
• 
' 

PAZAR -
27 TEMMUZ t930 -

il inci ICDC, 1'0 1601 

dl 
. ve 

NUSHASI & KURUŞTUR 
•• - e2'bı-......... una., .. ccıııı'IU u n n 11in' a 
lBal!'m-. .. arrlrtı llr• M:eb-•- ItW:A.. .. l"n:UT 

l 

·yalı iki politika 
Beri in 

Bir millete katlanamıyacağı 

~,()Ol . çok mecb~yetler yükleti- c d k • 1 • •• 1 :., ·:·.':!::~;:~.:::~.= enupta a şa ı erın tecavuz-ı Gazi Hz. 

1'.~;~~~;:;:&~ lerine karşı kat'i tedbirler alındı 
e an'anelerin o mılletın ruhuna 

~
1

31'1~~zS:t:ı!~e8:~~~ı!~!a:~~ Ağrıda/\-ında· tenkil hareketinin önüne geç-
niş an'aneler,kolay kolay terke O 

":0 ~e:~~fiA:ı::e~rö~1fe!~- mekiçin yapılan teşebbüsler akiın bırakıldı 
Y (lllÜ, irkildi. Şimdi ~~dını top~
' ıor; gaip ettiklennı toplamaga 
I lı9ıyor. 

edı Almanyada her vatandaşın 
k yesi aşağı yukarı b~d\11'. 1h: 

En azıh rüesadan Ferzendl yaralandı, elyevm 
Makü hastanesinde tedavi edilmektedir. 

r :ilftf noktası, bu gayenın hangı BAY AZIT, 26 (Şark muhabirimizden) -
ha sıtalarla istihsal edile~i~ece~ Şark ve Cenup hudutranmızda biribirini takip 

tinde toplanıyo~. _0!1?I1 ıçın .sı.; eden vak'alar üzerine C~up hu~ut ~a;akol-
1asl fırkaların bınbırıne zıt ıki !arımız esaslı surette takvıye edilmıııtır. Şa-
1olitika arasında mücadele et- , kilerin hududumuza vaki olacak her hangi te-

' 'klerini, bu mücad . .1;.ni;ı .7':: cavüzlerinin muvaffakryetle neticelenmesine 
.. yeni bir tezahunınil goru- imkan kalmamıştır. 

ıoruz. Zeylan tenkilinden ve "Çaldıran,, da baş 
Almanyada. s_ulh cereya~r, gösteren hadiseden sonra dün bildirdiğim veç

ıulh ve itılaf fıkrı kuvvetle Y1:- hile Musul hududundan Barzan şeyhine men
~ or. Bı doğrudur. Fakat dog- sup beş yüz atlının Hak8rinhı " Oratan ,, 

~ olan bir şey daha varsa ~ ?a nahiyesine tecavüzü hep Ağndağı hareketini 
k ·ı İngılız ' · · e' .enede s~ sen mı yon . durdurmak ve hiç olmazsa bızı başka taraf~ar-

ırası tedıyeye mah.k~f edılen da meşgul ederek buradaki harekatı mevsım-
1 · 'iletin sulh ve ıtıla arzusu . . .. · · ır mı . 1 sız bır zamana tesaduf ettırmek gayesıne ma-
r. nekadar kuvvetlı olursa ~ s:, tuftur. Fakat bu tecavüzler alınan kat'i tedbir

u ıztıra~aduzu~kzan;:att: b~- ler ve tertibat sayesinde neticesiz kalmıya 
namyacagı ır., ı .. d 'lk" mahkfundur. 

hk.miyet zıncırın en sı ı- d . . . dd 
a u . . ceğidir Seneler enben hızı manen ve ma eten 

nıp ~urtulm~~ ıstıy~ A~an izrar eden Şark hududu meselesi kökünden 
~?r kaç g~nMevve 1 Hinden- halledilmek üzeredir. Şark vilayetlerimizin ti-

d Reısı. Devletı a~~,:ımeti ara- caret hayatı da inkişafa kavuşabilmek için 
~burg ıl~ Pı;ısya h~d u Bu hadi- böyle bir neticeyi sabırsızlıkla bekliyor. 
ında bır hadıse 0 u.l • Ağrının 4000 metre yüksekliğindeki yay-

tf karda izaha ça ıştıgımız . n ~e~ yu . . ' 'k. h 1 f ruhi- la ve kovuklarında bannan asiler tayyarelen-
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Şarh ı•e Cenup hudullarımı7.'ft1 harllnH ,, ıkı polı~ıkan•ı:ı• 1 1 hu~~~ür Al- mize makineli tüfenklerile ateş açmaktadırlar. 
"' · n bır nevı teza · . • 1 · • 

yem d ski muharipler tara- Bu çetın mukabeleye ragmen tayyare enmız Ağrının etekleri çe"nber irine alınınca Ağ-
manya a ekı"l eclı' imiş bir cemi- yayla ve kovukların üzerlerine yakından uc;- > 
fından te . h . b b 1 nda karargah kuran 2siler memleketımiz da-
yet"Çelik, mag· ferliler" tesmiye mak suretıle yangın ve ta np om a an a~ 

h,ı·.,den hiı, hh haber alamamakta civar kaza dilen bu cemiyetin her tarafta maktadırlar. 
t -ilatı mevcuttur. Renanın Şakilerin er azılı rüesasından Ferzendinin vt Köylerde kendilerine ist•hba ıifesi gören 
· galinden ooıını ,j gal _ordusu }: . .:anıp: • M~:tıı,, ı. • edavi altına • lı :ıı yardnn! rından ı . h.nı ~ı ı,.,1?1aktadırlar. 
burada cemi~etin teşkilatını da almdıg• tceyyut et.'llıştır , Agndağı harekatı ba51amak uzreclir. 

faaliye- ............................... ......., ......... .., ..................................... • • •' "" .................................. ,........ · .. 
ıttı onun 1 arpcuyane 0 ı 

tine.meydan verı_ned~. Şi.~mıi.bıı Intıkam maçı 
emleketın tahlıyesı uzerıne 1 

'Çelik mağferLler" cem_ıyetı 
yeniden faaliyete ~e_ç~ek ıste
di. Halbuki başvekılı bır s?sya-

h .. k. metı ce-
lıst olan Pnısya u u ,! .. 

iyetin yeniden teşekkul.une 
ani oldu. Prusya hükumetın?11 

.ı .aran, :ı-ahız intikamcı, mıl
liyetperver ve müfrit Almanla

hiddetinı tahrik eı_mekle 
k 1 d Reisicumhur Hındena ma ı. . d' 
urgu da harekete getır 1

• 

İhtiyar mareşal, d~~nıdan 
d , Prusya ba vekılı sosy-ogruya ,, d -
alist "Otto Braıın a yaz ıgı 

bir mektupta: , , 

Bugün Bulgarlarla 
son maç .. -·- -

Takımımızdan kati bir 
muvaffakıyet bekleriz 

Türk· Bulgar müna
sabatı hakkında çok 
mühim beyanatta 

bulundular ---Reisicümhur Gazi HL matbua 
erkinımı:ıın, Bulıar matbuat fede 
raayonu tarafından Bulıaristana 
davet edilmesi münuebetile ati
deki mühim beyanatta bulunmuf· 
tardır: 

- "Efcmdiler, Ben Balkan mu• 
harebesinden •onra Sofyaya ata
..,..Uliter olarak gibniıtim. Orada 
en aşaiı bir yıl kaldon. Bulgarlar
la çok ve ailevi denilecek kadar 
yalandan temasla bulundum. Bu 
temaslar bende dikkate ltıyık in
tibalar uyandırdı. 

Bunu, bu noktayı aynca tetkik 
ve tahlile lüzum gördüm, anladım 
ki, bu hiıte Türklc Bull'arın bir 
asıldan gelrnit o1maamrn teıiri 
vardır. Türk, Bulııar ayni menıe 
olan orta Asya yaylasından gel
miş, ayni kanı muhafaza etmiıtlr. 
Daha o zamanlar bu noktayı en 
özlü Bulgarlara söylcmiıimdir. 
Bunlardan tarih cereyanlarını, be
ıeriyet safhalannı takip etmiı, an 
lamış olanlar beni teyit etmiıler
dir. 

Bulgan•tanda yaıadıkça onla
ra muhabbetim arttı. Çok tabiidir 
ki benim Bulgarlara l'Österdiiiim 
bu muhabbet ve meı-butiyet le on 
!ar tarafından ayni muhabbet ve 
ayni hiıle karşılandım. 

O günden bugüne kadar bu 
ciddi, samimi, kardeı yakınlığının 
sebep ve manası da büyük bir vd· 
zuh ve sarahat almıştır. 

Şüph.,iz Türklerde, belki Bul
l'arlarda, dil ve din ihtilaflarını 
yapan amiller olmuştur. Fakat ar
tik bugün, 1930 senesinde, hala 
bu amillere; masallardan, hurafe
lerden, adi politika cueyanlann
dan ibaret hu iırnillcre ne Türkle
rin, ne Türklerle ayni kandan O• 

lan Bulgarln.nn ehemmiyet vere
ceğini zannetmiyorum. 

Size son sozüm: Bulgariıtana 
&idiniz. Onları ıevece·kıiniz.. Sa
mimi görü1ünüz ve hatırlatınız ki 
ben 1912 de Sofyoda bulunmuı, 
kankard ~ Bulgarlarla yüksek 

dostluk yapmıt adamım." 

H. Rifat Bey 
Dün sabah hapisa

neyc sevkedildi 
-·-"-

H. Rif at B. Kenan Beye 
bir mektup gönderdi 

Haydar Rifat Bey dünden
beri hapisanede bulunuyor. 

2 inci sahifede : 
1- Tarihi 1efrlkamıı: Alt P~. 
2- Hartctve Son tıaberler 

1 Uncil sahifede 
1- Alpullu fabrikası 1 atu•· 

tosta teker lttlh aline 
bı.fhyacaktır. 

-

' 2- Tarih encümeninin faaw 
lly•tl 

' 3- Glizol un'atler blrlltl ıon-
' ca luımını JAfvedccek 

~ 4UncU aahifede 
' ı- t'elek 
, Z - lllkAye. 
~ 3- Roman, 

40 milyon marklık 
malzeıne alıyoruz 
Mukavele Almangrupu ile 

imza edilmek üzeredir 
Bcrlin sefirimiz dün Ankaradan gel
di; perşembe günü hareket ediyor. 

1 

Bt1rlln St'flrlmlz Kemaleddin Sami P•ı• ile fahri 
konsolosumuz M. Şnur ve reflk•sı 

Berlin büyük elçimiz Kema-ı muhtemeldir. Diğer taraftan 
leddin Sami paşa ile Berlin memleketimize şimendifer mal 
fahri konsolosumuz Her Schnur, ıremesi temin etmek için bir Al
(Şnur) ve refikaları dün sabah- man grupu ile vaki olan temas
ki ekspresle Ankaradan şehri- lar iyi bir safhadadır. Bu ( 40) 
mize gelmi leru:r. Kendilerine milyon marklık konsorsiyom 
Tütün inhisar idaresi tarafın- işi intaç edilmek üzeredir. Mu
tlan tahsis edilen yeni Sayyat kavelesi bugün yarın imza ecli
muşn ile İstanbula geçerek Pe- ~ lecektır. 
rapalas oteline inmişlerdir. ; Memlekctın iktısadi ve mali 

: Kemaleddin Sami paşa biri' vaziyeti hakkında Ankara'cla ıı· 
nıuharririmize fitideki beyanat- dindiğim intilıa, hilkfunetin çok 
ta bulunmuştur: dogru, haklı ve her halde mil-
"- Ankara'da şeflcriınle gö-/ !et ve memleket için çok nafı 

rüştüm. Vaziyeti siyasiye ve ik-ı esasata istinat eden bir politika 
tısadiye hakkmda gayet faideli takip ettigı hususundaki kana
ve uzun müddet mesaimize reh- atimi bir defa daha takviye et
ber olacak mal\ımat ve esasla mi tir. Bilhassa işi yakından 
ra temas ettim. Yarın (bugün) görmiy,en bazı ecnebi matbuatı, 
Yalovaya giderek Gazi Hz. ne 1 hlikfimetimiz•n siyasetini bazen 
arzı tazimat ve veda edeceğim. tenkit ederler 
Ve perşembe günü vapurla Av- Bu tenkidata Avnıpa'da her 
rupaya hareket edecegim. Ve- zaman şahit oluruz. Fakat bu 
nedik üzerinden Berline avdet defaki temaslarımla aldıgım 
edeceğim. mallımat ve kanaat bunlara kar 

Almanya ile Türkiye arasın- ı çok haklı ve kuvvetli cevap 
da tayyare postaları tesis etmek 1 verecek vaziyette bulunmamı 
üzre Ankara'da yapılmakta o.. temin etmiştir." 
lan müzakeratın yakında intacı (Mabadı altıncı sahifede) "Prusyaya •İl Renanm t".hlıyesı 

.. betile yapılması tekarrur eden 
unase b 1 "'ıma 

t ıihlas bayramında u ~nacag 
1 dair evvelce verdigim vadı gen a ı

" dı"yor Hindenburg Prusya· yorum . . ~-
d ki merasımc iştırak ederse Rcısı 
uınhur sıfatile b zı vatandaşları ka-

Bugün Varna şampiyonu Şıp' 
çenski ikinci maçını evvelce i - ı 
lan edildiği gibi Fenerbahçe 
ile df,ğil gene gençler takımile 
ka~ılasmak surctile bir inti
kam maçı yapacaktır. Geneler 1 
takımı Cuma günü hatır ve ha 
yale gelmiyecek kadar garip 
bir tarzda tertip edilmiş ve na 
hak yere bir mağltıbiyete uğra· j 
mıştır .. Bugün genç takım Fe
"\erbahçeden Kadri ve Alaed- -, 

Dün salıah saat 9 a dogrıı 
bir polis memuru Haydar Rifat j 
B. in Nişanta ı cadesiııde Apo
kar apartımanmdaki dairesine 

Bitaraflar teklifimize 
cevap verdiler .. 

ul ettıgi halde gene Alman vatan
daşlarındaa mürekk P olan ~ski mu

( Mabadı altıncı sahıfede) ..... -- - -
ı'Uektepli/er 
nıüsabakası 

-----
63 üncii haftanın 

birincileri 
Mektepliler müsab.a~asıı~ı~ 

63 ünclih afta birincılıklerını 1 

şrediyonız: 
ı- Galatasaraydan Ekrem 
Hayrı Bey. · •. 

• . 2 _ Darüş~aiakadan 37 .Alı 
Niyazı Bey. 

3 _ DarÜ§Şaiakandan 206 
Muhterem Bey. 

4 - lstanbul Yüksek T_icaret 
. mektebinden 836 Nalıı Mu-

hiddin B. . 
5 _ Darüş alakadan 82 Av'lı 

Ziya B. ' , 
'v'lusa"ı~kayı kazananlar. mev 

ut n fat'ar.nı idaremızden 
aldırab 1 r r. 

64 ıincü hafta 

ilflle ~IBrl'amn tayyareal başında almmış resmi 

ilk kadın tayyareci dün 
şehrimize geldi ... 

Mile Marvan şimdiye kadar 17 rökor 
kırmağa muvaffak oldu .. 

Fransa tayyare cemıyeti resmi 1 rafından neşredilmek üzere 24 
murahhası ve Tayyare sılıiye ciltlik bir eser yazmı tır. 
teşkilatı ıkınci reısi, ilk kadın 1 . . 

tayyareci Matmazel Mari Mar- Matmazel Marvan ehnmız 
van ehrimize gelmiştir den ç~k, memnun ka~mış_ ve bu-

l 909 senesinden beri tayya- ~~n . ıçın Beyoghı. cıhet_ınde de 
recilik yapan ve me ·hur Lata- gıl, lstanbul c.ılıetıı;ıdekı ~te~- -
nm talebesi olan Matmazel !erde oturmayı tercıh etmıştır. 
Marvan, kara ve deniz tayyare- İstanbulda 10 ı;ün kalacak, son 
!eri kullanmak üzere ilk resmi ra İtalyaya gıdecek. oradan 

1 
nihsatiyeyi almış kadın tayya- da memleketine avdet edecek-

Ct'nfler muhtelltlnl t11kıılye recidir. tir. 
d k lan Kadri Allleddln Şimdiye kadar girdiği müsa Matmazel cumartesi günü 

t tce 
0 

' bakalarda 1 7 rökor kırmış, bir Tiirk Ocağında Tayyare cemi-
din ve Vefadan Sami ile tak- çok nişan ve madalyalar almış- yetinin tahtı himayesinde ol
viye ve iyi tertip edilmiş bir,, şe 

1 

tır. ınak üzere bir konferans vere- -
kilde cuma günü sırtımızayuk: Seyahat maksadile dolaşan, cektir. Bu konferansta bugün
lenmiş olan acı mağlubıyetı Sahrayikebiri otomobille geçen kü tayyarecilikle eski tayyare
teliifiye çalışacaktır ... Bulgar. ilk kadın olan Matmazel Mar- · ciliğin umuru sıhhiyede tatbiki 
takımının teknik bir kıymeti van ayni zamanda Nansin tıp gibi mevzulara temas edecek 
yoktur. . Bi.r zamanlar ~lavy~- ve hukuk fakültelerjnden me- ve Matmazelin Balırimuhiti i-

64 ün h .. ft;:ı b ladı. Gaze- yi, Admirayı, F: ~· ~· yı ve nı- zunılur. malide bizzat balonla yaptığı 
~cmizde ç ı;acak haberlerden en hayet Sparta gıbı dunyaca be· Fransızca, İtalyanca, 1ngi- cevelanın tafsilatı verilecektir. 
truhı , r · ı ı:cip önümüzdeki nam takımlarla muvaffakıyetli lizce, Almanca, ,,e isperanto li- Matmazel Ankarayi ve sair 
tumarte~i akşamına kadar ~a- maçlar yapmış olan takımları sanlarına maliktir. Vefatından şehirlerimizi de zivaret edecek-
ıetemiz Miisabaka memurlugu- 1 (Molıadı altıncı sahifede) «onra bir cemi\'Pti h~vri•'e ta- tir 
na ı:;ond!'r J-1 ~"' 

Maydar Rlfal Bey hapis•-
ne11t giderken 

giderek mumaileyhi Adliyeye 
teslim için emir aldıgını söyle
miştir. Haydar Rifat B., me
murla birlikte Adliyeye gelmiş 
ve biraz sonra ilamat daire~in
dt" kendisine mahkfuniyet ka
ran tebliğ edilmiştir. Haydar 

( Mllbaılı alı ıncı 5'1lıi fcıle) 

~Tevfik Kamil B. Ankaradan avdette 
cevahımızı tebliğ edecektir . 

Muhtelit mübadele komisyo 
; nu Türk heyeti reisi Tevfik 
Kamil B. henüz Ankaradan av 
det etmemiştir. 

Tevfik Kamil B. Ankarada 
ekıpler meselesi ile me gul -
dür. Heyeti murahhasamızın e 

· kipler teşkil edilmemesi ve 
etabli vesikasıtevziati ile 300 
bin isterlini alacakların tesbiti 
işi ile poli merkezlerinin meş
gul olması tarzındaki teklifine 
bitaraflar cevaplarını vemıiş- -
!erdir. 

1 Tevfik Kamil B. tarafından 
Hariciye Vekaletine arzedilen 
bu cevapta ekiplerin teşkilin
den sarfınazar olunması esası 
kabul edildiği, fakat bu işle
rin komisyon tarafından yapı
lacağı, polis merkezlerine tevdi 
l!dilemiyeceği söylenilmektedir 

Hükümetimizin bu mesele- Bitaraf azadaıı •• 'ıuieno• 
ye verecegi cevap henüz ma- M. Holştat ı•e lif. Rfı•as 

M. Andenon gitti 
IUm değildir. 1 

Tevfik Kamil B. 3-4 gü-. Muhtelit mübadele komıs-
ne kadar şehrimize avdet ede- yonu bitaraf azasından M. An· 
cek ve bitaraflara cevabımızı derson dünkü ekspresle Avrıı-
bildirecektör. vaya gitimiştir. 



! 

"Milliyet,,in tarih( t~frlhası; 50 

Moskof asilzadesi geldi.! 
Orlof Adananın terkedilmesine hiddetlendi , 

yardım edecetini söyledi. 

' 

-· PAZAR 'lt 1930 

HARİCİ . HABERLER .• 
Kudüsteki Ağlama duvarı .. 

C. Akvam hey' eti tetkikat yaptı, fakat uyuşulamıyor. 

Uzun iddia Fr•n•ada Ölünün külü 
Tamirat 

Şakilerin yeni taarruzl8 

Çaldıran istikametinde vapılan yeni~ 
ruzlar defedildi, cenupta 

Hiıkkarive akın vapan asiler çevrili\'d 
Komisyon hiç bir .. - Tayyareden havaya 
çare bulamaınıştır Harpten kalan savruldu t Cenup hududumuzdan içeriye gireni' t 

Kudüste geçen sene ağustos SOn İŞier LONDRA, 2S A. A. - Son başında kör Hüseyin Paşa tarafdal'f 
ta Ağlama duvarı yüzünden A- . tayyare kazasında ölen, tayya- b Ş hi b 1 k d 
raplarla Yahudiler arasında çı- P.ARİS, 25 A·A:· - ~amırat reci miralay Henderson'un ceııe arzan ey U unma ta ır 
kan kanlı vekayi henüz unutul- ko~ısyonu. Macarıstan ıle Bul- di arzusu vechile yakılmış ve ERZURUM, 26 (Milliyet)- smda yapılan müsad~ 

Mehmet Alinin burada gös
terdiği meharet kaydedilmeğe 
değer: çünkü padişah ile barış 
mak meselesini bir an evvel bi
tirmek mecburiyeti vardL Sulh 
olup bittikten sonra Adana me 
seleııini doğrudan doğruya Babı 
ali ile halletmeği düşünüyor,bu 
işi Avrupanm müdahalesi ol
maksızın neticeıendirmeği düşü 

nü yordu. 
mamıştır. İngiltereden tetkikat garısta~a aıt bazı m~se:eler hak külleri Kroydon tayyare karar- Çaldıran mıntakasında hu. likanlı Halit ağanııı ~ r 

' ' için Filistine gönderilen heyet krndakı k~rarı ~.ermıştır. gahı üzerinde binlerce halkın d~dun kar~ı tarafına atılmış şa ölmiiftür. İran kuvve~ t 
geçen nisanda uzun birrapor Tenıs musabakası üzerinde uçan bir tayyareden kılerden bır .. ~.smı hududa geç- ğm Şark cephesini i}'I ~ 1 ngilizletin teşebbüsil 
neşretti. Bu rapor Filistin veka- PARİS, 26 A.A. - Daviıı ku- sağa sola serpılmiştir. ınek teşebbusunde bulunmuş. eşkıya kaçacak yer bu~~ 
yii.nin Araplar tarafından evvel pası için münhasıran erkekler [Bahsedilen kaza bütün İn- larsa da müfrezemiz tarafından caktır. Olduğu yerde ılP". n 
den hazırlanmış bir şey olrnadI- arasında yapılan tenis müsaba- gilterede teessürle karşılandı. püskürtü~üşlerdir. Ağrı eş- kolaylaşacaktır. Bu sOfl n 
ğını göstermeğe kafi idi. Fazla kasında Cochet 6/4, 6/2, 6/2 Manş denizi üzerinden İngilte- kıyadan bır grup Kabaktepe- batın Ciddiyetini anlı~..ı , 
olarak Filistinde Arapların ne- Lott'a galip gelmiştir. re ile Fransa arasında yolcu ta- deki müfrezemize baskın yap- ya uykusuz, gıdasız,pe'!j 

İngiliz hükUıneti İstanbula 
Lord Ponsonby'yi gönderdi. Fa 
kat şayani dikkat olan bir şey 
vardı: İngiliz lordu mayısta İs
tanbula vasıl olduğu zaman Fı
ransızların başka bir hattıv bv 
ransızlarm ısrar ve teşebbüsleri 
hilafına olarak büsbütün başka 
bir hattı hareket takipediyordu. 

kadar aldatılmış oldukları bura Bir intihar şıyan altı kişilik bir Yunk:::cs mak istemişlerse de çok peri- halde ölümlerini bekliyu'" k 
porda gizlenememişti. NİS, 25 A. A. - Mısır kon- tayyaresi ayın 2ı inde öğleden şan bir halde kaçırılmıştır. Ağ- B 

Bir müddettenberi Cemiyeti soloshanesi kançeları M. İbra- sonra hareketle İngiltereye gel- rıdağıı:dan eherniyetli bir eş. ERZURUM, 26 (fdil k 

Fransızlar Adanadan vazgeçme rar gösteriyorlardı. Vaziyet hay 
sini Mehmet Aliye ve oğlu İb- li garip ve karışık olmuştu. 
rahime tekrar edip duruyorlar- Mehmet Alinin Fransanın o 
dı. Fakat Lord Ponsonby bilii zamanki vaziyeti hakkında yü
kis Babıali nezdindeki teşebbüs rüttüğü mütaleaya göre Fransız 
lerinde Adananın Mehmet Ali- lar Babıali ile Mehmet Alinin 
y•! terkedilmesini söylüyordu. arasına girerek rol oynamak is
İ•ıgiliz diplomatı bu hususta İs tiyorlardı. Mehmet Ali buna 
tanbuldaki Fransız Elçisini de karşı meharetle hareket ederek 
ikna etmekte gecikmedi. Cok Avusturyaa diplomata diyor 

Akvam namına bir heyet Ku- him Dimyati bir otelde revol- mlş ve. şiddetli bir yağmur es- kıya cıvar köylerimize ekseri- _.}~usul hududundan 
düste tetkikat yaparak Ağlama verle intihar etmiştir. Mumai. nasında infiliik etmiştir. Tay- yetle bu yoldan tecavüz ettik- Viliiyetinin Oramar naflİf d 
duvarı denilen ve Yahudiliğin leyhin bir nevrasteni buranı yare Londraya gelemeden bu lerinden burası harekatın baş. tecavüzde bulunan Barı'- F 
asırlarca evvelki azametli devir neticesinde yapmış olduğu zan- suretle sukut etmiş iki pilot ve langıcmdan itibaren kuvvetli hine mensup şakilerin t s 
lerinden kalma duvar üzerinde nolunuyor. Kendisini Niste def- dört yolcusu feci bir surette te- müfrezelerimiz tarafından tu. çin oradaki müfrezemiz la 

nedilmesini istiyen bir mektun f .,,.. tulmuş, top ve makinelilerle mmtakasındaki hudut 
bırakmıştır. '•ahkim edilmiştir. Ağrı hare- tarafından takviye edi 

Çocuk felci katına henüz başlanmadığına bunlarında çevirme h! 
STRASBOURG, 26 A.A. _ bakılırsa ihata tertibatının çok imhasına çalışılmaktad~ 

Çocuklar arasında son 24 saat ıesaslı yapıldığı anlaşılmakta- zan Şeyhi maktul kör P 

zarfında yeniden S felç vak'ası dır. Dağın Iğdır cephesi daha paşa taraftarıdır Şeyh~ 
görülmüştür. Bu hastalığa uğ- müsait olduğundan taaruzun o katından sonraKayserne geçmeden İngiliz ve Fr~sız ki~ 

rnıimessilleri Babıali nezdinde - Padişah ile benim aramda 
müşterek faaliyete geçerek A- ecnebi bir devlet müdahalesi ka 
dananın da mutlaka Mehmet A bul edilemez. Çünkü ben Padi
liye bırakılmasında ısrar ediyor ~aha tabi bir adamım! .. Fransa 
lardı. benim derhal Anadoluyu tahli-

rayan çocukların yekfuıu son istikameten icrası kuvvetle müş olan Hüseyin fira 
be gün içinde 42 yi ve geçen 5 muhtemeldir. İki sene evvel zen şeyhin yanma gelıtU ru 
hafta zarfında 210"u bulmuş- gönderilen müfrezelerimiz de rar hududumuza gecrn·$ aç 
tur. o cepheden taaruz etmis, sa- merkum o zaman gülclÜ dü 

kileri o zaman da İrana kaÇır. Barzanşeyhin ariarriarıJI li 
mışlardı. İran hükfuneti es- - propagandasile igfal İngiliz siyasetinde görülen ye etmemi istiyor. Halbuki Ba-

bu değişiklik dikkate şayan ise bıali bana böyle bir talepte bu- Vaziyet gergin! 
de sayani hayret değildir. Çün- lunmadı. 1 KAHİRE, 26 A.A. - Vazi-
ki.r İngiltere şimdi Mehmet A- Kaptanı derya Halil Paşa bu yet ciddiyet ve ehemmiyetini 1 

linin dostluğunu elde ederek radadır. Dediğimi tasdik eder halii .muhafaza etmektedir. 

Mısırda 
kıya üzerine kuvvet sevketmiş j vahşi haydutlardan i 
Ağrıdağınm İran tarafındaki Bunların da bir kaç güne 
eşkıyalarla İran siivarileri ara. temizleneceğine süobe 

·-- --
Moskofların İstanbula girmesi Babıa1i istediklerimi kab~l e?er Kudüster. bir mu11zara Meb'usan ve ayan meclisleri Gazi H z. ve s 1 vas Ha 
karşısında Mısır hidivini icabın e~~ h~~en_~ududu~. 1~~esı?e Arap ve Yahudilerin iddialarım milliyetçilerin gayri kanuni su- ret 
da kendi maksadına göre ileri c;~ 1 esını ?g uma .1 ırmış- tetkik ediyor. Bu duvar Arapİa rette yapmak tasavvurunda bu- HendertJon '• •

11
• •' 

sürmek fikrinde idi. Yalnız bu ~m. F~~sa ıse .herk.~5:1 ;erkes_e re: ait bir vakıftır. Yahudiler lundukları içtimaa mani olmak lef olmuştur. Ölenler İngiltere- Reisicumhur Hz. Nafıa Vekilini ~:~ 
ka?a.r değil: ~ngiltere Mehmet arşı ı~aye .et.er gı 1 

• 
1 ~ vazı- şimdi uzun bir mu:ıtıra hazırla- iç~n ~sker tarafından işgal edil- nin pek maruf adamlarından- k tos 

Alının ~u~".etı artmasına _karşı yet alm ... k ıstıyor, B.a~>ı~lıye fe- mşlardır. Bu muhtıradaki iddi- mışt~r. Bununla beraber milli- dir.] tebri ettiler ıl 
da Babıalıyı harekete getırecek nalık edıyo~. Babıalıyı avu~u: aya göre Ağlama duvarı üzerin yetçıler, kulüpleri dahilinde top Bahri muahede ANKARA, 26 A. A. - De- memleketin servet ve 
idi!.. ~.orİ Hal~~~ı :o:kof a_~kerını de ayin icrası için Yahudilerin lannuşlar, vergi vermemeğe ve LONDRA 2S A A _Dün miryolunun Sıvasa varması mü yükseltecek olan bu 

Babıali zaif, silahsız, ne y:ıpa . es ~mtet· - · ır 1radtan,h~gbu.mun uzun zamanlardanberi mükte- hükilmeteyaroım etmemeğe ma Avam kamar~sı tar~fından ka nasebetile Reisicümhur Hazret- hayırli iş~ başarmak h 
cag-mı bilmez bir halde idi. Sul- 1şga e ıgı yer er en ıç ır pa b. h ki K 1 tuf bir mu··cadel - k b d - l · N f V k·ı· ' d k. k. ff k. ti · " ra alamamak, dı"g· er taraftan Pa sep . ır_ a arı varmış .. ornis- . . e açmaga arar ul e ilmiş olan. Londta bahri en a ıa e ı ıne aşagı a ı ı mu va a ıye erı şa, 
tan Mahmut 3 Mayısta İbrahi- k f d b vermışlerdır h t l f · ·· d · t. d" t b ·kt. Ef d..... ... dişahın hazinesini çok ziyana yon ı ı .ta.ra arasın a ır anlaş · ~ua edenamesıne ait kanun la- e gra nameyı gon ermış ır: ır ve e rı ır en ı..-· ,.1a 
ne yolladığı memuru mahsus ma zemını bulamam şt r h b ·· l rtl k Nafıa Vekili Recep Reisicüııı;,, gel 
ile Adananın da Mehmet Aliye sokuyor. Hem de Fransızlar 1 ı · Y

1 ası .ug~n ? . ar amarası- fi' 

k d
.ld·-· b Moskofları bir an evvel İstan- lspanyada Lilvanyada na tevdı edılmıştır. Be.fendiye: Gazi Mustafa f rad 

ter e ı ıgıni ildirdi Adana- M li k Şarka giden demiryolunun Vekil Recep Bey Na. kon 
nrn Mehmet Aliye terki için bir buldan geri yollatmak için ça- Yeni ı·ntı.habat Sabık diktatör 0 a anun Sıvasa vasıl olmasından pek şerefli bir mazhariyet t::ıı2aff 
şekil bulunmuştu: Mısır Hidivi, lışıyor ise de onların kalmasını L NDRA, 2S A. A. - Mali memnun oldum. Zatı devletleri- den bu telgrafnameyi al' ze d 

Surı.ye ve Kan-'ı·ye Paşası Meh- teminden başka bir şey yapını- MADRİD, 26 A.A. - Mali- KOVNO, 26 A. A. - Mem- kanun layihası Avam kamara- h . . . . 1 bl. '-' 
1 

k d ·· ·· ·· k · · . le kıymetli mü endıslerırnızın ara te ığ etmistir. 
met Ali Adananın Muhassılı o- yorlar.Fransrzlar Şarkta bir rol ye nazırı gelecek intihabatın bi- e et dahilinde kalması umumi sın a uçuncu ıraatını mıitea- - ____... • 
luywdu. Bunun manası vergı· oynamak istiyorlarsa her halde rinci kanun ayında yapılacağını nizam ve intizam için tehlikeli kip kabul edt!.miştir. M ı · k· ı · ı · r agu 
tahsil eden adam demekti. Ya- onların elinde ben oyuncak de- haber vermiştir. ' • .... ı , a } ye ve l l g e l y Ü tır. 
ni Mehmet Ali Paşa Adanadan ğilim. MADRİD, 26 A.A. - İspan Sovyet siyaseti hak-

[B. d.] ı l f k ·•· b. ANKARA, 26 (Telefonla) - la ve perşembe günü de 1 
Padişah için alınacak vergilerin ıtme ı yo ame e ır ası neşrettıgı ıı kında Lı'tvı·nofun 

beyannamed · ·1 · k ·· · Yarın Maliye Vekili İstanbula Avrupaya hareket ed~mua 
tahJil memuru oluyordu!. . e ışçı erı omunız-

4 Mayıs 833 te Babıali Meh. Gece il'-İ k İ'ı, iyi minden ve anarşiden kurtarmak beyanatı hareket edecektir. Yaptığımız tahkikata . k!11"~ 
. t d·-· . k d t · · F k ANKARA, 26 A.A. - Mali- Vekil Beyin sevahati h~bıttı 

nıet Ali ile sulh ün akdedildig-i- ıs e ıgını ay e mıştır. ır a, 
Vul

·d ı lar· bu beyannames· d b l k MOSKOVA, 2S A.A. - Ha- ye Vekili Saraçog·lu Şükrü Bey tikraz müzakeresile ala ki ol 
ı ı:~smen ilan ediyordu. l ın e aş ıca ma k 

tl h · · 'l · · riciye komiseri M. Litvinof ec- yarın akşam ekspresle İstanbu- ğildir. ate 
Fakat devrisi gün, 5 Mayıs•a .. - sa arının er nevı ışçı erı bır b Dun gece saat ıo buçug d - l k ·· · b" · nebi gazete muhabirlerine vaki Lf f · d d ı · ki • ır ş 
r 1of isminde bir Moskof asil- - . a og araya top ama • mueesır ırzı- r er tara ta Şl Ct l SlC[l r Hl ube 

:r.adesi Çar Nikolanın fevkalade ru Bey~g~~d~ b!r cerh vak:~sı rai siyaset takip etmek, koope- olan beyanatında hariciye ko-
olmuş ıki kışı a r l d ·fl ·· d · miserliğindeki tahavvülün Sov- d "dd h··•·ii c ci : olarak İstanbula geliyor- .. ..' gı yara 1 uş- ratı er vucu a getırmek, kanu- ANKARA, 26 (Telefonla) - e şı etli sıcaklar Uı> k d muştur .d d·1· k yet Rusyanm harici siyasetin- D.. d kPrı a a <lu. Fakat iş, işten geçmiş, ar- · nu esası e ta ı at yapma , ka- Ankarada şiddetli sıcaklar hü- yor. ort beş gün envv· j H 

k Ad M h Al" k !3ostan.ıbaşı_ ~ar~baş m_ahal- dınları siyasi hayata karıştır- de herhangi bir tebeddül ifade küm sürmektedir. Bugün hara ret gölgede azami 37 detr' 11 
;-ı . ana e met ıye ter e lesınde Pıç Alı ısmınde bır şa- mak, harbe karşı beynelmilel etmediğini söyliyerek demiştir :ilmiş, bitmişti. Bu bir emri va- h k d L" H kı· .ı , H ·c• . t. . t . ret, güneşte 59 ve gölgede 34,9 DENİZLİ, 26 A.A. -"JJtt ki 
l 

. 
1 

M k f 
1 

. . . b ıs ar a aşı az asanın yar· bir birlik ihdas etmek, gerek . arı ı sıyase ımız eşrın k B h A k ;ı o mustu. os o e çısı ıse u d .
1 

d . 
1 

. d M e 1 "ht"ı·r . 1 . a çı mıştır. u araret n ara gölgede hararet 38 i bU 
h"dd · 

1 
d. N. · k d. · ımı e enız ame esın en u- fikren ve gerek bedenen çalı- .hv~e1• 1 .1 ı a 1 prensıp erı~e ve da henüz ilk defa görülmekte-

nbakl ı etden böı· .. l ıçbı~ en ısı hiddini göbeği altından yarala- 1 . . . d"' l V ld ı tı a ın kazançlarını mudafaa d. D . d .. l .. kl l ıl ...,, L 
e _enme en y e ır şeye mu m ş k . t" Ş k' . d ş~. arın vazıyetını uze tmek o emar111J esasına istinat eder.Sükilun şart· ır. evaır e guç u e ça ış • AMASYA, 26 A.A. nı kt 

f k d"ld' .. · B b ·r 1 • ayırma ıs ıyen a ırı e gıbı gayelerden ibaret olduğunu addedilen sabık başvekil Vol- mıştır. lar çok şiddetlidir. Ha ı e. 
':a a ate ı ıgını a ıa ıye sor göğsündenve arkasından taban .h 1 . . !arım temin etmek ve harici sar d 7 d" er ı cıu. il 

1 
d C . tasrı ey emıştır. demaras nefyedilmiştir. URLA, 26 A.A. - Şehrimiz- ge e 3 ır. ~',l,v·l a 

. ca e vurmuş ar ır. arıhler, sıntılardan azade kalmak, ihya ..-- • 
_ Orlo~ Osmanlı ımparatorlu- vak'a akebinde firar etmişler- ]fa/yada . t "li • mesaimizi sür'atle inkişaf ettir- Vı·}a"yet ve emanetı·n istihlak veraisi tali nla 
guna ~.•r ~~avene~e bulunma: dir. Yaralılardan Muhiddin İta Bır ngı z vapuru mek için sulhün muhafazası, bü 

0 

f 10 u 
mn r:ı~~kun oldugunu, halbukı !yan Şakir de Beyoğlu hastane Zelzeleden ölenler LONDAA, 2S - İngiliz ban tün faaliyetimiz bunları istihdaf tevhidi ANKARA, 

26 
(Tele ı M 

Babıalının ~?a.naxı ~.erketmek- sine kaldırılmışlardır. Her iki- ROMA, 2S A.A. - Zelzele- dıralı Heliken vapuru çinli şa- etmektedir. İki içtimai kütlenin Yleni istihlak vergisi ta. 
1 

te acele ettıgını soyluyordu. Fa sinin de yaraları ağırdır de ölenlerin miktarı 1883 kişi- kiler tarafından Heng Kong a- muslihane yaşıyabilmeleri şart ' ANKARA, 26 (Telefonla) • mesi bugün Maliye Ve°' 
kat kendisini teselli eden bir · den ibarettir. çıklarında yakalanmıştır. larını aramak, mesaimizin ana- 'İstanbulun .tevhidi nizamna- den İktısat Vekaletine 
nokta da yok değildi: Dün sıcak 31 de- ROMA, 26 A.A. - Geçen Bütün ~~lcul~r soyul~uş, ~?- hatla:ından biridir: Sulh mua?e mesini°: Şurayı D_veletteki mü- riltli. 

Orlof Babıali ile asi Hidiv a- gün vukubulan zelzele esnasın- ra mukabılınde ıade edılmek uz delerınd~n mustarıp olan mag- ızakeresı Pazartesıne kalmıştır. ıJı 
rasında artık mesele halledil- receyİ bufdU. da nüfus zayiatı hakkında yapı- re 14 yolcu alınmıştır. lilp memleketlerle Sovyet Rus- Hapisaneler nizam;ıamesi~e.be- tık kuru üzüm ın / 
ıniş olmakla beraber bunun mu lan son cetvellere nazaran 2142 Şakıler vapura yolcu diye bin ya arasında bir nevi mendafi iş raber bu hafta müzakeresı ık- İZMİR 26 (A. A.) 

kk b. 1 - Dün Istanbul gene sıcak gün · l d. v ı d·ı · M · b • 1 nırı va at ır şey o acagını düşü- . . . . . kişi ölmüş ve 45S ı kişi yaralan mış e:. ır .. ~p~un mürettebatı tiraki hasıl olm.u~tur. ma e ı ecektır. sene anısa ag arı 1 
nerek müteselli olmuştu. Ergeç l~rınden bıı:ını .. yaşadı .• Kandıl mıştır. da, dnrt kışı mustesna olarak Bu esas dahılınde bir takım diği kuru üzüm mahsıl 
bu sulh bozulacak Babı~•· ·1 lı rasathanesı dun azamı hara. . r .d. d l l d V'alilerin nakli kararnamesi f.'!Ün ilk defa olarak şell , .uı ı e . 

1 
k b. . . y I l d ~ .

1 
çın ı ı ı. ev et erle aramız a tamamen _ 

Mehmet Ali Paşanın arası gene \retı 31 .~ar.~ ~es ıt etmıştır. ara anan ar az egı dürüst ve normal hatta bazı ci gelmiştir. ı.ı 
açılacaktı. Bu Rusya için yeni Bugun ruzgar poyrazdan e- ROMA, 24 - Zelzele zanne- M. Venizelos Avrupada hetlerde dostane münasebetler g ~~-K~:t·d26 (T~lefonla) • Balıkcılrk melde>'" 
bir fırsat teşkil edecekti. Beş al secek, hava bu~u~lu ola~aktır. dildiğinden fazla tahribat yap- ATİ A vücut bulmuştur. Bu münase - ıs kaaymı, akama ınartmebedı·ltı~lepçaula"vkea . tetk.k:ıtı , f" 
ti Sene Sonra bu Sulh ı.hla"l edı·ıe Hararet derecesı ınecektır. mıştır Ölenlerı·n ·kta ·k· b. NA, 25 .A. - M. Veni- · ,. · mı rı ı ı ı- 1 V d.k İ . . batı diö-er bütün devletlerle de ANKARA "6 (Te e 
b

·1· d. o ı f M h 11 b b. k d ze os, ene ı ten svıcreye "it 0 dar kararname tatbik edilmek • ~ v 
ı .r ı. r.o o zaman e met Yalovada balo ne, yara ı ar eş ıne ya m ır. · · C · · Ak · "'. te"'ise taraftarım Muhtemel B 1 1 l k ·· h S1 mıştır emıyetı vam meclı - · u··zeredı·r. Valı.lerı·n do··rdu·· a IKÇI ı mute assı 

Aliye karşı başta Rusya ve A- . . . . _ 3ı88 ev yıkılmış, 2757 ev hasara . k 0: . . . k . - mii•ellah ihtilafların ortadan k 
vusturya olduğu halde şiddetli S~yrısefaın ıdaresı Agusto- uğramı tır sı e ırıne ıştıra etmesı muhte ~ • Şarktan Garp ve Cenuba nak- man geldi.. Aı;ı

1

aca v 
sun ılk haftasında Yalova'da ~ · meldir. Kendisine M. Mihala- kaldırılmasını ve umumı sulh ledileceklerdir. hakkındakı tetkıkatıı:1' 

bir mücadele açılacağını düşü- .. . verecektir. ~abıı:e toplanarak alınacak kopulos vekalet edecektir. hakkında teminat ihdasını istih te bildirecektir. Aynı 
ııerek müteselli oluyordu. mukellef bı~ balo tedbırlerı kararlaştırmıştır. <laf eden teşebbüs ve tekliflere Arazi tahrir kanunu maliyet fiatinin daha tl 

Fakat acaba Babıali o zaman Baklloyu. Gazı Hz. şereflendire- Her tarafta faşist teşkilatı yer- memııuniyetle muzaheret ede. masını temin için esaseıı 
· b ·· d ı · · k ce erdır Y 1· ki ANKARA 26 (T 1 f l ) yenı ır muca e eye gırışece .. · • siz kalanlara yardımda bulunu- unan em a cl!ğiz. Fakat riyakar sulh ede. • e e on a • dikkate alınm1ş ola~. tıl e 

mi idi... Cumhurıyet vapuru yor. Yeni muahede mucibince İs- biyatı arkasında sulh ile ve mil Maliye Vekaletince hazırlan- munun iadesi görüsulı1' 
Bir taraftan Babıali Adanayı 50 Mısırlı getirdi Napolide zelzeleden sekiz ki· tanbuldaki Yunan emliiki sahip !etlerin hakiki menfeatlerile a- makta olan yeni arazi tahrir 111' 

Mehmet Aliye terketmeğe razı Seyrisefain idaresinin İstan- şi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştır. lerine iade edilmek üzeredir. lakası olmryan teşebbüsleri his kanunu bu hafta sonunda ik. Hayvan borsası k0 

:>lurken, diğer taraftan İsken- bul - İskenderiye hattı ikinci Bene~entada ~~ .?lii, 87 yaralı, Bankalarda ve mali müessese- settikçe maskeleri biliimerha- • mal edilecek ve ağlebi ihtimal ANKARA 26 (Telef 
deriyede bulunan ecnebi sefir- sefer:ı1i yapan Cümhuriyet va- Fozgıada 120 olu 15S7 yaralı lerde bulunan para ve tahviliit met indireceö"iz. ağustosun ıs inden sonra mu- İstanbul hay~an borsa.: 
!er de Mehmet Aliyi Adanadan puru şehrimize elli Mısırlı yol- vardır. Aguilleniada 2066 ev yı- ta etabli oldukları anlaşılan sa- Hülasa CFhl harici siyaseti- ayyen dairelerde tahrir yapıl- seri Kemaleddin B. b3 

vazçgeçirtmek için sonderece is cu g:etirmi~t;r. kılmıştır hinlerin., · ·ı •r 
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Bu sene 
Şekerler 

daha fazla seker istihsal edeceği 
--~~~---------------------~~~-=---~----~--~~~~-~~~~--ı 
/Tarhteserler 

Maarif Encümeni 
ne işler gördü? 

Mahsul Kundak Poliste 

Alpullu ı ağustosta 
i tal işlemeğe başlıyacak 

lfd Bu sene fazla şe~er 
istihsal edilecektır. 

1, Alpullu şeker fabrikası ağus 
· ·b n şeker tosun birinden ıtı are 

istihsalatına başlıyacak~u .. p~ 
carlar kamilen depo edılmı~tır. 

Bu sene pancar çok oldugun 
·]an fabrika geçen seneye naza 
ran bir ay daha fazla çalışacak 

d-' • ...ı tır. , 
1 

. d 
il' D" kü akşam gazete erın en 
~~ biri ~!pullu şeker . fabrikasr
'ıııf' nın bu &ene Bulgarıstandan pa
ıı' ncar mübayaa edeceğini yazr- -
· ....ı yordu. 
:'!İ · Bunun hakkında Alpullu ş~
"{11" ker fabrikası müdürü Hayrı 

Bey bir muharririmize demiştir 
ki: 

ıJ _ Bize Bulgarlar tarafın- -

Kiitiôi Umumi HAmit 
Beyin izahatı 

Bu ~ene her tarafta 
mükemmeldir. 

Hariçten bu sene buğ
day getirtmiyece~iz. 

Şehrimizde bulunan ziraat 
umum müdürü Naki B. bu se
neki mahsul hakkında şu beya
natta bulunmuştur. 

Türk tarih encümeni Darül
fünundaki mesaisine devam et
mektedir. Bu hususta malil.- -
mat almak üzere müracaat et 
tiğimiz encümen umu~i. k~tibi 
Hamit Bey bir muharnrımıze - Bir iki giln sonra Bursa 

tarikile Ankaraya avdet edece
harflerden sonra ğim. Muavinim Tevfik Bey bir 

demiştir ki: 
-Yeni 

ı müddet daha burada meşgul o-encümenimiz ça ışmasına. mu- lacaktır. 
vaffakıyetle devam et_mı.ş ve 
mecmuamız inkıtasıı ıntışara Memlektin her yerinde mah
en mühim eser olmak üzere su! çok mükemmeldir. Yalnız 
devam etmiştir. Neşrettiğimiz Bursa gibi bir iki mıntakada ki'i 
(Son asır Türk şairleri) dir,~u fi miktarda yağmur düşmedi
kitap iki hafta sonra satılıga ğinden kuraklık hüküm sürmek 

k 1 k B ndan başka tedir. Bolluk hu kuraklığı his-çı an aca tır. u · k · 
( 12 nci asırda İstanbul haya- setHtırmb ebycc~ t_ıhr. ı· d k' 
) .. ı· ok kıymetli eser u u at ıstı sa ın c ı gaye-tı unvan ı Ç · • h · h im d k 

de yakında ikmal edilecektir. dmızk adrı.ce.~udtac oka an Ben 
E .. mecmuası gelecek ı en ımızı oyunna tır. u 

ncumen k' · 'h aı· rnJ k · 'h aydan itibaren. daha _hacimli o- sene ı ıstı s at mc e etın ı 

12 bin arşın fundalık 
kasten yakıldı 

Fundalığı yakan 
Ibrahim yakalandı 
Evvelki akşam saat 1 7 bu-

çukta Bebekte Robert kolJej 
mektebi altındaki fundalıklar
dan yangın çıkmış ve ancak 
12,000 arşın kadar sahadaki a
ğaçlıklar yandıktan sonra ateş 
söndürülcbilmistir. 

Bir cinayet· 
Bekiri öldüren İsmail 

yakalandı ----
Cinayet kin yüzünden 

yapılmıştır 

Büyük Çekmecenin Dereköy 
çiftliği civarında bir ceset bu
lunmuştur. Yapılan tahkikat 
neticesinde maktulün Bekir, ka
tilin de mühtedi İsmail olduğu 
meydana çıkarılmıştır. İsmail 
yakalanmmıştır. Cinayetin eı;l<i 
bir kin yüıünden ika edildiği 
anlasılmıştır. 

Sarhoşların marifeti 
Çapada Mecidiye karakol 

caddesinde evvelki gece yarısın 

Yangının, I~ndalıkların ~e
rini cilek tarlası haline getır
mek istiyen çilekçi İbrahim ta
rafından kasten ika edildiği 
jandarma tahkikatı neticesinde 
anlaşılmış ve merkum yakala
narak hakkında takibata baş- - dan sonra 7-8 sabr'h~b~ lk~vga~a 
1 .tutuşmuşlar ve ın ır erıne sı-anmıştır. l" h 

1 
d 

A . .. d R 1. h' a atmış ar ır. ynı gun e ume ı ısarın- K' 1 d f 
da da fundalıklar tutuşturul- - . 1

1rrısJ. yara anma an ırar 
muşsa da çabucak bastırılmış- etmTış ebr ır. .

1 
k 

tır. a anca ı e oynar en 
- Beyoğlunda Empcriyal ote-

Badema birliğe ancak tanınmış ve güzide 
san'atkarlar kabul edilecek 

dan böyle bir teklif vaki oldu. 
Fakat tabii kabul etmedik. Bu 

J sene bizim pancarımız çok faz-
la dır.,. 

- 1 •••••• 1 

MaarifttJ 

Avrupaya talebe 

!arak intisar ec.ecektır. tiyacına kafi gelecckir. 
Encümenin yeni harflerin Ziraat mJdüriycti umumiye-

kabulünden sonra neşrettiği en si memlekette fenni ziraat usul 
mühim eser (Düsturnamei En- !erinin tamimine çalışmaktadır 
veri) dir. Bu esere şimdiye ka- Burs3:da bir ensti~? açtık .. ~yn 
dar tek bir nüsha olarak Paris , ca _. bır kışane vucude getıre

Seyfi Efendi &ar' ft !inde oturan Samsun tütün tüc-

yüzünden intihar etti carlarından Kefeli zade Murat Giizel San'atlar birliği Tiyat dilerine, piyetı oynamalan, ka 
Perşembe günü Ada vapu- -

rundan kendisini denize atarak 
intihar ettiğini yazdığnnız 20 

B. dün tabancasile oynarken ro şubesinden tu!Uatçıların çr pılarda çıngırak, davul çalarak 
birden bire ateş almış ve Murat kanldıklan ma!Umdur. Öğren- husule gelen çirkin manzarala
B. göbeğinden yaralanmşıtır. diğimize göre musiki sınıfının ra artık nihayet verilmeleri 

Müsa ba-kaya o-irecek- kütüphanelerinde tesadüf edil- c
1 
egız: Ankarad.a .. y

1 
a~ılmakt1ako-

yaşlarında Mer
hum binbaşı Ab
dülkadir B.in oğ
lu Seyfi Ef.sebe 

Sandalcı kavgası da lonca kısmı l~ğ.vedilec~k~'.r:. · tavsiye olundu. Bu uğurda biı 
Arnavutköy sandalcılarından B:ı ~~susta . Bırlık ?1uduru müddet çalışıldı. Fakat bir tür 

Yanko dün Vaniköy iskelesin- Lut.~u B. şu, ızah~tı v~rıyo~;. lü tulfiatçıları, istenilen ekle "' mistir. Eserin eski imlası ta- an zıraat enstıtu en mem e e-
ler hazır ma~en muhafaza edilmiş olup te yüksek ziraatçi yetiştirecek 

Maarif vckiiletı hesabına ~~- yazılması, imkan&~z bazı ~ah!r- tir. B.u enstitü.ler an~ak gelecek 
rupaya gönderilecek t~lebe ıçın ]er arapç~ olarak ıpk? edı~ı~- sene ıkına! edıleccktır. 
açılacak müsabakaya lıse mu- tir. Eser ~yi anlaş.ılabıl1!1ek ı~ın. Bu sene yeniden tali ve ameli 
dürlükleri tarafından namzet- - Paris kütuphanesındekı yega- ziraat mektepleri açacağız. Hal 
likleri tesbit edilen talebe~in. i- ne asıldan istinsah ile iktifa e- kalr, Bursa, Edirnedeki mektep 
sımleri Vekalete bildirilmıştır_. dilmemiş, encümen hafızı kü- !er bu sene açılacaktır. Bu mek 
Vekaletten mtihanlar için emır tühü Mükrimin Halil Bey tara teplere ahiren Avrupada ikmali 
Vekaletten imtihanlar için e- - fından metne bir mukaddime i- tahsil ederek avdet eden arka- -

bi intihan hak
kında hem iresi 
Fethiye H. a bı
raktığı mektup
ta diyor ki: 

den bir müşteri almak istemiş - San at muntesıplerını sokmak kabil olmadı. 
ve bu yüıden Vaniköy sandalcı bir araya toplamak, biribirleri- Musiki şubesinde de ayni 

M 1 ,1 1 d ne tanıştırmak maksadile, bir hal vaki oldu. Bu şubeye ı1·ıma-larından e ımet e ara arın a G" 1 S , 
1 

b' 
1
... k'J' 

"Ben, üç 
dört hastalıkla 

kavga çıkmıştır. Neticede Meh- uze an at ar ır ıgı teş 1 1 ye maksadile alınan loncalılar 
met sopa ile Yankoyu başından düşünülmüş ve birlik tesis 0 - da artık birlikten çıkarılacak. 

1 yaralamıştır. luıımuştu. Sonradan tiyatro şu tır. 
1 Yangın başlangıcı besi, memleketteki tuli'ıatı;ıla- Birliğe ancak san'atinde oto 

mir beklenmektedir. Jiive edilmi tir. Eser gerek ede daşlan muallim tayin edeceğiz. 
z· t tahsil edecekler biyat, gerekse tarih noktai na- Kabil olursa bu mektepler i-

malfıl bir ada- Munı.hıt S•yfi El 

mım. Benim dünyada yaşamam 
abestir.,. 

Üsküdarda Atpazarında otu- rı himaye için bunları birliğe rite sahibi olan, bir meyki a
ran sabık Osmanlı Bankası nı.e- almayi, ve tullıat san'atini ıs-ı lan kimseler alınmaktadır.Bir 
murlarından Zihni Ef. nin evin liı.h. etmeyi d.üş_ündü. Belli başlı/ lik nizamnamesinde yakında 
den dün yangın çıkmış ise de tuluatı;ılar bırlığe alındı. Ken- tadilat yapJ!acaktır.,.. ~;::slovakyaya ziraat, tica- zann~an cok müh.im o~u~ (Ay çin Avrupadan bir müdür de ge 

• maadin tahsili içın İktı- dm ogulları) devrıne aıttır. tirmeyi düşünüyoruz. 
ret ve .. · - A d 23 1 b · · sat vekaleti hesabına gonderı- vrupa a ta e emız zıra 
ıecek talebenin imtihanı ağus- Bulgaristana gidecek atçilik tahsil ediyor. Bu sene de 
tosun birinde Darülfünunda ya- matbuat erkanı 13 talebe daha göndereceğiz. 

----1 acakt_ır; .. . . M" Bulgaristan gazeteciler fede- Devlet Bankası 
Üç kışı gonderılecek~ı~ .. u- rasiyonu tarafından, Bulgaris- aksiyonları 

Sabakaya girecekler 5 kı.şıdır. tanı ziyaret etmek üzre, biı· he-

Seyfi Ef. iki sene evci has
talanmış, o zamandanbcri ken
disine sar'a nöbetleri gelmeğc 
başlamış, ve intiharına sebep te 
bu hastalık olmuştur. 

çabuk söndürülmüştür. 
Bostanda hırsızlık Ekonomı 

T. Borsası 
25 zahire tacirinin 

' 

A~ustos bütçesi 
Bugün C. Belediyece 

tasdik edilecek 
Eminler kongreaı yet gönderilmesi için İstanbul Devlet Bankası aksiyonların 

d b ıunan İstanbul dan bir kısmının memurlara sa Ankara a U matbuat cemiyetine bir davcti-
Maarif emini Muzaffer Beyden e gönderildiğini yaımıştık. tılmasına karar verilmiştir. Ak-

Seyfi Ef. e la açlık sure
tile intihara karar vermiş, fakat 
bu kararından eniştesinin ısran 
ile dönmüş, perşembe günii an
nesini, hemşiresini kucaklayıp 
evden çıkmış, ve o akşam inti
har ctIDiştir. 

Haydarpa ada İbrahimağa 
çayırında Tevfik aganın bosta
nına hırsız girmiş ve odasında
ki sandık içinde bulunan 100 
lira evrakı nakdiye ile 30 lira
lık bir küpe ve daha bazı eşya 
çalarak kaçmıııtır. 

8 yaşında bir çocuk 
boğuldu 

tecziyesini istedi. 
Cemiyeti belediye bugün top 

T Od !anarak muaddel oktruva tari 
• ası ceza yerine fesinin müzakeresine başlıya. -

~ Anka Y siyon alacak olan memurlar gelen malumata naı~ran . : Matbuat cemiyeti dün bu heye-
rada toplanan Ma~rıf _E1?1ınlerı ti intihap etmiştir. Heyet şu ze- bunların bedellerini taksitle vc- Müntehir Seyfi Ef. namuslu 

ve arkadaşlarının çok sevdiği 
sporcu bir gen~ti. Cesedi h51~ 

Üsküdarda oturan hapisane 
gardiyanlarından McvlUt Efen 
dinin oglu 8 yaşında Avni yıkan 
mak üzre Haydarpaşada deni
ze gimıişse de yiizmek bilmedi
ğinden boğulmak Üzre olduğu 
görülmüş ve denizden çıkarıla-

kongresi temdit edılmıştır. ~u: vattan mürekkeptin receklerdir. --· -
zaffer Bey pazartesiye şehrımı Falih Rıfkı, Hakkı Tarik, Plajlarda sihhi teşkilat 
zc dönebilecektir. . Necmeddin Sadık, Ahmet Şük- Plajlarda sıhhi teşkilat ve 

Edebiyat hocaları kongresı rü ve Kemal Salih Beyler. He-
! k civarda eczahane olmadığı için ağustosun birinde top anaca - yet cuma günü öğleden sonra kaza vukuunda bir şey yapıla-

tır. l ki Lloyd Triestino vapurile V-..na mıyor. Şehremaneti bu gibi yer-
Muallim o aca ar_ . . ya hareket edecektir. !erde sıhhi tedbirler alacaktır. İlk mektep muallimlerı ıçın . •• 

muallim mektebinde açıl~n "A'.' Apartıman ınşaah Tevhit nizamnamesi 
kursuna kaydü kabul muddetı Sehirde apartıman ınşaatı İ b 

1 
h . . 

-ı · .. aat va .. d. .. f ı ı maktadır stan u şe reınanetı ve ıda-bittiği halde ha a murac - gun engune aza a • ı . 

1 
. • h' . 

ki olmaktadır. Bunu nazarı dik- Son zamanda Beyoğlu daire- reı, .ıu~usıyenın tev. ıdı. hakkın
kate alan Maarif Emaneti yeni sinde 50, Bayazıt dairesinde 2s l 1da><ı ~ızamna.~c Şur~?" Devlet 

k k 3 . · · .. el ıeyetı umumısıııce muzakere c-bir sube daha açara ursu ı apartıman ınsası ıçın musaa e d'l k d' M"· k 
· - · · B · .. ı me te ır. uza ere cumar-şubeye iblag· etmıştır. alınmıştır. u ınşaatın en mu- . .. .. b' k . 

· · k · · T F tesı gunu ıtece tır. Kayıt müddetı ayın sonuna hım mer ezını op_ane, _eyru-
adar temdit edilmiştir. zağa ve Aya«paşa cılıetlerı teş- T enzilatli tarifenin 

Halen mevcut talebe mikta- kil ediyor. _ _..._ tatbikine başlandı 
ı 11_6 dır. Üçte birini Hanımlar lzmirde lik maçları Hükumetçe yaptırılan veya 
tşkıl etmektedırler. I . İZMİR, 25 A. A. - Bugün 'Sonradan atın alınan hatlarda 

C?rta mektep hoca ıgı Karşıyaka spor ~lübü ile Göztel z;ıhir~, ''c un_ na~l!yatı t~nzi-
Lıse mczu~larında~ ~rta Altay ile Altınordu takımla !atlı ucrct tanfesının tatbıkına 

bulunamam:.:ı.ş!tı~r·----

Müessif bir İrtihal 

Gaztemiz yazı işleri müdürü rak Tıp fakültesine kaldırılmış 
Etem İzzet B. .. arka~a~ı?1ızm sa da orada vefat etmiştir. 
pederi bahriye mutekaıtlerınden Fakat asıl i ·in en feci ciheti 
kanun babası namile maruf .şudur: 
Mehmet İzzet B. dıi.'.1 sa~ah. ~- · Tıp fakyültesi seririyatında 
ni bir rahatsızlığı muteakıp ır- t<i hasta bakıcılar çocugu ka
tihal ctmistir. . .. . bul etmiyerek nöbetçi doktora 

Merhumun cenazesı dun 1- müracaat edilmesi lazımgeldi
kindiden sonra Kasımpaşa~a ğini söylemişlerdir. 
hastane yokuşunda kam evın-

1 
Böylece 20 dakika kadar a

den bir çok akrab~ ve merhumu. deta can çekişir vaziyette cırpı 
seven, tanıyan yuzlerce dost!.~· na çırpına müdavat yapılma-. 
rıııın iştirakile kaldırılarak Bu- elan ölmü tür. 
yük camide namazı kılı~dıkt~n Müddeiumumilik bu husııs_ 
rnnra Okmeydanındakı aıl_e ta zabıta tarafından verilen ra
makberesinde Allahın rahmetı- poru nazarı dikkate alarak Av
nc tevdi kılın1!1ıştı~-. Ccnaze?e l tıinin ölümüne sebep olan has
bahriye ve nızamıye ~fr~dı ıle ı'tane hekim ve hastabakıcılan 
bir kısun polis ve zabıtaı bele- /hakkında tahkikata ha lamış
diye memurları da bulunmuşlar '.,.ır. 
dır. 

ihtarla iktifa ıtti cak ve Emanetin ağustos için 
Ticaret borsası Ticaret oda- bir aylık muvakkat bütçesi tae 

sına yeniden 25 zahire tüccan dik olunacaktır 
ve fırıncının tecziye edilmeııt i- Veremlilere 100 yatak 
çin müracaat etmiştir. tahsis edildi ' 

Oda şimdilik bu tüccar ve Cerrahapaşa hastanesinde in 
fırıncıların cezalarının affına ve şa edilen ve ı oo yataktan iba 
ilk defa olarak kendilerine ih- >et bulunan paviyonun elli ya
tar yapılmasına karar verilmış- taklık kısmının verem hastane-
tir. sine tahsis edileceği yazılmış-

Zeytin torbaları için tı. Halbuki paviyonun yeni bir 
bir teşebbüş hastane inşa edilinciye kadar 

Zeytin yağı istihsalinde kul. tamamile verem hastanesine 
!anılan torbaların eski tarifede tahsisi kararlaşmıştır. 
olduğu veçhile gümrük resmine Tesisatı tamaınile ikmal e
tabi tutulması için dün Ticaret dilen paviyonun tefrişatı da 
odası İktısat vekaletine müra- 1 bugünlerde bitmek üzeredir 
caat etmiştir. Ay ba ma resmi küşadının ya. 
.. )!'ağcılar bu.?1ü.racaatın kabu pılmasına çalışılmaktadır. 

lunu kuvvetle umıt etmektedir- Ç 1 
!er eşme ere ne zaman 

. Buğday 8 kuruşa su verilecek? 
Buğday fiatleri gene düşme- Bentlerdeki suyun hüsnü su 

ğc başlamıştır. Dün borsada bir retle idaresi ve şehrin sUtıuzlu
parti buğday 8 kuruştan mua- ğa düşmemesi için manet şimd. 
mele görmüştür. bir gün şehrin Haliç cihetinde-

ek tep muallı.1!11 olm~k _ıstıyen pe~rasında yapılan maçlarda dünd(.n itibaren başlanmıştır. 
er için Da:ülf.ununda ıkı aJ:' evi ~öztepe sıfıra karşı bir sayı ile . Yeni tarifede ücretler eski 
el açılan ımtıhanıa:ın netıce~ galip gelmiştir. Altay sıfıra kar tarıfeye nazaran yüzde 36 nis
nlaşılmış, 27 efendıden anca şı dört sayı yapmış ise de hava betinde eksiktir. 
O u muvaffak olmuştur .. T" k nın kararması yüzünden maç T -----

Muvaffak ola~lann 7 s~ ~r tatil edilmiştir. ekaüt kanunu izahnamesi 

Arkadaşımızın ve kardeşleri-
nin derin kederlerine biitün 
kalbimizle iştirak eder ve mer
hum için de Allahın magfire
tini dileriz. 

Fransız ceneralının 
paraları 

Buna sebep cihan piyasası- ki, ~ir gün de Mannara cihetin-
nın düşmekte olmasıdır. dekı çeşmelere su verecektir. 

K b • f' I . Tapu ile su sahibi olan haman: 
eden ve üçü Tiırkıye cogra ya - ,;---;.--. Tekaüt kanunu hakkında 
ındandır. Köpru kulubclerı Maliye vekaleti tarafından mu-

Fransı?. cenerallarından Bav 
dun Marsilyaya gitmek iizre rıh 
tımdan Lotus vapuruna biner
ken meçhul bir yankesiciye 6 Halbuki orta mektep mual- müzayedede fassal bir izahname hazırlan-

ın ihtiyacı pek çok olduğun- Köprü kulübelerinin müzaye maktadır. İzahname bir iki gü-
an imtihan eylulün 6 sında tek de müddeti henüz bitmemi~tir. ne kadar ikmal edilecektir. 
r edilecektir. Birinci def~ k~- Bunlardan Karaköydeki kulübe 
namıyanlar dahi tekrar. ım~ı- !erden birine posta ve telgraf 

ana girebileceklerdir. _Şım~~- müdiriyeti talip olmu ·tur. Bura 
en imtihana _girmek_ içın mu- da bir posta şubesi aç~lacaktır. 
caat edenlerın adedı otuza ba- Kulübelere çok talıp vardır. 
ğ olmaktadır. - -- -

Dünkü sis 
Haliç :ıam İstiyor... Dün sabah limanda kesif bir 

Haliç şirketi ziyan .ettıgııı- sis vardı. Sis yüzimden liman 
n bahisle tarife komısyonun- faaliyeti bir müddet için tama
n t.Jet ücretlerine bir miktar mile durmuş gibi idi. Vapur~ar 
m y pılma ını istemektedir. saat sekize kadar işliyemedı. 
Sirket müdürü Emin B. Ana- Kabile yurdu-~ezunları 
luda bır seyahate .çıkmıştır. le li Kabile yurdun 

rket rrıüdiıru avdetınde Anka Bu sene Y
1 1 

n Sıhhiye 
ya ugrıyacak ve bazı teşebbü- dan m~zıın ° a~ ar~.' . ile 
tta bulunacaktır. Vekaletınden ge .en ır. emı: 

Göztepede demir madeni 
bulunmuş mu? 

Göztepede bir demir madeni 
bulunduğu yazılmıştı. Bu hu- _ 
susta İstanbul maadin müfetti
şi Halit Beyden şu izahatı al
dık: 

- Böyle bir eyden henüz 
haberimiz yoktur. Fakat böyle 
bir maden bulunsa bile şayani is 
tifadc olacağını zannetmiyorum 

Viliiyet maden mühendisi B. 
diyor ki: 

------2,500 lirayı aşıranlar bin fıranklık bir Banka cekini 
mahkemede ve 12,onn franıtını çaldımıı tır. 

Gramofon tıkcarı Papazyan Mezarlıkta dayak 
Efendiyi magazasında liifa tu- 1 Ü skiiclarcla kahveci Arif aile 
tarak 2,500 lira parasını a ıran i ~ile Karaca Ahmet ınezarlığın
Vahan ve fsakın Ağırcezada dan geçerken komşusu kahveci 
dün muhakemesine devam edil Süleyman 4 kadınla önlerine 
miş ve istinabeleri alınacak ba- çıkmışlar sopalarla dövüp yara 
zı şahitlere tebliğat için ba ka lamışlardır. 
güne kalmittir: ____ .... __ _ 

• Babadan kalan aylıklar 
Azimet 25-45 yaşlarındaki kızların 

Fransa'nın sabık • 'ufia • uzırı babadan tah•is edilmiş oları ma
\lösyö \'iktor Pı•)·tral lk a~ha· aşlarının itasına devam edil
bı inayiden ı·c Pari Tiirk haıı· mektedir. Bu ~metle zat i !eri 
ız Ticı: et Od.ı<ı llc'l · \lö~vö Pol· mııhasebeciliğine müracaat e
Durın perşcnıhc gunıı l.oıhs \'a· denler pek çoktur. Bu iki sene
purıı ile hun a \'a Bıdet etm~lcrdir Jıklcrin itası gelecek hafta cu-

am ıyo . ıat erı !ar ve bostanlarla b' ı d 
D" b d ı T · ına ar a a-

un orsa a ngı 12 
• !ırası yni suretle su alacaklardır. Bu 

1033 kuruşta açılmı ve bır ara- usul şimdı'Jı'k h · b 
1 

• 
k · şe rın stan u cı· 1ı 1034 kuruş otuz paraya ka- betinde ve 1 k k 

d "k ld'k ya nız ır çeşme ar yu se ı ten sonra 1033,S . bentlerinde t tb'k d'l k 
kuruşta kapanmıştır ! d' . a 1 e ı me te-

Liret 8 98 Altın g14 kuru • ır. Taksı1!.1 ve Valide bentlerin 
t 'ı ' .. ·· f' de su, henu:ı: tahdide lüzum gö· 
an muamc e gormuş ur. rülıniyecek kadar mebzuldür. 

Bari panayırı N · b •. 
B . d 1 k h' umerotaJ ılıyor arı e ge ece ay ır ark 

panayırı açılacaktır. Bu panayır 
büyük bir aliika uyandırmıştır. 
Bazı Türk müesseseleri de işti
rak edecektir. 

Kambiyo borsası 
ıler~ın . 10.),j ıı. l.t\·a 

Şehrin numarataji bitmek üz 
redir. Yakında Boğaziçi ve Ye
şilköyde dahil olcl ıgu halde heı 
tarafta numara takılması i i ik. 
mal edilmiş olacaktır. So ak 
lavhalarının da talikine başlan. 
mıştır. 

ııolor ~ı..ı, l .r.:'iU 
ı rank ~ 1 •ı:- _ OtJ 
r.ırrr ~ '1'1,0(l 
Drahmi 36 .4{1 

~ıllıı~ 
~1a11ı: 

r.tv 
lllnoır 

... , 9( 

.i 3J..2! 
• fJ1.~ 

-;-q -tO.t" 

2f) - -'• 

1 
Bunların hepsi bittikten son 

ra bir heyet bütiin şehri harita 
ile dolasacak ve nümerotaj i~le 

Frank ~ •• 1, h., ron ~ lj Joo fol 

/

' rini tetkik edecek, eksik vars• 
tamamlanacaktır. 

' ~ Hilali Ahmerde - -Emin Beyın Eyip tramvayı- kadın .?a~tanelerınde bi~er se1!e 
inşasından şimdilik vaz ge- staj gordu~ten son~a mun~ala

nıesi i ·in de teşebbüslerde bu/ ta tayin edıleceklen haberı a- -
nıası mı lıt•rr e'd r. lmmı'ib!· 

- Böyle bir madenden hahe 
rim yoktur. Yalnız Göztepede 
bir zat maden imtiyazı için bize 
müracaat etti. Biz de evrakını 
Ankaraya gönderdik. Mesele 
bundan ibarettir.,. 

!\lumaileyhimln lı .karada bu- ma ertesi günü hitam bulacağı 
lundukları e. n:ııln lktı.ıt ı•t·klll ümıt edilmektedir. Bun! nn 
Şnkir Bey tarafından kahul t<ll· yoklamaları esnasında evlendik 
!erek iki S<t;ıtıan fazlı m .ı:.:ake. 

!eri anlaşılanlara 2,S senelik 
mruı~Ja,., veıihı .. kt .. ı!ir. 

Hilfüiahmer cemiyeti heyeti Vasıtasız vergiltr 
idaresi dün içtima ederek bazı Vasıtasız vergiler hakkında 
hususat hakkında müzal<eratta ı bir tahakkuk talimatnamesi Jıa. 
bulunmuştur. .,, r 18"'l1 ak tadır 
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lUilliy~t 
asrın umdesi "Milliyet" tir 

27 TEMMUZ 1930 
iDAREHANE -Ankııra caddeti 

No: 100 Telaraf adreıi: Milliyet, ı .. 
tan bul. 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuahalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ili.nların rneı'uliyetini 
kabul etmez. 

1 Sıhhi bahisler 1 
Düşük mideler 

Dr. Rusçuklu Halıltı 

Mektepliler Müıaba~ası 

Lozan günü 
63 üncü hafta müsabakasın 

da birinciliği kazanan Galatasa 
ray lisesinden Ekrem Hayri 

Oarven'e göre insanlar tnay- lar. Umumr zafiyet neticesinde. Ifeydir. Yazısı şudur: 
mundan istihale etmiştir. Bu bu yağlar erir, böbrekler de ka- ' Türk milleti yedi yıl evvel 
filfre son zamanlarda itiraz etti yar, düşer. Soııdeı·ece ho'' ı·met isiklalinin tanındığı günü coş-
ler, Amerikada kıyametler kop- Karın cidarının gevşekliğine kun bir sevinçle tes'it etti. 
tu; lakin sarsılmadı, ilim alemi en çok kadınlarda tesadüf olu- ! -Fransızcadan- O gün; Türkü daima hasta, öl-
hala o kanattedir. Atalarımız nur. Onların karınları erkekle- . • meğe mahkum diye tavsif eden 
dört ayak üstünde yürürlermiş. rinki kadar mukavemetli olmu- Şimdi~e kadar tanımış oldu:ı bulunuz. Sizinle bir gezinti ya- devletler_ - karşılarında pek 
İnsan iki ayak üstünde kalktık- yor. Gebelik karın etlerini çok ğum kadınlar arasında bunun pacağnn. Söylemek istediğim zinde, fikir ve arzularında çok 
tan sonra bugünkü mevkiini al- ziyade gerer, yumşakhğını gi- kadar güzel, bunun kadar canlı, bazı şeyler vardır. muannit bir Türkiye bulmuşlar 
mış, sair mah!Ukları elinin altı- derir; etler artık eski haline gel . ve cazibelisine tesadüf etme- Devrisi sabah genç delikanlı dı. . 
na almıştır. lemez. Hele gebelik sık ve ara- miştim. Fakat bu genç, şen ka- geldi, şişman ve zengin adamı Lozandaki zafer hiç te kolay 

Ayak üstüne kalktıktan son- lan yakın olursa. . . dm nasıl oldu da kendisinden aradı. Fakat hizmetçi kendisini elde edilmedi; koca bir istiklal 
ra beyni büyümeğe başlamış- Baha başka sebepler de var: yirmi beş yaş büyük olan bir a- yaşlı adamın odasına değil, cengi bunu pek güzel ispat e
tır; baş parmakları peyda ol- İnkıbaz gibi. İnkıbaz tesiri ile damla evlenmeğe razı oldu? .. genç karısının nezdine götür- der. Türkü daima hakir gör
muştur. lkalın bağ_ırsak genişler ağırla· Bunu anlayamıyorum ... Onu

1 müştü. Bunda mutlaka bir yan- meğe alışmış bütün bir Avrupa 
İnsanın vaziyetini değiştirme! şır. Bağırsağı tutan bağ gerilir. alacak genç erkek mi yoktu? .. · lışlık vardı. Çünkü genç ve gü- ya istiklalini tanıtmaktan daha 

ıı=====-=======9111 si kendisine zarar vermiştir. 1 İntani hastalıklar da yağları e- Kocası zengin,muteber bira- zel kadın giyiniyordu. Genç de- güç ne olabilirdi?. O gün orada 
Bugünkü hava Dört ayak üstünde dururken vü. ritir, yağlar eriyince bağlar da damdı. Ben bu ailenin samimi likanlının içeri girdiğini görün- Türkün haklı bir gurur ve ti

Dün hararet en çok .n en az 
18 derece idL BuRün hava açık 

olacak ve rüzglr poyr1z c~ecektir. 

cudünün boşluklarında, alelhu- gevşer, uzanır, onlara yapışmış bir dostu sıfatile sık sık kendile ce: tizlikle müdafaai hukuku "ben 
sus karnının içinde bulunan mü. olan uzuvlar da sarkar, düşer, rini ziyaret ederim. Fakat doğ- -.- A, dedi, siz misiniz?. Yan yaşıyorum., dan çok daha ge-
tevazin ve yerli yerinde bulu- vaziyetlerindeki intizam kaybo rusunu söylemek lazım gelirse lış geliyorsunuz!.. niş bir manayi haizdir. 
nurken ayak üstüne kalktığı lur. çok iyi geçinen bu karı kocanın Fakat genç çocuk özür dile- Lozan sulhünün imzasından 
gün tepe taklak yuvarlanmış- * * * bazı kusurları olduğunu da gör-j yerek çekilip gideceği yerde bu sonra Türkün tarihinde yepye-
lar ve kendileri için uygun ol- Mide ve karın içindeki sair u- müyor değilim. Fakat kusursuz lunduğu yerde kalmış, hareket- ni bir devir açıldı. Büyük bir 
mıyan yerlere dünşmüşlerdir. zuvların düşmesinde müessir o- insan olur mu?.. Elııette ol- siz duruyordu, şaşırmıştc. inkılap devri ... 

Söylediklerim bir düşünüş, lan sebeplerden bir tanesi de maz, fakat bir nokta var ki ko- Onun şaşkınlığını gören genç Yedi sene zarfında Türk 
bir nazariy~ yani Montestiyo- kadın korseleridir. Bu günkü layca affedilir gibi değildir. kadın acıdı; öyle inkılaplar yaptı, öyle yeni 
nun dediği gibi bir ilim masalı- nesil bu işkenceden kurtulmuş- Genç ve güzel kadının yaşlı ko- - Beni bu halde gördüğünüz ve muhkem bir idare mekaniz 

Üsküdarlılar, tramvaydan dır, o kadar bir ehemmiyeti haiz tur. ı cası zamanını ikiye ayırmıştı. den dolayı galiba ay_ıpladınız? .. ma.sı vücude getirdi ki; bu mu-
şikayet ettikçe gerek tramvay dir. Nazariyat nazariyattır, ka- * * * Bir kısmını uyku ile öbür kıs- - Hayır, böyle bir şey düşün azzam eser karşısında bütün 
idaresinde gerekse Emanet ma- rın içindeki uzuvlar'ın düşmesi Rontken makinesinin hayal mını da yemekle geçiriyordu! ... medim. Sizi namusumla temin devletler Türkün harikalar ya-

rin yıkıcılığa mauf olduğu vak'aları tetkik edelim, hayal- sade fenerı yakmak kıfayct.et- için bu da şışmanladıkça şış- Sorunu ıkmal edemedı. Çun- 24 Temmuz gününün en bü-

~c~rı.:ınanelinde : icra eği 
olan kanalizı:;yon arnclivatı d,ıl•. 
Sult•nhamamında l\iarp~ççular · 
si ile Saka çeşme sokat;ı nın 

Temmuz 9JO tarihinden ıt' 
bilcümle \'e;aiti naklİ\'eye 
bulunacağı İlin olÜnur. 

. Devredilecek ihtira ber8' 
~Tl\fck ni~ang~hlarına ait 

Ilı ve i,l!hat,, hakkındaki ihtirl 
20 Ağustos 19'.!8 tırih "• vi 
evrak kaleminin 25079 numer 
mukayyet ihtirı' berat miJ(İ 
üzerindeki hukuk bu kere s;ıtıl 
veyahut aherı! icarc verileceı' 
talip olanlann lsıanbul r ni 
hane arkasında ;\~i r i':lendi kit 
ne~i caddesinde ·rurki\'e bS 
l 8 22 nun1 rtoları ntl:ı kain 
ISTUK l'.kndiye müracaat eyi 
illn olunnr. 

Devredilecek ihtira 
"Zatülh:ırckc sisteminde ıJf 

imlA tertibatındaki tadilAt 
islAhat" hakkındakı ilıtir.ı içın 

müdüriyeti umumiyesindcn ıj 

edilmiş ıılan \!l a!';u iv> 19~8 
ve 691 numcroiu ihtira herao 
rindeki hukuk bu kere ;aO 
veyahut icara \'C"ileceğinden 

almak veyahut isticar etmek 
sunda bulunanların l<tanbul ı,,ı! 
postahsne Aşir Efendi kitap 
caddesinde Türklve ilanının 1 
numerolarında kiin vekili r 
efendiye mtiracaaı eylemeleri 
olunur. 

Tecrübeli !ıir Alman 

hafilinde igbitar hasıl olduğu- ise bir vak'a bir hakikattir. Pro. levhası üstünde neler göriiyo- Çok yiyen ve sonra da çok u- ederim ki size karşı "son dere- ratm~k kabiliyetinde olduğunu 
nu biliyorum. Bütün tenkitle- fesör Şarl Rişe'nin dediği gibi ruz? Her ~eyi görebi~ek için ı yuyan bir adam ne olur .. Onun ce., .?~:n:ı_e~ besliyorum. :ı;ten.:: tasdika mecbur kaldılar. 

iddia ediliyor. Halbuki evvelce lerle uğraşmıyalım. mez. · manladı. kü güzel kadın küçüçük terlikle yük şeref hissesi şüphesiz ki 
pek ala halk, , zihniyeti güden * * * Karın içindeki uzuvlara kesa- Şimdi genç ve güzel zevcesi- rini hiddetle delikanlının yüzü Lozanda Türkü bihakkin mü - Deftı'rnıeo oıu"le"assıf 
idarenin en büyük riiknünden Eski hekimler karın içindeki fet vermeli ki aydınlık zemini nin kusurlarına gelelim: ne fırlatarak: dafaa eden muhterem Başvekl- y U 
en küçiik memuruna kadar ga- uzuvların düştüklerini, yerleri- üstünde gölgeleri belimin. İşte Bu güzel kadının ufak bir ku- - Çekilip gidiniz! .. Size söy- limize aittir. Asil Türk mil- ' 
rip bir zihniyet hasıl olmuştur. ni değiştirdiklerini bilmezlerdi. mide çorap biçimini almış, çora suru vardı: Düşündüğünü açık- lüyorum. Bir daha ne beni, ne leti kendisine bugünkü istiklU Bir deıtırmende çalışmak ıı1, 
Bu zihniyete göre kimsenin bu Hekimler bunu öğreneli çok za- hın koncu yukarda kalmış, taba ça söyler, karşısındakinin güce- de kocamı göremezsiniz!.. ve emniyeti tem\n edenleri as sundadır. Adresi: MAX ZIEB-' 
müesseseyi tenkide hakkı yok- man olmadı. · Son zamanlarda nı havsalaya kadar sarkmış .. İş nip gücenmiyeceğini hiç düşün Genç çocuğun istikbal hulya- la unutmaz ve onları daima Tekirdağı C Rodosto ) oteli · '<> 
tur ve orada işli yen arabalar keşfolunan Rontken şuaı elle- te kalın bağırsak, ortadaki kıs- mezdi. ları yıkılmıştı. Çekildi. Neye uğ tebcil etmeği bir vazife bilir. Yül<sek Kaldırım Galata. 
mahzı iutuf olarak işletilmekte- rimizle yakalıyarak buldukları- mı ıifki vaziyetini değiştirmiş, Kocası çok şışmanladığını ni radığını bilemiyordu. Tecrübe- ------------------------
dir. Pek ufak fakat son derece mızı gözlerimize gösterdi. iki büklüm. olarak daha aşağıya hayet farketti. Hekimine sordu. siz çocuk bu genç ve güzel kadı "} ! • 
şayanı dikkat bir müşahede nak Radyografi el yordamile yap düşmüş .. İşte kara ciğ~r alt ke o da _tedavi için bir yere gitme na hörmetini "son derece., ye eg ence eri 
!edeceğim: tığımız mesainin şerefini arttır- narı yalancı kaburga kemikleri- sini söyledi.Karı koca oraya git kadar götürmekle hata etmiş-

Dün öğleden sonra saat 2.45 dı. ni aşmış. . . tikleri zaman orada dost bir ai- ti!. . 
vapuruna yetişmek için 15 da- Karnımızın cidarını bir yağ Uzuvların vaziyetleri kaybo- leye rast geldiler. Bu ailenin yir -------------
kika intizardan sonra vapura 10 tabakası astar ~ibi kıapla~ı~:', lunca muntazam s~ret~e işliye- mi beş yaşla;ın~a b~r de oğlu Beyoğlu dördUncU sulh hukuk 
dakika kala Bağlarbaşında tı- tır, bu tabaka o cıdarın hır cuz u mezler, bıınun netıcesı olarak vardı. İyi yetı§mış; hır genç. . . nıahkeme;inden: 
ramva}•a binebildim. Bağlarba- sayılır. Bu yağ tabakası erirse sihhat bozulur. Fakat bir bankerın yanında az Bcyo~lunda lstikl41 caddesinde 
sı - Üsküdar mesafesi iki buçuk karın genişler; genişleyince <le Az, çok derin karışıklıklar, para ile çalışıyordu. Bu genç 81 numaralı apartımanın 3 numaralı 
kilomereden biraz fazladır. ve karın içinde bulunan uzuvların ağrılar peyda olur. Kara ciğer çocuğa iyi bir istikbal temini dairesinde sakin iken vefat eden 
otomobille 4-5 dakikada, canı yerlerinde kalması tehlikeye dü. mi düşmüş? Bu koca kütlenin icin babası şimdi tesadüfen bu- bakkal Artin ka~ükyan efendi zev· 
tez vatmanı olan tramvayla şer. Bazı uzuvlar, mesela böh-1 işgal ettiği yerde ağrılar olur, raya tedaviye gelen eski dostu- ce>I madam i:'l3zlının terekesine mah· 
"kafl!ılık,, beklememek sartile rekler iç yağı ile sarılıdır; o sa• sağ omuza kadar yayılır. Bağır na müracaat etmeği düşiindü. kemecek va1.ıycr edildiğinden taribl 
7-8 dakikada gidilir. Bizim bin- yede yerlerinden kımıldamaz- saklar mı düşmüş_? Yemek lok- Şişman adam düşündü: ilAndan ıtıbaren eıhabı maılup ve 
d·~· · b b' - ·d· d d' b d b" 1 alakadaranın bir ay ve vert<enln Uç ıgımız ara a ıraz , agır gı ı- . . malan bu eğri bü.i?;rü borunun - Peki, e ı, ana a oy e 

k - d k T d 1 av zarfınJa BeyoA"lu dördüncü sulh 
Yordu .. Fıstı agacı enen ar- ramvay ı aresıne soranın:. icinde zorlukla i•.erler hazmı bir gene Hizımdır. 

1 k l · ' - hukuk mahkemesine müracaltlan ve 
sılık istasyonunda durduk. . Boyle laübalilik yolcu ara arşı yavaşlar, zahmetli olur; zaten Babası og-lunu takdim etti. 

1 
müıe,e[fiyeye ait olup Taksimde 

Bekledik. Biraz sonra aşağıdan hürmetsizli.k ve tramvaydan hoşa gitmiyen l.ıu iztıraplara ha Şışman adamın genç ve güzel 
k 

1 

Senih Bey garajında mevcut 16 l 5 
gelen araba göründü. "vapura beklene~. hızı_n~te kar? ayıts.ız 1 ğırsak iltihapları da ilave olur. zevcesi de bu delikanlıyı gördü, numaralı ve Fiat markalı bir adet 
bes dakika var,. geldi, geldi ve lık degıl mıdır? .. Boyle ganp 1 Hazimsizliğin her türlüsü yer- beğendi. Fakat bu beğenmek ta oıomabil de 30 temmuz 1930 çar-
tam, hattın karşıla«ma yeri olan şeylerin düzelmesi de mi her an lesir kalır. Böbrekler düşerse' mamı'le temiz ve samimi bir tak " d k ~ • şamba günü saat L c açı · arttırma 
makastan beş metre geride dur- yokluğundan şikayet edilen pa- bel ağrıları peyda olur. Bir çok •

1

. <lirden başka bir şeydeğildi. suretile rUsumu dellaliyesi müşterl-
du .. Biz bozuldu sandık. Hal- raya mütevakkıftır.'· uzuvlar hep birden düşerse isti- Bunu bilhassa kaydetmeği u- sine ait olmak üzere satılacağından 
buki tramvaydan !jişmanca bir Unutulmuş bir burun!. raplar da o nisbette çoğalır. nutmamak Hizımdır. talip olanlann meıkılr giln ve sama 
hanım çıktı ve tam tramvayın Burun lafı ve hikayesi Su! Yerlerini değiştiren uzuvlar ı Şışman adam, ayrılırken gen- mahallinde hazır bulunmaları lüzumu 
durduğu yerin ağzındaki yan tan Hamit zamanı memnu idi., damarları da beraber sürükliye- ce: 
sokağa saptı. Ondan sonra ara- Lehülhamt şimdi rahat rahat J ceğinden, damarlar çekilir, ya- - Yarın sabah sekizde beni 
ba maka.sa girdi, bizim a~~~a~a ı burun lafı edebiliriz.. hut ~.•k.ı.şır içlerinde kan serbest . 
yol verdı. . İskeleye geldıgımız Genç meslektaşlarımızdan çe ·donup dolaşamaz. ı şışer. 
zaman 2.45 vapuru ıslık çala ça Hikmet Feridun B. Akşam'da Hazmi ve kanın damarların için Ekseriya düşüklük bir uzva 
la ayrılıyordu. Eğer o asağıdan "dört zevk burnu,, unvanı altın- de dolaşmasını tanzim eden si- munhasir kalıyor. Bir çok uzuv 
gelen araba, tramvay erkanın- da Kılbumu, Mesarburnu, San- nirler de birlikte sürüklen;r, bu- 1 !ar hep beraber düşseler bile, 
dan birinin ailesinden olduğuna dıkbumu, Sarayburnu'nu ya- nun neticesi olarak vücvdün ö- eğer yerlerini çok ziyade değiş
süphe edilmiyen hanımı soka- , zıyor. . Haydi Kireçbumuna tesinde berisinde ağrılar duyu- tirmemişlerse sihhatin ahengi 
ğın başında indirmek için istas tenha ve hücra .diyelim. . !ur. 1 pek o kadar bozulmaz . 
. on olınıyan orada durmasaydı Lakin Defterdar bumunu bu İç uzuvlarının böyle teker me Düıımüş uzuvlara düzen ver-
vapura yetişecek ve işimiz ge- meyana zevksizdir diye mi it- ker yuvarlanmasından kalbin mek için çalışırız, elimizdeki 
ri kalmıyacaktı. . j hal etmiyor?.. ~üzeni, karnın biçimi bozulur, j vasıtalar kaf~ gel~ezse onları 

!'?imdi Şehremini B. fer.di ıle ı FELEK ust tarafı çukurlaşır. Alt tarafı cerraha tevdı ederız. 

illn olunur. 
~-----~~~~ 

Zayi tasdikname Silivri ilk erkek 
mektebinden 9'19 sene;inde aldığım 

tasdiknamrmi z:ıyi ettiın ' "en isini 
alacatı;ımd•n h i!<mil olmıdıgın 1 il an 
eylerim. Şilivri Fatih ınahk~nıe;inden 

lla.;an oğlu 1 la vreıtin 

ZAYi Ş.\llA DETNAME 
1927 • 1 92t! senesinıle Üsküdar 

ı;; inci mektôinden aldıgım şaha · 

detnamemi zayi eltim. ' Tenisini ala
cağımdan zavinin hükmü yoktur. 

18.1 numerolu :\lehmcı Sodık 

BugUn kU yeni 
bllmcccml:ı: • 

Dlinkli bilnıecemııl~ 

hslledllmif şekli 
Soldan sağa: Tdan aıağı: 

1 - Dem (3) Valde (3) ı 1 - Hedef bulmak (6) . 
2 - Tüy (3) 2 - Zaman (2) Nefsin ha 
3 - Hızlı değil (5) ti (5) 
4 - Nota (2) Şahsı muhterem (3) 3 - Orta (3) 

Atıf edatı (2) 4 - Görünmiyen tehlike <;) 
5 - Ön değil (4) İşkence (5) 5 - Derenin içindeki ma 
6 - İki tanesi baba olur (2) Ne· İbadet mahaUi ( 4) 

fi edatı (2) 6 - Caket (4) 
7 - İşveli tavur (3). Arı reçe- 7 - Yarısı beş yüz (3) 

li (3) 8 - İstifham (2) Lezzet 
8 - Vücudün suyu (3) Bir zait uzuv (5) 

bir (3) 9 - Külahlı tavuk (6) 
:::..~.!...---~·--------·--~----~ 
-~~ Harik, hayat, kaza ve otomobil si~ortnlanrıızı ~ 
~ Calatada L'nyon hanında kdin ÜNYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. 

Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte otıı~ 

ÜN YON 
. 1 l~~!k!u!m!iipiaio\i. ·.sına bir kere uğramadan sigorta yaptırma_"'-"'-!. __ 

~ .... 7 elefon: Beyog/u - 2002 

''Milliyle,, in edebi romarı : 30 mü terket. Gel bahçeye çıkalım ::..._Arkadaşlar arasında ku- jrına ge~irdi~özlerini kıetı, ce- ---;rna giti:-- ı bilmiyor mu• ?. dl 
sana söyliyeceklerim var. Fakat sur gözetilmez. vap vermedi. Rasih Nevres, - Bu mecburiyet tc yeni çık Rasih Nevres, Belınaıt ıJI 
bugünkü sapkamı, tuvaletimi Ayak ayak üstüne atmış otu hiç bir s,ey duymamış, anlama- tı. 1 liğine gülümsedi. Ferhıl11 

ı,' ,, 
11 

eıtl', ~ ~ nasıl buldun?. Eğer beğenme- ran Ferhunde, bir kahkaha ko- • mış gibi sakin duruyordu. - Değil, vallahi .. Biliyor- layıvermişti: 

BAHÇEMDE . dinse, benim sözlerimi dinle-- · pardı: . ' Belma, Ferhundenin bu ka- sun, misafirlerimiz var. - Neler söylüyorsııo, 
" : .... , .. ·~ mezsin ki 1.. - Hürrem Hakkı Beyfendi [dar kızacağını tahmin edemez- - Misafirlerden sana ne? .. ma?. 

-. 
'~ '' -2) .,,_=:;::::../' . Hürrem Hakkı, bir şey söy- ğeldiğindenberi, Rasih Beyfen- di. Evvelce aralarında şakayı o Biri senin akranın değil... - Ne söylediğimi, 

~T[il •lemedi,yc.geninin elini avuçları di de tcsrifata riayet eder ol- kadar ilerletmişler, biribirlerine - Olsun, ayıptır. Rasih Bey de, ıkiniz de ~ 
1-;;;~~:::,,,'i,,:,;;B 1 R G U L A •,İJa arasına aldı, uzun uzun sıktı. dular. h~r hususta o kadar yüz göz ol• Belına da sinirlenmisti: sunuz. Nedir yani?. Qrt~ 

T- - 11 ' - Rasih Nevres, hafif canı sı- muşlardı ki,şimdi,eskilerine nis - Teşrifat illetine sen de kabahat, ayrp mı var? .. 
r,.:,-.1ın111t Yesari - Y ·ılartcı, demiyeceğim, kılmış gibi· yan gözle Ferhun- beten gayet masum ·bir şakaya tutuluyqrsun galiba? .. 

1 
bi1 bir şey. . . 

, korktunı.ı 7. I diyeceğim, , Rasih deyi süzdü: j Ferhundenin kızmasını, alın- Rasih Nevres, kollarını ka- Sesi, büsbütün tizle~ıştl 
Rasih Necres. boynunu iğdi, yapma ya?.. Bey!. - Benim Jaübatiligimi ne masını bir türlü anlıyamıyordu vus,t~rı_nuş, Hikırdıya karışmı- - - Rasih Bey, senio fi 

ellerini oğuşturdu: - Belma, sizin zerafetinizi - Neden Belma Hanım. ? zaman gördünüz?. Fakat tamir imkanı da yoktu.. yor, ıkı genç kızı, ayrı ayrı tet- Ferhunde elile Belıı1 
- Aman amcacığım, bu ne çok beğeniyormuş!. - Hani sandalla beraber cı- Belma, cevap vermek istiyen1 Çünkü şakayı uzatmak, ~nu da kik ederek dinliyordu. zını kapadı:' 

iltifat.. • Hüremr Hakkı Bey, gayriih kacaktık?.. - Ferhundeyi susturdu: ha ağırlaştırmak demektı. 
1 
.. Ferhunde, Rasih Nevrese e- _$us!. . 11' 

- Hu!:u~i bir maksadım, da tiyari elini boynuna götürmüş - O .,.ün kat'i ola~ak tesbit - Nemelazım; doğruya do~ · 1 ·Ferhunde, birden ayağa kalk mı uzattı: Belma ağa takıJınıŞ 
ha doğnı!.:u bir çıkarım olduğu yakalığının uçlarını boyunbağı- · edilmedi ki. . • ' ru. 1 tr, çantasını koltuğuna sıkıştı'r- - Orövvar Rasih B~y !. yik gibi ~eriye sıçradı: 
icin sana, miidı>hene ediyorum nın düğüm yerini düzeltmişti: '. - Biz nazırdık. Ferhunde, günlerdenberi ku- ı dı: - Sahi gidiyor musunm:, _ Ha vır susmıyacııg 
~a. Seni, cidden takdir e- - Bu, pek büyük bir şeyi i-' _ Ne bileyim, · Belma Ha- rulu, yay üstünde, sinirli oldu- - Gidelim, artık... Ferhund~. Hanı~?.. var?. KöŞkt~n dııyarl:ı' 
denlerden biriyim. fade etmez. 1 nıı;ı! Belki bir mazeretiniz var- ! ğu için Belmanııı velev en ma-

1 
Belma, büsbütün şaşalamış- - Musaadenızle. · mi korkuyorsun?. ...ıl 

Rasih Nevres, gülmekten Rasih Nevre~. amcasına şüp dır, bir yere söz vermişsinizdir, nasız, bir mes61ede bile olsa iti - 1 tı: . Belma, Ferhundenin uzanan Zoraki kahkahalartıı ı;· 
l·emlir.i alamamıştı: heli şüpheli baktı: 1\ engel olmıyayrm, diye hatırlat- razı'nı çekemiyor, tahammülü f -- Nevres Vacit Bey, g~le- kolunu tuttu, aşağı indirdi : du: . .t 

- Yalnız sis iniz, amca. . . - Rostand'ı sever misiniz, mağa bile korktum. parçalanıveriyordu: cek. . - Densizliği bırak .. Otur ·1 liV"' 
haydi. . Neye' gücendiğini bili- - Sanki kimse bı ıı 

ı N d' k" N l değil ıni?. 
e<Mccek nevım var?. Ben, ne- r<ıre'ın "Bahçeler,, unvanlı uzun mustehzı, mustehzı baktr: fazlalaştı, Belma.. salladı; . yorum. e ır san ı.. c 0 u- Öyle "" herkes 1ıudal3•,, 
vim'. Om• biliyorum. Fakat bc·bir siiri vardır. Onda. kocası-: - Aman bu sizin çekingen- Belmaya, yeni alay fırsatı - Ben, eve gitmeğe mecb•ı vorsun? .. Açık açık konu~alım. ,_ ııı 
· · ·ı f f · h' · h ·1· · h ki ı ı·-· · 1 k ·A·ramızda gizli ne var?. ne kal- sem!. Hiç hissederler nı ıst1.1 a etmıven, ta .t~r et- na, .veya ut. sev~ı ısıne, .er . - ıgınız .... çı ı:uıstı: .. rum. , . . . . ;-· . ,;· .. .. . 

mi yen b!r, ~ :-~s!ni~. me ıse der kı: Agzrndan cıgara- - Bır başka defa, saygısız- - Tsrar bana duşmez. Belma, şaka etmeden, arka- dı.. Bınbmm ,.ın ıç~ .ızunu bıl- kına varırlar mı?. (!3it 
- "~r ": b;m:ı ı."m li•narı nı ~t. dıırı~•·l~rındaki tebessü- -: lığımı aff,.i'!ecPL- mio;iniz?. Ferhunde. cUşleİ-ini ducı,.ı,.ı~- d:ışına baktı. kalktı, onun y;ı- ı mi yor muypz?. I~asıh Dev el,. 
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HAL SNAF 
l'ulıu ku~u ... ~ark ıı1usikit;i ıslah edilecekıııiş ! Sakalar saltanatı. .. 

Şark musikisinin ıslahı için !arına tetabuk etmiyen şeylerin da kalınacaktır.Bize kaltrsa onu 
MBS~rda Kral Fuadm te§ebbilsi ıslahından bahsedilir. Şark mu- kendi haline bırakmak daha mu 
le bır kongre yapılacağmı ve sikisi de herhalde bugünün mu- vafık olur. 
bu kongrede ;ıark musikisinin sikisi değildir, ıslah e- Ölecekse ölür, diııileceği var-
ıslah~ çareleri dülfünülecefini dilmelidir amma, korkanz sa günün birinde bir musiki de-
gazeteler haber veriyorlar.Dün- ki ıslah edelim derken, hbı çıkıp diriltir. Mısır Kralı 

. Ah şu s~~alar ... ah şu saka~arın derdi! parasın! peşin verdiği 
nız halde, sızı saatlerce bekletırler. On adım l ~· ;,i•ı sizde , 
teneke başına .. beş kuru~ para isterler. Bari suyu ~aklinde getiı-. 
s~ler .. : kızıp soylenmeğe de gelmez ha ... Derhal surat ve bir dah;ı 
sıze bır teneke su getirmezler. 

Şehirde vücudunu şiddette hissittiron susuzluğun doğordugu 
bu sakalar.~altanatımrr önüne geçmek için acaba daha ne kad:ıı ' 
bekleyecegız? 

,, 
Şu Kuşa iyi bakın. Res?1i bile insana dehşet veriyor,değilmi? 

~ Hele bir gözleri var kı,adeta .. a~~v .~a~ıyor .. Halkın «puhu» 
~ andıkları bu kuş bir kartal buyukluğundedır.. . 

·~ Geçen gün birisi kucağına al~~ş. m:ı-~baaya getırdı. Ormanda 
Iamış gündüzleri gözü görmedıgı ıçın kolayca yaka~amış. 
yapacağını sorduk: _ 
-Gebertip postunu dolduracagım eczacının birine sataca.-

1 dedi. d' .. d d . "f d tlalbuki bu açıkgöz puhu kuşunun ırısın en e ıstı a e ça-
ini bulmuş. 

~ Bayazit tarafında sokak sokak dolaşıp çoluk çocuğa puhu 
1 nu kırkar paraya seyrettiriyor~ 

M~flaket hayvan. Kuş amma ne kuş .. Baykuş mu karakuş 
dı_ı,e bangır bangır bağırıyor, 

Zift kazanlarının işi bitti 

yanın her yerinde ancak kıyme- ne alaturkaya ne alafrangaya Hz. nin de anlatılan bugünlerde 
tini kaybeden zamanın ihtiyaç benzemiyen bir halita kar ·ısın- başka işi kalmadı. 

Sahaflar çar~ısında ne var, ne: yok? 

İşte size bir çarşı ki bugün kül, kuşak gibi şeyler satarak Sahaflar çarşısına 25 seneden 
yalnız adı kalmış gibidir: Sa- geçinirlermis. beri yeni kitap gelmemiştir. 
haflar çarşısı. Sonraları Çarşıya hakkaklar Çarşıda ikisıi mühürcü. ikisi sa-

Taze {iııdık bolluğu .. 

1 
! 

1 

Bu sene fındık pek boldur.O kdar boiciuı ki okkası S!i kuruşa 
kadar satılıyor. Sokak ba~larında: 

Çok sağlam fındık ... Değirmenderenin fındık .. Fındık diye a
vaz a_v~z malın~ metheder satıcılaımdan birinin İ!f başında bir 
resmını dercedıyoruz. Gelen haberlere göre bu sene Trabzon ve 
Giresun taraflarında da fındık çoktur. 

• • ""'' 1 (;aınbazlıl - ta ı t<-..a1et 
1 

Bugün kitapçı çarşısından .zi- da dadanm~ğa başlamış. İsmi atçi, biri tatlıcı, ve beşi terlikçi 
yade çorapçı çarşısına benziyen değiserek hakkiiklar çarşısı na- olmak Üzere 40 kadar dükkan 
bu dara<:ık dehlizde vaktile en mile anılması bu taııihlerdedir. kalmıştır. 
yüksek revaçtaki matbu v4! el Hakkaklık san'ati revacını kay- Çarşının manzarası köy çar-
yazısı eserler teşhir edilirdi. bettikten sonra bu çarşı kitapçı şısından farksızdır. 

"/~,,.,,,/~ / bir istir 
--""C;,:,_'I~ lU.,::'S:;!-(h --- ' 

Taksım meydanını zifleyen kazanların işi bitı. -
T . k meydana çıktı. insarun baktıkça bakacagı 
ertemız par e ' ·fı · 1 

k. İstanbul tarafının zı enmesıne sıra ge • ıyor Artık umarız ı 

;tir-_:·-------------------

on gL Hic. le ş;ş n 1e balon ıard çocuklar çok rağbet et- -
teclir, Bu balonla içi gaz la dolu havada uçan balonlar
dal.:ı fazla dayanmaktadır. 

Sahaflar çarıısı, daha evvelle !ara geçmiştir. Sahaflar çarşsının 50 senelik 
ri Tunus ve Cezair muhacirle- Ancak bundan sonra yetişen emektarı Hacı Şakıir, sahafların 
rinin iskan edildikleri bir ma- nesiller daha :ııiyade mesleki e- piri addolunmaktadır. 

Akbıyık yolunun hali 1 

halle imiş. serlere kıymet verdiğinden sa- Geçenlerde vefat eden Amca 
sıra sıra kulübeler içinde yerle- lıaflar çarşı~ındaki .satı~. bazı ta Mehmet Ef. de meslekine mer
şen bu muhacirler kulübelerin rihi eserlerle div;;nlara \'e bir de but bir adamdı. 
ön tarafını tezgah haline getire muhtelif lisanda yazılmış eser- Sahaflar çarşısında eskiler
rek Cezayir mamulatı fes, püs- !ere münhasır kalmı ·ur. den daha bir kaç kişi kalmıştır. 

Sultanahmet'te Akbıyıkta A- ' 
rabacılar kışlası sokağına gi
den köprü pek harap bir hale 
gelmi~tir. Bundan başka bütün 
bu semt her gece kap karanlık· 
tır. Ne bir elektrik lambası ne 
bir ışık vardır. Geceleri pek ten 
ha bulunan mahalleden geçmek/ 

.;.._~~~~~~~~.;___~....:.._ 

Şu Balıkpazarırıuı haline bak111 .. 

Kokmuş balık kafaları, bahkıarasın a g cılmez b'r yol: Ma 
b~eırşakları, salamura suları liım ola kı bu.ava bafık pazarı 

cidden korkunçtur. 

Bu cihet vaktile düşünülerek/ 
buraya bir polis kulübesi kon
muşsa da hali hazırda içinde hiç 
bir potis beklememektedir. Po-ı 
!is müdiriyetinin ve Şehremane 
tinin ehemmiyetle nazarı dikka' 
tini celbederim . 
........................................ ( 
köprüsı.inden 20-30 adım ilerde 
bu kadar berbat bır geçit buluna 
bileceğine insan hayret eder. Ba 
!ık pazarı,İstanbulun asırlardan, 
beri el sürülmeyen yerlerinden 
biridir. Devirler gelmiş geçmiş I 
bir çok semtler tanınmıyacak 
kadar degişmiş,fakat balık paza 
rı ve yemiş civarı oldugu gibi 
kalmıştır. . .. ,. .. . 

Acaba bu p· .,... ·· .. Resımnde !'ordugıınuz c m· 
ıs ıgı goıı.ıp mene .. 

decek bir nıemur buralardan! baz Hendekte Abdullah Gokalp 
geçmez mi? j Ef. isminde bir zattir. Abdul!al-

Ne olur, birinin aklına esse Ef. mııhitınde hu kabil camba7 
de buranın kaldırımlarına bir ı lıklarilc uhret almır.tır. 
ki çeki vurdıırsa .. hadi, om:cl ı . 
bir tarfa hırakalnn. Hiç olma~sa ip veya tel üstiiııde camlı:ı. 
kara sineklerin bini kalkıp bini lık ve percnıieb:ızlıı..t;ın lıa•.ka 

caddesi derlcr.İstan1>u1ı.:1 ıKi bil kon<lııgu şu meydanı bir temi ~- yap:ı"~k clalıa fayda'ı işlerimi• 
vük s •mtmı birleşt•r-:n Galata, !etse.,. o,lın ılıdır k:ınaatindC'viz 
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... -
Malzeme alıyoruz İntikam maçı İki politika ----Birinci sahifeden mabat Birinci şablfıden mabat 

Baş makaleden mabat 
Her Schnur ve refikaları An- rnızın ferıni kıymeti pek U h 

SEVRISEFA N 
Merkez Acenıa; Gılau köı:ırll 

huınclr, ~yoflu ll862 Şube 
eentı•ı Mıhmudlyı HHı ılıın .. 
lmnlıul i40 

bir takıma yenilmesi futbolil- _ baripler cemiyetiai kabuldeq ma -
kara'da Başvekil Paşa Hz. ve rum bıralalmuını hem kendi ltakkı
İktısat, Maliye, Hariciye ve Ma müz için acınacak bir haldir.O- ııa, hem de onların hakkı hüriyctine 
arif vekillerile vaki olan müli- nun için cuma günkü mağlfi- ınlinafi bulduğunu da ayrıca Hln •- •---------~--
katlardan çok memnundurlar. biyetin hem de büyük bi.r sayı diyor. Kolaylıkla tahmin edilir iri bu rftbZOU bfl°IUCI 

Türkçe de öğrenmiş olan Her farkile telifi edilmesini bekli- Mdlı;e, Rayiştafda birlblrinc "'t te- t 
Schnur'un refikası Hf. bir mu- yoruz. Takımmıız iyi bir su- ı~rler yaptı. Milllyctperv~rler, müf- POS 8SI 

· d'H Fik t N' rıt saf ceruUı, panı:ermanıatler mare- (REŞI Ş ) 
h · · · ı ·· 1 mt"•tı·r· rette tertıp e ı r ve re , ı- . . . . "ki . TPA A vapuru ll8temmuz arrırımıze şun arı soy e , · . . . . . ıalın bu hareketını tasvıp ettı erı 

- Ankarayı çok güzel bul- Y.azı gıbı kıyme.t~ muha~ımle;- halde batta demokratlar olduğu hal- Pazartesi 1 f de Galata rıhtı-
dum. Çöl içinde kısa zamanda nn dama taşı gıbı yerlen değış de diftrlel'j aleyhtar bir vaziyet aldı mından kalkarak İnebolu, Sa111-

1 böyle şayanı hayret derecede tirilmez, ve müdafaa hattımız !ar. Meo'ıle bugün bir i•tizah menu ıun, Giresun, Trabzon, Rlzeye 
gu .. zel ve mamur bir şehir mey- takviye edilirse Bulgar takımı- olarak mecli•te görüşülecektir. d •. S 

gi ece.. ve dönilşte ürmene, 
dana getirmek fevkalade me- m yenmek işten bile değildir. • Bu harekete muıı!ılif ilinlar, iti 

H h d b f Trabzon Tirebolu, Giresun , saiye mütevakkıftır. er al e ugünkü maçta ut- aadece ihtiyar mareıalm eski harp ar-
b !" ü fi f h · t' •--d ı k b' "· · ahiye Ordu, Ün,·e, Samsun. lnııbolu, Bu yapmak kabiliyet ve ku- o um z n şere ve aysıye ı "" aş arma argı ır cem....,11 m , , 

dretine şaşmamak imkansızdır. namına ezici bir galibiyet lıek- tinde almamaktadırlar. Çelik maltfer Zonguldajta u~ra~ arak gele-
Buna dünyanın her tarafında lemek hakkımızdır sanırız. liler cemiyeti, ötcdenberi harp,.uyanc ccktir. hareket günli yük ka-

. g O 8 · temayüllerile tanınan Kayser Vllhel-
pek nadiren tesadüf edilir. a- ,, ', esım min dördüncü oğlu prens Augu•te bul olunmHZ. 
de şehrin tabii güzellikleri de- Bulgar maçları tertıp heye- Guillaume de Hohenzolern'nin hima-
ğil, bilhas11<1 sıhhi tesisatının tinden: yesi altında askeri talim ve manevra lzmir sür'at nostası 
mükemmeliyeti de nazarı dikka Cuma günkü maçta mağlup l;ırla iştigal eden bir teşekküldür. İş- ( Gükemal) \apuru 28 tem-
timi celbetmiştir. olan Gençler muhtelitinin ken te böyle bir teşekkülün reisicu~ur muz pazarte'i 14,JO da Gala-

Bu mesai devam ederse An- d' h kik' k ti · · '.. tarafından himaye ve müdafaa edılme 1 a 1 ı~e er.ını gos: - ıi , müteveffa Ştrezeman tarafından t;ı rıhtımın<lftn Kalkarak Sah 
kara on sene zarfında dünyanın term~~ fırsatını temın edebıl- temeli atılan sulh politikasına taban ubabı lzmir'e Y<ırır Ye çar 
en asri ve güzel şehri olacakttr. mek ıçın, 27 temmuz 1930 pa- tabana zıt görülüyor. Prusyadaki ce-

A ka 'd B k'J p H ,,·amba l 4,30 da lzmir\lcn kai-n ra a aşve ı aşa z. zar günü Bulgarlarla karşılaş miyctin merkezi, askeri talim ve ma-
büyük bir iltifatla bizi kabul et- ması takarrür etmiştir. nevralardan sarfınazar ettiklerini tah kanık pcr~cmhc sı.lıahı lsMn· 
tiler. Çok mütehassis olduk. Bu maç saat ı 8 de başlıya- riren taahh~t etti ki.eri halde ~ekrar bula gelir. 
Gerek Hariciye vekili Tevfik cak ve Vama şampiyonu Bul faaliyete geçeceklerı hakkındaki Pru- \ apurda miikcmmel bir 
RüQtü B. ve refikasını ve gerek · 'k' · · ş· k.' S ıya hükümetinin teklifini de kabul 

" ganstan ı ıncısı ıpçens ı o- etmemişlerdir . orkestra ve cazhant mevcut· 
diğer Vekil Beyleri ziyaret etti- kol _ Gençler muhteliti revanşı 
- ı ' · · d Gazetelerin mubalağalı neşriyatına ._.;.tu;;;r,;.. ------------g mız ıçın son erece memnu- olacaktır. Hakem Şeref Beydir. 

• . . rağmen meselenin mühim, bir netice Ay,Talık su·· r'at 
nuz. Kendilerinden gayet ıyı m Stadyom saat 15 ten itiba- doğuracağına ihtimal verilemez. Esa-
tıbalarla ayrıldık. ren açık bulundurulacaktır. sen Prusya BaşvekiliHindenburga ver pos • ;ısı 

Temenni ederim ki Türkler Aşağıda isimleri yazılı oyun diği cevabında noktayı nazarında ••-
memleketleri için çok hayırli o- cuların spor levaznni1e beraber rar rtm•kt• beraberReisicümhurun is ( '.\!ersin) rnpu .1 29 Temmuz 
lan bu istikamette daha çok te- saat 17 de stadyomda hazrr bu- tihlas m"asimine iştirakine mini o- ulı l 7 de Sirkec• rıhtımından 
-•-ı...: • 1 fi 'I d laçak espabın izalesi çaresinin de bu-

rdAA> etısın er ve şe en e ost- lunmaları rica olunur. k!lkar~k Gelibolu 1 :anakkalc 
1 · d' ~· k J' b 1 lunabileeeitini söylüyor. Diier taraf- '> 

1~ ıste 
1

•
1 ema 1 usun- Rıza, Şevket, Kadn, Ziya, tan işı:alden kurtulan Renandaki şe- Kiiçükkuyu, Edremit, Burba ni-

Samih, Adnan, Velit, Şekip, hirlerin belediyeleri ayn ayrı Hinden ye, Ayvaıııı;·~ gidecek ve dü-
Fahri konsolosumuz Her Hasan, Niyazi, Ala, Sala.had- burga müracaat ederek ziyaretinden 

S hn d flk ·· J · nu~tc mczkt'.lr iskelelerle birlikte c ur a, re asının soz en- din, Muzaffer, Fikret, Nazım, kendilerini mahrum bırakmamasını 
ne ittirak ettiğini beyan etmiş Ltltfi, Vefadan Sami Beyler. rica ediyorlar. Rayiştacdaki sosyalist Altunolıı(a uğrayarak gele-
ve ırluhaniriınizin suallerine ce - ve d•mokrat muhafili Reisicumhurun cektir. Gelibolu için yalnız 
vabcıı demiştir ki ef H R • f t B bazı hususi t<sir ve teşviklere tabi o- yolcu alınır yük alınmaz. 

_ Türk _ Alman iktısadi mü- • __ ~- • !arak böyle bir harekete teşebbüs et- _ -·-- _ 
'(B. · · d b ) tiği kana2tındadırlar, M~s'e1enin M • •• ' t 

nasebatı çok şayanı memnuni- ırıncı en ma at Fransızlar tarafından telakkisi ve bu- efSlfl SUf 8 
yet bir bil.dedir. Ve iki memle- Rifat B. buradan hapishaneye na bakarak verdikleri hüküm şudur: 
ket arasında iktısadi inkişafın sevkedllmiştir. "Almanya sulh ve cümhuriyet fi- pOStaSI 
çok artmaıı imkinı vardır. Mahkfim avukat, hapisane- kirleri ne merkezde olursa olsun. o- (Mahmut~cvketpaşa) vapuru 

Bu imkanı daha ziyade ha- ye girmezden evvel Müddeiu- - rad;ı bizim dikkatimizi tahrik edecek, 30 Temmuz çar~amba ı ı de 
zırlayan cihet, Türkiyenin zira- mumi Kenan Beye bir mektup hassasiyetimizi uyanık bulunduracak Galata rıhtıınından kalkarak 
at, Alman.yanın iıe sanayi mem göndererek hükmü kaderle ha- hadiseler ve sebepler eksik değildir. 

O · · R · ··t · d · ''anakkale lzmir Küllük Fet leketi olmasıdır. pisaneye düştüğünden bahsede nun ıçın enın ° esme aıma cm- '> 
niyetsizlikle bakmak mecburiyetinde- hı. ye L'inike Antal}·a Alab:e 

Bu i~la iki memle~t ı.la- rek, kendisine mahkfimiyet yiz... ' · , 
inta ycıkd!İıorile rekabetılz iş müddetince hüsnü muamele e- Mersiıı'e gidecek ve dönü~te 

'ri i . 1 dil .. rl . . Almanyada bu iki zıt politik<>nın, Ta-ucu Anamor At.tiye Antal-
yapacjlk ve hı b rilenne ma mesını ca etmıştır. bu iki muhalif haletiruhiyenin hudut ' 
verebiiec:ek vuiyette<)jrler. Bu Haber aldığımıza göre H. Jarı nerede kesilecek? yannuı doğı..- ya Finike Fethiye Küllük 
vany;ı,:deki mütekabil iktı- Rifat B., hapisanede kendisine raca&ı hadiıeleri bile kestiremiyccek lzmir'e uğraya•ak gelecektir. 
ııadt · için çok kuvvet ve- husust bir 6da tahsis edilmesi- kadar müphem ve mütereddit bir Çanakkale 'de yalnız yulcu 
riyor. Belli en çok memnun ı- ni talep etmiştir. H. Rifat B. e devir içinde yatarken uzun sene- nrilir ·olcu alınmaz. 
den eaaı budur. Tilrlriyeden yal evinden bir karyola ile termoz !erden sonra neler olup biteceğini 
ıuz tütün defi), yün, pamuk, in- şi,eleri, kitap ve saire gönderil §İmdiden söylemek yalnız manasız 

bir kehanet değil, açık bir belahet 
cir ve üziUn ihracatı da çok e- ıniştir. Mahkfim avukat oda-
hemrnfyeıli olabilir. Bilhassa e- ımda dolaşarak mütemadiyen olur. Siirt meb'usu 

he~;yot verdi~ nokta, 1of.;;g;.a_ra-iç.,m-ek_ı_e_nı_·r_. ______________ MA_,.,H_M_u_T_ 
Türk ihracat emtıasınm iırtan- B d r k · r 
dardize edilmesi meııeleeidir. eL.e ı · Keş ı 
B · d'li h k' ıra · u temın e ı rae er va ıt 

990 51 Türk emtlaıı için kıymetli müş 
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teriler vardır. Türkiye ile Al- 12~ ~~ 
Kadıköy Ga1.i mektebi 
J,tanbul on birinci mektep 
Bc}oğlu yirmi diirdııncü mektep 
Kum burı~az mektebi manyanın iktısadi sıhada teş- • 831 18 

rik:i mesai etmeıi her iki mem- :ı 28 2!5 
leket için de istifadeli olacağı 179 98 
kanaatindeyim. 36 ı 37 

Beyoglu ıiçılncu mektep 
Saınandira köy mektebi 

Esason bu iki memleket ara- 256 4;cı 
smda llİyHi hiç bir mesele yok- 989 80 

J,tanbul >ekizinci mektep 
Beylerbeyı yirmi yedinci mektep 
Büyilkçekmece mektebi 

tur. Oorek bunun ve gerek mü
tekabil iktısadi menaflin Tlirk
Alman !Jlünasebatının inkiDafın 
da büyilkb ir ftmil olacağını ü
mit ediyoruz." 

Moıhlek~timizin misafiri o
lan Her Schnur ve refikası bu
gün Berlin seflrimizle birlikte 
Yalovayı ziyaret edeceklerdir. 

Yarın akıam kendilerinin şe
reflerine Tarabya'da Tütün in
liiaar mUdtirü wııumisi Behçet 
B. tarafından bir ziyafet verile
cektir. 

Bedin fahri konsolosumuz 
ve refikaları perıembe günü gi
deceklerdir. 

Geçen une 5 milyon kilo 
Türk tütüntt almı§ olan Alman 
fabrikalarının bu sene ıs mil
yon kilo türk tütünü alacakları 
anlaşılmıştır. 

Her Schnur en mühim Al
man tütün fabrikalarının mü
messilidir. 

Ihsan Rifat B. 

Gümrükler müdürü umumi
si İhsan Rifat B. daha bir müd 
det şehrimizde kalacaktır. İh
san Rifat B. muamelatı bura- -
<lan idare etmektedir. 

Yil8Jel ~aiınI encümenin~en: 
jalıl.da isim ve bedeli ke~ifleri vazıh mckteplerın tamıratı 6 

a«uıtos 930 çar~amha günti saat on bire kadar ayrı ayrı miina
kasaya konulmuştur taliplerin encümene n1 ii raca;ıtları. 

Vilayet ~ainıi eocüınenin~en: 
Çemberlitaş caddesinde 70, :-2, 74 :'io. kahvehane ile lizerin

ddd daire ve Süleymaniyede on beş oda tıp medresesi icare ve
rilmek uzre 1 J ajtustos 930 çarşamba gümi saat on hirc kadar 
müza\·edeye kunulmu~tur taliplerin encümene müracaatlan . . 

- ------'-----
Düyunu umumiye civarında Riistcm pa~a medrese 
Zeyrekte Haliliye medrese binası 

Kumkapıda Patrikhane sokağında 42 No. ar,a 
Beyoğlunda Aynalu;etmedc Emincamii mektep binası 

Yiliyıt ~aimi BBCÜlllBD in~eo; 

• hinası 

Balada muharrer emlaki hususiye icarc verilmek iizrı- 20 ağustos 
930 çarşamba glinıi saat on bire kadar mlizayedeye konulmu~tur. 
Taliplerin encümene mUracaatlan. 

Ernvali rnetruke n1iidürliiğünde11 

latıllt riJaDO Ye BŞJaJİ ~B~JB 
Büyiikadada Cami sokağında 20 numaralı hanede mevcut 

(\"eher) markalı bir adet piyano ile eşyayi beytlye 29-7-930 ta- · 
rihinc mtisadif sah günil ~aat 1 l de mahallen bllmüzayede satıla

caktır. Taliplerin satı~ komi~yonuna mllracaat cylenıcrı. 

SADIKZADE BiRADERLER 
\'APURL.~RI 

KARA DF.'.'llZ MUNTA-
ZAM VE LÜKS POSTA~! 

Dumlu Pınar 
21T':~~uz p AZAR 
ııınıı ak,amı Slrlı:eol nlıtı· 

1111ndan hareketle (Zonııtldalı, 
lnebolu, Samıun, Ordu Olre
ıun, Trabzon, Silrmenıv• Rize 
lılı:ılelırlae azimıt ve avıht 
ıdıcelıtlr. 

Tafılllt için Sirkecide Mey-

renot hanı altında acentahjtına 
müracaat. Telıfon:lıtanbul 21 

Vapurlarınıız her 

1 
pazar n1untazan1an 
hareket ediyorlar. 

NAl'.1 \ APVRL~l 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
• Temmuzun 

27 inci pazar 
~ünıi 16 da Galata nhtımından ht
rekeıle ( lzmire ) Ye Sah r:ünii 
lzmird•n l5ranbult hareket eder. 

Gılaıa gümrük lcarşısındı Site 
Fnnıez hınındı 12numvadı l)mu
m! acaaıılı&ını mUncut Telefon 
3eyo~lu: 1041 
--Beyotı;- dorduncü sulh -hukuk 
mıhkemesindcn: 

Terek"ine mıhlı:emtce vızıy<t 

olunıı.n Arttn Kıiçtlkyın efendinin 
Beyotlunda lstiklll cıddeıinde 38 
numanh mağuada mevcut bakkaliye 

• eoası oldukları gibi toptın açık 
utıırmı ıuredle rUıumu dellaliyesi 
müşteriıine ılt olmak ılzere <aulaca
lından talip olınların uuş günü 
olan JO temmuz 930 şarştmba güni1 
ıuı 17 de m•halilnde haı•r bulun
maları lilıumu ilAn <•lunur. 

ZADf;.; VAPURLARI 

Muntazam AyYalık postası 

~ lıad~ 
f vapuru 

1 !er Pazartesi saat 1 7 de 
Sirkeciden hareketle Gelibo

lu, Çanakkale, Edremit, Ay

valık, Dikili ve lzmire azimet 
ve Çınakkaleye uğrayarak 

avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemişte Tavllzade 
blr~Jerler telefon lstanbul t2 I O -Yelkenci vapurları 

Karadeniz po3tam 
SAMSUN vapuru 

ıiO temmuz 

ÇARŞAMBA 
ak~am1 Sirlrcci nhc1m1ndan hare 
keıle Zonguldak, lneholu, Sımsıın 
( >rdu, Clreson, Trabzon, Sürme
ne 'e Riıe) ye azimet vt: A\ det 
e<'e .:ıltir. 

TafsilAt için Sirkecid, Yelkenci 
hanında kAin acentesine mür.;ı· 

caaL Tel. hıanbul 1515 

Bartın -lnebolu Postası 
l-lILAL 

.;:~%~z :ıs Pazartesi 
ır;ünü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli , Zonguldak , 
Bartın, Cide, lnebolu, ~:vrcnı;ene 
lıişı iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için) 
Sirkecide yeni handa 1 num~ 

rolu acencasına müracaat. Tele
fonu lstanbul 3 1 05 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

DIANA vapuru 30 temmuz 
çar~amba (Odesa, Romanya ve 
Bulgaristan) dan 

GIANIKOLo vapuru .1 ı tem
muz perşembe ( ltalya ve Yu
nanf\.tan) dan 
Yakında limanırnızdan hareket 

edecek vapurlar 
PALESTİNA vapuru 28 ttm

muz pazartesi ( "am<un, Trab
zon, Batum ve Nonırosisk ) c 

DlANA \•apuru .>O temmuz 
çar!j&mba ( Selanik, ).!idilli, iz
mir, Pire, Patras, Kortiı, Ayısa

rand~, BrendiAİ, Fiumc, Vene
dik ve Tric,tc) ye 

Tt: Vf:Rt: vapuru :ı 1 temmuz 
perşembe \_Lloyd Ekspres) ola· 
rak (Pire, Brcndiıi, Ven edik ve 
Trieste) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lilks Yapurlarına aktarma 
edilerek ~imali ve Cenubi Ame
lkıı limanlarına gitmek için ten 
zllih do~ru bilet verilir. 

Her nevi tafsllılt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ıer acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 vaya Galata sarayında 
sabık SelAnik bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telelone 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
lııanbul: 235. ) 

Isıanhul ikinci icra memurluğundan: 
ilir borçtan dalayı mahçuz ,.. 

merh.ın Vt! pıraya çevrilmesi mu
karrer 29 parçadan mürekkep ve 
muhtelıl ebar ve cinste bulunan ha
lılar :ıı-7 -930 ıarihine müsıdil per
şembe gdnü <Ut l 4 don itıbaren 

şehrenııneıi <anda! lıed~tınında açık 
arttırma suretilc !lıtılıc'tındın talip 
olanların meıkftr ,;ün ve •aarıe 930-
1 h7~i '\f'. do~' a ile m:ıh1tllindc hazır 

bulunacak memuruna mtlracaaılan 

>=:><><><X><>O<X><>e<•><>:~ôô<:=Cı<'?Q' 
Bu ilanı okuyanlara tavsiyeıniı 

ÖnUmüzdeki l 1 .'ı.gu>ıosıa ıcra cı.l ı:e cc~ ktşiıleye mıh5ıd 
tlT\ are piyanıı;o<U hileıinızın mutlaka 

KADER (VENTLRA) gi~es· 
milhürü hnl olmasını dikkar ediniz. Zira bu p:i~ede satılan 

ekseriya büyük ikramiı·eltri lı:azınırlar. 

>ôıı:~ôıôıôıC=ôı::'.XX'.X'. • >ôıı::X'.>ıôıôıôı:O~Y'I 

lstanbul ınüddei tı111umiliğiıı~ 
Bir senelik. bedeli icarı bcrveçhi pe~ln nrilmek oııc.JI 

sulh mahkemesi için Fatih ve Aksaray polis merkezkri "" 
lan dahilinde 14, 1 5 odalı bir hane aranıhvor. Hü) le bir 
olup ta icar etmek İsteyenlerin l ağustO< 930 tarihine ka 
bul Adliye levazım dairesine müracaat eylemeleri. 

Yüksek Maa~iu ve SanaJi Mü~en~isi 
Mü~DriJelin~en : 

- Muhammen bedeli !570 lira olın atideki rtılm edc,·aıı: 
ı 00 Tarıma kalemi ve ucu. 

2 .. 

1000 adet re•im Ujl;ıdı 47;<'60 Escıratoucn "\o. 2~() - 26 
24 • Pergel kutusu \ 'JI T Markı. 
30 • tripli ılesimerre selüloit kenarlL 
30 " resim rııhtası \richmınu marka. 

:ıo • tı'.!X50 Tc ile çift ~önye ıbınoz kenarlı . 
.ıo ,, Minkıla. ,JJ 

Bedeli keşli .JtıOO lira olın mektep dahçcleri hudut parnı 

methal kapı inşası şartname, pl!n ve keıif )ehrcm ant ıi 

rnınıaka maden mühendisli~indedir. 

'Ier iki mubıyaa hakkındaki kapılı zarf Ağu<tornn J 6 ıncı C~ 
.ünü saat 16 da Zonguldak,11 :\laden Dairesinde açıl acakn~ 

zarfların Y,onguldak,ta mckıep Müdüriyetine ir.<ali. __/ 

ili Ticarıl meklebiı~ıı: 
Serbest daktilo kursları 2 ağustos 9JO Cumartesi gunlİ ı 

ve derse başlanacaktır. Derslere devanı etmek isteyen !erin 
kadar mektep müdlirliiğtine müracaatla kayıt olLnmal arı ~ 

· ısıao~ol rosla Ye lel~ral ~a, ınu~üriyô~i 
lstanbul - il. ~'.1'kmcce - Silivri - Çatalca hı n· pı "ta 

otomobil veya kamyonla yapı lmak tızre yirmi gün mudtk1 

nakasaya çık ı rı l nıı,tı r Tıı li p l cr i n ~a rtııamc ~in i gormck . . 
hul Posta n 'l'clr;raf ha~ miid ti rivetinc ımi ra ,· aa tl arı . 

~· 

ŞlODETLI slcaklarda Eao'a " Fruıt Salt" 
llleyw tozll• bıru limon btıldıkta gayet 

lttif, tcrfaleııdlrld we alhlıı hır metrup elde 
cdcccblııiL !jlckenü ııızsııa tabii bir mllSlıJI 
olap mcynler ~ ıııkıbm defeder. 

&ıbah v. alı,am btr - ~ 
.,.,,naıwte bir kah•# •Nıja .,,,.,, 

--

1-ıcareti bahriye me~ 
bi alisi müdürlüğün 

ı - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gJ 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ib~t~ 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edılı< 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur·.Jf 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabl'I 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. . 

4 - İki seneden ibaret olan tali sınıflara da lisele 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o dereci 
gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. ~ 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yo~ 
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödernel 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhiltname vertT1e 
buridir. . 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hii"'l 
danını, atı şehadetnamesini, mektep tasdikname ve']~ 
namelerini, poliace musaddak hüsnühal ilmühaberle~ 
adet vesikalık fotoğrafım istidalarına repten Teşrin•~ 
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisal 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

ll!n olunur. 1 
Zıyi : Namımı firığ edilen mülcı 1 

itibarı Milli Bankasının ( 24357) 
numerolu muvıkklt senedini key
bertim. Ycnı>inı alaca~ınıdm hükmü 
olmadıA"ı iltn uludur. 

. 1 TA B V LA 

DEFTERDARLIK iLAN~ 

lsranbul'da Varna otelinde Niksar 
kaymıkamı ve sabık Tekirdığ vlli
yeti mektupcusu Şakir. 

KİRALIK ODALAR, No. 40 Mehmedı:ıfı 
hanının üst katı, Karaköy, senelik ki 
lira; kiralan1ak pazarlıkla 14 Ağustos cıi' 
şembe 14,30 Defterdarlıkta. ( H. t!ı7 > 

STANDARD OIL 
- teksif edilmiş ınürekkebatı sayesinde büyük 

bir iktısat tenıin eder. Bila tefrik bütün ınu
zır haşaratı bir an içinde nıahv ve ifna eder. 

Mamulatından 
HER YERDE SATILIR 

Toptan muanıele için lstanhultia Rejı Ha• 
nıı~d~ 2-3 numeroya nıüracaat olunn1a-;1. 
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MiLLiYET PAZAR 27 Tt.\tl\IUZ 19SO 

Seker hastaların;, müjde 
• halls ve TAZE HASAN GLOTEN EK EGI 

17912 
17934 
17968 
18038 

18088 
18098 
18140 
18154 

18185 
18197 

18209 

18214 

18221 
18242 

18292 
18297 
18319 
18327 
18341 

18394 
18424 

18427 
18436 
18510 

18577 
18630 

18636 

18654 
18684 
18707 
18708 
18733 
18778 
18793 
18843 
18849 
18852 

18911 
18930 
18943 

19035 

19049 
19082 
19095 
19106 
19131 
19142 
19180 
19218 
19287 
19322 
19326 
lq360 

19 .. 92 

Bir roza tektaş yüziik. .. .. 
İki altın bilezik bir altın yuzuk. 
Bir pırlantalı kol saati. 

Bir roza bilezik. . ~~at B_. 
Bir pirlantalı yüzük. . . .. ~ılacıyan Et. 

Bir çift roza küpe altı bır altın yuzuk yedı nazarlık al-
tım Muammer B. 
Bir roıa menekşe iğne. Kadriye H. 
Bir roza bilezik. Celalettin B. 
Bir roza madalyon iki roza yüzük. Meryem H. 
Bir roza yarım gerdanlık. Nazmi B. 
Bir roza menekşe iğne. Zehra H . 
Bir . pırlantalı dal iğne. Melek H. 

k.. Berra H. Bir çift roza upe. .. . 
İki yüz yirmi beş dirhem gumu~. Naciye H. 
İki cift roza küpe. Muamer B. 
Alt~ış üç adet Türk ve ecnebi nişanı bin yirmi dir-
h ~~tB. 
B~;r1~ift pırlantalı küpe. Me~et Ef. 

B. 'ft gum.. u"ş zarf. Sanıye H. 
ırçı ..... k( 

İki ·atın saat bir altın şatlen bır roza yuzu orta taşı 
noksan) bir gümüş tabaka. .. "k 11' bMuda'mhmer B. 

· h rda ign" e bir altın yuzu e ı eş ır em 
Bır roza u N · H .. .. acıye • 
gumuş. . . . k" Kamile H 
Bir çift roza ıncılı upe.. . · 
Bir çift roza tek'taş küpe. . Ferıd_e H. 

1 b"lezik bir altın kordon 44 dırhem. lbrahım B 
Altı a tın 1 S b k H · ·c a ku"pe Fatma at er . 
Bır çı t roz · F 
B . !tın hurda saat bir altın şadlen. at~a H. 

·vas P. T. T. B. müdü
riyetinden: 

Yozın otoınolıil, kı;ın ~ rnba ve harvanla haftada müıckabllen Sivas -
~lalatya J r .ı<ı posıa sıırücülü~ü Aji,usto<un ikinci curnattesl günil bedeli 
haddi laı ı k gıirüldüı{ ll t ·ıkdirJ • ihale edilmek ilure 12 tcınmıız 9.lO tarihi· 
nden irih ·1ren ) ~: mi gu n ınüddetle ıniinakasaya ,·aıeı..hlmiştir. 'I':ılirlerin: 1 

lst:ı n bu l \C Sıvas haşmüduri y<:tlerinı: müracaatları. 

-Zon~uı~a~ ~ilaJetin-~-en ---

-AT YARISLARI 

1 
Bakırköyü'nde Veli Efendide :ı 

1, 8 15. 22. ~lJ Ağıı ,ıos \'e 5 fMul Cuma gOnlerl 
sut 14 buçukta ( Altı hafta) Büfe, Husu '! Trenler, Ocobu ı.., Bolısl 

r mu t rek ( iş lhnka:ı ) urahmlan id>rc nlil e et·k ıl r • 1 

••••••••••••••••••••••••••• 
VHaşaratı öJdürmek!f 

EVE 1 ı 
Fakat insanların 

ciğerlerini 

HAYIR! 
ve ehli hayvanatın i 
111ahvet111ek i 

Tesiri 

HAYIR! 
HAYIR! 

yii7.de yu7. 
ter11İııatlı 

evelden 

/l,ışaratı öldürücü 

• 

! 
j 
i • 

FLI - TOKS i Zoııgu lda i \' ; l:\yctı için Trakya 'nın Akbaıak Çorumun Kırmızı 
sert Buj;d:n \arından '23~ - '2.ı:ı kiloya kadar tohumluk mtibayaası 
lı A~usto> •ı.ıo çar, amha g[iıı u saat 3 ıc k;ıpalı zıırf u-ulilc ihalei 
kat'iyesi k •a hınacağından taliplerin yevmi mczkOnla \"ilayet 
Encunıcn.i di\inıi ,i nc ~a rtııanıcyi görmek isteyenlerin !,tıtnbul ziraat 
kudırıı etme ııııirac:ıatları il:\n olunur 

ıstan~ul ~iinırü~leri Mu~alaza Mü~ ürlü~ün ~en: 
1 - Gümrük Muhafaza (1) numaralr Ana gemisinin fenni 

şartname ve keşifnamesi veçhile makine ve göverte tamiratı 20 
gün müddetle ve kapalı zarfla•münakasaya l:onulmuştur. 

talıta kurusu, pirt\ sinek, sıvrı 
İ sinek. giive~ haıııaın hi)cekleri 
f vesaireyi kat'iyyen inıha eder. 

Sıhhi ve latif 
kokusu 

2 - Şartname sureti musaddakalarr komisyon kitabetinden 
alınarak ona göre teklifnameler imla edilecektir. 

3 - Taliplerin bu gibi tamiratı vücude getirebileceklerine 
dair ve derecei iktidarlarına itimadı mutazammın olmak üzre 
san'at ve meşguliyetleri hakkında Ticaret Od<1sile Maliye şu
besinden ne unvanla mukayyit olduklarına dair vesaik ibraz ede
ceklerdir. 

4 - İhale 6 Ağustos 930 çarşamba günü saat 14 te İstan
bulda Muhafaza müdüriyetinde icra kılınacagından % 7,5 pey 
akçeleri veya nümunesi üzere Banka temi:ııatile beraber yevmi 
mezkurda müdüriyette müteşekkil komisyonda hazır bulunma
ları. 

----lrn-'lv-uılt-o" V-U .. -nde-T-ram_v_a_y c-ad-des-ind-e -~---
ll U 1\ J U kargir Çifte Saraylarda 

ley.i F • t• L• 1 • kız 
reheari eyzıa 1 ıse erıerk:k 

• 
FLI .. ., 

Sayesinde 

-TOKS 
J>lğer mevadın hılAfına olualt 

Teneffüs cihazları 

ıra .. Rıfat B 
:!r çif~ r~~ı ~~~ğne. Li'ıtfiye Mükerem H: Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde kız ~ ... 

~r pır an .. "k Pakize H. ve erkek umum tali sınıflan mubte\idir .,,.. 

içın ,on dcrc•e faiılcl!Jlr, 

l 'mum! acrntabn; 
Bır roza yuzu · .. .. .. H · B K ı b ·~ 
tk. .. .. · ·an don gumuş madalye. ayrı . ay.t muamc esine a7la:-ım ıştır. Talep vukuunda mektep 

ı gumuş nlj z h '-' • 
Bir çift pırlantalı küpe. Fatma e ra n. tarifnamcsi gönderilir. Telefon İstanbul: 2867 • 
Y.. eli' dirhem gümüş. Ahmet Vefık B. 

uz 1 
•• "kb" 1 b' 1 ~ ·ıh . . ~,.....,.....,~---- • Bir cift roza küpe üç roza yuzu ır _a tı!1 saat. ır a tın _ _ _ ı ' atını S ~ vcnlcr hakiki ' ' ' ' v v v ~ ~ 

• Lutfıye H. 

EHRENŞTEİN VE 
TOJ,EDO 

dl . biraltıngerdanlıkbiraltınbılezık15dırhem. ~ .. ·~ Olı•MPOS G : tmnlıul Altı parınak ifan 
t3ir ~~tın bilezik saati üç altın bilezik 8 dirhe;n.. ~ azozu ~ ll ı riııd kaı i 

H H içebilmek ıçın şışelcn ıçormadan evHI kap ol uzerimlcki ı 
1 ıD9 Bir roıa gerdanlık. . . -~cer . l'"'V"V"\ F' l <l'I k l'<l' 1 rv"V"'. ••• "" .i •••••.•• ••. •••••••••• / 
1 49 Üç roza yüzük (bir taş~ noksan~.b-~r çıft ro~a kupe ~ ırnıa annııza ı c at etnıe ı ır er 

(t r 1 noksan) bir roza iğne hır altı? ~uzuk. ibra hı~ 1!_akkı B ---- IJur~a lll' 1('d1 ye rıyase t iıı U<'ll: 
19 69 Bir p rlanta tektaş küpe tekı bır pırlantalı yuzuk. 125 lı:uru~a K LJ .Ş 'f Ü Y Ü Y S T ] K 

Fatma fffet H. yüzile beraber 500 d t t • 
b. 1 t Çakmakçı 'da Çfi e so~agtnda kuştuyu !ab rıka ıııJa k : 12 k r tan a e su sa a 1 

B r Pır.antalı yüzük bir roza yüzük ır a tın s~a : k 1 
Muhıttın B. başlar. Kuştuvlerı h•m va n ·, şl te, yllrgan. ~alon ya tı lırı bulunur. l'uş 19483 

Tahsin B. tu~ lerın e m:ıhsu kumaşlanmıı \Ardır. •ı·eıct~n lstanhul J027 

Leon Ef. 
Ahmet Vefik B. 

Bir TM:\ dal iğne bir p-rlaıı.taJ· viil ~izülr \Ur ,.lJn:>clı 

19~19 Btr roza dal ignı-
19534 Bir altın bi !ezik 6 dirhem. 

19568 

KARON Al an Kitaphancsi 
Revn~lu '[\.ıı 1 nıt·v•fanın I·• 5 ı . • 

Ev\'cll.:e ilJn c.Jilen ~eralt ve tV!ııtıf ~ 500 adet stı ş1111tl pız:ırlıklı ~artn 
alır. ıcaktır. Şrnname muhıevıyatını anlımak için llur1 belediye su mühen · 
dc,ııgın, ve 10 a~uit•>S IJ.10 paıor günıi on ycdıde llursı belediye mcc!ı 
ıtıno mur'ı1ıı~•t cdi'-..ehdir. 

(,.bze hukuk hAkimll~iııJen: ifa! 
tuflyede bulunan Dancada ya~cılık 
ve değirmencilik şirketinin mail olup 
21 'frmmuı 9JO tarihinde icra kılı
nııu arttırmada kıyın · tl muhaınmine .. 
sini bulmadı~ındaıı dolayı yeniden 
saaşa vaz'ı takarrur eden J)ınca.da 

yalı J, ı yunda J O num ralı emvalı 

metrukeye ai a"a u ıerine şirket 
tııraundan bina edllmı~ olup on •• 
arka dlvarları kArgir ve fevki oluklu 
galvaniz saçla önulU vo mangal 
kömıırüle mıııelurriiı: (Benı markalı 
kırk beygir kuvvetinde • bir odeı 
gaıoıın moıorlle işleyen un deyirme· 
nile işbu Linanın d•hilon bir kısmını 
lıgal eden mahalle ıne' zıt zeytın 
yağ tasın makineler\ un beş gün 
müddetle yeıı iden anıırmaya vız 

edilmiştir. lllıihınınel ve muntızam 
bir halde hııluoan un fubrlkasına 
( IPıs) markılı vı altmış santim 
ibadında kalbur makinesile 500 kllo 
tartar baskül de dahil oldu!u halde 
SOOO lira l<ıymet ıahmın edllmlı 
olup 2100 lırıya ve kırk adet mll· 
ceddet kıl ıorbayı 120 lbadındı 
·ekpare çift ıaşlı harman ve bir adeı 

el maneve>Ue mtiteharrlk 100 ıon 
taıvıkli zeytin presini havi ya~hane 

altı •e edevınna da ~00 lira kıym 
tahmin edilmiş olup 1 !\O liraya tallı: 

zuhur etmiştir. Bedcl~tı mezkQı 

haddi IAyıkındı görülmedl~inden 
açık arttırmanın ı A~ıı-1<1< 9.10 
tarihıne mlisadi! paza r: i gunll, 
mahallinde yapıl•caıtı 'e ihalenin 
badeızevo.1 saaı 16 da le•• ~ılınacağ 
vı! amırına esn.sıoda fabr'kanın ça· 
lı;ır bir halde bulundurulacıgı ve 
fazlı ıafsllAt hıeyenleıin Gebu 
hukuk mahkem•>tn< 9.lll 86 numara 
il e müracaat eylemeleri ve tıllp 
olanların da yovmü mezkuıda "J. dt 
on P" akçesını milsıahsiben mı· 
hallinde tasfiye memurluRunı milrn 
caat eylemeleri ilin olunur. 

1 LAN 
Osmanlı Bankası Glata mer-

kezi idarelsi tarafı ıdann temmu 

zun 30 uncu çarşamba günıın· 

den itibaren her çar~amba saaı 
f O dan 1 2 ye ve 14 ten f 6 ya 
kadar, fermde cvrakt nakdiyc
nin tebdlll muamele ınin ifa 
edllecejti ilin olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt 
rlkfye labratuvan. l(araklly 
Topçular caddesi 3~ , 

KODAK 
Mes'ul I\lüdlir: Bürlıaneddi 
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';Jetti ve 8hemmıyelli bir çok evsa't' 
1 1/2 !!onluk :Jord 5<amyonun~ 

kıymetini artırmış ve hizmet 
sahasıni genişletmiştir 

Ski sene evvel AA ·modeli bir buçuk tonlurç 
f'o~q kamyonu nakliyat sahasına atıldığı zaman 
Jiatına nazaran haiz olduğu fevkalade kuvvet, sağ· 
~amlık, sadelik emniyet ve işletme masrafının azlığı 

Üolayısıyle esasen büyük bir kıymet arıetmiştı 

Halbuki bugün bu kamyonun kıymeti daha ziyad, 
mtmıştır. 

Mümkün olabilen azami kıymeti her zaman 
ve her yerde her kesin istifadesine anetmekter., 
ibaret olan Ford prensipi bütün Ford istihsalatında. 

bi!A fasıla ve kat'i bir tekll.mül temin eder. İşbu 

prensipin tabii bir neticesi olarak Ford kam
tyonuna yeni ve dikkate şayan biı çok evsaf ilave 
edllmJltir ki bu evsaf sayesinde kamyonun esasen 
ftaiz olduğu kıymet fevkaHl.de artmış, çekme ka
biliyeti eskisine nisbeten ve gerek ticari ve gerekse 
sınai işlerin lüzum gösterdiği bütiin ı,ıeraiti tatmin 
edecek veçlıile yükselmiştir. İşbu· tekamül ne
ticesidir ki bir buçuk tonluk Ford kamyonu az mas
rafla işleyen şayanı emniyet mükemmel bir vasıtai 
\enmiye haline gelmiştir. 

~ir buçuk tonluk 
!Tord 5<amyon Şasıst 

Bir buçuk tonluk Ford kamyonunun şasısınıD 
bir çok ehemmiyetli noktaları fevkalade bir surette 
sağlamlaştırılmıştır. Şimdi bu kamyonun ön dingili, 
tin makası ve ön firketi daha geniş ve daha kuvvet
lidir. Ön tekerleklerdeki servis freni tamburlan . . 
büyütülerek arka tekerleklerdeki fren tamburlanna 
müsavi bir cesamete getirilmi~ ve bu suretle hem 
daha fazla fren kuvveti elde edilmiş ve hem de. 
fren balatalarının aşınması keyfiyeti haddi asgariye 
indirilmiştir. Arka tekerlekler vasıtası ile her za
man yol s:ı.demelerine maruz kalan şasinin merkez 
kuşağı daha ziyade sağlamla~tırılııııştır. 

Arka dingil yeniden ve pek sağlam olarakı 

tertip edilmi~tir. 

'Yeni .:71.rka 1Jingil ve ,çifl 
5ekerlekler 

Bir buçuk tonluk Ford kanyonunun yeni arka 
dingili aleltlmum kamyonlarda kullanılan mah
ruti helezon dişli tipindedir. 

Mahrutt dişli şaftı arkadan çift ve konik ma
«ırab nılöman tızerinde devreder. Bu tertibat 
inhirafa mani olduğu gibi mahrut1 dişli ile ayna 
4işli dişleri arasında muntazam bir temas temin eder. 

Bu dingil milleri daha kuvvetlidir. Bunlar '/. 
müteharrik tipinde olduklarından vazifeleri yalnız 

tekerlekleri döndürmektir. Yani kamyon, ağırlı~ 
~ndan hiç bir yük bunların üzerine yüklenmez. 

Kamyonlarda çelik disk tekerlekler standard 
teçhizat meyanındadır. Arka çift tekerlek teçhizatı 
ufak bfr flat farkı mukabilinde elde edilebilir. 
Kamyonun biitÜD tektırleklıııi yekdigeri ile kabili 
tc di'di= / ~ ··. 

PAZAR !7 TEMMUZ 1930 

TeDl 'Ve 
elıemmiyetU 

evsafı lıaiz41r 

'Yeni ön 1Jingil ve geniş :Jrenle1 
Ford kamyonunun her kısmı ayn ayn sağlam ve kuvvetlidir. Bu 

kuv~ete ve eskisine nisbeten daha geniş olan ön frenlerin hasıl ettiği 

tazyıke mukavemet edebilmek için kamyonun ön kısmı baştan rşağı 
kuvvetlendirilmiştir 

Buna binaen yeni tin 'dingil eskisine nisbeten iki misli daha kuv
vetlidir. Ön makasların yaprakları daha enli ve kendileri bittabi daha 
mukavimdir. Bundan maada ön firket ile tekerlek yataklan da sağ
Jarnlaştırılmı~tır. Bütün bu tebeddülat fevkalade bir sağlamlık temin 
etmekte ve kamyonun ömrünü azami derecede uzatmaktadır. . 

:M.akaslar oe ana şaft kovdn, 
Ford kamyonunun arka tekerlekleri hakiki :Kantilever• tiplndelllıo. 

Ana şaft kovarıı tekerleklere sadmeleri imha etmek vazifesinden başka 
hiç bir vazife tahmil etmiyecek bir tarzda imal edilmiştir. Şaft kovanı 

lıarakett«n ıniitcvellit aksiilaıneli arka tekerleklerden şasının orta ku
şağ'ına nakleder. Bir (kupling) şaftı, kuvveti transmisyondan muharrik 
ı;;afta intikal ettirir vP bu suretle trarnmıi!'.yonu her türlü tazyikten kuç
tarır. Ön makaslar hu:;usi Ford arzani ınakaslandır. 

, 5renler 
Kamyonun ön rren tamburları .genişletildiği için rren kuvveti bit,. 

tabi eskisine niııbeten daha büyüktür, E11as fren tertibatı da daha zi· 
~ade tekemmül ettirilerek daha mükemmel bir netice elde edilmiştir. 

Ford kamyonunun emniyetini ve hareketinin ahengini tezyit eden , 
diğer bir hususiyet de sesliiz ve taınaıniyle mahfuz dahilden inbieatb altl 
fren sistemidir. El ve ayak frenleri yekdigerinden temamivle .ınUstakll 
~ü;;u'P. talJ'burlu \izerinde icrayı fiil Pderler • 

• 

9Jört vitesli 'Yen~ 
:lransmisyon 

Dört vitesli transmisyon sayesinde Ford kam
yonu seri nakliyat için lazım olan sür'ati iktisap 
-~ttiği gibi yokuşlu ve arızalı . yollarda azami yült 
,ile aksamaksızın yürümek kabiliyetini kesbetmiştir. 
:Ayni zamanda bu sür'at ve kuvvet fevkalade has· 
.eas bir surette idare edilebilir. 

Yeni transmisyon, müteharrik dişli ve (selektlvJ 
•tipinde olup dört ileri ve bir geri vitesi vardırı 
Bütün dişlileri ve milleri kromlu ve sureti busu· 
siyede terkip edilmiş çelikten imal edilmiştir. 

Ehemmiyetli noktalara vazedilen bilyalı ve masaralı 
yat.aklar delk ve temastan mütevellit aşınmalart 

fıaddi asgariye indirdiği için transmisyon heyeti 
umumiyesinin bu suretle ömrü büyük bir ntsbette 
uzatılmıştır. 

Lüzumunda kasnak takılmak üzere transmisyon 
mahfazasına büyük bir delik açılmıştır. 

.!Jl.:Jl. S'llodeli :Jord kamyonunun 
hususiyetleri 

MOTÖR ~ Ford kamyonunun dört silindlrU 
olan motörü rnütevassıt sür'atlerde 40 beygir kuv• 
vet istih?al eder. Bu husuı;iyet mütevaı;sıt sür'at .. 

~er?e bile _henı~n. hem~n tekmil beygir kuvvetini~ 
1stımal edılmesını tcmın etmek dolayısiyle gayef 
dikkate şayandır. Bundan ba~ka motörUil diğetı 
,ehemmiyetli bir çok hususiyetleri daha vatdır. 

MAHRUKAT- Motörün Ustünde ~İılunan depoı 
llan kendi ağırlığı ile akar. Deponun hacın• fstia. 
ibisi takriben 88 litredir. • 

~ASt EBADI - Arka poyra ruçlan arasındaki 
mesafe 66 1/2 pus, arka çift tekerlekler arasindakt 
mesafe '74 .34 ve şasinin uzunluğu 188 1/2 P.ustur~ 

!Kamyonun Standart 
dört karoserisi 

Ford kamyon karoseri!lrinin en şayanı dikkat 
!hususiyetleri harici manzaralarının gü'l.elliğine inzi· 
mam eden sağlamlıkl:ı.rıdır. Hali hazırda ihzar edi· 
len standart karoseriler Platform, Ekspres bodi ve 
Panel bodi dir. Platform karoıserinin etrafına par-

. ınaklık koymak ısureti ile bu karoseri Stek bod1 
haline ifrağ edilebilir. BUtün bu karoscriler için ya 
·alaliide açık ve yahut bütün çelikten mamul ka 
palı şöför mahalleri ihzar ve imal edilmiştir. Plat, 
form bodinin genişliği 5 kadem 8 pue ve uzunluğu 
fl kadem l 1/2 pustur. 

Bu karoserinin lüı.umundıı. kenarlanna takıla• 
parmaklıkların yüksekltği platform ıemininden iti. 
haren 26 pustur. 

Ekspres bodinin iç eb'adı : dört kadem geniş. 
tik ve 7 kadem 2 pus uzunluk arıeder. Zeminden 
tavana kadar olan mesafe 12 /18 pustur. 

Panel bodinin mesahel sathiyesi: 49 pue ill 
pieli~ ve 60 pus uzunluktur. 
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