 Sl661 

Ziya Beyı' n işten el çektiri!- tık tamamen normal ve sakin edilmiştir. l ak 6764 18785 36666 S 1697 
D.. · bab Tebligat yapı ac 7493 19070 ~6894 52195 mesi, mülkiye müfettişlerince bir hale gelmiştir. Spekülasyon un sergi tertip heyetı er ı sa- 7923 19359 3792i 5

3
29

6 Yoktur. nayie plan üzerinden sergide işgal e- Mehmet Beaim, Mustafa N&mıi lhıuın Abidin Beg yapılan eski bir tahkikat ile decekleri yerlerin tevziatıtıı yapmış- ve Arap Osman isminde üç mahkft. 7955 i4S07 37934 53552 Legron tavukları aenede 260 ka- alakadar oldug-u yazıln\Tatı. tır. ı· b b. t ki 8755 25197 39197 58293 
. ....., Maarı·f Cemiyetı• mun ıranna ıe e ıye verme e maz 8992 25967 39502 8418 r yumurta vermektedir. Mülkiye müfettişliğince o za- ı Sergi tertip heyeti l>ı.w;~ lıi~ !ç- nun Hapisane gardiyanlanndan (23) 

9115 27179 40377 58922 Halka bu Leııron cinai damuzluk man tevkifhane ambar memuru- b 1 tima yapacak ve nihai tevzıatı bıtıre şahaın muhakemelerine dün Birinci IOJ20 2QJSI 40ll4l 
59

().
17 umurtalar, idi yumurtalar mukabi- · l k k a OSU.• cektir. cezada başlanmışsa da bazı maznunla ındo teni olunacaktır. na ışten e çe tirilmiş ve ço M ·r . . . . ... d . 'b uh k ti! 10391 29184 41547 

aarı cemıyetı yarın akşam Cumartraı gunun en ıtı aren ser- ra tebligat ifaaı için m a eme ta -
1
3

38
5 2

0817 4~8J9 Tavukçuluk kongresini mütcakıp geçmeden hakkında yapılan Bu··yu··kadada Yat klu'.pte B. M. gide pavyonların tanzimine, maran- den sonraya bırakılmııtır. 
..iverpol'da pamuk iıleri, Mancester- tahkikat üzerine tekrar iadei me . 

1 
. ba 1 akt 14.1f9 30279 452.53 

Meclisi Reisi Kazım Pş. Hz.nın· goz 1' erme ş anac "· B d dı dı ~ e yapağı ve Bratfort'ta tiftik ~şleri muriyet etmişti. Ziya Beyin de Sergiye iştirak için hariçten de aro a yar m san gı 
.akkında tetkikatta bulunacagım. tahkikat neticesinde men'i mu- himayelerinde bir balo verecek- bir çok müracaatlar vaki olmaktad.r. Baro inzibat mecliıi, geçende inti-
lunların borsalarını ve satış şekilleri- h k . k .1 . k tir. Balonun hususiyetine bil- Kambı"yo ne halde?. hap edilen iki yeni azaaınm da ittira-
i görmek memleketimiz için istifa- a emesıne. arar ven mesı ço hassa itina edilmiştir. Yaz mev kile dün toplanarak yardım sandığı 
eli olacaktır. Memleketimizin bu se muhtemeldır. siminin ilk balosu olacak olan Dün borsada İngiliz lirası 1032 ve inzıbata müteallik bazı kararlar 
eki mahsulttı çok iyidir. Vt ehem- kuruşta açılmış ve bir aralık 1035 ittihar etmiştir. 
iyetli miktarda ihracat yapmak Spor bu balo için davetiyeler tevzı kuruşa kadar yükseldikten aonra 
ümkün olacaktır. edilmiştir. Davetiyelerini henüz 1034 kuruş on parada kapanmıftır. Bugüne kaldı 

Çifçilere verilmeai mukarrer ucuz Tenı"s t alamamış olanlar için de dave- Liret 8,99, Altm 914 kunıştan mu Herman Spirer tarafından Hsre-
e iyi zirai aletlerin tevziine bir bu- llffl U Vamız tiyelerin yarın akşam Yat klüp- amele görmüştür. ket gazete•i sahipleri aleyhine açı-
ulı: aya kadar başlanacaktır. Dün program yapıldı te tedariki kabil olacaktır. İs- Balıklarımız nereye lan pntaj davasına dün Birinci ce-İhsan Abidin B. yarın Semplon zada bakılacaktı. Müddei vekilleri, 

Ve kur d k 'ld• tanbuldan ve Kadıköyden balo- go··nderiliyor ıpresile Avrupaya harekot edecek a a çe 1 1 istinabe ve raporların bir kısmına itl-
e Viyana'da bulunan Fuat B. de 18 temmuz cuma günü başla ya iştirak edecek olanlar ıçın Son günlerde balık ç.ok azalmıt· raz ettiklerinden muhakeme bugüne 
olda iltihak edecektir. yarın akşam köprüden saat 21 tır. Bu, et fiyatlerının yukaelmesıne kalmıştır. 

İhsan Abidin B. Londra'da ağu• yacağını ilan ettiğimiz Tenis de bir vapur kaldırılacaktır. A- sebep olmu~tur. Bu hususta balıka,ne 
aun dördüncü günü toplanacak o- turnuvamız için matbaamızda yni vapur gece saat 3 te de ada- de alakadar bir z>t bır muharrırımıze 
n beynelmilel baytarlık kongresin- toplanan heyeti tertibi ye turnu- d k lk k H bet· K d demiştir ki; 

d k"l h t . an .a ara ey ıye, a ı- "- Bu mev•ı'md• b•lık rıltınaz·, e ve a et ayvana emrazı sarıye vaya dahil olacak müsabıkların k.. · İ • n • 

besi müdürü Naki Cevat B. ile bir esamilerini tesbit ederek kura oyıine uğrayarak stanbula ge balık sürüleri ancak cy!Ulün 15 in-
te hazır bulunacak ve Baytar mek k .d d'l . 1 . . lecektir. den itibaren ge<miye başlar. İscanbul 
binde keşfolunan yeni vebayı baka- eşı ~ e 1 ~ ş maç arın şeraıtı - ·- balıkçılıgı kışın inkişaf eder. Balrkane 
aşısı hakkındaki saporu kongre he- husu~ı.l'..elerı kararlaştırılmıştı. Cehennenı1 sıcaklar ye gelen balıkların % dü Yunaniata-
ti umumiyesine tevdi edecektir. Kuçuk kız oyunculardan pek na. Romanya'y:ı. ve Rusya'ya ihraç 
astalığı kat'i olorak kaldırmak sure az müracaat olduğu için turnu- azaldı edilir. 

1. tam bir muvaffakıyet temi~ et- va programından çıkarılmıştır. En çok lı•lık tutul•n 336 senesi 
olan ~u a~ bılhas".". ucuz.lugu ve ı Bunlar için mevsim sonunda ye • Birk~ç gündür devam ed~n balıkanede 10 milyon kilo haıı!At ol

bıık te.sı~ go~ter~esı ~tıbarılc kon-ı i bir turnuva düsünülmekte- şıddetlı ~ıcak.tardan sonra dı.in muştur 
ede buyük hır alaka ile karş~ana. 1 n. I hava serınledı. Kandilli rasat Geçen sene ha ılatı 1928 e naza-
gı muhakkak görülmektedir. dır. hanesi dün azami har f 2~ ran 40 küsur bin lira fazl~dır. 

Baytar kongresine 5000 baytar -- 1 ld , . . .are ın b 
irak.edecektir. Bütun dünya hükU- Poliste o ugunu tesbıt etmıştır. Bugün /(11mbigo orsası 
ctlerı kongreye resmi murahhaslar de sıcak fazla olmıyacaktır. 
·nc1ermişlcrdir. Karagümrükte cerh • '""rl'"o ··.',·ı •. • .;:.~.;~.~~,:~ "~ a.;,;~ 
Hasan Rıza ve Raşit B.ler 

Riyaseticümhur Kalemi Mah 
s Müdürü Hasan Rıza ve Zi
at Bankası Ankara şubesi 
üdürü Raşit Beyler dün An
radan şehrimize gelmişler-

Amerikalı ayan azası 
Ankaradan döndü 

Şehrimize gelen ve hükumet 
alimizi tanımak Üzre Ankara-

Balık yağ'lnrından '''.'.!"'.'.!'"!...' ~~:c:..1~0:'.'s.=2. ı<,.;::1,.::i,~~. --::~c:!l 
Karagümrük'te Tütüfncüler e . j :.:;.~' H 97.'iS,.r ... :;.''._' --!.:'!:..::~~:.',:.:ı:' 

caddesinde Cafer ağanın ınnın r Sim llr.ohmı ·'" .' o'iıtnJr 21' 'O 

da çırak bulunan Hıdayetle İs- ı Birinci nevi doktorlukta ve- ~-;-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~~ 
mail arasında kavga çıkmış ve ·ya diğer sanayide müstamel ba - M. Miibadelede faaliyet 
İsmail Hidayet'i kolundan yara lıkyağlarından diğer memleket-
lamıştır. !erde olduğu gibi muayenei hay 

Bir heykel çalınmış vaniye resmi alınmaması karar

Yeniköy'de İbrahim B. in sa
hildeki evine hırsız girerek üç 
sandalya ve bir heykel çalmış-
tır. 

Gaiplere karışan 5,000 
lira 

laşmıştır. 
~ .. --

Muhtelik nıubadele komisyo
nunun Katibi M. Vulf Beym 
dün Avrupadan ehrimize av
det etmiştir. 

Jlcrber ceıniyeti 

Heyeti idaresi çekil
mek niyetindedir 
Bir müddet evvel. muayyen bu ta· 

rife tanzimi hakkında berberler cemi
yetinin Emanet nezdinde tcıebbüs· 
lerdc bulunduğu fakat bütün bu te• 
şcbbüsle<in hiç bir netice vermediği 
malumdur. Cemiyet heyeti idaresi, ge 
rek bu tcşebbüslerdeki müvaffakiyet
sizlik, gerek esnafın umumi memnu· 
niyetıizliği karşısında münkesir ol
muş bir vaziyettedir. Cemiyet reisi 
lsmail Hokkı B., ;dare heyetinin bu 
vaziyet karşısında daha fazla idame
.sine in1ki.n kalmadığını aöylcma e
dir. İsmail Hakkı B. diyor ki: 

80 lira lrazarıanlar 
99 

201 
JOI 
813 
!l.JO 

1155 
1654 
17111 
1760 
1794 
2132 
2170 
3887 
4193 
4761 
4808 
5112 
5268 
7281 
7491 
7614 
8485 
8680 
9252 
1)897 
ıoso1 
108lı 1 
109tı4 
115% 
122'~ 
l 125J 
13(~14 
l .l !08 
l:IJSI 
1.167.1 
J .l1)°24-
1 +J..lQ 
14.HO 
14!ı27 
14798 
ı 5051 
151% 
1 34.5 
151.sı 
15h9ı 

Bir 

1597Q 
16145 
16070 
16.l0.1 
16615 
168111 
17145 
17442 
18651 
f8837 
19134 
19266 
19806 
20146 
20-+97 
20990 
~1345 
22250 
22007 
2.1279 
250tıl 
25497 
25ii15 
2.)561 
25(J()l 
2S891 
26225 
2bo46 
21>848 
272.19 
27477 
27741 
279'1-l 
28011! 
28879 
28904 
29690 
l!Qil87 
2Q8'l8 
.100.18 
JOJ99 
304:'iJ 
30~38 
31.151 
;11714 

31812 
:11912 
:12192 
32.118 
:l2419 
32785 
33066 
33071 
33182 
3322(> 
337!18 
33892 
:14626 
.14845 
35015 
35.JOıı 
35420 
35680 
,1()202 
,16485 
Jlıb29 
:l!ı89b 
37214 
37698 
• 7828 
38246 
38458 
:J8ti48 
38v87 
,18741 
.18907 
:ı9170 
.l9.V)7 
.19.'i.H 
:J9h h 
40.17 r 
41;1')9 
42042 
420(ı9 
4 '.187 
.IJ()ıı2 

43807 
44678 
4~97 
45317 

45490 
45596 
449lb 
<Mil44 
46784 
47590 
48164 
484<J4 
48480 
485.lO 
48601 
48b71 
48687 
48800 
49023 
49197 
49.335 
49855 
50129 
50~57 
50819 
!>1115 
51427 
fö!BJl 
53.157 
53749 
5389.l 
5.t(»Q 
540 r, 
'4141 
5.ı269 
54.'il)lı 
54!!.l') 
55088 
~5708 
5()(ı61 

577ltı 
57794 
578()1 
~8(H(ı 

~8208 
i8232 
59643 
S<ı849 

tayyarecimizin 
elim zıyaı 

60 lira kazanan 

320 
345 
795 
809 
872 
896 

1140 
1294 
f303 
1313 
1389 
1471! 
f491 
11!35 
1694 
1867 
1900 
l!IJO 
1932 
1984 
1!158 
2180 
2270 
2288 
2376 
2459 
ıl488 
2596 
27;18 
2751 
27.'!8 
28513 
2865 
2918 
8028 
3034 
3047 
3232 
3264 
3293 
J338 
3340 
3397 
3587 
.lh.ll 
3720 
.3774 
3994 
4127 
4230 
4,159 
4'!94 
44:i.CJ 
4502 
4611 
4<>72 
4799 
4&~2 
489J 
4900 
4963 
4973 
.5009 
5038 
5163 
5191! 
5447 
5450 
5481 
5525 
55(,8 
5620 
S70.l 
5774 
5783 
6014 
ti07lı 
6117 
6380 
63.51 
6:l84 
G416 
6478 
6681 
61198 
674-0 
6919 
717u 
72'21 
7229 
7268 
7293 
7490 
7719 
7lll6 
7980 
80J7 
811!2 
8247 
8244 
8430 
8588 
8(125 
87J'l 
88~.) 

8862 
886·t 
8'l;;rı 

<1002 
<l()(~) 

numaralar 
9106 
9152 
9JJ7 
941!5 
9467 
9479 
9563 
%94 
98.10 
9905 

10099 
10338 
10590 
l075i 
11056 
11066 
il 181 
11209 
ıı.ı22 
1134.i 
11371) 
ll42.J 
11544 
11625 
11726 
11767 
11774 
I182:ı 
11926 
11974 
12278 
12455 
12532 
12735 
12849 
12850 
13010 
18127 
13287 
13289 
1.1320 
1.1377 
13421 
I.14-0.5 
l;WH 
1.)()4\! 
l .l(J5 I 
l .11ih0 
l .l\18tı 
141.l'l 
14170 
H205 
14332 
14468 
14511> 
14543 
14553 
14639 
!482ll 
14897 
149811 
15045 
15203 
15208 
15319 
15417 
15421 
15447 
1548! 
15509 
15546 
15624 
16037 
16053 
16240 
ltı357 
16394 • 
16529 
165tl8 
16654 
16761 
lb831 
16841 
J61)5tı 
16962 
17002 
l <O 12 
1 ~06() 
17088 
17146 
17195 
17234 
1725.1 
17318 
17.1~9 
17.198 
17420 
17478 
17.'i19 
175JJ 
l 7t>2ı1 
17043 
17718 
17816 
18068 
18086 
18088 
18204 
184,ll 
1844~ 

18715 
18756 
18784 
19099 
19115 
19ll8 
19355 
19380 
J9ı5~ 
195lı5 
1961.l 
l'l719 
Jl}774 
40116 
4024.l 
40.107 
40<142 
40450 
40535 
40790 
409.}9 
411 lO 
412JO 
417211 
42022 
42021.ı 
t2082 
4213~ 
42.109 
42J5;J 
42389 
42417 
42579 
42620 
42687 
42697 
42833 
4284f 
42867 
421)1)2 
4.1070 
43092 
4.ll 57 
4.1lbl 
4.ll Q() 

ıJı;ı 1 
.ı.ı:ıo:ı 
434-0.; 
ıJ411 
4J4.l9 
4.1649 
43715 
4 l92fı 
IJ967 
4'1982 
44077 
44144 
44179 
44474 
41615 
44726 
4491tı 
45097 
451 ().1 
45168 
45250 
45J65 
45413 
4550') 
45685 
4:1746 
45910 
45957 
42971 
46005 
4u020 
4fil 9:1 
45375 
46567 
46918 
4?107 
47Jtı9 
47503 
4756.l 
47604 
47665 
47718 
4~'l62 
48170 
48.128 
48-l8S 
485.W 
48560 
!8(J 1 ıı 
4 tı2:' 
1RtJ3~ 
48h.58 
48741 
481 (ı? 
4888:1 
48907 
4 941 
4 982 
4898~ 
4900J 
490~4 
49226 
49402 
49460 
4Q>8.l 

4() 

50241 
s 
5038 
5041 
50434 
50447 
50458 
50649 
50721 
50796 
50855 
509 4 
512J8 
Sl.!07 
514-07 
51529 
.'il5l0 
51727 
51797 
51928 
51999 
52018 
5:ı!S2S 
52548 
52614 
52731! 
52886 
52908 
52956 
52'178 
52979 
5.1076 
53077 
53115 
5,l.154 
5.1401 
5,luOO 
5J697 
5.JIJ21} 
54004 
54105 
54489 
54513 
54701 
54737 
54783 
548.!7 
54968 
549<)7 
55010 
55207 
5S4QS 
55605 
55654 
55742 
55756 
558 1 
55918 
56015 
56184 
56138 
56.H7 
56446 
5b449 
56511 
56&27 
5tı71' 
5tı755 
57035 
5705'? 
57168 
57184 
571'1'1 
572?0 
5727..! 
5734~ 
57418 
574;17 
57471 
575-t!i 
57644 
18014 
58~91 
58JO<i 
58.14'1 
584,18 
.>8448 
5g50;ı 

5857Q 
.'i8980 
'89,19 
~8%5 

!i 987 
.590..!4 
,9Jw 
59.l7'J 
5\H4'l 
597(),l 
1i9837 
!i988S 
S99'1!i 

Şehir meclisinde 
kadın azalar 

gitmiş bulunan Amerika a
n azasından Mr. Frauk Fey 
n Ankaradan avdet etmiştir. 
Umaiteyhin Yalovayı ziyaret 

Doktorların ihtisas 
vesikaları 

Doktorluk ihtisas vesikası nı 
zamnamesinin 8 inci maddesine 
tevfikan Sıhhiye Vekaletince ta 

Tayyare piyangosundan ke~dile- yin ve ilan edilen müessesattan 
rine 20000 lira isabet eden demıryol- başka bir müessesenin seririyat 
!arı amelrsinden Çatalcalı Yaşar ve ve Iaboratuarına devam eden 

Komisyonda bugün bJ.clar 
tekrar içtima ederek ihzari mü
zakerelerine devam edecekler
dir. Heyeti murahhasamız reisi 
Tevfik Kamil Bey Ankaradan 
avdet eder etmez İstanbuida ça
lışacak 4 ve garbi Trakyada ça
lışacak 6 ekipin derhal teşkiline 
başlanacaktır. 

"- Emanet nezdindoki her teşcb
büsümüzıin ademi muvaffakıyetle ne
ticelenmesinden maada, esnafın hü
cumlarına da maruz kahyoru. Dilıiı· 
nüı kabiliyeti nokoa11 olan bazıları 
ikide bir\.! cemiyetin lııç bi• it gör
mediğini. halıl cuma tatilini kabul 
ettir~q:ıedig:ni söy!-.:rlcr. Evvclen, ce
miyetin yapılan kanunları tadile ne 
kuvvet ve ne de salahiyeti vardır. 
Millet Meclisi, cuma ı:ilnlerı çalıııp 
~alışmamak husu•unda berberleri ser 
beat bırakmıştır. Cemiyetin bir İf gö
romediği bahsine gelince, bilmek la
zımdır ki cemiyet diye ortada bir kaç 
ki~ilik bir idare heyetinden başka bir 
şey yoktur. 

Dün saat 9 130 radelerinde y . . 
y ·ık .. d .. be em Beledıye Kanununa ııa-

eşıb. oy e tecru 
1 

f uçuşu ya- zaran eylülde yapılacak intiha
pan ır tayyare te e on direkle- • • • 

esi ihtimali de vardır. 
...... • •••• • • da 

A Çekmece takımı ıandarma efradı.o n tabiplerin bu müesselerden ala-
. S~~ matbaa Ş.akir, par~nın 1.7500. hrası~~ Sırke· caklan vesikalar ancak o mües-

Turk ınkılabının eserkrini filine cıde İstıklal otelı aahıbı Suleyman sel r k • 'dd rf 
k uz 1. · 1 rt · ı se e e anunı mu et za ın-. re, memleketimize gelen Efendiye tes un etmı:; er. ve e esı

1
. .. . . 

er.kanın Unıvr111tı filim şirket.i sabah emaneti geri aldıkları za~~n da ~eva'.111arını • gostenr ve~ık.a 
asille~ı. dün had iokıl.1bmın vl 5,000 lirasının noksan olduğunu gor. i mahıyetınde olup muteber ıhtı
g~~ır1igl e::> asri matbaa tesisatı müşler ve Eminönü polis merkezine! sas vesikalarının namzedinin üç k uzr M :ili t L. • •. 1 . 1 d. 
1mı· . ye . matu..as= fil•· muracaat ey cını~ er ır. .. ıry staş görmesi ve vesikaların 

çe. ışlerdlr Mılhyet matbaasının Yapr Efendı ve arka1aıları Su-
/ 

• .. . 
.•••t~m t '!''P m•kineleri, tabı leyman Ef. aleyhinde emniytti suiis- • ~a~adar mu~s~esele.rce venl"!e 
1
"' ı ve ır t tı Ameri 'da timal davası açml}lardır Polis keyfi-ısı lazımgelditı vekaletten ala-

terllec ktır. yeti tahkik etmektedır. k<ıdarlars vazıı,ı. 

Evvelce yapılan tahditte a
çıkta bırakılan 14 memuı:ı.ın tek 

Hakaız olarak maruz kaldığımız 
hücumlar biri ümitsizliğe acvkcttL 
Bu variytt karşısında çekileceğiz". 

-- "-·----
rar alınması takarrür etmiştir. Mübeccel Hanım An1e
Fakat teşkil edilecek 1 O ekipe 
en az 30 memura ihtiyaç vardır. rikaya gidiyor 
Mütebaki 16 memur hariçten a- Amerika'da güzellik müsaba-
lınaca1ttır. kasına i;ıtirak edecek olan Mü-

İtilafna'llenin cumadan evvel beccel Nanuk Hanını dün polis 
teati edileceği de ümit olun-

1 
dördüncü şubeye müracaat ede
r<-lr 'la~2oort1 T\ 1 • JJT'~ t!r 

riııe çarpın k t·ı d.. .. 1 ba kadrnlar da ıştırak edeceklen 
a sure ı e uşmuş .h 1 hali" h . 'h . 

ve rak· ı · b ı 8 · B cı et e ma at eyetı ı tıya-ıp en u unan aıt ey . 
1 

. . .h . . • . 
Şehit Galip Bey mecruh olmu ·- rıye en ıntı ap sınnıne gınnıı 

' 1 k d 1 b. l' . . k tur. Sait Beyin cenazesi hasta- . a m aru~ ırer ıstesını ÇJ ~ra· 

d k ld 1 k b ..•. k ırak beledıyelere vereceklerdır. ne en a ın ara uyu mera- . . 
simle medfeni mahsusuna def- Bu sene yapılacak mtıhapta 
nedilmi~tir. Kıymetli ve genç Üsküdar, Beyoğlu ve lstanbulu 
arkadaşlarını kaybeden meslek-1 temsilen 3 kadın aza bulun
taşlarına ve merhtımıın keder- maktadır. Bunların Nakıye, Ef
didc ailesin~ taziyetlerimizi ar- zayiş Suat, Latife Bekir Ha· 

..r1 .. ,.;, ! nunlar olacağı söylenmektedir. 
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•illiyet 
.MSrın umdesi " Milliyet" tir 

16 TEM~ll:Z 19:~o 
iDAREHANE - Ankara caddeıi 

'l'o: 100 Telcraf adreti: Milliyet, f,. 
~nbul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 

6 " 
12 ,, 

Türkiye ıçin Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 
7 50 Jf 1400 ti 

1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ BAVA 
lltin ~ararot en çok 24 on d 

16 c'nccc idi. Bugün rüzglr 

Rahatını seven kadın 

MBA 16 fK\l\lllZ 1930 

Şarkta tenkil ve tedip Tuhaf ve şık 

- Birinci sahifeden mabat -
- Birinci sahifeden mabat - - cişle Diyarbekiri de aldıklarını 
şen şakilerin kanlan silahlarını propaganda kabilinden iliin et- kalp ve bir ağız gibi ayni keli
satmaktadırlar. Garip bırakılan mişlerdir. Köylere ve civara ha- meleri beraber söylemek istiyor 
şaki çocukları dağ eteklerinde herler göndererek herkesin il ti- !ardı: 
askerimize iltica etmektedir. hak etmesini tavsiye etmişler - Bilseniz ne kadar mcs'u-

Salih Pş. mn tayyare- ve iltihak etmiyenlerin akıbet- duz ... mes'uduz ... 
ciler hakkında takdiratı !erinin fena olacağını bildirmiş- Şükran Hanım daha ileri gi-

-Fransızcadan- KARAKÖSE 14 (Milliyet)- !erdir. diyor: 
Geniş bir salon. İyi döşenmiş, , getirir. Aramızda bir dostluk Salih Paşa beni karargahında Maktul şakilerin cesetleri ü- - Kurtuldum ... kurtuldum 

fakat gösterişi yok. İki genç ka vardır. Her gün öğle vakti ge- kabul etti. Genç ve kıymetli ku- zerinde yüzlere~ vesaik ~ıkmı_ş- ·.artık her şeyime sahip bulunu~ 
dın konuşuyorlar. Bri henüz lir, beni alır, gezdirir .. Sonra ge mandanı zaferin neşesi içinde tır. Bu~lar tasruf v~. te~tıl? e?ı~- yorum, diyordu. 
yeni gelmiş, yorgun görünüyor lir, burada yemek yu, Bir iki buldum. Beni, harekat esnasın- mek~edır. B~nl.ar. k~rt ıst~klali- Şükran Hanım, babasının ken 
du. · sigara içip işine gider. Devrisi da kendisine yardım eden arka- n~ aıt v~ çogu ırtıcaı mahıyett~ disini ailesi arasından çıkarmış 

- Ne kadar lfıtufkarsın, ver- gün bu gene böyledir. İşte değiş daşlanna takdim etti. İçlerin- dı~. Ercış . mmta~asınd_a te~kıl olmasından kat'iyyen müteessir 
diğin vadi unutmadın?. . mi yen bir hayat. . . den genç bir tayyare binbaşısı- e~ılen şakilerle Agr;dagı şaki!~- görünmüyordu: 

- Nasıl olur. .. Hatta geç kal - Şiddetli bir aşk duymadı- nı işaret ederek: r~. ~_as~da tam. bır rabıta g~- - Kader .. diyordu. Ben sev 
dım diye korkarak koşa koşa ğın bir adam için bu bir feda- - "Binbaşı Zeki Bey dedi. rul~uştur. Erc~şe gelen.şakı- dim ve sevildim. İşi biz izam et
geliyorum. Şimdi söyle. . Her karlıktır. Hep bu durgun hayat Bu kahramana dikkat ve ehem- lenn İran topragından Agnda- medik ki .. Sonra ben kanunen 
halde gevezelik için hayli vak- çekilir mi? .. l?ariste böyle yaşa miyetle bakınız. Harekatta ak- ~1 ile muhabereleri hissedilmiş- hakkımı istimal edecek vaziyet-

Açıktakı petrol ve İ 

memurları 

Mülga Şeker ve Pc 
sarmdan açıkta kalan 
rın Müskirat İnhisarın 
dıklarını bir gazete Y 

Bu hususta Müskira 
rı Müdürü Asım Bey, 
ki: 

- "Şeker ve Petro 
rınm ilgası tarihi olan 
randan itibaren açılan 
yetlere hariçten kat'iy 
se alınmamıştır. Bade 
lınmıyacaktır. Münhal 
yetlerin bir listesi yapı 
ker ve Petrol İnhi sarı 
heyetine gönderilmişti 
ta .kalan memurlardan 
felere talip olacakları 
tayin olunacakları tabiı 

timiz var değil mi?. . mak. . . im alamıyacağı fedakarlıkları tır. te bulunuyorum. Olan oldu. 
- Var, var.. Ah, mektepte - Ne yapayım? .. Ben bu a- göstermiştir. Arkadaşları da, Şakilerin zayiatı ı Şimdi mes'udum. ve evlenerek Tesviye edilen ko 

beraber geçirdiğimiz zamanlar dama minnetanm. İstediğim kendisine eş olan fevkalade in- 3 000 den fazla . mes'ut bir yuva kuracağız. ların mazbata 
değil mi sevgilim?.. mücevheratı alır. Sonra benim sanlardır. Tayyarecilerimiz dün 1 ' .. . j Babam beni aile mirasından 

1 , - Benim hayatım kadar sa- için bankada büyük bir servet ya tayyareciliği içinde mümtaz KA_RAKOSE_ 15 (Millı_yet)- ı mahrum bırakmağa karar ver- Maliye Vekaleti M 
1 I : kin yaşamıyorsun. . Daha doğ- biriktiriyor. Beni hiçbir şeye mevkilerini temin etmişlerdir. Zeylan deresınde şakılerden, mış. Bu beni müteessir etmez. Borçlar Müdürü Hil 

r 
lı miit<han ı hı va açık olacaktır. 

, 11 1 rusu benim zahiren sakin görü- muhtaç bırakmıyan bu adamın El ile denecek kadar alçak irti- 1'.5~0 e y~m. maktul . vard'.r.
1 
Ben mal meraklısı değilim ki I dün şehrimize gelmişti 

'ıı·~; nen hayatım kadar... bir arzusu var ki o da benim bu falardan uçarak beraber muha- Zıyıatları uç bın raddesındedır. 1 (Muammer Beye dönerek) bu H .l . B 
0 

.. 
i'·ı:: Çünkü sen Pariste, ben taşra- durgun hayata katlanmamdır. rebe ettiler.,, Elimize düşen yaralı şaki- beni geçindirebilir; değil mi Mu j! . 

1 mdı" ~Y· uyunu 
da bulunmakla beraber her iki- - Tuhaf bir adam demek... Binbaşı Zeki Beyin kahra- !erin ifadeleri alınmaktadır. ammer? vıye e ılmış olan kU 

·,ı ıı 1 
'11,j mizin de hayatı az heyecanlı - Tuhaf değil, çok ciddi bir manlığı burada dillerde destan Kör Hüseyin Paşanın oğlu - Şüphe mi ediyorsun ca- yede mukaddema bede 

ı , 1 i DUıı tramvayda ufak bir ya- ı degildir. Şimdi biribirimize iti- a~~· ~evcesinde bulamadığı dır. Zeki Bey başlarına sürüne- ağır yaralılar meyanındadır. mm. Ölünciye kadar.. teatisi ile meşgul olaca 
:ı 1 : 1 ırucak en tabii zaruretini ara - rafatta bulunalım. cıddıyetı bende bulmuş olacak cek kadar tayyaresile şakilerin Şakiler namütenahi mevaşi bı- Şükran Hanım devam etti: 
ı ~ada yapıverdi. AnMsi sıkıldı, 1 Sen Parsli, ben taşr~lı: · · El- ki: üzerine inı:piş ve makineli tüfek- rakmrşlardır. Bunlar Ercişe tes- - İşte babamın malında hiç 

ıı ~: 1ep gülilştük. Bu hepimizin ba- bet_te _anlatacak çok muhım şey - "Sen tam benim istediğim le tenkile çok yardım etmiştir. !im edilmiştir. Şakilerin meb- mi hiç gözüm olmadığını isbat 
Donanma pİyang 

İl jımızdan ( !) geçmiş en masum lerı~ız vardır:. _Ben başlıyayım. bir k.adınsın .. Diyor. Zayiatımız azdır. Bir piyade zul hafif makineli tüfeği ve dört için şu evden kaçarken sırtımda Dananma piyangosu 
ij: 1 ~ >ir günahtı. Yaşlıca bir zat gül D~n_le sevgılım, taşralı kadı- Fakat o kadar ... Fazla Iakır- yüzbaşısı şehit düşmüştür. Bir tane ağır makinelitüfeği var- kalan şapka ile elbiseleri dahi çüncü keşidesi dün ic 

' ' :lüğümüzü görünce dedi ki: r.ın ıtır~fatını: . dı etmeği hiç sevmez. Bazı za- tayyaremiz düşerek tayyareci- mış. Tenkil günleri maktul dü- 1 posta ile kendilerine gönderece- muştur. 
1 -Gülmeyin. Eğer umumi ha - Aılem _fazılet ~e _sadakate manlarımız olur ki aramızda an !er esir edilmiş ve öldürülmüş- şen şakileri arkadaşları derhal ı ğim. 
~ alar git gide altın para gibi pi- 1 çok eh~mmıyet .. v~'.ı~dı. Ben de cak on on beş kelimeden fazla !erdir. Şakiler bu tayyaremizi gömmüşlerdir. Biribirlerine kar Muammer sevinçle bağırdı: 

i ı 1 ıasadan çekilmekte devam e- bu telk~nler~e buyudum. akat söz geçmez. İşte ben bu hayat- parçalamışlardır. şı .. çok düşkü~ ~lan şakiler son _ Bravo Şükrancığım. 
~ 1 

\:!erse hepimizin bu yavrucağı , ev~enelı sekız sene_oldu, b:_ş ç_o- tan hiç şikayet etmediğim için 5156 metre irtifaında olan gur:ıerde bu ıtıyatlannı bırak- Şükran Hanım:_ Aman ... 

Bir berberin çir 

tecavüzü 
I, ' ~ 1 aklit etmemizin imkanı yok- cugum var!. Üçte aşık degıştır- o da beni seviyor. Ağrıdağı üzerinde tayyareler maga mecbur kalmışlardır. Ek· rher şeyleri onların olsun .. 

1 : : .ur. din:ı. Bunların arasındaki eğlen - Sevgilim, bu heyecansız 6000 metrodan uçmakta bom- serisi süvari olan asiler şitldet- _ E. .. anlatın bakalım. Bu 
j Gerçek bu lazım şey amma celı zamanlarım da başka. · · Fa bir hayat. · · bardıman için 2000 metroya in- le ~e. m~_annit bir t~rzda kendi- ikinci buluşma nasıl oldu. İkisi 

\ · la kıtlaştı ha! kat aşk kolay oynanan bir oyun - Evet, fakat rahat bir yaşa- mektedirler. Dağın üzerindeki lerını mudafaa etmışler, her ta- ı birden: 

Kasımpaşada Bahriye ca 
berber Ahmet Ef.nin dükki 
yaşlarında Mustafa isminde 
oturmaktadır. Mustafa dük 
rinde ikamet etmekle berab 
çalışmamakta ve teneke fab 
tamircilik etmektedir. 

l ' cak değildir .. Bazan pek tehli- yış. . . uçuşlarda pilotlar soğuğa zor- raftan -~~-luka edildiklerini anla~ 1 _ Çok güç .. çok. .. Ne kadar 
t 

1 ~ 1 Allah saklasın! keli bir silah oluyor ki hemen - Hiç bir mahrumiyet duy- lukla tahammül etmektedirler. ?'ı.nca olum korkusu ve dehşetı ıstırap cektik .. ve Şükran Ha-
' • ı · ' 1 Evvelki gün Üsküdar iskele- ateş alıveriyor. İşte benim de maz mısın?. . H kat h d ıçınde etrafa savlet etmislerse mm: . 

, d b.. b. . .d . A başıma böyle bir tehlike geldi. - Yalnız çocuğum olsaydı are sk~. a1sın a de, kurşun, bomba, süngü, yag"- _Ne kadar ag- ladım·, ag- ıa- Berber Ahmet, genç ve 
bir çocuk olan Mustafa hak . 
na fikirler beslemekte ve da 
cuğun peşini takip eylcmckl 

ı~ t . ; 
ııt t 

r ın e oto use ınmış ı ım . ra yanan oy er 
1 

d h · 
1 

d" 
' 1 ıa hareket etmeden evvel şöyle Çılgın denecek kadar sevdim. diy e düşündüğüm zamanlar o- .. . . muru . a tıı:ı. a ge ermıı; er ı~. dım. Ümitsiz geceler yaşadım. 

)Iraz ilerimizde bir hanımın ya- Bir gün güzel bir sporcuya rast !ur. K~RAKO_SE 15 (Mıllı~e~)-.. - B':1. cetın n:ıusa<lemede ya~nız bır I Anlattıkla_rına nazaran Şük-
ıi 1, ' geldim. Tasavvur et·, birincilig- i - Fakat hiç aşk ihtiyacı duy E c harekatı sahasında ıkı yu mufrezemız karsısında bın mak · ld k 

1 l ı ıııulan geçen bir erkeğe o kısa r ış .. . - · . . • i ran Hanım lzmıre götürü ü -
: • ; 1 ıaplı şemsiyesini indirdiğini kazanmış bir sporcu. Herkes on maz mısın? ... Sevmek, hararet ze yakın koy yanmıştır. Bılhas- tul vermışlerdır. Topraklanmı- 1 ten bir müddet sonra iki asıklar 

Ahmet evvelki gün Kas~ 
Mustafanın önün~ o;kmış, b• 
gencin üzerine atı larak bı(ak 
telif yer•erinden yaralamıştır· 

; ı :ördüm. Bu ipekli sopayı yiyen daOn bahsed~yor. le sevilmek?. . . sa Patnos civan~da h~~ - köy za ilk taarruz_larını , z.~ylan ka- İ mektupla muhabere çarelerini 
rkek dayanamadı mukabele et- l"k dka benı sevdi. Nihay7t bFir- - Bu arzular bana soğuk ge- kalmamıştır. Ercı şte hukumet rakol merkezıle Banan merke- bulmuşlar ve sözleşmişler. 

1- "f ı te açmağa karar verdık. a liyor, sevgilim!.. kurmağa çalışan ve kahredilen zini basarak yakmışlar ve ora- M B d" k" 
! i, ben-kadınların cinsi atı ve kat sonunda o beni bırakıp kay- ........... .__.,........... . . .. 1 M d k·ı . . · ·ıd·· .. 1 d" uammer ey ıyor ı: 

, l oz oldukları hakkındaki eski 1 dl m I I şakılerın on beş gun evve a- a ı ennı o urmuş er ır. M h . .. Acemi hrrsrı 
boldu. Düşün: Bırakılan ve çok Z vaç eraa m lazgirde murahhas göndererek - u aberemız ~~k .. ~ç 

1 e yanlış fikre kapılarak - he- seven bir kadın!.. Bunun istıra- l'om l mum müdüriyeıinden içtima yaptıkları beyliğin esas- "Times" in bir makalesi ol~yordu. Fak.at bu muşkula:a Aksaray'da tevakkuO 
ı nen müdahale etmek istedim, hını hiç bir kelime ifade ede- muıekıiı dede zade SılAhıddln Bey ragmen ebedıyen buluşmaga Zehra Hanımınıo4 liras 

' . ı 1. 
, k t k d ·n· r benı"m ı·1· kerimesi Balya maden slrketi kimya· !arını görüştükleri anlaşılmış- "Times" gazetesi, 12 temmuz . . · 

a a arşmı a 1 ya 1 
• mez. Sen hı·ç bo""yle bı"r ı"stırabı karar verdık Ben vapurla gı t · H "" · ... \ kerl o\daleı Hınımla Divanı muha· tır. Harekat sahasında şakiler tarihli nüshasında, «Türkler, 1 . . : . - evı çantası useyın ta•~ 

• üın kadar bir kadın görünce duydun mu? .. Eğer duymadın- ' ebat nısından merhum l<mall Ilı · tarafından kesilen telgraf hat- Kürtler ve İranlılar» serlavhası , dersem ızımın beli> ol~~sından çalınmak istenmişsede 
ıemen çekildim. Ertesi günü sa kabı" ! deg" ı·ı dedı"g- ı·m 1• anlıya- kk ı Be' in mahdumu llalyı \laden d 1 korkuyordum Bunun ıçın tren 

larr Yeni.den yapılmaktadır. Tel altında neşrettig" i bir makale e .· . . · ·· ·· h t h ıı·ıı :uetelerde şöyle bir haber o- 1 şirketi mühendisi .\'adir 1 Jıkkı Beyin Af t k 1 h k k yın curmu meş u a 
·udum· mazsın ·· · izdi\'lr mera;imlerl Pera Palasta graf direklerinin roğu toprağa diyor ki: ve yo~ arı 1 .~ e are ete a- kalanmıştır . 
· · Aradan geçen zaman az deg" il ' ~ • rar e dinı ve oyle de yaptım "D". B ·k aile 'e dostları arasında icra edil· gömülmüş teler derelerde giz- "Şeyh Sait vak'ası milli ol- v r . . . - .. · wı eşı taş tramvay mev dı"r. Fakat ben ha·ıa- onu unuta- c Ke di beli etmemek cın m ı ıtir. enç çiftlere saadetler ı emen · lenmiştir. maktan ziyade dini bir mahiyeti .1:1 mı ı . . ı , .ıfinde bir genç Beye bir hanım mıyorum. nı· ederı' z. t bd 1 k fet m etm di 

Şakileri teşvik eden ha_ izdi_. O_ vakit dah_i a_siler ten- e . ı ı_ ıy~ ı e m. arafından çimdik atılmak su- Çocuklarımla meşgul olabı· ıı· - I 1 d k ka • • h kk b"l kıl edılmış Şyeh Saıt ıdam dlun zmıre e ım e çıngıra ma - Klüplerdeki mektepli spo 
etıle tecavuz edildigi a ın- yorum. Hatta, evet hatta bazı BARBETTE ? ? ? .~ene ı e(rM·ıı· ) muştu A~ilerin elebaşıların- ra satıcısı kıyafeti ile çıktım. vaziyetleri hakkında Maarif a Polise bir şikayet yapılmış- erkeklerin güzellig" imi methe- KARAKOSE 15 ı ıyet - : İ . . . B 1 k h 1ı 
ıru . . . il · f d dan bır kaçı rana kaçabılmıştı. u usmamız pe eyecan tine henüz bir malUmat gclıt> 

den sözlerini de dinliyorum. Fa Asılerın ecnebı e en tara ın an T .. k h""k- · · f · · oldu. Elimdeki çıngırağı çal- __________ ,...., 
Ben olsam şikayet etmezdim kat nedense o acı hatıra halii ı ı ı idare edildiği tamamen tahak- K~r 1 . ':1. kum! et.mm k zha ennı, dım . bir ecnaf gibı" rol vaptım 

·· k"· · d"k k d ı tt - · · · d.. k. urt en tur eştırme ususun • ~ , · ı 
un u çını 1 a ın arın a ıgı l:albimde .. İşte taşrada yaşıyan kuk etmıştır. Esır uşen şa ı- d · dd. b. f r k · · Şükran can sesi üzerine dışarı-
n hafif şeydir. Galiba artık yer bı"r kadının hayatı .. Sen Parı·s- !er bunu itiraf etmişler, !randan a cı ı ır aa ı:,;et ta ıp ettı. • - . 

~ ! ı ! 
1 • 1 " . •ı 

.. ~ : ıl 
' 1 
• 1 ( 

: 1 l • 

ı I · .. 
• A ı '.) 

Mektepli sporcu! 

~1ühin1 ilan 
· d .. d""kl . . .. 1 . Fakat yarı bedevı olan çoban 

1 
ya fırladıgı zaman baygın bır "Şı" rket" Vaııı·ı.:o··yu·· j)e enmiz değişti. Kadınlar yerme tesin .. Burada daha serbest bir •••••Bu a k ı•m•••••I! yar ım gor u erını soy emış- . h ld .d. . ' · · · · 1 · f k d"I halkının vergı memurlarını, za- ı a e ı ı. .. ,. 

z muavenet ıstıyecegız. hayat var. lstedig' ini intihap c- MEL[K s·rı~~~~!SINDA lerdır. Daha ha talarca en ı e- b. 1 b k .. ı ·· S""k II tal arasında yuksek te 
1 FELEK 1 . . . d d k h b ıta memur arını aş ·a tur u _ u -ran anım: . • . a·ı 

m--••m ___ , ......... - ...................... dersin, istediğini bırakırsın. nnı ı are e e;e cep _ane ı- telakki etmesi vardır. Şakiler - Acı; fakat tatlı bir hatıra . bır havaı hattın tcsıs e ~ 

•f 

: 1 •. i 
~ 1 1 • 

(ı 1 
' 1 

1 ı 

'' 

Şimdi senden bir ricam var... rakmışlardır. '\'akılan koylerde- . b h l"d d . f 1 b. d d" b k S "" k H dug~ unu muhterem ahalı - k . k d 1 ki E . ıse u ava ı e aıma aa ır e ı ve u ısını u ran anım _ Söyle, ne istiyorsun sevgi- · o\ 'iSi h.'\ROL ve Hl .'.\R ı a ın ar ve cocu ar rcışe b 1 d 
1 

d • 
1 . .. d .1 . 1 d.· halde ulunmuş ar ır. tamam a ı. ey er • 

lim?.. A R l.I ~ . ··in ı emsn ı I gon erı mış er ır. T '" k" K "" 1 · d bir ~ 
B · d ' · T" Şakilerin mak5atları, müsta- . ur ıye ,,_urtl erdın Sen . . - Ben de işportacı kıyafeti- "Mezkur havai hatta 

- t:nı gez ırmenı.. . ıyat- Hl VAL Hl V 'KAT ; k"l K"" d" H ··k ' t. . mı ktar, son sene er e urıyenın ı ne girmiştim Tanınmaktan o •S 
61 inci haftanın 4 ünculugü- ro, resim sergisi .. Hülasa bütü'.l 111 ve 111\I ' ı ur ıstan u. ume 1 tesıs şi_mal taraflarına y~rleşmişler- ., kadar korkuy~rdum ki. Altımda suretle .. o~_ursa ol~u-n _tenıe,· 

.ı Daruşşafaka Lisesınden 203 büyük san'at yerlerini görüp on etmekmi~ . Bu nokta taayyün et- dı r. Sovyet-Ermenıstanda da da bisiklet vardı. Kactım ve mekte olum tehlıkesı rn 

kla~lılır ıüubakuı 

lskenderiye sefiri 

.adreddin Hüsnü B. kazanmış- dan sonra buradan gitmek isti- muhtcş m <c•li ,.. ş arkıi ı fi lm mistir. bir m. iktar Kürt _bulun_duğu gibi kaçtık. • 1 duğundan halkın direkler' 
ır. Yiazısı şudur: yorum. Şakilerin dağıttıkları beyan- İ k M 1 1- d k ş 

. ' ıt • 61 inci haftanın en mühim ha - Heyhat ... Hiç bir yere git TenzilAth lia ıi a r - Dıih uli) c nameler köylü tarafından nef- r~ ın osu vı aye~~n .e ho - İki gencin anlattıklarına gö- • manmak, tellere uçurtı:tl ~ 
1:. eri, ilk İskenderiye seferidir. tiğim yoktur. Geceleri daima ev 2 .ı ku rıış retle karşılanmış ve hükumete Kurt vardır. Fakat Turkıye a- 1 re İzmirden lstanbula kadar o- mak ve taş ve saire ile 1 

~" ~. Memleketimizde çok canlı iş deyim. Bir çok piyesler oyna- teslim olunmuştur. Şakiler Er- rticinde şe~ kel~if Kub .. '.t. ~la~a~~~ \lan ~eyahat çok heyecan ve ha- merbut bulunduğu jzol91 

, ..................... , ......................... :.~ ........................................ _ ........... "*·•• ranın :ma 1 gar ısın e u ı lecanlı olmuştur · f 
• •, ~r gören Seyrisefain idaresinin nır, gidip göremem. maktadır ki Türkiye Kürtlerine · (fıncanlan) kmnaktan ti 

1 • 1 skenderiye hattını tesisi, hiç - Hayret ediyorum. Pariste "Milliyet" in eg" lence!eri bir çok rabıtalarla bağlı olan ve j Muammer ~ey, gazetele~de 1 malan icap eder. Hatta'!' 
ı > tiphe yok ki memleketimizin bir kadın böyle yaşasın!. . aralarına Türkiye den firar et- 1 çıka~ h~b~rl.erıl y~nlı~ ol~~~~- 1 müş bile olsa her hangi il' 
l 1 ' enizciliği tarihinde şerefli bir -Sen bunu anlı yamadın mı?.. 1 2 3 4 5 6 7 8 miş Kürtler giren bunlar, Tür-; m~ d u ış ıçın. zm~~~. ~ .ıç 

1 
ır dokunmak dahi ölümle ıı' 

', 
1 

.l önüm noktası teşkil eder. Sey Benim sevdiğim bir adam var. kiye ile İran arasında gerginli- l ar ka ad~ınınMgıtme ıgıBnı sody e- nen bir kazayı mucip 01ıbı 
' 

. isefain idaresinin bu teşebbü- Bu adam olmadan ben sokağa - b b" · ı d" Ha ı me te ır. uammer ey eva 
ge se e ıyet vermış er ır. - 1 d. - · d · hl'k ı · d"r 

'• 1 , ü, denizciliğimizin yarınki par c,ıkmam. O da karısı ile çıkar. . tırlamak lazımdır ki Umumi m e ıyor: , gın en yıne te ı e ı 1 • 

: 1 ıık derecesini müjdeliyen bir Hüliisa biribirimizden böyle ay harp esnasında Türk askerleri- - Neden çabuk meydana .. ur'~ 
B d k 1 k . k d - B. Bu gunlerde hatta s ı ı nerhaledir. rıyız. en e ocam a çı marn. nin _ Rus askerleri a ibi _ Urmı- çı ma ıgımızı soruyorsunuz. ı . eti 

'
' Ç k b · · · · ., · · h"d. ı· d T k ıyede olarak cere•· aıı.; · · Şu muhakkak ki asrımız "ik- - o tan en mı sevışıyor- ye havalisine girmelerini İran- nncı a ıse ma um ur. e rar , " 

1 
' ısat asrı,,dır. Bunun için de yal sun uz?. . lılar unutmamışlardır ve Tür~ yakayı e~e. vermek istemez?ik: ~lup bu. :~alık tecr~~el~11 , 

, • 
11 ,ız iptidai maddeler yetiştiren - Sevişmek değil. .. Bu a- gazetelerinin Irana karşı tenkit Onun ıçın İstanbula gelınce ıcap ettıgınden bugund , 

' ' .; numbit ve zengin birtoprak ka- dam zengindir. Fakat ben ken- !erini, Türkiye hükumetinin 1- ~eı~dimizi _meydan~. vuıı:ıakta ren tellerde daimi suretıeeı' 
i değildir. Belki bunların istih- disinden hiç bir şey istemem. ran hududtınu tadil suretile 1- ıhtıyata nayet gosterdık ve yanın mevcut farz edılıJI 
f'ıkini en kolay ve en ucuz bir Lakin beğendiğim mücevherat ranh Kürtleri idaresi altına al- Beykoz'da otu;d~k ki, siz buna tıza eyler. Binaenaleyh• 
• oldan temin eden nakliye vası olur;a parasını verir, alır, bana mak istedi<Tine bir delil olarak saklandık dersıruz. h , k cer'· 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= ., • asara ugrataca ve ' ı ılarına da malik olmak lazım- ı::ıuı:unı.;U yenı DUnkU bilmecemizi• tefsir etmeğe müstait olabilır- Şükran Hanım ilave etti: !< ııef 
• r Büt"" m "" t kk. ·ıı ti d m b" k t g· 1 T". ki . h.dd t. k"f" d tasını sektedar edece 111 • . ı • un u era ı m' e ere yur u uza ır ço serve ır- bilınecemlz halledilmlf fekli er. ur erın ı e ı a ı ere _ Artık ifller anlaşıldı ve rıııl 

·; ıakarsak, hepsinin -ba · r! tica- mesi de muhakkaktır. Bu şeref- SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: cede makul olmakla beraber şimdi işte meydandayız. hareketin hukuku -~ e!i 
1 1 ete tavassut eden- büyük ti - li neticeyi düşünürken, mütare- 1 _Rakı (3). Bir muıiki makamı! türk gaztecileri unutmamalidir- Muammer Bey: ihlal eyleyen bir cüru~ 1 

' aret filolarına sahip oldukları- ke senelerinde bütün kara ve (3). 1 - Makıat (5). Ördeğin büyüğü !ar ki 35,000 kişiden mürekkep _ Şimdiki işimiz evlenmek deceği muhterem ahali\' 
.l1 görürüz. Bu itibarla, İskende deniz kuvvetlerimizin elimiz- 2 - Bir aöz renai (3). Bu da aöz (3) 1 İ dusu pek vası· olan 1 " • • • · o an ran or istihzaratile meşgul olmak. unur. 

·• ıye seferi memleket iktısadiya den alındığını, fakat -Milli i-
3 

_ ~ı~::. ~rı·. Akıi (
3

). 2 - Bir şark vilayetimiz (6). Eıp b~r hu~udu müı:_~ke~e ~decek Aşıklar dün bazı bildiklerini 
ıf' mm ihracat siyasetinin inkişa- manın yine kendine has tecelli- 4 _ Avrupanın ıimalinde bir de- (2). bır vazıyet~e degıldıt. Dığer ta- ziyaret etmişler ve akşam üzeri 

, •nda mühiM ve esaslı bir amil !eri icabı olarak- ticaret filo- n.iz (4 ). Cam c4 ı 3 - Yün (6). raftan aynı esbaptan dolayı 'Beyoğluna gecmislerdir. 
1 ;lacaktır. Bundan başka yazları muzun çoğaldığını ve nihayet 5 _ Cam ıibi Şeffaf (4). Katın 4 - ~dak (5). Kürtler gibi silahlı bedevileri · · 

nemleket.mizde geı;irmeğe alı- harice seferler tertip edecek bu üıtü (4). 6 - Hine (3). Uzvun cemi (3). nazaret alunda bulundurmak İ-
ı ı ıan Mısır zenginlerinin, bu doğ- günkü şerefli mevkie geldiğimi 6 - Geniı değil (3). 6 - Bir içki (6). ran için kolay değildir. Türk _ etmesi ümit olunur. Türk - İran 

u postayı tercih edecekleri de zi tefahur şükranla hatırlama- 7 - Aksi <6>· 7 - Rezalet yapan (6). İran hudut komisyonu tekrar dostluğunun haleldar olmas.ı_, 
8 - Beygir (2). Yutulan tey (3). akın Ş kta Ih f tiiphesizdir. Diğer taraftan mak kabil değildir. Bu muvafia Nota (2). 8 - Munis (&). Nota (2). toplanarak bu meseleleri görü- y . ar su un men~ ıı 

ınemleketimize gelen seyyah kıyet te Cümhuriyet hükumeti- 9 _ Tavla taıı (3). Okun çıktığı 9 - Bir nevi kumaı (5). Tren şecektir, ve mesaisinin Türk noktaı nazanndan arzu edile
ıdedinin artacatı ve bu suretle n'.n eseridir. 

htanbul, l 
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Mamulatından 

1 
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Tcksit <.diln1iş nıfırekkchatı saye inde biivlık 
bir iktısat tenıın eder. Bila tefrik biıtiın nıu
zir h-ış"r<:ıt• b'r :ın içinde nıahv ve ifna cd ·r. 

l ler yer ie; ( Ecza depo1arında, eczaneler
de, hakkaliye nıağazalannda ) s:üılir. 

Toptan muaınele için Jstanbul'da Reji Ha
nı...,da '.' 3 nıınır>roya nıünıc~at olunnıası. 

5 
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VE:LUTA· SA.BUNU en ıılil cflp • KEFALJIN 

Galauda Ünvon hanında klln ONYON SfGORTASINı\ KRC"'LiLE/llE,3/lfACAULARA.:ı 
· Yaptırınız. 1 r/E "'{J'llll .lAY:nJ1UA1H11Ut.1t,,,,.1C.6 

Türklyede bllii fasıla icrayı muamele etmekte olan J YE SUT 'lfIU• M4lılWLAAııl.~A· 
11/N 81JYIJHES/Ne, ~ .OltftCUJlUı 

U .. N y ON 1 it/NA, HASTAUKD.V ıU'""*"4ıı8A. 

kump•r ·asına bir kere u~raınadan sigorta yaptırmayınız. 

7 elefon: Beyottu - 2002 .,.. 

ZEISS 
UMBRAL 

CAMLARI 
gözlerin kamaş
ınasından vika
ye eder. 

zrn 

' 

Gözlükçülerden, gözlerinizi hü•nü muhı· 
faza eyleyen ZEHS LJ.\HlRAL c1mlırlylo 

mücehhez gozliljtü talep cdlui7. Talep vukuunJa 
39.1 numero muuvvor L''.lllRAI. kıt ıl ı;ıu umu 
mi mumessilleri bulun1n l;roohıırd ı Sulun h~m•· 
mında Mcs'udet hanı~ la Dll-:l.Vl.\ ':'< ve Bll.L 
mliesse.,esi tarafından mecca:len giJnderilir. 

·~~:;:;;;::::::ıs;::liilllmıı&:ııi!I='•• 
Y elkcnci vapurları 
Karadeniz postası 

S vapuru 
a01SUil 16Te'llmıız 

(:ar aıııba 
> 

akşamı Slrkeclr rıhtımından 

hareket!: ( Zonl!'uldak ine

bolu, Saımun, Ordu Gircson, 
l'rab1.0n, Sürmene, ve Rize) ye 
:t7.imet ve avdet edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken· 

el hanında kAln acentasına mi.i 

racaat Tel lstanbul 1515 
~·m:ıı=:ı:ı::ı;:a1E::ıa::a:ıı::=ıı:s:::=:•• 

1 
lıtanbul 4 üncü icra memurluğun· 

dan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulun me olduğu: Maa bah
e bir bap hane, gayri menktılun bu
lunduğu mevki mahallesi, sokağı, nu
arası '56,56·2 Büyükada, Kumsal so 
k, etrafı duvarla muhat, takdir olu 

nan kıymet: 27380 Liradır. Artrnna· ~ 
nm yapılacağı, yer, gün saat: İstan- . 
hul 4 üncü icra dairesinde 18/8/930 
pazartesi saat 14 ill 16 

ı _ 1 • u gayrı menkul un artırma 
a namesı 6 '8/930 tarihindeın itiba· 

ren 929/40 No. ile Istanbul 4 üncü 
icr.l C.liresınin muayyen numarasında 
her kesin göre bilmesi için açıktır. i 
tı nda yazılı olankrrlan fazla malU-' 

at almak istiy nlc:, işbu şartname
ye ve 29 ·40 dosya numarasile mernu, 
rıyctımizc müracaat etmelidir. · 

Z - Arttırmaya iştirak için yukar-
1 

ya _:, kıymetın yüzde % 3 temi
n t göştcrileccktir. 

J - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer al.i 

darların ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu haklarını ve hususile faiz" ve 

srafa dair olan iddalarım işbu ilan 
tarihinden itibaren yinni gün içinde 
tvrakı müsbitelcrile birlikte mcmuri 
yetımize bildirilmeleri icap eder aksi 
naldc hakları tapu aiciUile sabit olmı 
yanlanlar satış bedelinin paylaşma
,ında hariç kalırlar. 

4 - Gösterikn günde artınnaya 
tırak edanler artırma şartnamesini 

>kumuş ve lüzumlu malumatı alınış 
>unları temamen kabul etmit ad ve 
tibn olunurlar. Üstünde birakılan 
~ayri mcnkUlün bedeli zamanında ve-

Mrrke• Acentlt; Gut1 köpr ı 
buın 1 \ BeV<>tl ı 2.J5J ';iub> 
ıentesı: ~lahmıı Uye llını ılıınJı 

l<rınbol 740 

Trabzon ikinci 
postası 

[A~raJ vapuru 17 temmuz 
Perşembe akşamı Galata rıhtı 
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Giresun. Trabzon, 
Rize llopa'ya gido.:ek ı·c dönüş· 
te pazar iskelcsllc Riıc, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathanc, 
Görele, Gire ·un, Ordu, Fat'a, 
S•msun, Sinop, İneboluya uğ· 
rayarak geleccictir. 

Mudanya postası 
(Cuma, Sılı) :'llutlanyaya 

L)trayarak Ctml ;t'c kadar 
(par•, Ç1·~·1•ııba\ ~luda:lya'
ya katlar s:ı~t 9 da ( Cm:ıar 
k>', Paıartesi, P"rşc!rbc ı 

Erc{!:li vapuru tar:ılıntLın nrn-

1•', postalar Armut!uya l.ı 
ugray ırak \! da va'ya kada
saat ıı,sıı da Tophanede Ser 
ri c~~-q rıhtımıııdan kalk ırl~r. 

İSKEN DERİYE 
.. ' sur at postası 

(Cumhuriyet) vapuru 18 
temmuz cum:ı 1 ,J de Galata 
rıhtımından kalkıırak cumar-
tcsi sabahı lzmirc \·e akşamı 
lzmirılcn kalkarak paıartesi 
lskcnderiyc'ye \'eraı:nk "e çar· 
~amha İskcnderiye'den kalka. 
rak lzmirL° de uğrayarak lstan
bula A"clccektir. 

'11mezse gayri meokul ikinci bir artır r 
na ile s..Hılır ve bedel farkı ve mah- TAViL ZADE VAPURLAIU 
um kalınan yüzde ~s faiz ve diğer M.untanm Ayv•hk poetası 

•ararlar ayrıca hükme hacet kalmak 

. . . ~, l" t ızın memurıyetımızce alıcıdan tah- e a m e 
ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki " 

rt tahhakuk etmek kaydile üç defa _ , 
ğrıldıktan sonra gayri menkul en • - Yal)Ul U 

ok arttıranın üstünde birakılır. Şart H p b t 17'd 
" kkuk etmene arttırma geri bıra-; er erşem e saa . , e 

P alıcı taahhütlerinden kurtulur Sirkeciden hareketle Gelıbolu, 
teminatta kalkar. Ç;ınakka!c Küçukkuyu Al-

S- -- A rtınnanın birinci veya ikin- .. ' . , . 
olmasma ve gayri menlc\ıte teallilk tınoluk, Edremıt, Burhanıye 

• Kanuni l-1kka ve satışın tarzına ve Ayvalıjta aLimet ve av-
e ' er r'lar det edecektir. 
Muterak ~ v 'gl, Belediye, vakif 

lı. ten} aıttır 
A bırın~idir. Yazılan maa 

v rırla gö terilen 18 / 
1 tanb ' 4 Uncu ıcra 

ışbu ilan ve gos 
n1;mc i dairesin· 1 
''1.Ur 

Yolcu b!1eti vapurda dıı 

verLır C'u'!la akşamı Edremit 
y ılcuları trr'le yeri rlrıllr 

Ad·cs · \"cmiştc Ta,iJıade 
biraderler tdon lstanb~~ 2210 

.... , ..... u ................. .. 

ır===~-----------

. 

PJıı '11indinııetfıl 'lım bulunduRu fcvbl!:k lwcklı ve bah' ettikleri biccümte. 
rcvaiı ile beraber yeııi Chevrol•ı'nın d• 6-sitindirli, uzun omürlıi, csbabJ 

mrwıi cami ve •ktisatlı bir otomobıl oldutunu dcrhaur edinız 

Kıvmece gore ehven (ıyetli bir 
otomobili istra etmek emin bir usuldur 

• 

Chevrolec Kıvmecinin Mizanı 

2h'-cn fi.yedi omcnobtlin bymctiDi takı.it Cu cv'ltt ıc:tkı~ ılc 
c:tmef:ıe ch-cnş.U 10 adet cvslf ••• tfrRADA bulununuz. 

a.~• 
.,... 
'""'•· 

1 ft·ıı.ılınJtrh IPOCOf, a-194ir'.ı: ... ti1Nlokıp JUk.wt. wr'• dqhlm o l\ı.ı IM'IC , 1111111 .ur•.tıı: ~r, cal..-a ovv.ıfi •·wfııt< ·"''•"' JıtMrn~ ..,...., 

2 y,_. F ... WOlmJat dt ....a.a t*- o.iıcd .. , -- ract111 o ........... ıa .. _ .. 
3 •P .. ~ ._uı bul..d ıiV pbi atı.bı .......... cı:N+ ddıılı 

kıı1oua. "tU9 ~arW, a..t)'A INW ddi Uıııa.ı IO'\>blh, """"' o 
.. Mı.ınuu ltbwdıı \nb' tJ.IR:, lilıdmıf liı'•ı, tobf daıı::biyon nUrn.ı. 

•"'clatcl 6rcıdı:ıı """"' o . 
5 SGıi.ı ,, purOsıôs ('alrprı 6~dı -- ~çdi.kab.}llıpC.M sıilll')d· 

hl "'·~ t.ıoılnikri. 
.._ .. o 

6 Şası.ıun artta kısmıN ıcehıı cdıkn. em111)'(tjı DCB.un dq:ıosa, ~ ıtıy.yı 
ıQ"ıkh tıtı:mryca maılt Oıa QllU. -· o 

7 O.W u <.ah"t(l~nu ,,....,.rı. DOn wh~ıılıkıdm d.ıha k btWlQ ~ 
>4 ı.nfipıı 'tf"dd. pucabnnaı chftrı•y~ 

-~· o 
8 Daımı btt 'llmtt ._....,.,ytt bıı!lt, bit ~lilı k'mnu:uwrw ~ blnpk o Jtdd pııtghn ~1\1 M"""'"' . 

9 8aıun l\li..mbft .. tı.ıv.a ı~. ~ ıulumt:.\ı. •·vv- ll\at\alı 

o Oft l.MAı. abloa ii1cnnı:- "'"'-P ~ hlırartt konnotu -c sun-
... bt hu)ıY& ba CMIJINJhlla Miı bu.lundwtw IMDJ"lat """'' 

10 Genen! \1tıeor\'ua T«nibıı: S.ahaınıdl ettrUbc ft tapiı ~ıco Gcacraı o AlQCOr'\ ıum~ı. "' .......... 

Bır çok kıtn!e1cr OtC\mobil İ)trl cttik.le
rınde, yalınıı ısim vcyahuı 6ycri •>rra 
c:tmekdc ofup, bu suretle ıyı bır maı.. 
..ıtıp oldu~ların• uhip olmakdadırlar. 

Ehven fiycıLi bıf' utomobılı kı_yme/~ 
p~ noktası nokıa..,uıı mukayese ederek 
l\tra cunck en salinı bır usuldur, Fatin 
~tiştcrilrr y.;alınız Kıy111ellen1 gayrL~ınl 
&rlu ctmcmckJcJırlcr. 

~jımdr Chc\·roleı Kıymcunin Mi.anını 
tetkik e;!İniz. 1930 modclı ahı 'ilindııli 
Oe:vn,lct'dc paranıi'.a mukabıl ne kadar 
f1.1.la mczayaya n .. ~~hüp cdcccgin1.1.i tayin 
ediniz. Bund<Jn pc-k ı.iyadc memnun 
ve mutcşckkır kal>caksınız. ş;,,,J; kale
oUnidc pilarıı teıkık cdiniı. 

Bilahırc en vakın bır \..h•vrol.ı a..,a
U.!ına giderek- kcndı~ıodcn bır serbest 
gczınıidc bulunın:ığı ıakp ediniz. Aylık 
taksıtlc Oıcvrole-'yı nasıl satın alabile .. 
cc:ğuıvc daır accnıııdan uf ıl aı ı.okp 
~diruz. 

I . . . 
1930 ı\10DELİ ALTI SILINDIRLI CHEVROLET 

TÜRKiYE -'CENTı\LıKLARı 

l.t;:tfj ·H~lt 6 ş.,,.,.d.._, ~ Gar.ır, Ptmg.Jn. lsrANBUL., lf At.,.,, 8ry, ANKARA, Kının•• Yddı: Afüetiun, MF.RS/N• 
~-E. zT"'(JR, HıJl•rrw~"' Car1ı~ı ıı·11, IZMIH., MiıJt• La.k tı-f,Juıuı HAl'R./ (!>'Alı Vılıı\fırJııııııfa Alı /üylv,VAZI A'r'lı\IT.AP.. Ald' 
~ııB "'' o"~'" Yq:<rılcrı, SAMSLJ,'I/, Kumru ~ıJ'.lt L>ul>..r M.P.m<ı (;., Cr;;;urıunlu Zade AhlllWt tJr,1,,-, TRABZON, do'.,ul 8.:1.11 Z.J• 
Nurı CJI'• K NY.t, Tur• T,aı, $ırA.ı:rı, A.'VTALY~1, fmllM lg.f• Alı Kdmiı ür M.Jttamıl.uı, K.AYSt'R/, llJwt Z~ /lw»t & K.CMI' 

lfA Zudcı l.'7nfnl Do·W. KAS r MIUN/, ANIJol M11corı, SiVAS. 

Baylar Ta~i~i olınat isteJen lise mezunlarına 
Yüksek Baytar mekt~bine bu sene 40 lise 

mezunu alınacaktır. ektebin tahsil müd
deti sekiz sömestire olup leyli ve meccanidir. 
Talebeye elbise, çamaşır ve cep harçlığı 
mektep tarafından verilir. 
Hükümetın lıayvan islah ve çoğaltılmasına 

fevkalade ehen1miyet vermesinden dolayı 
baytari tababet mesleğind~ gençlerin istik
bali temin edilmiştir. 

Vil.iycdcrdcn talip olanların yol masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar hemen şim-
dıden mektepte kalabilirler. 

Kabul ~artları: ' 

A - Lise veya maarifçe lıoe derecesinde musaddak mektepten mezun olmak. 
B - Tıırkiye Cühuriycti tabaa,ındJn bulunmak. 

C - Ya~ı on <ckizden aşagı ve yirmi beşten yukarı olmamak. 
D - Sıhhi ahvali tah,ile ve ata binmrjte müs~lt olmak. 

llu şartları haiz olanlar istidalawıa: 
A - Lise ~~lıadctnamdcrini. 
B - I'iufus ıezkcrclerini. 
C - Polisten musaddak hü;nt;hal vesikalarınL 
D Dört at'.et kartonsuz vesika fotograflarını, 

bağlıyarak lstanbul'da Sellmiyc'de Yiiksek Baytar mektebi relctörlıijtüne, vilAyetlerde Baytar müdiirl· 
yetlerine miiracant etmelidirler. 

Mekteh~ kabul olunanlar, hizmeti nıecburiyelerıııl ifa edeceklerine dair Noterden musaddalı: numune 
veçbile , taahhıitname vereceklerdir. 

I L .\ L 

Adapazarı Bankasının mutasarnf 
olduğumuz hisselerinden alımış ade· 
dini muhtevi iki yüz yirmi d"kuz 
num<rolu 17 ş:~at 1129 tarihli mak· 
puıu zaye" k. \"en isini alacağımız· 
dm mezkOr kaybolan mıkpuz iptal 
olduğunu 11.tn ederi«. 

inşaat idıırei ennlı •sl 
i\k'ımeı Galip ve l'c cizıd~ 

lbrahıın Calip 

Satılık denizden dolma 
yer 

lstanbul Deflordarlığından: 
No. 24 Manutır ıokağı, 

Suadlye, Erınklly, 4 numaralı 
tarla yanındll 1229 arşın bedeli 
dört senede ve dört tak itte 
verllmık şartile kıymeti 1037 
lira satıf açık arttırma 1 A&us· ı 
tos 930 Parartesl 14,5 Defter-
darlıkta. (M 278) 

~lürettiplere iş 
Ankarada l larldye vekaleti mat· 

haasında bıuılacak bazı risalelerin 
bir en.tik tertibiye i bir muteabblde 
v•rlccektlr. lstiyenlerln şeraldnl an· 
lamık ve teklillerlni yapmak üzere 
(20 temmuz 930) pazar gUnUne kt· 
dar her gün ıaat ondan on lkıye 
kadar Istar.bul \lllyctl ınatbuaı me· 
"'qrloğunı milrıcur "lmeleri. 

Her nevi 

ı 

ELEKTRİK 

vantila-· 
törleri 

1 

~ı l Ti E ~e: . ı 

fEBE~ilE 
,,. ı 
! ı 

~! satılır. 
it 
' • 
1 

Metro Han - Tünel 1 
meydan~ Heyoğlu 

- Elektrik evi . 1 
Heyazıt • lsıanbul j 
Muvakkithane cad-

desi No 83 

Kadıköy • Şirketi 

Hayriye ;,kelesl No 
10, Üsküdar 

- .. _, ... -- ------- ' 

a • 
t ve kal etinden 

İlk m;ıatıim m,kteplerl için bir hıfzıssıhha kitabı IAzımdır b ' . . .urap afağıdııki habislerl havi olacaktır: 
Sı~"at, hıfzı şıtıattan maksat-sıhhat ve marazın tarifi. Sebcb 

emraz, envaı ve vesaiti sirayet, mikrop, bakteri, tufeyl, sureti 
ınharrisl. 

Su: l(ebili şUrp suların evsafı, su membaları, mülevves sulana 
nıuzırratı ve tnsfiyesl, ıu ita intikal eden emraz. 

Hnva; Tenelflis, havanın terkibi, teneffüs ile terkibi havada 
hu ·uıe gelen tegnyyorat, lıavnyı mah.ur, bumuz ve bamızı kar 
bonun tehlikeleri lhtinak ve tcsemmüm. 

Havayı nesimln tazyiki, tazyiki nesimlnin tezayüdü .,. teaaka· 
sunun uzviyete te.iri. 

llavayı nesiminln hararetl, güneş ve hararat çarpması. Bllru
det ve ziyanın mikroplara tesiri. 

Havanın toz ve mikropları, hava ile slrayed emraz. 
Melbusat; mensncatı muhtelifenin kıymeti ııhhlyasl, n•klly•tı 

harurlye, elvan, elbise intihabı, ayakkapları. 
Tegaddi; ihtiyacı tegaddl, tayini gıda, ağdiyenın envaı; eder 

ve kıymeti gıdalyelerl, süt, peynir, nalme, ve kışrlyeler, yumurta, 
yağ hububat sebzeler ve kıymeti gıdalyelerl, meyveler, baharat, 
konserveler, m ıılıtellf konserve usulleri. Ağdlyenln ta&tlfl. 

Ağdlye ile, te emmDm, etlerde mevcut tufeyllt. 
Limonata, kahve, çay. 
Metrubatı kOullye, meşrubatı mütebammlre ve mUtekattlr•. 
KOulen tesiratı, dalllkOul ve tevesıUOne kartı lltlbazı lc•p 

eden tedablr. 
Mesken: Tayini mevki ve teveccOb. Tenvir ve teshin. 
Emrazı sariye hakkında ma!Omatı umumiye; Emrazı aarlyenla 

intikali mikropların İftlrakl, maraza istidat, Şarbon mikrobu. 
Muafiyet ve a~ı, difteri mikrobu, sirayeti, serum ile tedavi. 

Emrazı sariycden slllllrriye, kolerln, hıımayı tlfoldl, humayı 
merzağı ve habise, lekeli humma, veba, darOlcerp, darlllofrenç, 
çiçek, kızıl, kızamık, kazıklı humma, kuduz hakkında malOmat vo 
bunların avamlll mnrazlyelerl, arnz, devri tefrlbl ıurctl sirayeti 
tedabiri telıaffıızlyesi. ' 

Us'" tnki-ıı; Harıırctl ratıba ve ylbise ile takim, etUzler, alel• 
tlmum muzadı teaffün mııhlulllt hakkında ma!Omat 

Evride ve şeravln lıakkındn maıamntı mufassaıa. 
Yarntarın ııuretl tedavi 1, yaradan akan kanı durdurmak. 
Yaş pansuman kuru pansuman usıılleri. 
Yanıklar hakkında lzahnt, yanıkların, envaı, hnflf, vasat n 

olduğuna göre tedavi ve tedablr. 
Çıkıklara ve burgutmalara karşı yapılacak tedabir, Teıemmum 

fedlt edenlere yapılacak tedablr ve tedavi. 
Semdar gazlar ile ihtlnak edenlere yapılacak tedablr. 
Suya daınp aıaımı ihtlnak henüz başlamalı. Ozero olanlara vey• 

bayılanlara yapılacak tedablrt acile. 
Yılan, köpek ve emsali hayvanlar tarafından ısırılanlar• ya· 

pıtacak tedablr. 
lnclmat edenlere tatbik edilecek usuıo tedavi. Tenerru8 u ıunaı 

hakkında malOmatı muf11ssala. 
Çiçek, kolera, bummayı tifoldl, atılarınıa ııuretl tatbiki. 
Kitap iki yoz sahifeyi ıteçmemelldlr, 
Bahisler gayet açık ve vazıh bir lisanla tevsi edilecek, ve met· 

nl tenvir için münasip resim ve şekiller bulunacaktır. 
kitap muıılllm mekteplerlnln dllrdllncD sınıf talebesine hitap 

edeceğinden progr•mdakl bahislerin bu 11oıf aevlyeslne &öre bir 
ilim vermeyi istihdaf etmesi ve pedagojik şartlara uygun olması 
llzımdır. 

Her bahsin sonuna talebeye telklnklr tesirler yapacak, onları 
sıhhat meseleleri Dz:erlnde dtlfUndUrecelı. usul ve meaeleler konul· 
ma~ı çok faydalı olur. 

. !(itabın telifine bir numune olmak Uzere Ameriknn mektepleri· 
nın en yeni hıfzıssıhha kltaplarınıa gözden geçlrllm J tav iyeye 
şayandır. 

Bu kitabın yazılması aç ay müddetle mllsabakay• konul mu ur. 
Müsabakanın nihayet gllnU 31 Atustos 1930 dur. 

Maarif Vekaleti bu müddet nl.bayetlnde tevdi edilecek müsved
deleri salahlyattar bir heyete tetkik ctılrerelı. eıı iyi yazıtmı' olan· 
!arın birinci ve ikincisi muallim mekteplerine ders olarak kabul 
edilecek ve birinci tcllf hakkı Vekaletçe satın alınmak surctllc 
bastırılacak, ikinci 1 yalnız kitap il teslne ithal olunarak mllellifl 
nakdi mUklfalla taltif edilecekllr. 

KA ON Alman Kitaphanesi 
Bevoıtlu Tıınel mcyda:ıın 'ft 52J 
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Devlet Demiryolları 
aresi ilan tı • 

1 
259 kalem tıbbi ecza ve sa•r malzemenin kapalı zarfla milnakasau 4 

A~~sıos 930 pazartesi günü saat 16 da Ankara De,·let Domlryolları idare· 
<ıinde ya;:-ılacaktır 

'\lu~ · asaya iş Irak edecekierin ıeklıf mektuplannı ve muvakkat temlnat
lan!L ynl günde saat 15,30 kadar münaka'8 komlsyonu k tiplig-ine verme· 
lerl lizımdt 

1 alipler mtinalcası şartnamelerini Beş lira mukabilinde Anlmada, ve 
Haydarpaşad1 idare vcınelerinden tedarik edeblllrler. 

.• * * 
Kayseri Poz bo!Qğü altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla münakasası 

JO ttmmuz 930 çarşamba gtinil ıa•t 15 ıe Ankaradı Devlet demlryolları 

ldare inde yapılacaktır, 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ~• muvakkat teminadannı ayni 
günde saat 14,:lO a kadar münakasa koınlsyonu kltlpll/l;ine vermeleri 
llzımdır. 

Talipler milnakasa şarmame1erinl Uç lira mukabilinde Ankarada ve Hay· 
darpaşada idare veznelerinden Kayseride Kayseri • Sıvas inşaat müfettişli· 
~irdcn tedarik edebılirler. 

Diyar~ekir YilaJeti Daimi encüınenin~en: 
Viltyet numune çiitliği dahilinde yapılaC4k olan 41853 lira 36 kuruş 

bedeli keşifli \ilAret müşterek aygır deposu inşaatındaıı 15000 liralık mık· 

darı 929 mali şene i zarfında talibine ihale olunarak yaptırılmıştır. 930 se
ne ı 1 ·:ıdc de cıvar vllAycılerirun bütçelerindeki muavenet• nazaran 20,000 
m darını- inşaatı JO giın müddetle mür>aka aya vazcdilerek 30·temmuz·9.30 
tar' ıne musadi! çarşamba gunil saat 12 de kapalı zarfla ve münakasa ka
nunununa re, IKan ihalesi ıcra kılınacaktır. Proje keşifname ,.e f•rtnam8'ini 
g<-rmek ısıeycnl rır vıllyet daimi enclimenine müracaat eylemeleri. 

Yil3Jel ~ainıi en cuınenin~en: 
VilAyctler 9JO senesi bütçelerinin bir arada tab'ı ve tcclldi 

kapalı zarf usullle 20 temrrnız 930 pazar günli saat on bire ka
dar mlinaknsa;a konulmuştur. Taliplerin teminat ve teklif mektup
larını vaki muayyene kadar encümene tevdi eylemeleri. 

YilaJel ~aiıni encuınenin~en: 
Bedeli keşli dokuz bin aln yüz doksan lira altmış beş kuruştan 

ibaret Yalova mektep binasının tamiri kapalı zarf usulllc 20 tem
muz 930 pazar günü saat on bire kadar münakasaya konulmuş
tur taliplerin İdarei hususiye baş mlmarlığındıın alacakları ehliyeti 
fenniye vesaikilc teminat ve teklif mektuplannı vakti muayyene 
kadar encümene tevdi eylemeleri. 

Posta T. T. U. M. leva
zım müdürlüğünden: 
1- 160 tonu Ankara'da umum müdürlük binasile Ankara telsiz ls
taS}onlarına ve 65 tonu telgraf fabrikası ve lstanbul telsizlerine 
alt olmak üzre mübayaa edilecek olak "225,, ton kok kömurü 
kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

2 - Mevaddı mezkOrenin 31 Temmuz 930 tarihinde ihalesi 
icra kılınacağindan taliplerin şarmame almak için şimdiden, f&rt· 
namenin üçüncü maddesine göre ihzar edecekleri teklif mektupları 
ile teminatlarını tevdi için de mezkOr tarihe müsadil Perşembe 
günü sııllt 14 de İstanbul'da Yeni postanede miibayaat komsiyo
nuna müracaatlarL 

lstan~ul erket nıualliın nıekte~i nıu~urlu
ıun~en 

ı - i\lektcbimizde lise, orta mektep, imam hatip mektebi 

mezunlanndan mesfeğe yeniden gireceklere münhasır olmak ve 

19 Temmuz 930 da başlayup 4 Eylül 930 da nihayet bulmak 

üzre meslek "A,. kursları açılacaktır. Bu şeraiti haiz olanların ve

sııiki llc birlikte 19 Temmuz 930 tarihine kadar her gün saat 1 O 
dan 1 ı Jr~sında Erkek muallim mektebine miiracaatları. 

lstan~ul timanı ~a~il ~ı~~iJe Merkezi 
~a~ta~a~etin~en: 

40 :\det ltlılfıl r torbaH 
950 :aç J:ğen 
150 ~ Saç mangal 
100 ,, Saç ayağı 

Yukarda cin -!eri ve miktarları yazılı dört kalem it!Afıfar mal
zemesi aleni mtinaka~a suretile miibayaa edilecektir. 

Münakasa giınii 24 Temmuz 930 tarihine mlisadil per~mbc 

günü saat 14 olnrak -teshit edilmiş olduğundan taliplerin merkezi

mizde mevcut numunelerini görmek ve bunlara ait şartnameyi 
almak iizere her gün Galatada Karamu>ta!a pa~a rnkağında k&in 

merjrezlmiz ı,.vazım memurluğuna ve ıniinakasa gumi de ihale 

komisyonun:ı mıırac.fiatları ı ıln olunur 

BU YÜK 
TIIYlHE PIYlNGOS~ 

9 uncu tertip 
Iİ~Cl KEŞlBE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşidelcr, 'Tilayet, Şehre
maneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı bankaları 

murakıpları ve halk 
hıızuruııda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan numaralar 

tekrar dolaba konınaz 

F. İ. L. M. 
FABRICA ITALfANA LAMINE • MILANO 

müspet ve menıi milntahap Fcrrania Röntgen f ilimleri 

GELMİŞTİR 
Tütklye umumi acentası Umberto Relorzo 

1 Telefon Beyoğlu 4340. Bevo51u posta kntnsu No 295 

Istanhııl mıntakası sanayi mıı
dürlüğiindeıı: 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade eden iınai müesseseler eshabına; 
TCfvllti Sanayi kanunundan istifade eden sınai müesseselerin 929 senet 

mallyasl zarfındaki lma!Atının tesbltl için iktisat VekAletl Cellleslnden gön· 
derilmekte olan imallt beyannaıı: el erini almamış balunan müessese sahip· 
!eri beyannameleri almak üzere derhal idareye müracaat ederek beyanname 
almaları ve bu beyannameleri Temmuz 930 nihayetinden eve! doldurarak 
ıevdl eylemeleri tebliğ makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Samsun vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - amsun ziihreviye hastanesine mukı~zi bir kilo Neosal

varsan Temmuzun yirmi yedinci pazar günü saat on beşte ihale 

edilmek üzre alent münakasaya konulmuştur, 

2 - Neosalvarsan seri olacaktır. 

3 - Bedeli muhammeni bin yUz liradır. Talip olanlar mUza

ycde, mUnakasa ve ihalAt kanununun yedinci maddesine tavfikan 

yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate itasına mecbur· 

durlar. 

4 - Talip olanların mezk~r gün ve saana Vilayet daimi encü

menine müracaat eylemtleri Han olunur. 

5 - Münaka<a şartnamesi cncumen kalemindedir. 

6 - Şartnamenin bir sureti lstanbul vilayeti Sıhhiye müdllrlii

ğüne irsal kılınmıştır. 

Ticaret ·ve Za~ire ~orsası 
intihabatı 

Borsa intihap hey'etinden: 
21 Temmuz 930 da milddeti hitam bulacak olan Ticaret ve zahire 

Borsrn heyeti ldaıe•inin tecdldcn intihabı icra edlleceğlndtn intihap etmek 
ve lntihap olunmak salAhlyetinl haiz olan zevat ve müessesaon esamlslnl 
havi llsteler 15 Temmuz aalı gilnU sabahından 17 Temmuz per,embe günu 
akşamına kadar Oda ve Dorsada asılı bulunacaktır. Rlr itirazı olanların bu 
baptaki itiraznamelerlnı perşembe günü akşamına kadar Ticaret Odasında 
8 numarada intihap hey"eti katibine tevdi cylomelrn ilAn olunur. 

Milnalı:asa 

Taribl Günü Saat 
12000 T•kım kışlık elbise Biçki ,.e imallye~I 21-7-930 pazarıeal 10 
15555 Çift dolak " ,. " ,. " ,, • 

ISTANBUL VILA YETi 
15555 Ad<t ierpuş • • ,. • " ,, • 

DEFTERDARLIK iLANA Ti 1 12222 Adet kaput " ., 21-7-930 pazartesi 14 
Kumaşı imalathaneye alt olmak üzre yukarda cinsi ve miktarları yazılı 

Melbusötın kapalı zarf münakan usulile lstanbulda Jandarma imalathanesin 
iııı•••••ll!l•••••••••••••••••••lli ce !maliyesi ve münakasa zımanları hiıalırında yazılıdır. Şartname ]andır· 

Bakırköy maln1ü<lürlüğünden: ma lmalathaneıinden verilir. Teklifnacenin tarzı imf&51 şartnamede miln· 

Satılık arsa derıçtir. 

Bakırköy Kartaltepe mahallesinde numara 

!1 Nevrik Hanım ve Nersis Beyden metruk 

bir dönüm iki evlek 249 zira kiymeti muham-

minesi beher ziraına elli kuruştan cem'an 1324 

lira Elli kuruş bedeli dört taksitte yüzde 7,50 
teminat akçesi satış muamelesi 28-7-930 salı 
günü saat 15 te Bakırköy malmüdürlüğün
rle yapılacaktır. 

Kars Defter~arll~ın~an: 
Kar 1 \' USL 'pa<a mahal esı 1den Gazi :\luhtar paşa caddesinde emvali 

metr eden le, k ~i dt<n oda hlr salon lkl Korıdor iki odunluk beş maıbah 
tabtani dort oda ı l lıor;dor tir ahı· blr havuzu şamil 427 /72 numaralı 
nar.c~ bir neJc Uç- ,,. h.v taks. ıle ödenmek Uzıe 6000 Altı bin lira 
k ym t 'ıh :ıin cdi erek JO " 930 .arihinden it.haren otuz gün müddetle 
kap ~ f us~lik .ıüzavcdcye konuımuıtur 'fılip olanların Kan Defter
dJr •ğıro ı cı ır .. -.,n,1 .. ., •14,ıı ... , ırıur 

* * * tLA N 
1000 lll 1500 adet tahta sandık kapalı zarf usullle satın alınacaktır 

munakasa 22 temmuz 930 tarihinde salı günU saat 14 te jandarma lmalAt· 
hanesinde yapılacaktır. Şartname gedikpaşa da lma!Athaneden verlllr. Tek· 
lifnamenin tarzı tahriri fartnamede münderlçtir. 

Beyoğlu dördllncU ıulh hukuk 
mahkemeslndern 

Terekealne mahkemece vazıyet 

olunan Arıin KÜÇÜKY AN efendi
nin beyoğlunda lı·ık!Al caddesinde 
(38) numaralı mağazada mevcut bak
kaliye e~yası oldukları gibi topdan 
açık arttırma ıuretlyle satılacağından 

talip olanlann satı' günü olan 20 
temmu7. 1930 pazar günü saat 17 de 
mahallinde hazır bulunmaları ve eş· 
yanın cins ve müfredatını anlamak 
için 930·70 numaraslyle Beyoğlu 

.dördüııcti sulh hukuk mtbkeD1esl 

kalemini: ınüracaat eylemeleri )Uzu
mu lltn olunur. 

Merkezl Avrupada intişar eden 
ve lstanbul'da bir acentalık tesis 
etmek arzusunda bulunan mühim 
fenni bir gazetenin tahrir ve idare 
müdUrlyetl lçin ve milmasll lşlerdo 
çalışmak hem tahrir ve hem idare 
omuruna kAm.llen vAkıf bir mUteh11-
sıs aranmaktadır. Almanca ve Fran• 
llZC4 li<anlarını bilmek şartar. Tek
liflerin "TeX tile et Machlne 8383, 
rumuzu tahtında lstanbul 176 posta 
kı>tusurı tabrireıı 'önderllmeıt - -

ı9SO 

D.r. Horhoruni 
Beyoğlu \ltktep sok•k :-<o 35 

muayene sabahtan akşama akadar. 

Devredilecek ihtira beratı 
• Cstura bileycilerln isl~hatı • 

hakkıuda 14 Ağustos 1928 tarih ve 
Vi!Ayct evrak ki e"lınln 2J627 n~
mırcııiylc m Jkayyet ır.(iracaatla talep 
olunan ihtira beratı bu kere ahere 
frrağ vev• le.ıra -.r • "ceğinden mil· 
bayaasına veya Jst c rına t>lip olan 
!arın Istanbul Yeni Postahane arka· 

-Tahtakurusu, pire, sinek, 
sinek, güve, örümcek, h 
böceği ve sair haşeratı y 

talarile beraber katiy 
imha eden 

sında Türkiye l !anında 18-22 nu· rF;~~r 
merolarında kAin vekili !STOK Efen· ı ... "-T ~ N 
Piye miır>caatları ilAn olunur. .. f J;.' M 

Pertevniyal vakfından: ~ ~ 

~~ 

Kadırga'da Kadırga caddesinde 
53 numerolu arsa ile Köprübaşında 
Valide !lanı tahtında 1-38 ııumeroln 
dükkAn müzayede enakında muhar· 
rer ~erait dahilinde ve yirmi gün 
müddetle a'eni mOza.edeye konul
muştur. \"c\'mi mlizavedc Temmuz 
ayının yirmi altı~ına müsadif cumar
tesi günüdiir? Kiral:ıma.k isteyenlerin 
\"e\'mi mczhiırd• ;aal on beş· kadar 

lstaııbul l~vkaf müdürivetlnde Per

terniyal \'aklı idaresine veya encü· 
mene müracaat cvlc!n,.leri. 

DİKKAT EDİNiZ, HER NEVİ EV 
EŞYASININ LEKELERİNİ Vİ1ıl 
NE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR 

T•Ktnhr, ffMk lıalaılı kaflaı, ••faklar, 
pbllar va lı.qıklar Ylm Uı t•alınlıca bir 
Mnlttft parlat. 
Vi• ~ıı.rı. clni,.rl,,. " .....-ıan 
,. ttffl taıu .. tan•ı t.•lıhf. H., dllrlll 
!kir.,. Jll hktMrl YiJn'ln ll'fak Mr •1U11ıte 
byWtr. 
Y .. Mr peıwrı Gurlne tıif • YI• lılfııi•fı 
ft lıtntliıct ıtnll)'lnlL Dlklı;ıt dJM, Jat 
" ,Ullk ... Udlr , ... 11: bJMNJOf. "" 
....ı lffanıı tlknr ••r1u " pnl ıırtnlr. 

Hatu,üsdı her dilrlü tttni•lilı 
için Vim istimal ellini•. 

Ln• Biradcrl"f Umlted, Port Slıalayt, taıUt• 
M .. V!ll-046\A T 

Bundan daha nefis rakı 
yapılamayacağına kani olmak 

için pazartesi günleri saat 14 

16 arnsında bizzat fabrika-

_.,,, !_'.lllt gelip görünüz. 

lstanbul lkinci ticaret mahkeme· 
"inden: 

l\lüflis jakop Nu!usiye ait olan 
melton ve sair yünlü ve pamuklu 
kumasların açık arttırma suretile sa
tılması mukarrer oldue;undan taliple· 
rln 19 temmuz cumarte~i ve anı 

müteakip günlerde saat on birde 
Çakmakçılar da softa ••de hanında 
6 No. lu odaya gelmeleri lilzumu 
i!An olunur. 

Beyop;ln 5 ·ncl icra dairesinden: 
Mahcuz ve füruhıu mukarrer 

karyola, konape, koltuk ve sair eş· 

. yay! beytlye 17-7-930 tarihine mü· 
aadif perşembe gün" saat 9 dın 
itibaren Takslm'de Takıimpı!As apar· 
tımanının 2 numaralı dairesinde bil
müzayede füruht olunacağından talip 
olanların yevmi mezkurda mahallin· 
de hazır bulunacak memuruna mil· 
racaat eylemeleri ilAn olunur. 

Zayl: Tıp Fakültesinden aldığım 
hüviyet varakasını kaybtttim. Yeni• 
ılni alacafımdan hükmll yoktur. 

Tıp talebr•l 506 Z9kl 

IJaima birin 
kazanmakt 

FAYDA naha müessir, daha mükemmel ve y 

ucuzdur. Kokusu latif olup katiyen leke yapma 

!ara, hayvanlara ve nebatata zaran yoktur. FA 

mine dikkat ediniz.Devalri devlet, mllessesatı 
hususiye, Seyriaefain, HilAliahmer, mektepler, h 
sihhat yurtları, büyük otel ve lokantalar, vap 

panyalan FAYDA istimal ederler • 

Şişeıi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 

teminatlı pompuı 75 kuru~. Hasın Ecza 

Toptancılara tenzilat. --· lstan~uı P. T. T. 8. nıo~~riJetin~e 
lstanbul, Galata, Seyyıhlıı, Beyoğlu ve Pangala meraklzl 

moto•ikletll telgraf nıkllvatı aleni olualc münakasaya vazedilmiş 
farmame•lnl görmek lstlyenler her gUn tahrirat kalemino mü 
Münakasa Temmuzun 211 ıncı cumırteıl günü uat l 5de icra 
talipler yevmi mezktırda •t,7,5 nlsbetlnde temlnaa muvakkaıel 
hlben baş mildUriyette mUteşekkll lrombyona gelllnler, 

E NO'S "Frııot S
0

a!l" meyve lozunuu aıun
tazacıen ist1m:ıli cı ı hzzmjam tabıi 

vaı:lfesioi temin ve dol 1 ı ıl-: ı:t· '40llDd bir 
sibhat edam: eyler. l\ ~ln b.rm.r ,.., l::nndao 
i•tıhzar olunan Eno, me;•derın ekser hıvası 
nafia:ıaı cami 7e tesiri tatlıdır. 8ırlkt damla il· 
monsıkıldık•a gayet latif bir Uıııoııat ~lı:tinı alır. 

Sabalı ve ak~ıır bır •n koflehl 
derunıınde bır kahva' ka~tlt oltnır. 

BiLUMUM ECZANELERDE sıı.nuıt 

Yağmur beklerseniz dağ 
Tarlanızı sularsanız hağ oJur 

ı- Her kuvette 2-Kız 

~! NTR IF~J ~:~~~e~ 
Tnluııı~aları ıedu 

Ml f lle maruf 

Tulu 
Rekabet liatlHANdSmFRAN<Kt \T~talŞE~ 

Umuınt deposu: D H b it u k' Şı 
eutz- um o ıyıa ıne (1' 

lstanbul Galata, Karaköy Palas'ın yanında, Posta k~t:.;;u,.su-~ 




