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Ağrıdağının bütün geçitleri 
Süngümüz altındadır. Çaldıran mın
takasındaki kahraman kıtaatımız 

takviye edilmiştir MtlllyeteerTCTler mllHdcJeye karar ••rmltler Dün de Istanbul 
Kahire, 26 (A.A.) - Vaziyet ciddi- h ll b Jd 

CUst taralı ı inci salıifedeJ ASlLERlN BAŞI yet ve ehemmiyetini hali muhafaza ar~re en . u.na 1 
tertibatının asıl başı (Musul) da· Ağrıdağı §akilerinin ba,ında etmektetlir. Meb'usan ve lyan meclis· Bugun ha va serınlıyecek! 
dır. Şark hudutlarımızın asayişini bulunan İhsan Nurinin hüviyeti leri milliyetçilerin gayri kanuni suret Dün lstanbul gene senenin en 
fü;ıal maksadım takip eden fesatçı- b8:k~ında bazı yeni malumat gel- te yapmak tasavvurunda bulunduktan sıcak günlerinden birini yaşadı ve 
lar, §eyh Saidin iıyamndan kaçan ~ıttır. lhsan Nuri Bitlialidir. Har· içtimaa mani olmak için asker tarafın- hararet öğleye doğru 35 derece-

Maarjf vekilimiz 

Kürt mücrimler ile yüz ellilikler ve b~~e~en mezun maki~eli tüfek za- dan işgal edilmiştir. Bununla beraber e k d kt 
saire geçen sene (Musul) da bir bıtıdır. Sıvaa kongresınde bulun· milliyetçiler, klüpleri dahilinde toplan y Ka da~ 5' ı. . 

Ankara, 26 (Telefon) - Ma
arif vekilimizin bu hafta .zarfın
da Avupaya müteveccihen An
karadan hareketi bekleniyor. 

k l 1 b d · 'h m G · H h' · an ıllı rasatanesı bu gün ongre top amış ar, ura a ıttı az uş, o z~man azı. z.ne arzı ız- mışlar, vergi vermemeğe ve hükumete . . y. • • 

edilen mukarrerat üzerine İran top ~et etmış, fakat Kürtler hakkında yardım etmemeğe matuf bir mücadele havanın sermlıyecegını ve riiz
raklarında bulunan bazı aşiretlere kı müddeiyatınm reddolunmasına ğ k . 1 d' glrın poyrazdan eseceğini haber 

b . ·1 '}Ah d ... ı k k d ... k'I . . K açma a arar vermış er ır. ecne ı parası ı e sı a agıtmış ar· ızara aga çe ı mıştır. arıaı vermektedir. 
Recep Beyin teftişleri 
Ankara 26 (Telefon) - Nafia 

Vekili Recep bey pazartesi ~
nü Ankaradan Zonguldağa oto
mobille hareket edecektir. Zon· 
guldaktan lstanbula gelecek, Iı

tanbulda Gazi Hazretlerine ar
zı tazimat ederek 30 Ağustosa 
kadar Garp ve Cenup vilayet
lerimizde bir teftiş seyahati ya· 
pacaktır. 30 Ağustosta Sivas 
hattının küşat merasiminde bu· 
lunacaktır. 

Clır. Nihayet orada hazırlanan süi Türktür. Asilerin bqında müşir 
Niste Anadolu da kast planı bu defa tatbik edilmek unvanını taşımaktadır. 

İstenilmiştir. 

Malumdur ki lngiltere ile akte· 
Clilmiş olan Musul itilafnamesi mu
cıöince (Musul) hududumuzda bir 
ıayri askeri mıntaka kabul edil
miştir. Yukarıya dercettiğimiz ha
rita bu gayri askeri mmtakayı gös· 
termektedir. (Musul) da toplanan 
Ye süi kast tertibatı yapan fesatçı· 
ların Musul hududunda hareket 
etmemelerini biz tabii buluyorduk. 
~linkü Musul hududunda her iki 
taraf için kabul edilmiş ohm gayri 
*'keri mıntaka dolayısile İran hu
J\uduna geçmiş olduklarına hükme 
iliyo!'duk. Halbuki şimdi Barzan 
teybine mensup beş yüz kadar ıi
Jlhlı şakinin yaptığı te,ebbüs me-
telenin manzarasını değiıtiriyor. 
Onun için derhal habrımıza "Şaki
ler Musut itilafı ahkamını ihlal 
iDİ ediyorlar?,, diye bir sual varit 
Quyor. 

Şark hadisesi hakkındaki son 
ID.alumat ıudur: 

Ağndağı etrafındaki bütün ge
dtler kuvvletlerimiz tarafından ta
IDamen kapatılmııtır. Ağrıdağında 
Sün harekata başlanacağı söylen· 
ibekte idi. 

Çaldıran mmtakasmda hudut 
lıtaatmuz takviye edildikten son· 
r.a müfrezelerimizden kısmı küllisi 
!'imale Ağrı istikametine tahrik 
ıedilmiş ve bu suretle Ağrıdaki kuv 
~)erimiz daha ziyade takviye 
D'ıunmuşutr. 

Şimdiye kadar Ağrıdağında 
llfmmış olan tertibat dağdaki şaki· 
lerin civar köylerimize tecavüzle-

• i men için mühim geçitlerle bel· 
başlı yolların kuvvetli müfreze· 
imiz tarafından tutulmaaından 

ibaretti. 
Tayyarelerimiz tarafından Ağ-

E
ağının yüksek tepelerine çeki
şakilere karşı hemen her gün 

tif; taciz; ve imha ateşleri yapıl
trıaktadır. 

Caldıran mmtakaıındaki terti
tiatt-~n sonra kuvvetlerimiz dağla· 
re. çıkmit ve tam hudut hattım tut
IDUtlardır. Oradan Bayazıta hare· 
ket eden Salih Paşa ve erkanı har· 
ı,iye heyeti dün akşam oraya mu
~lat etmişlerdir. 

VAKiT ın tefrikası ; 46 

H. Rifat B. 
Dün sabah 
hapsedildi. 

-Mısır konsolosu intihar etti 
Nis, 2;) (A.A.) - :Mısır konsolosa

nesi kançeJarı M. İbrahim Dimyati bir 

Her tarafta şiddetli 
sıcaklıklar 

otelde revolverle intihar etmiştir. Mu- Ankara 26, (T e!efon) - Bu
maileyhin bunu bfr nevrasteni buhranı gün Ankarada mevsimin en 81• 
neticesinde yapmış olduğu zannedili· 
yor. eKndisinin Niste defnedilmesini cak günü oldu. Hararet güneşte · 
istiyen bir mektup brrakmıştır. 58, gölğede 36 idi. Sokaklarda 

Bazı eşyasını haplıaneye ge• dolaşanlar çok az, bunların da 
tirtmlf, müddei umumiye bir R 100 ekserisi ceketsiz bulunuyordu. 

mektup göndermittlr Jzmir, 25 (A.A.} _ Bugün Karşıya-
Haydar Rifat B. hakkında ad- lngillz bı onu Kanadayı gidecek ka spor klübü ile Göztepe, Altay ile 

liye vekilinin davasından dolayı Londra, 25 (A.A.) - R - 100 kahili· Alhnordu takımları arasında yapılan 
Ankara ceza mahkemesince ve- sevk balonu sabahleyin hangarından maçlarda Göztepe sıfıra karşı bir sayı 
rilen ve temyiz dördüncü ceza çıkmıştır. ~ava ~füıait olduğu takdir- ile galip gelmiştir. Altay şıfıra karşı 
dairesince iki seneden dokuz ay, de hafta nıhayetıne dofru Kanadaya dört sayı yapmrş ise de havanın 
beş güne indirilerek tastik edi- ~üteveccihen İngiltereyi terkedecek· kararması yüzünden maç tatil edil-
Jen hapis kararı, dün infaz olun- tır. miştir. · 
muştur. Olen tayyarecinin cesedi urıa, 26 (A.A.), 7 Sehrimizde şid-

Dün sabah saat sekizde sivil Londra, 25 (A.A.) - Son tayyare detli sıcaklar hüküm sürüyor. Dört beş 
bir polis memuru, Haydar Rifat kazasında ölen, tayyareci miralay gündenberi hararet gölgede azami 37 
B. İn Teşvikiyede «Polikar» apar- Hendersonun cesedi arzusu vechile derecedir. 
bmanındaki daireıine gitmiı , yakılmış ve kUH.eri K~oydon tayyare Denizli, 26 (A.A.) - Bugün gölge-
tevkif müzekkeresini göstererek, ?rarglhı iizennde .bınlerce halkrn de hararet 38 i bulmuştur. · 

k f ıd üzerinde uçan bir tayyareden sağa so· A 26 (A A ) s kl k 
endisini tevki e memur o u- 1 ·ı . ti masya, . . - ıca ar ço a serpı mı§ r. 

ğunu söylemiıtir. l ·u d' l . şiddetlidir. Hararet gölgede 37 dir. 
Esasen hazırlanmıı bulunan ngı Z nazırı ın enıyor lımir, 26 (Yakıt) - Bu sene Manisa 

H d Rif t 8 k Londra, 25 (A.A.) - Lahey ve Ce- b wl t' t" d•W• k " .. 
ay ar 8 ·' 9ap asını nevre konferanslarındaki mesaisinden _!!{ arının ye ış ır ıgı uru uzum 

alarak « Şimdi gidebiliriıl » dolayı yorpn düşmu, ol&n hariciye mahsulü bugün ilk defa olarak şehri· 
demiştir ve biraz sonra birlikte M H d ,.._ .. k mize gelmiştir. na!lTI , en erson, nul!ll' muza era-

Tirenin Sivasa varması dola-
yıs:Je Reisi Cümhur hazretleri
nden Nafıa Vekili beye bir tebrik 
telgrafı gelmiştir. Vekil bey bu
nu alakadarlara tebliğ etmişler• 
dir. 

Amerika sefareti müstetarı 
Ankara 26 (Telefon) - Busa• 

hah Amerika sifiri Mister (Gro) 
yeni müsteşar Mister (Ştro) ile 
geldi. Akşam hariciye vekilini 
ziyartle müsteşarını resmen tak
tim etti. 

1 SPO~ _j 
Gençler muhteliti -· •. 

apartımandan çıkmıılar, bir oto- tile son a:rJarda. görUlmesi icap eden Bugün Bulgarlarla tek-
mobile binerek adliye dairesine işlerden dolayı kendisi için zaruri olan Odemiş müskirat memuru l J 
ielmişlerdir. istirahatta butunamamıştrr. M. Hen· lzınir, 26 (Vakıt) - Ödemi~ mükirat rar <arşı aşıyor 

Haydar Rifat 8., adliyede deraon, bagUn civarda klin bir llhhat memuru Hikmet n. mühim bir suiisti- Bulg~r ~a~ları terti,!> heyetinden r 
u- t d • · &t uımn. d yurduna müteveccihen Londradan mii malden sonra yüzünü bayıyarak lzmi· Cuma gunku maçta maglUp olan Gen~ 

ama aıresıne g ~ ~' ora a t k t t i ti M all yh bu d re firar etmek istemişse de uzun bo- ler muhtelitinin kendi hakiki kıymet-
ilamat kendisine tebliğ olunmuı ., ahraftaa he m 'r rb.i t udm . tae ki'p edra ka yunu eakhyamadııhndan derdest edil· terini göstermek fırsatını temin ede-

i ı · tk ali d <> a uıuı r e avı ece . ., · . . . 
ve resm ~uame enın ı m. n ~n ve fakat hariciye nezaretile temasım miştir. b~!mek ıçın, 27 temmuz 1930 pazar ıii· 
sonra hapıaan.eye g&ndenl~iıtır. muhafaza edecektir. M. Henderson Romanya _ İngiltere nu ~ulgarlarla karşılaşması tekarrür 

Haydar Rıfat 8., hapıaane bundan eonra cemiyeti akvam meclisi hed . ctmıştir. 
kapıs1ndan saat dokuzda girmif- kebirinde hazır bulunmak üzere Ce- ~ua esı . Bu maç saat 18 de başlryacak ve 
ti M hktı. • t Odd ti • • ld k 

1 
Londra, 2a (A.A.) - Romanya ılc Varna şampiyonu, Bulgaristan ikin-r. a umıye m e nı geçı- nevreye g ece t r. 

w. k . d k l ----------- İngiltere arasında yakında aktedilecek cisi Şipçenski Sokol-Gençler muhtelit! 
rece~~ ısına eTın en ary~ as~ı Ankara Hukuk ticari muahedenin ahkamı hakkında rövanşı olacaktır. Hakem Şeref B.dir. 
Ye dıger bazı eşyasını gebrmıı, her iki taraf mutabık kalmıştır. Mua· Stadyom saat 15 ten itibaren açık 
yerleştirmiştir. mektebinde hede bfr kaç güne kadar imza edile- bulundurulacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Haydar Ankara,26 (Telefon) - Pa- cektir. Aşağıda isimleri yazılı oyuncuların 
Rifat 8. dOn mUddei umumiye zartesi gtınn Ankata Hukuk M V enizelos lsvicrede spor lernzimile beraber sa.at 17 de 
bir mektup göndererek, hapi... mektebinden bu sene mezun • • stadyomda hazır bulunmalan rica olu· 

Atina, 25 (A.A.) - M. Venizelos, nur. 
ıanede kaldığı müddet zarfında olanlann ıahadetname tenii me- :V enedikten tsviçreye gitmiştir. Cemi- Rıza, Şevket, Kadri, Ziya, Samih, 
kendisine mümklln olan teıbillbn rasimi vpslacaktır. Ş.ıh11detname- !yeti akvam meclisi kebirine iştirak et- Adnan, Velit, Nuri, Şekip, Haaan, Ni· 
gösterileceği ümidini izhar et- leri Baıvekilimiz , kıymetli bir mesi muhtemeldir. Kendisine :M. Miha. yazi, AHl, SalAhattin, Muzaffer, Fik· 
miştir. nutukla bizzat Yerecektir. lakopulos vekHet edecektir. ret. Nazım, Lfıtfü Beyler. 

Ve kezalik emindi ki kendisinin ümitsiz değildi. Henüz bu kubbe leri iliklerine kadar titretmiye kafi 
günden giine çöküp harap olması- altında göreceği güneşli günler var gelirdi. 
na mukabil kar111, günden güne dı. O zaman gözlerinin önünden 
giizelleıiyor, tople:nıyor, yanak!a- Ah, ciğerlerini kemiren hasta· mesleğinin iştigali saha11nda olan 
rı al ~l ~embeleııyor~u ve aeııne lığı bir kar11ına a,ılayabilse .•. Bir bin türlü hastalıklar bütün avarı· 
ıakrak bır ahenk gelıyordu. Bu, gün onun kan tükürdüğünü görse, zile bir geçit resmi yapardı: 

' Hatta bir gün dudak yanak ve bu zannı vermiyecekti. Doktoru çıldıı_:tıyor, 0 !'1a karıı ru- hiç §Üpheıiz dünyalar kadar sevi· Kendisi öleceğine ve bu kadın 
6ılak memelerine biraz 

1

"roz,, sür· Filhakika Dilıat, kaba nıhlu, ~und~ dbrdugd h de~ dçu~';'ı necekti. Kendisi öldükten sonra bu yaıayıp ihtimal kendi ölümünden 
Jnek suretile bir tecrübeye bile kal- eğlence ve süse azami derecede • e~ C'!i ıraz d a n enn ır kadın da ölmeli, bu kadın da ya· sonra baıka bir erkekle evlenece· 
Wzttr. Nef esile yanaklarını ıişirerek düıkün, bir ev hanımı olmak için ıttıaa .1 e açıyor u. • . ıamamalı idi. Niçin mi 1 .. Yatarsa ğine göre bu kadına yaraşan en iyi 
ıc&ken avurtlarma sıhhatte olan bir lazım gelen evsaftan mahrum bir • Mıkrobu ve haıt~bk ıırayetı· mezarına çiçek ıni dikecek? Yok· hastalık, frengi idi. Onu bu huta
ftıaanın ıimaamdaki dolg"1nluğu kadın olmakla beraber henüz su· i)i:e dkmek holdugdnu ahlfran aa arkuından göz yaıı mı dökecek lıia aıılamak lazımdı. Fakat na
'.hrmeğe uğrattı. kut etmiı bir kadın deiildi. Fakat 0 

1
°r: . arııb"k akkın ka atİ ad uz ti? •• Bilakia belki evlenecekti. Bel aıl? •..• Kenditini ayni haatalıla 

işte ıu dakikada aynanın Doktor, emindi ki bu kadm pek çare eb~ı1~1k.tatk 1 etnı.~ __ ..' .. Y e ur- ki onun vücudundan bir bqka ya· yakalatmak doğru değildi. Cijer• 
-~ })"' th d t d k 1 kut d b·1· d' z· b sun 1 a lt aaten füuuruyor Ye • 'f d • 1 • • k • d • ....... ce a sa ın a avazzu e en o ay su e e ı ır ı. ıra, u .. k ~. ..ki . . I .., k" hancı ıstı a e edecektı. Mezarda erını eınıren verem en sonra bır 

h b . b k ·k· k d h .. f h kkı dak' t o auru erınan yaf ıgı ve metru a- "ki . . f . tu çe re; onun ır uçu ı ı a ının §a ıı fere a n ı e· .1 d I d d ki .1 k kendi kemı erı ,.ürüyüp inhıli.l de rengı olmak.... Bu bir facia 
ık. · h k"k · J"'kk" · · d 'k" · k.d ta e o an u a arı e ar111nm L ~ •• • .ene evve ı aımasınm a ı ati a ısı, aınema a ı ıncı meT ı e b d d . . h ederken, o, oatka bir kocanın kar· idı ..• Fakat devlllll ettıii Tıbbiye· 

idi. Bugün o simaya, ancak sürü· oturmıyarak balkonda ve yahut ar ağın an ıçıyor, ya ut yansım d k d' · • d. .. • k d k' IAb d "k 
ı b. " ,... t · b. · · k'd akt 'b uırdığı bir karpuz parçasını ona tıam a, en ıaını üıunmıyere e ı a uratuvar an onun mı ro• 
~ ıra~ r~'!°" ve ı~n ı aure. t.e şı· ırıncı mev ı e ot~r~ . an ı aret ikram ediyordu... kahkahalarla gülecekti... bunu almak ve bir kolayını bulup 
!Jrılen hır yuzle malık olabılıyor- sanacak kadar baııt ıdı. Kocasına . . . D kt k d' k d" · .. 1 bu korkunç hastalığı ona l mak 
du. Bütün cehit ve ısrarlanna rağ- olan sadakati de şuuri olmaktan Kadın; kendıaını hastalıktan • 0 or, en 1 en tllne •0 Y er· .. k'' d'' atı a 

ı . d ı· h k"k d f 1 · ... 'd" Y k k d il · ·· 1 kt dı: mum un u. • • men za ım ve ku ret ı a ı at, ur az a gayrı ıuurı ı ı. uvuı onu or muyor u. mı, auı enme en, . .. . .. . 
makaızm yürüyordu. sıkıyor, ve ömrü daldan dala ko- bir iki firenk lavanta fabrikaaile - Hayır, hayır .•• Ben buna ta· O vakıt do~onın gozlerı onüne 

O gün Doktor ayna karşısında nan beyinsiz bir' aakaağan halinde bir kaç kumat ismini telaffüz et· hammül edJ!ınem. • • kanaı~n ~rengıye yakalanmıt olan 
kendi kendisini ~ldatan bu müşa· ve bir sokak süpürgesi teklinde mekten ileri geçmiyen hu kadının Ve ıonra kafa tasmm çerçeve· hayalı aelıyordu: 
hededen sonra bu tecrübenin icra- yuvasının haricinde geçiyordu. mikrop ve mikrobun sirayeti hak· lediii beyninin içinden ınüzlim . Küçük bir karha ile batlıyan bi· 
11ndan vazg~ti... Mazhar, ona kartı 0 kadar ren· kında en iptidai bir fikri yoktu. ve vahti fikirler geçirdi. Eğer bu rınci de~re. • • Sonra onu takip 

Hayatının kurtarılmHmın, Ada cide olmuştu ki ruhlarının arum• Doktor düşünüyordu: kafa tasını yarark onun beyninin ~de.n ik~nci devre, vücudu frengi 
Cla oturmakla kabil olduğuna da açılan bo§luğu hiç bir §eyin dol Kendiıi öldükten ıonra bu ka· neler düıündüğünü görmek müm- ındıfaatıle kaplıyan devre.·· 
1t111in olsa Doktor, 2ene karısına duramıyacağına emindi... dm niye yaıamalı idi? Henüz daha kün olsaydı, bu temafa, seyreden· (Bitmedi) . 

• 



- AK'IT 27 Temmu% 

Zaro ağaya ne oldu? Tembel talebe Kapalı f~Tfıyı nasıl kurtarmalı : 1 

Ailesine ne mektup, ne para, 
ne de haber gönderiyor 

Babasın'; tazyiki- Bir çatı altında toplanan 2500 
ne dayanamıyarak d .. kk,.. . . k }d 

Torunu merak içinde kalan aile efradı namına 
-eyahat hazırlığında 

Bvvel.t Jc6mar, sonra ze- U aO De zaroan, IlJÇJQ lll,.Ü ll 

Londra gazete
leri diyorlar ki 
İnglllz doktorları Zero •O•· 

"'" r•ıını tııtlk ettiler 

RmerlluJlı genç bir kız 
Alanın kAtibldir 

Son posta ilen gelen Loa
dra pntelerinin verdiği ma· 
l6mata g6re Zaro ağa tiç 
doktor tarafından muay~ne 
olunmUJ, neticede onun 156 
yqapda oldup tudik olun-
•Ufbu'· 

Zaro af anın 11hht vaziyeti 
pek mOkemmel g6rUlmtiftGr. 
Ajanın saçlan yeniden bit
mektedir. 

Zaro ağa )'lğın yığın davet
ler kartısında kalmıı, kendisi
ne kltiplik etmek için Ame. 
rikalı bir kız tAyin olunmuı
tur. 

Zıln tl/tlllt1ı toflllltı Cafer l!f. 

Dtbako refllderimisdea biri 
Amerikada balua•n Zaro ağa· 
da tehı:lmizdeld aileaiııe gelen 
bir mektuptan bahletmekte idi. 
G6ya amrdide ihtiyara cepken 
plYU giydirilmiş ve kendisi be· 
line ltir de saldırma takılarak 
Nevyorkta teıhfr edilmiştir. Ge
ne yanldıtına g6re bu haber 
herine Zaro afanın ailesi ihti- ~-----~----"" 
JanD latanbula iade edilmesi y alovada 
I~ t.,elthDaatta balunmağa ka-

nr vermtftlr. Gazi Hz. muv.affakı-
oun Zaro ağanın torunlann-

hir, nihavet tabanca •le 
ıntıhar ettı. 

Y eşilköyde F eyziati lisesi tale
lebesinden 18 yaşında Ahmet 
Ef. nin intihar ettiğini yazmJtbk. 
Mahallinde yaptıtımız tahkikata 
göre, bu genç tembel ve haylaz 
bir talebedir. Halbuki babası 
kamorcn Osman Ef. otlunun 
iyi yetiımeaini, adam olmasını 
istemektedir. Bundan dolayı oğ
luna bir çok def'alar nasihat 
vennit , fakar bntnn bu gtlıel 

ıözler genç adama tesir etme
~İftir. Nuihatle oğlunun yo!! 

dan Cafer Ef. dedeafnin seyya- yellerinden dolayı E- 1 

hah hakkında fUDlan söylemiftir: manet heyeti fenniye-
"Dedemden allesine ıimdiye sine teıekkür etti g~lmiyecelfnl anhyan Osman ef.· 

!radar iki mektup gelmiftir. Birisi Muhittin B. ve Emanet fen nıhayet Ahmedi tazyik etmiye 
Pireden dlferl Manilyadan gön· heyeti mOdOrft Ziya B. evvelki başlamlfbr. 
derllmiftlr. Amerikadan henüz gfln Yalovaya gttmiılerdir. Mu- Bu tazyik gen~ adama ~ 
ne mektup Ye ne de para gelme- f 

bittin ve Ziya Beyler millet ena teıir etmif, onu hayata kar-
miftir. Zaro ağaya Amerikada 
cepken ve ıalvar gidiridijiııden• çiftliğinde evelce yapılan ve ıı bedbin yapmı14a'. Artık bun-
de haberdar değiliz. Dedemi akra- billhara dokuz metre uhile dan 10nra intiharlar ıerilİ bıt
bumdan olmıyan birisi Ameri- dojru nakline kvar verilen lamıı' clellkanlı evveli kıpw 
icara g6türdl1 ihtiyap kancbrdılar. k&fklln nakil ameliyesine naza- pençeni kapalı oduı9da kömDr 

ŞeL._ b. d. eki ret etmiflerdir. Kısmen be- arak •J ek . t . t' • k 
wr ıe ır gez ırec er. iki tondan yapılmq olan kısık iqa y um il emlf, ye lflp, u~ 

ıene evvel ltalya aeyahatından edilmit olduğu btıynk çınarın tarmıılar, sonra kibrit ç6plerini 
feldllf zaman g.6tilrenler on para yanmdaa fenni tekilde kaldınl· ezerek içmif, doktor yetJttbıni .. 
•ermemiflerdi. Bu ıefer de gene mq, aalıile yakın bir yere kon- ler, nihayet bOttın bunların kea• 
ihtJyarm bet r"ram geleceğine muflur. TDrkiyede ilk defa ola- disini alnme kawpanmyacal°Jnı 
tUpbemlz yoktur. 

rak TOrk mnhenclillerinin be· g&rftnce, evelki nRn bir tavvare 
Dedemin yad ellerinde sefalet bir bin d k relik ... ~' 

\C~<mesine mani olmak için Ame- ton ayı 0 uz met filintaaı ele ıeçirmittiı 
k bir mesafeye hasara uğramadın y tak d d k lb•l n tn ... 

r~!-ı:aya ..itınefe arar •erdim. EY- kalcb ala G . H . takd. a o uın a a ı ....-• .- rm n azı z. nuı 11• • •- d uklanma bamlaclım, yalnız Ame- 1 . • • 
1 

Ga • u_ atet etmı1t aen kıl &ldOrmOftllr. 
ennı mucıp o mUf Ye il ı-q. .. • 

ı ikan afaretaneai bipz mlişki- Emanet bey' eti fenniyesine te- Ahmet, halasının oglu Sait Ali 
14t JWercliji ipn ıeyahabm tekidir ve tebriklerinin bildiril- ef. ye bırakbiı mektup ta ba• 
teahhar etti. Mamafih muhakkak meıini Muhittin Beye emret- baıının tazyikinden ıiklyet et• 
ıideceifm.» mfttJr. mektedir. 

11 VJ\KIT .. ın 

Yun ı S. S. Van Dtyn 
VaDI ommlarnu tilktf: 
- Ne malGm? 
_ Muhakkak ç&nkll eldiven-

leri ve çantası ,amlnenin n.tnn
cle bulundu. 

_ Dikkat: kaduı orada değil· 
dl, çaıata ve eldiYe11ler ora· 
ela leli. Buradlki kOçilk farka 
auan dikkati Alinizi eelbederim. 
llllerinls manbki dejildir. Be
nim pantalonumu boyacı dOkkl· 
DID.S. 1ar1neniı benluı de boya
cacla oldujumu ilAn eder misiniz? 

_ Camm ni~n b6yle aöylO· 
JOl'IUllUI. Bir kadının yamnda 
bulunan bir ıey o ,ece beraber 
gezdiği adamın evinde çıkıyor. 
BUDdan daha ıarih delil olur mu? 

Nakleden: Ômer Fehm 
- Bu uralıati kabul eder· 

aem keneli zekama iftira etmif 
olurum. 

- Yok mugalata yoluna aap
mıyalı~. Çanta ile eldivenler 
ISjleden sonra ıöminenin llze
riııde yoktu. Kadın da Benaon 
çıktıktan aoıara eve gelmedi. 
Çtinkü gelmif olaa idi kapıyı 
Madam Hah: açacalctı; fU halde 
bu nesneler oraya ne zaman ve 
itimin tarafından konuldular? 
Lntfeo izah buyurur 111uıuauz? 

- Emrederainiı, Bilfm bun
lan biııat Benson getirmiı ola-
bilir. Canım kadınlann adetim 
bilmez miıiniz?Çarııdan aldılclan 
paketleri, hatta çocuk oyuncak-

lannı bile "lütfen ıunlan ce
binize koyun!" diye yanlanndaki 
erkeklere vermezler mi? Sonra 
katil zal>ıtayı aldatmak için on• 
ları oraya bırakamaz mı? Azizim 
Markam; bahsi uzatmamak İ· 
çin size yalnız ıu ihtarda bu· 
lunmama müsaade edin: Kadın:
lır el çaptalanm eldivenlerini 
öyle şömine Ustlrrine, port man· 
tolara bırakmazlar; billkis ken· 
dilerine en yakın yerlere, masa 
üstlerine, koltuk kenarlarma 
koyarlar. 

- Ve Benson cigara izmarit· 
lerini de cebine koyarak ıetire
bilir. 

- Hayır fakat bunlar daha 
evvel, bir bqka ınn bir başka 
ıiyaret eınasıada atılnuı olabi .. 
lirler. 

- Hayır olamazlar. Ç6nki 
sizin istihfaf ettiğini& Hat tömi-
neain i~ni her giln muntazaman 
temizlediğini dadıdan ljrenip 
bana bildirmiıtir. 

- Siz ne çok ıevler biliyor
ıunuz. Fakat azizim b~ bir 

Bu milyonlarca liralık servet anbarının idare, 
muhafaza ve bakım ~ekillerine dair tafsilat 
Kapalı çarııyı hep bilirii 

yalnız orada ahı verit eden; 
onun l~luğuada dinlenen, ,U
rUltUsünden eileaen, dertleri ile 
zehirlenen yUzbinlerce kiti var
dır. 

Kapalı çarıı, Ayue>fya camii 
Dikili~, T~apı sarayı gibi 

bir mazi ve tarihtir;seyyablar sezer. 
Kapahça111, elmastan ıcacefile 
kadar herıeyin bulunduitı bir 
p~zar yeridir ; ıehfr balkı gezer. 
Kapalıça111 tozu, çamuru olmıyan 
arabam, otomoWll bUlanmıyaıı. 
dilenci fen'&tlfln. hamal kavga
lan du)'1'1mı7an bir cacldeclir. 
ipizler, dalıınlar ve herk• 
gezer. 

Çarı• m•vor 
- Kapah'8lfl harap oluyor 1 

Dediler, iaana1adık. ...,~,....... ---
- Kapalaçarp ölGror 1 Dedi· · • J1I 15 den itibaren yu tepini 

ı aldırmadık. aaniden itibaren kıt ad olUDur. 
er.:_ Kapabçarııaaki '2500 dllJc. 2.7 ha5ıuf .b•kfi. 

~ 27 humıi bekçı liu milyon• 
klndu, ~ zB kapandı. ~te- larca lirahk ıervet anbaruu inu-
kilerln de ~I b1a~dal Dedıler. hafaza ederler. Kefileti mll..~el-

Yalan, dıyemudilı; çlhıkl or- aileye tabidirler- Kendilerini 
tada r.ıdl4JDlana bel.lıab ve ça111 cemiyeti tayin eder. Ce· 
kat'iyoti v41"dı. Tetkik ettik. sol"" miyetin 12 az~ vardır. Eanaf 
duk, ıorutturduk, karilerimizden arasından seçilir. Meccanen ifa
fUdr aldık. yi vaılfe ederler. Haftada bir 

Kapahçarşı iftnden göne sa- defa nöbete kalırlar. 
Diyor, clnkkinları kapamyor, Gilneş bat11rke~ • 
har•P oluyor ~P ? PltUa dlln· Akpmlan esnaf çekildikten 
yayı ıanan 'ikt11adi buhrandan sonra • bekçiler vazifeye hatlar· 
mı? Bunmı haricinde ıebepler lar. Biriıl anahtarlan top~ar, ta-
oldUfu llylendl Ye filhakika mamdır der. Kapular kapanır. 
Lı-1 1r.-.ıı 1 d L netice i Bekciler dört tarafa dağıllr. Her 
DR•~ •11 ~•m z e uu Y dOkklmn kilidi yoldmır. Bir 

·art~ .Otunlarda itte biz bu no~~an olm!'dığın~ kanaat hasıl 
neticeyi teıbite çalıfaca~ edıhrıe ta~!t ıekılde. çalışmaya r.... t, lhl devam edıbr. N6betçı Aza ak-

,,_. ıının 41' tam &llt&n esnaftan iki ftç 1aat 
Kd.ah . carp 857 d~ Fltlh ta- aonra gider. Yine ild iç 1aat 

rafm ~ lllf& Mtirilmiftir • Daha eVTel gelir. Kilitlenmesi onutal• 
evvel Bızanıın kapah \'A't• tim- muı bir ddkkln varıa milhnr
diki divu yolunun buhmduju lenir ve bu n&betçi Aza tarafın• 
Jenl• nilbeten ktçllk bir fCJ• dan ertHi sabah ıahiblne tes
nıİI· Sonra btı,Ok bir yanpa lim edilir. 
olmUf, cıvarda ban diDİ Çarp bir maluılkdlr 
mDea1111el• iata edilmif... Bu ÇUJı aynizamanda bi• mahll• 
Mbep!a clDkldn llltipcı ooğal· ledlr. Eanaf cemiyetinin reiai bu 
IQlf. 8-ıa ilAvel~ Japdıqg n mahlllenin muhtandır. Aynca 
bizim bildiiimiz kapah ~U'fl beyeti ihtiyariye lzalan vardır. 
meydana çıkmıı. Heyeti ihtiyariye varidatı ceaıi• 

2600 ddk1ıAn bir ilam altında yetin vıridab olur. 
Kapah ~ıda 2500 dDkkin Y•rınlcl ıavimı.ı. 

rcl b hl ç.,.. için .az aöyliyen, fikir 
v~ ar. Pl'fl yaıın 88 • an. ıe- ve mütalia yUrOtenler araaaada 
kııcle acdır, aktamlan ıekızde «Kapalı çırııyı kaldamahb di· 
kapaıur. ~a aokiJ buçulrda ıenlerde var? Niçin? Doirumu? 
açı4r. alb bu~ukda kapamr. Ma.. Bunu ,yana anlatacağııl 

k-.dına " katil aemiD 1 " Demek 
için llzım gelen kanaab vere-
miyecelüıi itiraf ediniz. 

- itiraf ederim ama lia dl· 
terleri ile mrleıifme. •• 

- Nedir diierJeri dedi;hıi& ? 
· - Tahkikata 1id111 taharri 

meıuurlan te1bit ediyorlar ki: 
Beuıon ve bu bdm akfam ye
meğini kırkıncı caddede bulunan 
kGçDli bir çingene lokaııtasın· 
da yemftl~rdlr. Yemek eenasın-
da aralannu fiddetliee bir mG
n.U.• ollnut •e nihayet taın 
rece yanu çıkıp fitmitlerdir. 
Bindikleri bir kira otomobilidir. 
Cinayetin saat tam yanında ya
pıİdıtını biJiyoraunuz. Eğer ka
dın lokantadan çıktıktan ıonra 
Beuonun evine gltmemif olu 
idi Bensonun da ona refakat et
mpİ, binaenaley hadi1enin nkua 
ıebn•melİ lazımda. Acele etmeyin 
daha ıöyliyeeekleriml bitirmedim. 
Kadm Rivel'lude DriY d•ki 80 
numrolu evine M&t birde elinde 
~ntau ve eldivenleri olmadpğı 

halde gelmİf, anabtannı kayıp 
ettiği için kapıyı maymw,ncukla 
açmıfbr. Btltnn bunlardan bq• 
ka taJJJinedeld cııara iımanlle
rinin bu kadın tarafından lqalla· 
mlaa cııaralar cinı ve nevinden 
olduiu da aulııdm11tır. 

Markam ciıaruını yakmak 
içia auıtu. Sonr._ tekrar denm 
etti. 

- Kadının o geceki ef'al ve 
harelclh etrafında elde ettiiimiz 
mal6mat banlar. Ben litUuai 
hayatı Ye mazisi için de tahki· 
kat yaptırdım. Neticede atren· 
dlm ki y&zbatı Leakok iıhn!i bir 
adama nlpnlıdır ve bu )'tiz· 
batının öyle bir tabancası vardır 
ki kUJ'funlan Bensaoun benıini 
parp.lıyu kur111Dla tam bir 
mOtabehet anetmektedir, Cina-
f~t ,Ontl yilzbqa il• kadın bir
lilde Oğlo yomcii yemitler• 
erteli .. bala ta yiizbaıı nifanh. 
llJQD evine ıelmiıtir. 

,.._, .... 
( /Jitmedi) J 





f 

Matbuat heyeti 
Sumaya hareket ediyor 
Bulgar gazetecileri federasyo

na namına Sofya gazeteciler ce
miyetiain latanbul matbuat ce
..-iyetinden bir heyeti Bulgaria
tana davet ettiğini yazmıştık. 
IRan~uJ matbuat cemiyeti ida
re heyeti, bu davete icabet için 
cemiyet a:ıasmdan Falih Rıfkı t 
Necmettin Sadık, Ahmet Şnkro 

_,,-~ ......... ....,"Kemal Salih ve Hakkı Tarik 
be7lerden mllrekkep bir heyet 
intihap e~İftir. Bu heyet 
&aamllzdeki cuma günil aaat 
onalbda Loit Tiryestino kompan
Y'81Dm vapurile hareket edecek
tir. 

VUAyetteı 

lstinye şosesi 
Maslak ite istinye arasınd.ı katı.ranlı 

olarak yaj:ıılma~ta olan şosenin iki buçuk 
lcilometr~den ıbaret olan ilk kısmının 
inşası bıtmiştlr. Cuma günü bu kısım 
açılacaktır, Bir buçuk kilometreden iba
ret Jstlnye köprüsüne kadar olan kısmın 
inşasına da yakında başlanacaktır. 

Emanette 

Emanet heyeti f enniyc
sinde değişmeler 

Emanet heyeti fenniyesinin yollar 
fbbesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Yol fubesi müdürü Şevket B. Kadıköy 
başmühendisliğine, getirilmiştir. Yerine 
emanet mühendislerinden NebiJ B. tayin 
edilm~tir. 

Fatih harita daire•l mühendislerinden 
Salih Remzi B. kadıköy dairesi başmü-
hendisi Fuat B. yol şubeıl emrine alın
niışlardır: Bu suretle emanedn yol şube
li takviye edilmiştir. 

Meclis salonu 
Cemiyed belediye salon~n~ 80 kf

filik şehir meclisi azalarını ıstıap edebite 
cek bir şekilde tadiline birkaç güne ka-
bar başlanacaktır. ~alona 1.6 ki~il.ik masa 
ve sandalye daha ıIAve cdılecektır. 

Cemiyeti belediye 
Bugün bir i9tlm• yıpaoak 
Oımiyed belediye bugün toplanacak 

emanetin ağoıtos ayı muvakht bütçesini 
müzakere ve kabul edecektir. 

Boraac'a • 

Ke'mblyo hakkında bir rapor 
Kambiyo mecliılle uğraşan banka

'2ar koneorsiyomu bu hususta bir rapor 
hazrrlamıptr. Bunda geçen seneki 
kambiyo buhranına sebep olarak düyu
nu umumiye faizlerinin t:diyeel gös
terilmektedir. 

Buğday fstihsalatı mem
lekete k&fi gelecek 

Ziraat U. M. Naki Beyin 
beyanatı 

Ziraat umum mildürll Naki B. 
memleket • dahilinde bir tetkik 
seyahatine çıkmıt ve şehrimize 
de gelmiştir. Naki B. bugilnlerde 
Bursa tarikile Aııkaraya döne
cektir. 

Naki B. ziraat itleri Ye buğday 
mabıuliimllz hekkında şu izabab 
vermiştir: 

- Hemleketin her yerinden 
aldığımız malumat bu sene mah
sulnn çok mükemmel olduğunu 
bildirmektedir. Yalnız Bursa gibi 
bir iki mmtakaya kifi yağmur 
dütmediğindeo iyi mahsul olama
mışbr. Bununla beraber bolluk 
bu kuraklığı hissettirmiyecektir. 

Hububat istihsalindeki gaye
miz harice muhtaç olmadan 
kendi kendimizi doyurmakbr. 
Bu seneki istilıaalin memleketin 
ihtiyacına kifi geleceiüıi limit 
etmekteyiz. 

Bu sene dllnya buğday mah
sulli timdiye kadar gftrtUmemİf 
derecede mebzuldiir • Y almz 
Amerikada her tarafa yetifecek 
kadar fazla buğday istihsal edil
miştir. Bu memleketler mallanm 
ucuz satacaklardır, ona pre 
tedbir alınmalıdır. 

Memlekette fenni ziraat unl
leı ini tamime çalıııyoruz. Mu
zur hayvanatla mllcadcle, allb 
ziraiye temia, zeriyat usullerinin 
değiıtirilmesi, ziraatçi yetiftirc
cek mektepler, talim istaıyonlan 
tesisi, tohumluklann ıılihı ile 
meşgulüz. 

Mücadele itine çok ehemmi
yet Yeriyoruz. Arıcılık için Bur
ıada bir enstitn açbk. Aynca 
bir kııane vücuda getireceğiz. 

Ankarada yapılmakta olan 
ziraat enstittileri memlekete ytlk
sek ziraatçi yetif tirecektir. 

Bu sene yeniden tali ve ameli 
ziraat mektepleri açacağız. Hal
kalı, Bursa ve Edimedeki mek
tepler bu ıeıie yeniden açıla· 
cakbr." 

İran d.emiryolları 
Aldığımız mal<imata g&re 1raiı 

hilkiimeti son zamanlarda timen
difer siyasetine ehemmiyet vere
rek Tahran-Muhammera arasmda 
1700 kilometrelik bir demiryola 
intasına bqlamlfbr. Bunun iç.in 
lizım olan mflbendisler Japon• 
yadan davet edilmektedir. 
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Alpullu febrlkııı 
Alpullu teker fabrikuı mOdtırll 

H~yri B. dUn Ankaradan tehri
mıze gelmiştir. 

Fabrika bir aya kadar teker 
istihsaline baılıyacaktır. 

Dınlmarke konıoloıu 
Danimarka konaolosu M. Er

nest dün Danimarkadan ıehrimize 
gelmiftir. 
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Asılsı z bir lia her 
. Bir gazete Alpullu şeker fab
rıkasmm Bulgaristandan teker 
pancarı ıabn alnıaya karar 
d·-. • ver-
ıgını yazıyordu. 

Diln bu huıuata maldmabna 
müracaat ettiğimiz tirket mtld&
rü bunu kaf iyen tekzip ederek 
bilikis Bulgarlar tarahndan böy
le bir teklif yapıldığını Ye he
men reddolunduğunu aaylecli. 

Berlin sefirimiz Ankarada·n şehri
mize döndü, Y alovaya gidecek. 

Bir muharririmize mühim beyanatta bulundu. 
Hariciye veklletile temu et

mek here Ankaraya giden Ber
lin sefirimiz KCmalettin Sami 
pqa dtmktl ekiapreale phrimize 
dönmllf Ye kendiaile g6rOıen 
bir muharririmize fU beyanatta 
bulunmuJtur. 

- Hüldimet merkezimize tef· 
lerle te;naı etmek lh:ere gitmiş
tim. Orada memleketin malt ve 
iktisadi vaziyeti hakkında edin
diğim intibalar btıkikmetin çok 
doğııı ve lıakh çok euab bir 
politika tlkip ettiği fikrimi bir 
daha takviye etmiflir. 

Bazı Avrupa matbuabnm ba 
siyueti teiıkit ettiklerine phit 
oluruz. itte bu son temulanmda 
edindijiın malGmat beni onlara 
çok kuvvetli ceYap yerecek bir 
vaziyete aokma,tur. 
Almanlarla mdnaebatımıa 

Dost Alman hnktmetile mO
nuebatimız muntazam olup .' ik· 
madt sahada lnldtm dopu 

Lokantacılar 
Aldıkları purhuvarlan 
garsonlara vermiyor

lar mı? 
Dlln · matbaainıza ı.tuibul pr

aonlan cemiyetinin reisi mOraca
at etti. Bu zabn bize verdiji 
malumata '" yapbia fikiyete 
nazaran lstanJ;uJan blltün lokan· 
talarinda ınl~erden ~· 
on purbuvar afuıdıia halde, ~ı;un-
lama ancak yansı garionlara Ye· 
rilmektedir. 

Bu purbuftl'lar malim oldufu 
Teçhile garson hakkı olarak a
bnmaktachr. 

MOracaat' eden zabn tayledi
ğine göre garsonlar mlleueae
lerden ~ynca maq ta almadık· 
larından bu paralann tamamile 
kesilmesi mağdur olmalarına 
se1>ep olmaktadır. 

VakJile lokanta •e barlarda 
Kuver namile bir para almırcb 
ki bu paranın ahnmUIDI ema· 
net menetmitti • Şiaü lokanta 
sahiplerinin bir nevi kuver fibi 
purbuvarlann yarwıu kesmesi 
muvafık g6r6lmemek . Jhım 
gelir. 

Biz de garsonlara verilmiye
cek İle mDfterilerden fazla para 
ahnmumın muamz olduguna 
kanü. 

~--------------~ 
Diin gece 

Tophanede bil' 6hlm ve bir 
oerhle netloelenen bir hıdi•• 

Dün gece uat 10 da Topha
nede bir kadm yOzanden bir ki· 
tinin aıo'mn ve bir kitinin ajır 
yaralanmuile· neticelenen 'bir 
cinayet olmuftar. 

Vak'a tiyle 9Uku 'bulmUflur: 
Tophanede bir kadm vardır 

ki bunun Ali isminde bir k6-
m0r ameleaile Şakir isminde 
biria semıektetir. Kacbnm diğer 
bir ifakı da Muhiddindir. guD· 
lercten beri için içia kaynayan 
ba liusumet dnn gece patlak 
vermif , Ali Şakiri 6ldürmlif, 
Mahittini ajır •rette yarala
llllfb. Katil yakalanmtfbr. 

ytirilmektedir. Berlin ile lstanbul 
arasında havai ıeferler ve posta 
temıi için bir gurup Ankarada 
mOzakeratta bulunmaktadır. MO
:ıakere bugünlerde bitecektir. 

istikraz meselesi 
Bir Alman gurubunun h0k6-

metimize vade ile 40 milyon 
marklık şimendtifer malzemesi 
vermeıi hakkındaki teklif tet
kik edilmiş ve muvahk görlll
müıtDr. Bu husustaki mukavele
de yarın Ankarada imzalana
caktır. 
Kenuılettin Pı. gidiyor 
Yarın Y alovaya giderek Rc

iıicOmbur Hz. ne tekrar am tazi
mat edecek ve Pertenbe g0n8 
Berline danecjim. ... 
Aldığımız malt\mata g6re Kema

lettin Sami Pf· bu seyahatini 
deniz tarikile yapacak ve Vene· 
diğe kadar Maliye vekili Saraç 
oğlu ŞOkrD B. de kendisine refa· 
kat edecektir. 

Buz bollaştı 
Ecnebi vapurlarına buz 
verilmemesi hakkında 

bir karar yoktur 
Limana gelen ecnebi vapur

lanna buz verilmemesi hakkında 
buz fabrikası idare mecliıince 
bir karar verildiii yazılmııtı • 
Onu b~ Jıa~emeR . ~e.de~ken. 
'tu Wvlf ..,W!t ~avırµmıpe; 
doğru olamıyaca;ıaı ifaret et· 
mi.tik. Bu hususta tahkikat 
yaptık ve 6jrendik ki bu haber 
doğru değildir • Buz fabrikaıı 
mOdür&niln ıu sözleri böyle garip 
bir .karar verilmediğini te 'yit 
etti. 
. - idare meclisince ecnebi 
vapurlanna buz verilmemesi 
hakkında bir karar ittihaz · edil· 
diği doğru değildir • 

Vapurlara her zaman buz 
verilmektedir. 

d6rt gtındenberi fabrikanın 
yevmi istihtalAb 100 tonu geç
mektedir. Depolar ihtiyat buzla 
doludur • Buz buhranı artık 
olmıyacaktır • 

--~ee!)eı--
Maarıtte; 

B.M. talebe ittihadı 
Beynelmilel talebe ittihadı kongrası 

7 ağwıtoıta Büriikselde toplanacaktır. 
Ttirk talebe birliği, geçen sene da

fddığmdan memleketimizden iştirak 
edilmiyecektir. 

Yeni mektepler 
Maarif VekAleti bu sene Aksa.rayda 

muhtelit bir orta mektep açacaktır. 
Bundan maada IUzum görüldüğü tak
dirde difer orta mekteplerde de muh
telit birer tube açılacaktır. 

Bir muhaoır bınkaaı 
Alınan nıal6mata göre Ro

manya ve Balkanlardan memle 
ketimize gelecek muhacirlere 
yardım etmek makaadile Ro· 
manyada bir banka vücude geti· 
rilmittir. Mtıesaese ilk İf olarak 

Çerkesk6y istasiyonu yamnda"Bc
celer., ve ''Saz'ftdcre,. çiftlikle
rini almış ve buraya 1000 kiti· 
lik muhacir getirmiştir. Banka 
5 senede bu ıuretle 200 bin 
kiti iıkln edecektir. 

Artık merasimle kutlu· 
lanmıyacak mı ? 

Malam olduğu üzere 9 eylftl Izmirln 
düşman istilasından kurtuluşuna tes&· 
dtif eden gündür. Bu münasebetle her 
seneki gibi bugünün merasimle tes'idi 
için hazırlıklara başlanmıştır. Bu ha
beri kaydeden Hizmet refikimiz diyor 
ki: 

AlAkadarlann verdikleri maldmata 
bakılırsa b11 seneki merasim kurtulaı 
tarihi münasebetile yapılan maresim
lerin sonuncusu olacak ve ağlebi ihti
mal bundan sonraki senelerin 9 eyJtl 
tarihinde artık menudm yapılmıyacak• 
tır. Bu da Yunan hiikOmeti ile aramız. 
da siyasi bir itilif aktedilmesindea 
doğmaktadır. 

Hizmet bu münasebetle bu 1e11ekl 
merasimin çok parlak olmaSI arzu edil 
diğini de kaydediyor. 

Seyrlsefalndo ; 

Yeni vapur -Beyetten mU11afılc bir 
mektup geldi 

Seyrisefain idaresinin t.k_.; 
derye 1eferine tahaia etmek için 
F elemenkten alacağı vapura tet
kik eden heyetten diln idareye 
bir mektup gelmittir. Banda 
(Ege) vapurunun havuzda yapılaa 
muayeneıinin iyi netice verdiil 
ve yakında teıellüm edileceji 
bildirilmektedir. 

Cümhuriyet vapuru 
Seyrisefainin ikinci lakendcr

ye nferini yapan Cnmhuriyet 
vapuru dUn limanımıza aYClet 
etmiftir. Dtınkll vapurla tehri
mize 40 Mıurh yolcu gelmiftir. 

Yalovaya rağbet 
Son gthılerde Yalova kaphca 

otellerine bnynk bir tehadlm 
baılamlfbr. Bilhaua otellerde 
biç boı oda kalmamıf. Seyrise
fain idaresi oda bulmak için ya• 
yapılan mnracaatlan reddetmek 
mecburiyetinde kalmtttır. __ ....,_.;..._ ~ 

Maliye vekil{ yarın 1ehrl• 
mue geliyor 

Maliye vekili Saraçoğlu Şük• 
krn B. yarın ıehrimize gelerek 
pe11embe ailnU A vrupaya gide
cektir. 

Ankara 26 (Telefon) - Ma• 
liye Yekilimiz yann akşam ekis
piresle lstanbula, perşembe gll
nll de oradan vapurla avrupaya 
hareket edecektir. Vekil beyin 
laviçre de bir miiddet iatira~t 
edeceği, bu seyahatin mali mll• 
zakere ve temaslarla alikaıı ol
madığı söylenmektedir. 

Maarif emini aah günQ 
geliyor 

Ankarada Maarif eminleri 
kongruına iftirak eden Maarif 
eminimiz Muzaffer B. sah gtlntl 
ıehrimize dönecektir. 

-o-
A.dltyede; 

Vasati ömür kaç 
senedir? 

Hüseyin Ef. iıminde biriıinln, 
hava gazı tesisabnın bozuldutu 
bir yerde zehirlenerek 6lmeain
den dolayı, ailesi tarafından 
birinci hukukta tirket aleyhine 
tazminat davası açılmıı, malı
keme evveli vasati ömrlln ka~ 
sene olduğunu tesbite lllzum 
ıörmiif. sıhhiye mOdürlliğllnden 
sarih bir cevap ahnmamlf • 
keyfiyetin bayat ıigorta ıirketine 
sorulmasına karar verilmit, 
" Kat'iyetle bilinemiyecği • ce
vabı ahnmıfhr. 

Mahkeme, son celsede Tomu 
Keseryan, Suphi' İsmail B. leri 
tazminat mıktannı teabit etmek 
'Ozere ehlivukuf heyeti tayin 
etmiftir. Rapordan IODra karar 
verilecektir • 
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Irak petrolları ve beynelmilel 

rekabetler 

o Bulmaca o 26 Temmuz 930 

Borsalar 
il VAKiT 1 

:ız Temmuz PaUJr 9JO 

dahilde Hariçte 
Ks.pandı 

Eski guruplardan başka yeni bir 
İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız 

gurubu teşekkül etti. 

Kamby0 

1 lngtJlz lirası Kr. 
• T.L mokablll Dola 

Frank .. • Llret 
• • Belgı 

103 1033 50 

ıyhAt Kuruı 150 
3 • • 400 
6 • 
12 • 

• .. 
Safer 
1349 

750 
1400 

800 
1450 
2700 

Ingiltere ile Irak arasında Ira· 
kın istiklalini tamyan bir muahe
de akdini müteakip iki taraf 
arasında hal ve tesviye edilecek 
en mühim mes'elelerdcn biri 
Iraktaki petrol menbalannın 
mukadderah ve atisidir. 

Irak b~ş vekili ve hariciye 
nazırı Nuri Sait paşa bu mes'e
leyi hal için Londrada bulun· 
doğu gibi bizzat Kıral Faysal da 
icabında fikrini dermiyan ede
bilmek için Avrupada bulun
maktadır. 

Hakikatta Irak petrolları mes
elesi bfitlin dünyayı alakadar 
eden bir mahiyet almıştır. Umu
mi harpten mukaddem, Irakta 
petrol keşfi Almanlara verilmişti. 
Umumi harbin neticelerinden biri 
Almanların evvelce « Cerman 
petrol kompani limitet" unvanını 
taşıyan ve bilahara "Irak petrol 
kompanı limiteb unvanını alan 
teşekkülünde hakklarmı zayi 
etmeleri · ve bu menafiin yeniden 
taksim edilmesi idi. 

Fransa ile Amerika 'Irakta 
açık kapı siyasetini terviç ettik
lerinden Irak petrol kumpanyası 
Ruviç Şel gurubu ve İngiliz lran 
peh·ol kumpanyası kendi hisse
lerinden bir kısmını onlara ver
mişler~ Irak petrolları kum
panyasının uç milyon İngiliz lira
sına varan sermayesi dört milJi 
gruba taksim olunmuş, bunların 
he.r birine yüzde 23,75 isabet 
ederek geride kalan ylizde beşi 
ermeni bangeri Serkis Gülben
ciyana tahsis olunmuştur. 

Dört milli grup içinde F ran
ıız grupu Irakta hemen faaliyete 
geçerek petrol istihsal olun
m~sına taraftardır. Fransızlara 
göre Iraktan Akdeniz sahiline 
outılacak boru Suriyeden geç
melidir. Halbuki diğer gruplar 
boruyu bir az fazla para sarf 
ederek Şeriadan Filistine ve 
Hayfa limanına temdide taraf
tardırfar. 

Asıl mesele, Irak petrollarınm 
lstihilaline başlanıp başlanma
masıdır. Fransızlar, petrolun he
men istihsaline taraftar olmala
nna mukabil diğer gruplar buna 
mubalefetediyor. frakın bir pet
rol mahzeni olarak muhafazasını, 
dünyadaki diğer petrol menba· 
larımn kurumağa baıladığı daki
kada bu mahzenden istifade 
olunmasını istiyorlar. Senele1-
denberi bu mesele münakaşa 
olunmakta ve perde arkuında 
bir çok hararetli ihtilaflara sebe
biyet vermektedir. 

Bu ihtilaf ve münakaşalar ara
aında Irak hükumetinin takip 
ettiği hath hareket, Irak petrol
larının bir an evvel iıletilmeıine 
çalıfmaktır. Çünkü Irak hUkft
meti bunların işletilmesi takdi
rinde hisse alacak ve istifade 
edecektir. 

Irak petrol kompanyasının 
elindeki imtiyaza göre bu kom
panya taharriyat icrasından sonra 

her biri sekiz mftrabba mil ge· 
niıliğinde 28 parça arazi intihap 
edecek, hu araziden baıka yer· 
lerdeki petrollar, kompaoya ta-
rafından Irak hükumeti namına 
ifledilecek, yahut Irak hOkQmeti 
tarafından bunlara talip olan 
başka kompanyalara verilecektir. 

Halbuki Irak petrol kompan
yası seçeceği araziyi ayırmakta 

mütemadiyen gecikmekte ve 
bundan Irak hnknmeti muta· 
zarrır olmaktadır. Bunun İçın 
Irak hükflmetinin hedeflerinden 
biri; Irak petrol kompanyaıına 
ait hukukun tarifi ile bu kom
panyanın faaliyeti sahası hari
cindeki yerler için taliplerle an
laşmaktır. Irak hükumeti böyle 

l 
2 
3 .. 

taliplerle karşılaştığı halde on- Bug{Jnl<d bıılnıacamı% 
larla bir iş yapamıyor ve işler· Soldan sağa Yukndan aıağı 
den istifade edemiyor. ı - Çanak (3). 

Bu talipler arasında amiral 2 - Cet (3). 
lord W emyess Weester in riya• 3 - En mukaddes şey (S~ Buğ-
set ettiği bir Jnğiliz gnıpu dıy, arpanın çöpü (5) 
ile ceneral Armande Mola nfn 4 - Fırlat (2) Uzaklık nidası (2). 

5 - Damardan akan (3), valide (3) 

• • Drahmi 
• • fs. Frank ... Len 
• • Flortn . . 

Kuroıı .. • SllJn~ 
• • Pez:eta 
• • Mark 
• • Zloti 
• • Pengö 

!o Ley Ko"4 
l Türk lira!! Dinar 
- Çe~neç Karoş 

Nukut 

ı fsterlfn (Jnırfllı) 
ı Dolat (Amerika) 

20 Frant [Frınsıı ! 
20 Liret [ha.lyı J 

o Frant [Belçika] 
Drıbml (Yunan] 
Frank [fsvfçrel 

OLeva JBulgar] 
ı Florin (Felemenk) 

iO Kuron [Çekoslovak] 
ı Şıtıng [AVllsturyı] 

1 Penta (hpanyı] 
1 Rıyfm&rk(Almanyı 
t Zloti fLeblstJııf 
ı Pengö ! Mıcarlstan f 

20 Ley (Romanya) 
Dinar !Yıtgoslovya) 

ı Çevoneç 1Sevyet1 

Altın / B orsa 
Mecidiye \ harici 
Baııkno 

(035 o 
ııı 

1 08~ 

1 1)3~ 

UJ 
167 
~3 

(J7 

817 

SJ 
~ 

Bu geceki Ay 

Gone1in dotuıu: 4,51- batı11 : 19,30 
Aym doluıu : 6,31 - batıp ı 21,2fJ 

Namaz valdtlerl 
Sebah Ôfle İlı:lndl Alqam Yat.ı t .. .ıs 

3 ,0!1 12,lB 16,18 19,30 zı,21 1,45 

Hava: 

Bugün rilzgir poyraz 
esecek, bava açık olacaktır 

Dnn hararet izamı 28, aa
gari 20 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Rlyasc!i cümhur musikJ heyeti 

saat 19 bando 
1 - Betoven: Uvertur egmon. 
2 - Biu; Suvit arleziyen. 
3 - Bortvic: Ga,·oti kapric. 
4 - verdi: Fantezi trovator. 
5 - Lui rot: Vals adriyen. 
6 - Stiraus: Marş - rus 

riyaset ettiği bir ltalyan grubu Kurşun (3). 

vardır. Bu iki grup milttehiden 6 - Fırlat (2) not& (2). icaret ve zahire Günün müzayede 
harekete karar verdikten ve 7 - Küf (2). kalın kumaş (2), Gir- nuı.r n=-u!.:S-...... '=1bhamamtJ11t Ve mÜnakasalar I 
Irakta açık kapı siyaseti irin mele mastınnın emlri hamı (S) ıı----.-.--..-. .......... ~~----11 

"' , , ) N Okbıı .&. Erzak ve yaş sebze münaka-birlikte teıebbfislerde bulunmaya 8 - Ehlt hayvan ,2, ota (2). A.ıart Aaamt 
karar verdikten sonra bir Alman 9 - Kıymetli tat (2)Güvey değil (5). K. P. K. P 11ası. Nafıa fen mektebi miibayaat ko· 

B ( ) BuQday misyonu. S: 14 
grubu da kendilerine iltihak ıo - üyük 3 • Yumoşa.t ıo ıı 

1 ı - Fransızca deniz, validc,Bıhriye Sünter ~ 500 kilo zeytin, 4-00 kilo sabun 
etmiıtir, daha sonra bir ( laviçre- zabld manasınL sen ıo ıo 12 2:1 600 k.Jlo yogurt - Üçüncü kol ordu 
Fransa) grubu da bunlara inzimam Yapan ( Üsklldar listsi: 168 Ihsan) -;d~lreler -

6 30 
satın alma komisyona. 

etmiş ve bu suretle bu gnıp 6 ~s .&. Satılık yedi kalem eşya - ts-
bilyük bir ehemmiyet kazanmlf"' I Izmir hapisiınesi müdür vekili Nu- tanbul ithalat gümrilğil. 

Memleket haberleri 1 rnllah Ef. hakkında bazı ihbarlar ya. A27,800 kilo mangal kömütU -~ır. Fakat bu grubun faaliyete - T 

geçpıesi için Irak petrol kumpan- Bitm'iyecek ~m l ? p:Umi; ·v~ fili~kaı: '6aşta:~~şt!1'. ~;~terdarlıkta mUbayaat komisyonu g.6 

yasının kendi sahalarını ayırması 'Rarşıya){a İzmıre _. Fanile ve dfiz Poplin imaline 
lazımdır. Sullıtlmel ve JhtllA• haberleri t d·r mahsus kumaşlar - lstanbulda topa-

Hali hazırda Irak htik6meti- devam ediyor rap e 1 ıyor Iıyan hanında 15 numaralı ardiyesinde. 
nin başlıca hedefi budur. Kıral Gün geçmiyor ld gazetelerde 8uiis- Karşıyatka belediyesinin ilgası ile il S: ıo,s. 

tfmal ve ihtlJAs haberlerine tesadüf burasmın zmire raptı et~fında öte- .&. Satılık kısırak - Üsküdar 
Faysal ile haıvekilin bütün me- edilmesin. işte dünkü posta ile gelen denbe~i mevcut cereyan müsbet karar· at paz:an s: lO: 
saiıi buna mllteveccihtir. Bu Anadolu gazetelerindeki bu neviden la neticelenmiştir. .&. 664 çeki odun Ye 42 ton kö-

mcıaisinin neticeleri azim bir haberler: İlk kuru üzüm mUr münakasasn - Defterdarlık_ mü· 
merakla takip olunmaktadır. Alaşehir Eytam müdürü Omer LQt. nakasa komisyonu. S: 15. 
Çünkü lngilterede ehemmiyeti fti Ef. (14) bin liralık ihtilastan, ceza Dk kuru üzttm lzmir ve Salihli Bor .A Satılık ev eşyası - Taksim 
haiz olan grup Irak bilktimetine h!ldml Şilkril, İnegöl hA.kimi Nuri, es- salan~a çıkanlmıştrr. taksim palas apartmanının 2 numaralı 
müzaheret ettirdi. bak kadı Ekrem Memduh, sabık mah- Bir dağ yanıyor dairesinde S.9. 

Bu gnıba iştirak eden ltalyaya keme reisi Ahmet Fehmi Beyler·de va· Cuma ovasında Tabal Ahmet dağın ==s=ın=e=m=a=ı=a=r-ı--==-=-===-=-
mlihendislerinin ve amelesi- zilelerlnt ihmalden mazn~neıi mufta. da yantın ~ıkmı!J ve birdenbire geniş· 
ni Irakta çalıştırmak ayni za- keme altına alınmışlar, mer LOtfli lemlştir. Civar köyler halla yangını Alkazar - Pariıte kaybolan 

d k d'l . li l Ef.nln ihtilbı sabit olmnt 5 sene ıı ay söndürmek için uğrqryorlar. Alemdar -Pompeinin son gflnleri 
man a . e? ı erıne ıım 0 an hapsi ile (1') bin lirayı tazmin etme- Beıiktaş Hilal -Beyaz g61geler 
petrolu ıstihı~. ederek ~o~et- sine karar nrilmi§tir. Diğer hAkim Zayi: Jstanbul tthal&t gümrüğünün Ekler - Valfıor canbazaneai 
lerden müstagnı kalmak ıçın 1- beylerin hAdisede kusurları görülme- Ankara Palas Şirketi namına mubar- Elhamra -Seadet yolu 
rak hükumetinin bu mesaiıini ditinden haklannda beraet karan ve- rer 14988 numara ve 12-7-930 tarihli Etuval _ Tahtelbahir 44 
teşvik etmektedir. rllmiştir. ve 1444 lira 46 kurup natık bir kıt'a Fransız_ Karmen 

Bu grubun faaliyete geçmesi Adanada merkez telgrafanesi gişe depozito makbuzu kazaen zayedilmfş Melek _ Hayal ve hakikat 
için llzım olan bütün teçhizatı ve memuru Catit Ef. (400) liralık bir açık olduğun.dan ilerde zuhuru halinde ke- Qpera _ Üç iptili 
bütti k. l . d ht t • tan a~fa çıkanlmıt ve bfrind milstan enlemyektin hükmünde addolunacağı Şık C I l 

n ma ıne en eru e e mlf tikUk tarafından tevkif ettirilmiştir. nan olunur. - enup yo cu an 
bulunduklan için onlarda aynı JI Sllreyya Kadıköy· Siyam kaplanı 
mesaiye taraftar bulunuyorlar. 

Fransızlar, Irak petrollannın he- ve ç ı•ttl ,. k $8hip1 e c_ V U K U AT J 
men istihıaline taraftar olduklan • b } d-
~balde muhaıefetıe karııtandıkıan rinin nazarı dikkatine Bir ceset u un u 

!İn, sonra Jôgiltere ve Amerika Büyükçek?'ece kaz~smda Isparta.. 
petrol tröstlerinden mustaini On senelı'k çiftlik ha~·atında bı.lömum ziraat ı·s- kule nahtyesınde tstasıyon . civarında 
k l k • · b · b - J • bir ceset bulunmuştur. Tahkikat netice 

ama ıçın u yenı · gru hn ferini Ve her nevi ziraat makinelerini idare ettim sinde cesedin HadımkHylU Halit oğlu 
muvaffak olmasını temıne ça t· Bekire ait olduğu ve Bekirl mUhtedl 
maktadırlar. ve tamiratını yaptım. Balaş oğlu tsmailin ildürdüğü anla-

Bu itibarla Irak petrollan et- Çiftlikte mevcut traktörlere gaz yağı tedarikini §1lmıştır. 
rafında yeni ve pek mühim bey- ı--.-===-==-=-~===::;;;.-
nelmilel bir faaliyet uyanmııtır. bertaraf etmekle beraber beher dönüm için yüzde ._l ___ o_a~v_e_t~ıe_r---...... -' 
Bu fıaliyetin safhaları her tarafta 50kar temini ile traktörleri işletmeyi taahhüt ederim. Halk musiki cemiyetinden: 1.8.30 

merakla takip olunmaktadır. Birden ziyade traktörü olan ~iftliklerin birinde cuma günü saat 10 da Şehzadebaşmda 
Neticenin ne olacağı 6ntlmDz- Y Latafet apartımanındaki C.H.F. binası 

deki ha~a ır:arfında anlqılacaktır. müsait şeraitte çalışmak istiyorum. dahilindeki cemiyet merkezinde umu-
Adrcs : Vakıt - Traktör mt heyet in'fkat edeceğinden kayıtlı 

Ü. R. azanın teşrifleri rica olunur. 

----------------------------------~---------------------------------------·· Şeker hastalarına müjde 
yerli nıamulatı halis ve Taze Hasan Gloten eknıeği k~;u, 



1 Avrupa mektupları 

Dresden sergisinde Türkiye 
hiç bir Avrupa 

geri değildir 
Türkiye paviyonu 

paviyonundan --------
Dresden: 22NII/1930 

Hu!usi muhabirimizden: 
Bugün Drescen adım taşıyan 

güzel ve büyük Alman şehrinin 
yerinde, bundan yedi asır ev :--el, 
tektük balıkçı kulübeleri vardı. 
Dereaden kurulduğu dakikadan 
itibaren büyük bir ehemmiyet 
kazandı. Almanya'nın en büyük 
kültür merkezlerinden biri oldu. 
Elbe nehrinin iki tarafına coş
kun bir yeşillik içinde yayılan 
bu şehir; Alman tari!:ıiode de 
ciddi bir rol oynamıştır. Eski 
Polonya ebktörü burada oturu
yordu. Edebiyat almancası, bu 
muhitte inkişaf etti. Onun için, 
kültürdeki büyük rolünü anlat
mak maksadı ile, Dresden'e 
"Elbe FJoransası,,da derler. Dres· 
den son yıllar içinde çok ehem
miyetJi bir sergi şehri haline 
geldi. Saksonya'mn ince demir 
sanayiindeki büyük mevkii, Dres
den'in yeni vaziyetinde kuvvetli 
bir amil olmuştur. 

Güzel sergi binaları, şehrin 
ortasındaki bliyük park içine 
dağılmıştır. Birinci Napoleonun 
o.skerleri bir zamanlar bu güzel 
parkı harap etmişti. Sergi bina-

larının biraz ötesinde "Kıral kuv
vetli August., un sarayı yükse
lir. Bdgün susmuş pencerelerin· 
den hir zamanlar, Saksonya, 
Polonya güzellerinin başları uza
nırdı. Kıra) Auğust, burada en 
çılgm aşk gecelerini geçirmış
tir. Şimdi bu sarayın yanından 
•sergiyi dolaşan - minimini loko
mo!if!i bir tren geçiyor. 

Dresden sergisi, aynı zamand 
' .. 1 b' a, çox guıe ar eg~ lence 'd' 

G 
. yen ~ 

eceleyın, her taraftan 0 k _ 
tr I .. T ' r es 
. ~ adr d'ışıti ır. Her taraf ışık 
ıçın e ır. Lokantalar k b J , a ve er, 
gece yarısına kadar aç k• S . . d 

1 
ı .ır. er-

gı yı o aşırken yorulanlar, her 
yerde, kendisini dinlendirmek 
fırsatını bulur. Böyle .1 sergı er 
yapabilmek yalız çok s ti' .
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mı et erıo ışı ır. 

Dresden sergisi bu yıl bi h-
h . 'd' B' r sı at sergısı ır. ınaların üstünde-
ki muhtelif bayraklar, bun 
b il J b' un, 

eynelm e ır sergi olduğunu 
gösterir. Yüksek bir kulede 
sergiye iştirak eden milletleri~ 
bayrakları yağlıboya ile boyan
mıştır. Biraz ötede Türk bayrağı 
gözünüze çarpar. Muhtelif millet
lerin sergileri oradadır. 

Türk bayrağım taşıyan daire 

Türklük için pek büyük bir mu
vaffakıyetti. Bu daireyi gördükten 
sonra varlığınız derin bir sevinçle 
ürperir. Çünkü bu, yeni bir nes
lin eseridir. Büfön modeller, 
grafikler, hulasa her şey munta
zamdır. Her şeyden anlaşılır ki 
burada idealist bir nesil çalış
mıştır, yalnız "sıhhat,, ve "ilim,, 
mefhumlarını düşünmüştür. Başka 
milletler sergilerini daha ziyade 
"iktısadi,, bir mahiyette yapmış
lardır. Türk sergisi bu tarafa da 
ehemmiyet verse idi çok iyi olur
du. llmi bir sergi olmak itibarile, 
Türk ıergisi, aşağı yukarı hep
sinden ciddidir, zengindir. Bazı 
milletler yalnız banyolarını rek· 
IAm yapmışlardır, kür yerlerini 
g5~t~rmitlerdir. Bil de bunu 
yar-at>liirdik. Üzümlerimizin, in-

cirlerimizin nasıl "sıhhi" bir su· 
rette hazırlandığını gösterebilir· 
dik. Daha pekçok şeyler yapa• 
bilirdik. Fakat bunlar, daha zi
yade, iktısadi propaganda tara• 
fıdır. 

Yalova'dan birkaç manzara, 
maden sularımızın tahlili lüzum
lu olabilirdi. Sergi, bunun bari· 
cinde her şeyi dOşünmtiış, mo
dern Türk köyünü, Etimes'ut'u, 
sıhhi teşkili.tını, yeni mektebi, 
yeni Türk evini, vs. derin bir 
vukufla anlatmıştır. Resimlerini, 
hastalık modellerini çok defa 
yalnız Türkçe izah edilmit görtı
yoruz. Almanca tercemelere bir 
az daha ehemmiyet verilse idi 
çok daha iyi olurdu. Vakıa 
sergi dolaşıldığı vakit izahat · 
verenler vardır. Fakat bu, yal
nız muayyen zamanlara mahsus· 
tur. Bununla beraber daha fazla 
yazı ile izahat varmek faydasız 
değildir. 

Bu temennileri yazarken, ser• 
gimizin mükemmeliyeti karıısın• 
da eziliyorum. Çünkll ser_gimiz 
hakikaten bir eserdir. Başka 
daireler yanında çok gcSze çar
pan bir hususiyeti vardır. Onu 
daha iyi görmek istemek bir 
tenkit hevesi değil, fakat bizi 
daha iyi tanıtmak hissi olarak 
muhakeme edilmelidir. Tiirk da· 
iresinden çıktıktan ıonra yUre-
ğiniz çok haklı bir gurur ve 
derin bir takdirle çarpar. Cot· 
kun bir gönülle başınızı kaldı
rırsanız, StUbel bulvarının ıhla
mur kokusunu getiren yel; Türk 
bayrağını genç tutuımuı bir 
gönül gibi açar. Bir iki adım 
yürürsünüz, gene döner ve ba
karsınız, ayni bayrak btitUn de· 
rinliğinize gülfimser. Ktiçlik lo
komotifli trene bindiğiniz vakit 
ayni yere bir daha bakaraıntZ 
Tren yeşillikler arasında uzak
laşır, içinizde geniı bir yurt 
uyanmışhr. Kuvvetli Auguatün 
sarayı hiç bir şey söylemiyen 
bir gölge gibi kaybolur. Tren 
memuru bağınr: " herkes ini
yor. Son istasyon.,, inersiniz. 
Kendi kendinize söylenirsiniz: 
Bravo. 

Y. u. 

Müessif bir irtihal 
MiUlyet refikimizin tahrir mU· 

dürü Etem lzzet Beyin pederi 
mütekaidini bahriyeden kanun 
babası namile maruf Mehmet 
lzzet Bey dün sabah vefat et
miştir. 

Merhumun cenazesi dün 
deniz ve kara askerlerile zabitai 
belediye ve polisin iştirakile Ka
s~mpaşada hastane yokuşunda
kı . evinden kaldırılmış cenaze 
nam~zı BüyUk camide kılındıktan 
s?nra Okmeydanındaki aile kab
rıst~nına götürOlerek Allahın rah
metıne tevdi edilmiştir. Kederli 
arkadaşımizın ve karde 1 . . • f erının 
teessilrlerıne iştirak eder ve 
merhuma mağfiret dileriz. 

Nikah 
Mülkiye kaymakamlanodan 

Hekimbaşı zade Ahmet Hazim 
Beyin kerimesi Kadıköy kız orta 
mektebi beden terbiyesi mualli
mi Seniha Ulya H. ile kıymetli 
ve genç mühendislerimizden Fa-

Avrupanın zirai 
memleketleri 

Sanayi memleketleri
ne kartı birle şebi· 

lecekler mi? 
Muhtelif Avrupa devletleri 

arasında iktisadi bir birlik vii
cuda getirmek hususundaki te
ıebbllsler malumdur. 

Bu teıebbüsler Avrupanın 
zırai memleketleri arasında şa
yani dikkat bir aksulamel uyan
dırmıştır. Çünktl bu memleket
ler sanayice ilerlemit olan dev
letler arasında vuku bulacak 
bir ittihadın neticesinde mevad
dı iptidaiye ve zıraiye istihsal 
eden memleketlerin müteessir 

ve mutazamr olacağını düşün
mekte, böyle bir vaziyet hUdu
ıuna meydan vermemek ve bu
günkü iktisadi buhran içinde 

mUşterek tedbirler ittihaz et
mek Avrupanın zırai memleket-

leri arasında bir birlik teşkil 
etmek yolunu aramaktadırlar. 

Bu cümleden olarak Lehistan 
hüktimeti ahiren Balbk devlet
leri ile merkezi ve cenubi Av· 

rupa devletlerine milracaat ·ede· 
rek Ağustos ayı nihayetinde 
müşterek bir konferansın içtima· 
a davet edilmesini teklif etmit· 
tir. 

Orta Ana doluda 
Ecevidin çorbası- Mü beccelim ben .. şarkısı-· 

Yeniden yapılan bir kasaba 

Bir kaç gün evvel Kastamonu Ecevitten yedi saat ileride 
muhabirimiz Talat Mümtaz Beyin kaza merkezi var: Küre ... 
Orta Anadoluda bir tetkik ıeya- ismi "Kürei nühaı,, olan bu ka 
hati yapacağını ve müşahedeleri· mn da çok sevimli bir manzar 
ni karilerimize takdim edeceğimi· var. Fakat iki defa büyük yan 
zi yazmı!tık. Muharririmiz bu fay felaketine maruz kaldığı için b 
dalı seyahatine başlamıf ve ilk az fakir. Buna rağmen çok çab 
mektubunu göndermiıtir. Takdim kan bir halla var. Halk elinden 
ediyoruz: geldiği kadar çah§arak, çabalıya 

V AKIT namına Şimali ve Orta rak yeniden bir kasaba meyd119 
Anadoluda bir seyahat yapmağa getirmif. Bir tek ahfap eve raage~ 
hazırlandım. Yolculuğum, Kasta· menin imkim yok. Her tarafta 
monudan başlıyacak, Sinop, Zon· muntazam, mütevazi ki.rgir bina 
guldak, Çankırı, Çorum, Yozgat lar var.imar faaliyeti, Kürede hi 
vilayetlerine doğru gidecek. Kasta.devam ediyor. Son iki ay zarfın 
monudan fırsat düştükçe VAKIT

1 

yeni bir fırka binası inta edilmi~ 
karilerine bahsettiğimden, son gün Kastamonu caddesi üzerinde ve 
lerde yazacak yeni bir 9ey yoktur. ni yapılan asri mektep binaımm 

Kaıtamonudan lneboluya gidi· yanıbatında yapılan bu bina timdi 
yoruz... Bu yolda her gün 15-20 ye kadar hiç bir kaza merkezindtt 
otomobil ve kamyonet itliyerek iki yapılamamıtbr· Aynca o civarda 
şehir arasında yolcu ve etya nakli bir de hükfunet binasının temelle 
temin ediliyor. Kastamonudan İne ablmıthr. HükUmet binasının U.. 
boluya giden her yolcuda, daha ıaamda kaymakam Fehmi Beyi 
otomobiline binmeden evvel veril- mühim yardırmı şepkat etmittir. 
mit bir karar vardır. Kürede çalııkan bir de belediy 

- Ecevitte bir çorba içmek .•. var. Sokaklar tertemiz, diğer bel~ 
Bir zamanlar on binlerce Türk diye va2ifeleri mükemmel surette 

vatandaşını Ankaraya, milli müca· ifa olunuyor. Benim orada bulu 
deleye götüren tarihi İnebolu şo- duğum gün de fenni bir mezbaha
aesi üzerinde bir çamlık içine ku· nm temel tatlan abldı. 
rulmuı ve içinde bir iki oteli hulu- Kürelilerin, ileride yüzlerini 
nan bu ıirin yer hala eski ehemmi· güldürecek bir servetleri var: Bu• 

Bu teıebbüs zatında çok mil· yetini muhafaza ediyor. Bundan rada berkesin malumu olduğu üze-: 
himdir. Türkiyenin de cenubi Av· 10 sene evvel burada bir çorba iç· re bir bakır madeni mevcuttur. 
rupa devletleri arasında bulun- mek ve ya uzun Küre yokuıunun Epey zamandanberi metrUk duraw 
m k 'tib ·ı b" 1 b' k fe n- verdiği yorgunluğu dinl~ndirerek madenin iıletilmesi için çok çalı• 

a 1 arı e oy e ır on ra bir gece istirahat etmek için Ecevit fıyorlar, fakat ellerinde kuvvet 
sa iştirak etmesi manbkan !Azım te kalanlar, burayı bugün gelseler bir sermaye olmadığı için bir li 
gelir. Ancak (Mesuger Polonais) belki gene her şeyi yerli yerinde de göremiyorlar. Küre bakır ma• 
gazetesinde okuduğumuza göre görebilirler. Yalmz artık göremiye deninde senelerdenberi duramkta 
Polon anın bu konferansa · tırak cekleri .t~k bir sima vardır: olan to~ar dolusu bakı~ curufuna 
• • dy tti". d 

1 
ti ış 

1 
Ecevıdın methur patronu lsmail almak ıçın geçen sene hır grup tel• 

ıçın avet e gı ev e er ıun ar ağa. • • kikat yapmak üzere Küreye gel91i 
imiş: Estonya, Letonya, Fenlan· Bu zavallı adamı Ecevit, kaybe· cekmit, henüz daha gelmemit
diya, Çekoılovakya, Macaristan, del~ iki seneden fazla ?luyo~. Nu· Söğüt özü ~ömür. havzası da ~ü. 
Yugoslavya Bulgaristan. ranı ve masam çehresı, temız kal· kazası dahlindedır. Bu maden ıçın 

' .. . . bi, tatlı dili ile her gelen yolcuyu de geçen ıene İtalyan profesörle-
Acaba b6yle muhım .bır teşeb- memnun etmeğe çalııan bu zatı, rinden birinin riyaseti albnda bir 

btıse giritmif olan (Lebıstan) ce- her Ecevide gelen hatırlar ve on- fen heyeti gelerek tetkikat yap• 
nubi Avrupa devletleri arasında dan rahmetle bahseder. mıılar. Bu tetkikler, gezmeler, 

b 1 Tür
kiye ile Yunanistanı ..• Ecevide aktam hava karar· araıtırınalar Kürelileri büyük ümit 

u ~nan d ? y k dıktan sonra geldik. Otomobilimiz lere dütürüyor. Fakir olan Küreli 
hakıkaten uoutmuşmu ur 0 sa Küreyi üç saatte alacağına rağmen ler bu suretle kazalarının vaziyet• 
bu memleketleri senayi memle· biz de Ecevitte bir çorba içmeği ih- lerini düzeltebileceklerini tabmi 
keti zilmresindenmi ad etmişler- mal etmedik.·. ediyorlar. 
dir? Her halde bu cihet tah~cik Meğer hiç haberimiz yokmuf. İkinci mektubumu lneboludan 

d
'l ğ d ,, b' kt d Ecvit yepyeni bir alem olmuı. Çam göndereceğim. 

e 1 me e eger ır no a ır. hklar arasında yeni ve her türlü TalAt Mümtaz 
( Mesaager Polonais) gazetesi istirahat esbabını havi bir otel da· 

( Polonya ) mn tqebbilsilnden ha inşa edilmif. Adeta, küçük bir 
bahsederken bazı malumat kasaba plmuf ... İnebolu ve Kaıta-
vererek ıöyle diror: monudan tebdilhava için, 40·50 

Köçôk haberler 

Bir eser - Jzmir valisi KAzım 

. . aile yerleımif, eğlencenin tadını 
« Lehıstan ıl.e vasati avrupa çıkarıp duruyorlar. Gündüz çamla 

zırai devlctlen arasında son rın içlerinde, temiz hava ve saf ıu· 
beynelmilel iktisadi konferans- lar içinde eğlenen aileler, geceleri 
larda geçen müzakerat netice- de çamların aralarına lambalar 

paşa uzun bir tetkikten sonra halıcılık 
hakkında bir kitap yazmaktadır. 

Buğday ucuz - Dün borsada 
buğday 8 kuruşa kada inmiştir. 

inşaat artıyor - Şehrimizde 

sinde ve bu memleketlerin zirai ~oyarwak, gramofo~ çalarak v~ di: apartman inşJ.sı çoğalmış yalnız on giın 

b 
.• k . . ger eglenceler tertıp ederek eglenı içinde 75 apartman yapılması için ema-

ubranının onüne geçme ıçın yorlar. Ecevitte otomobilden indi· netten müsaade alınmıştır. 
izhar ettikleri arzuya binaen ğimiz zaman kulağıma ilk gelen Terfi - 30 Ağustosta birçok zabit 
Lehistan hüktlmeti Baltık hükQ- gramofon sesi Mübeccel Hanımın ve askert memurlarımız terfi edilecek bu 

metleri ile vasati ve cenubt 
Avrupa devletlerine müracaat 

etmit ve bu devletlerin zıraat 
nazırlarımn senei hazıra Ağustos 
nihayetinde toplanarak beynel
milel iktisadi teşriki mesaide 
ittihaz olunacak hatb hareket 
hakkında müzakeratta bulunma
larıDI teklif eylemiştir. 

Şurasını işaret edelim ki, Le
histan daima zirai devletlerin 
anlaşarak sinai devletlerin ta
hakkümüne karşı faaliyeti ikti
sadiyelerini birleşdirmeleri fik· 
rioi müdafaa etmiştir.» 

zıl HUsnU beyin nikihları dün 
Kadıköy belediyesinde kıyılmış
tır. Nikah merasiminde birçok 
muhterem xevat hazır bulunmuş
tur. Mesut çifte ebedi bahtiyar
lık dileriz. 

mahut "Mübeccelim ben,, şarkisı meyanda bazı miralaylar da mirliva o
oldu. Güzellik kraliçesinin "çiçek- lacaklardır. 
ler renk alır pembe tenimden,, di· Tenzilatlı tarife - Devlet de· 
ye çıkan sesi Ecevidin koyu karan- mir yollarında dünden itibaren '/0 30 ve 
lık ormanları içinde öyle gulguleli 0/

0
50 tcnzil~tlı tarifenin tatbikine başlan· 

akisler yopıyordu ki. . . O esnada mışor. 
"Fa,, yı hatırladım. Bu manzara -;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--
ya şahit olsaydı ... dedim. Zirai hayat ~ 

Ecevidin gece manzarası çok ho J 
iktisat vekfıleti Mateorofoji Enstl-

tüsünün Haftalık Fenolofi raporl::.r:ıı<lan. 
Çanakkale: Havaların rutubetli devam 
etmesinden bütün bağları [Mildiyu) istılA 
etmiştir. Bağların bazılannda ise külle· 
meye tesadüf edilmektedir. 

ta gidiyor. Geçen seneler buralar· 
da hiç kimse yokken bu sene bu 
derece bir rağbete mazhar olması 
Kastamonulu olmakhğım hasebile 
beni vesindiriyor. Gelecek seneler 
Ecevit hem Kastamonu ve hem de 
lnebolunun en iyi bir sayfiyesi ola 
cak. Zaten bu sene de, bilhaaaa Türk Tarih Encümeni 
cuma günleri sabahlayın İnebolu- .. 
dan otomobile athyarak cumayı 1\ılubayaa komisyonundan 
Ecevitte geçiren kimseler de çok. Encümen namına basılacak olan on. 
Bir iki sene sonra diğer kom§U vi- beş formalık bir eserin tab'ı pazarlık 
!ayetlerin de rağbetine mazhar 
olacağı şüphesiz olan Ecevit hatta suretile ihale edileceğinden tab'etmel 

Tür:.:J·c .nizir. 1: : ~~ belli başlı bir isteyenlerin 30 temmuz çarşamba gi ;' 

sayfiyesi olmağa namzet bulunu· saat üçte Darülfünun Edebiyat fakültesin 
y.:::r. deki encümene müracaatları. 



Ha ız Burhan B.· n 
• 

COLUMBIJI 
Plaklarında okwnut olduğu 

Kederden mi neden? 
Sarı saçlı .•• 

Kadıköylü ••• 
•e bundu bqka en ıon olcudujıa GAZELLER rirut etmiftir. - -. - - -

Enell SA YFlYENlZ ıonra EViNiZ 
i~n uzan •• kıl• mevceli harikuUde 

• • 
FILIPS 2802 

Radyo Makinesi 
Elelrtrlk c..-.,am •8'• pli Ue ifler. 10 ili 2400 metre mneeli 

iatuyonlan ahr. Mtıatena •• pJrİ kabili laya 

Kuvvei tefrikiye ve safiyet. 

Gramofon Plaklannızın 
Seliai ylikaeltmek i• bir teerilbe 

HELiOS 
Moıssesntı 

Galata Heza · 
ran Han N. 1 .:ı 

Posta kutusu 

11111111 

• 

• [~ah kem--e-v-e-ıcllİlliıilm!lr .... a-ı ... ıa_n_a_lr~ı 1 
Bal(uUv iazOll Tapu idaresUlllıK- Uattıdarlia lllluıbu/. 6 lllJI lt:rs 1111· 
Vido. briy.u.de ula edilen ''"""'~llllllil11: 

nbiae mtıbadillerindn Tevfik ef. Kıd~lSyUndı. M111rh otfanda Hayri 
ile biraderleri namına tefviz edi· bey aok.pda 8 No. la hanede makim 

lea lwiyei mezldirde Vanıel =~lyevm tbmetgthı mfftıal Leıofet 
ftledi Nikola ve hiMedarlan 

Hasan Vefik be,U. Oıkldar 
Fdip •• Mibalden metruk 71 hukuk mabkemeainclu -•-laiaürıe 
aumaralı hane ve 3 e'Ylek bir • -7 

(750) liraam mu muarif taheQi 
lata bağ Ye 4 d&nllmltl bir kıta bıldancla i.tihaal .,tedltl 5 ı..-
lebze babçeai •e Filip vele(fl riDienel 929 tarihli Ye (76S) na
Nikola Ye hiMeclarlanndaa met· maralı illm meftil icraya yaz 
nk 7 d&ılmltl Ye iki eYlekH eclllerek tarafuma berayl teltlit 
tlifer Wr lata 1ebze bahçem Ye tutik lalının ademe •emri ilra
Wr dinim Od evleldJ bir kıta metıth•zm mechal o1m .. ha
larla •o 3 danllmltl diıer bir Hbiyle tebBi eclilmemlt " Ul
lata tarla için muktazi muamele na teblipt lcruma karar Yeril
ifa edilecelindea lnı mahaller mit oldatuadu tarihi ilbdan 
llslnde rami refiıı Ye Haciz itibaren Diba1et bir ay urfuada 
sibi allkalan olanlarm bakırk&y 930-357 d09ya No. - me.ı.. 
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Seyrisef ain 
Meruı ıcear.li: Gllau Köprü bqenda 
fteyotlu !361. ~ubı acentesi Mah· 
ma41yı Maaı ıhatda .aanh1al 2740 

•' Yüksek Maadin ve sa
nayi mühendisi mektebi 
miidiiriyetinden: 

1 - Muhammen IMcleli 1570 lir• olan •tideki reıim edefth: 
100 Tarama kalemi ve acu. ı. ırsia sor•at ıostası 

( MAHMUTŞEvKETP AŞA) 
Y•punı 30 Temmuz Çar 
.. mbal lde Galata nbtımmdan 
kalkarak Çuakkale, tzmlr, 
KQllnk, F etbiye, Finike, An· 
talya, Alaiye, Menlae ıfdecek 
ve dhlfte Tatucu, Anamor, 

liye, Antalya. Flıaike, F ethlye 
Kllll&k, lzmire ujnyarak ıele:
cektir. 

Çanaldıalede yalaas yolca 
Yerilir Joleu Umr • 

AJR•k slrll llOlfası 
(MERSiN) Yapunt 29 

Temmuz Sala 17 de Sirkeci 
nhtımm ... kalkarak Gelibolu, 

~ıakll:aıe, Ko,tlkkuyu, Edremit, 
Blrhuiye, AJYaht• pdecek 
Ye d&alfte mezk6r lakelelerle 
blrlikte Altmohıta atnJarak 
ıelecektlr. 

Gelı1'ola ipa ,.ı... yolcu 
alm•, J1k alnuuz. 

• zmir sürat p'lataal 
(G'OLCEMAL) Tapuna 28 

temmuz ~ 14,SO da 
Galata n mdu kalkarak 
ah sabaha lsmlre ftDI' Te 
çarpmba 14,30 da lzmirden 
kallcarak ,.,.... Mbabı ........... v.,.- lllk•mel bir 
arkaera "c.ubot mwcuttar. 

TnB~•llt• 
(R!Şn'PAŞA) npma 28 Tem-
w P.wtMi 12cle G.W. __ ............. . 
s.--. ~. Trabwa. 
11_,. ,W.:ek ft claaGtte 
Sil -. T.U.., Tanla•, 
Gir-. ON., o.,.. -.. ... 
........ 1-pldap ...,.,. 
..aıwktlr. Hanbt sW J1k 
ab.ı olmama. 

Gaz, Benzin, Ma
zot münakaaaaı 
~., .......... 

... e1biace so ili 50 toa •
• 15 ili 20 toa ps so iJA 
75 toa muot acık mO..kHa 
ile mlba1aa olaacalrbr. Kat'I 
ihaleleri 4-atuat_.930 taribla
de uat 16 ela icra lalmaca· 
jmcla tallpler prtumeleri 
girmek lpa her ,na ve m&
ukıaya iftirak için tarih Ye 
uatl meütrda leftDlll •I· 
cllrllpae plmelerl 

1000 Adet re.im kağıdı 47 • 60 Escratouen No. 250-26 
24 " pergel kutusu Vll T m•rk•. 
30 ,. trlpU desimetre ıellloit ken•rlı • 
50 ,. resim tahtaıı Wichmanu marka. 
30 ., 62XSO Te ile çt{t g6nye abanoz kenarh. 
JO ,. miakala. 

-1 - BecWi kqff 3600 lira olan mektep bahçeleri huclat par
maldıiı Ye methal kapı i .... ı prtname, pilin ve kqif Şehrema-
neti c:vanacla mmtaka maden mlihendilliiindedir. 

Her iki mlba1aa beldaadıkl kapalı zarf ajaatoaun 16 ma 
cumartui ıeaB ıaat 16 ela Zonıuldakta Maden dairesiacle •eda· 
c:aldar. Kapalı zuflana Zonpldakta mektep mlldüriyetiae inali. 

En1vali metruk~ ıniidürlüğünden: 

Sahlık köşk ve Bahçe
Hissesi: 

Y eflllca,de Şe.ketiye m1halleaiade A.lu aokafında 8 maman : 
Bodrum lratuada : C......rhk. heli, koridor, bir oda, mutfak, odan
lak, klmı•llk ft imler. - Birinci kab : Yemek odua, Ud aaloe •• 
koridor. lldnei kata : Dlrt oda " bir banyo oclua, koridor, balkon 
ft heli. Ot1ac1 katı ı Ot aanchk odua ft aynca ifbu klfkln 
ba~ deWütle ••' ıp birinci kabncla : Kil• mutfak, klmllrlDk 
lkind katmda: iki OÜ, koridoru baYi 6 nwaarah hane ile 10-14-
19 numaralı hanelere • lal edecek hava Ye elettirikle mltelaarrik 
l»a,lk • kUJam. l540 metre murabbaı bahçeyi mllftemil klfkla 36 

bi.ıcle HaineJ• ait 25 h1aıliDia bedeli ıekiz aenede miaaei tek.uit ile 
lcl ... k 1..-e 15000 lira bedeli muhammen ile S-S.930 taribine 
... elif S... sW ...t 14 puarlık auretile icra71 mtm1edeai ma
ısan..lir. Talipleria '6 7,51) teminat makbuzleriJe lltanbal Milb 
Emlak illkltri,.ti aabf komiayonuna mtlracaat eylemeleri. 

afia vekaletinden: 

Köprü münakasası 
Blleeilı ~llf!..tlad• Vellrhan • ::uan 1oluada 1apalacak ola 

(51861) lira (9) 1mft11 Meleli k · Vezirhan klprllll lnpata lra-
pah..,, ..ıı~ .a.a1r ... ,. konalmUflur. 
TıUplv ..,ılmaa .....m. sermek &zere Nafıa weklleti Jollar 

W• mw.1= r.taalMal ve Bilecik Nafıa bapalhendlalilderiae ............. 
MO.ak•ı enaka IMt Ura bedel mukabiliacle Nam Yeklleti JOl

llar 111DUm •lcllrllllad• aımabllir. 
Mbuua1a lftirak etmek iıltlyenleria mlnakasa ..,altl _..,.. 

.mm lldacl •acldeti aaclbiDee ehliyet Yelikalanm Naha wekAletiDe 
llıaleclen iki ,a. enel ihru eylemeleri Te «66• numarah mlzayede 
mtmabaa ft ...ıM kamma ahldmana tedku ~ tek· 
Hf •ekblplanm ( 14 Al-t• 930 Pertembe) pil aaat « 14 • teD 
enel Nafıa Yeldletl mllteprbk makaw tncll 91lemeleri illa 
ohmar. 

Nafia vekaletinden: 
tapa idaresine m&racaatlan ilan hiben mOracaatla bmmen pya- ı .. ---------•I 
ohmur. m kabul bir itlrumıı ..,.. d.- Yelkenci VAPUll.AI Köprü münakasası 

BlfDr.tal lllllı flcilld luıl(rıltandan : 

<>rtakayde 'Vordaa kınada 
lftCI IObjmda S ......... ha· 
Mele Klçllk Şllkriye h•nma 
Mim Fabma Zebra hammm 
.....ı tayla lolmdığı allkadaranca 
..ıtm olmak illere ilin olunur. 

ldluıblll 2 illd lua dainsmdtn ~ 
Jlir borcma temini için mahcuz 

n farallta mukarrer bulanan 
k.ı,oıa, koltuk, dıYar saati, 
kanape Ye saire 29 temmuz 
Wihiae m&sadif salı gtbıll saat 
12-13 30 da TarlabAfı Marprit 
IOlsak 18 numaralı hane &nOnde 
ı.a.tluyede açık arbrme auretile 
e.talacapdan talip olanlann 
Je'flD Ye aaati mezk6rde mabal
lacle bulunacak memuruna 
-ftg-9363 doıya numaruile mll· 
ncaat eylemeri ilin oluaur. 

meyan eylemeniz !Azam ıeBp 
abi takdirde mlldcleti me....._ 
DİD hitamında bir hafta adDra 
takibe tellbiyet gelecetf ma16-
manu olmak \'e ademe emri 
tebllji makamma kaim olmak 
ibre ilin ohmur • 
-------~~--------l.tanblll 4 illd len mtmur"'11111tkut 

lfllama karar Yerilen Babçe
kapacla birinci Yalaf 11uc1a, s1 
No. da Jla n Japatı tiearetlle 
mllflegil DiHbuuade Ye Şirke
tin 4-8-930 tarihmde saat oacla 
latanbul 4 inci icra dairuiacle 
ilk allcakldır toplaam&11 ,.,.ı.
catmdan biltmum alacaldd.ra 
muk6r ictimada, ham balaa· 
malan Ye ba içtimada mlflilin 
mllflerek borçlularile kefilleri
nin ~· borca tekeff&I eden uir 
kimaelerin de buluamaja bakla· 
n olduju illn oluaur. 

Kandentz polt&ll 

Samsun so -ıe-':'-.:.. 
~rıamba 

aktamı Mec:i nhbmmda 
hareketle (Zonpldak, laehola, 
Sam..,., Ordu, Girelaa, 
Trallıoa , Stlrmeae , " 
Rize ) ,. admet .. met 
eclewklir. 

Taflillt için Sirkecide Yel
kenci hanında kiin acentuana 
mlracaat. Tel. lataaW :1515 

/ıta11blll ı lnei tertuuuJa: 

Ankara •Jetlad• Benuar - SanklJ yolanda ,.p1aea1ı ola 
(69064) lira (S) 1mnt Melen ketifli "Koyanatıb., k&prW IDpab 
kapalı mi mllJle mlnaba1a konulmafbır. 

Talipler .... b.. nraklDI ,ermek ibre Nafia nldJetl Yollu 
ama!D ... •llillııM. letubal Ye Ankarada Nafıa bat IDlb••..._ 
lviu alracaat edeWJirler. 

Mtbaak11ı tmalo bet lira bedel makabW.de Nafıa Yelr•leti Jol-
lar ................. almablHr. 

Ma.•hMP ittirlk et.ak ktlyenlerin mlllab• eeraitl ..... 
.ı,.-. ildacl mddeli mac:ibiace ebli1et ftlikalaruu Nafıa ftki· 
l.ma. lhaledea lld ,a. enel lbru eylemeleri " (661 ......ı. 
mlla1ede mlbaakaıi n llaallt bnana •"Amma tnfiba hamla-
1acıklan teklif mekbaplaaw ( 14 Atuat• 930 peqenbe) .... 
... tıs clea enel Nafia Yeklleti Mlateprbk makım,. t...e.,. 
lemelerl Daa olanı-

Mahm• .. funahtu mukarrer ı·---- At varı-lan 
bpah üeb markalı otomoWI t7 'Y 
2-s-930 eumartat tlall uat Bakırk6yünde Veli Efendide 
1910 , __ ..ıı..:._ T L-1- 1, S. 15, n. t9 Atuatoa ve 5 eylUl cuma ıth!lerl 

, a ......... aklim ma... Sut 14 ~kta (Ahı hafta) Bafe, husust trenler, Otobaaler. 
lincle açık arbnaa ile 1ablaca· W mtifterek Ot &nb•) murakabesi altmda y1p1tıeabr. 
la ilin olunur. · ------•tariliafmiiiiidanii idare edilecektir. 





2Jeni. ve 6hemmiyetli bir çok evsaf, 
ı ı 12 Sonluk !Ford !Kamyonunun 
kıymetini artırmış ve hizmet 

sahasını g~!etmiştir 

tki sene evvel AA modeli bir buçuk ton1uk 
Ford kamyonu nakliyat ea.basına atıldığı zaman 

fiatına naz.aran halı olduğu fevkallde kuvvet, aat-
1ambk, sadelik emniyet ve işletme masrafı~m azlığı 
dolayısıyle esasen büyük bir kıymet arıetmioti. 

11a.lbuki bugün bu k&Dlyon'1n kıymeti d~ ziyade 
_..ımıştır. 

?ılümkOo olabilen . azş.ml kıymeti her umanı 

ve her yerde b.er kesin istifadesine anetmektell' 
ibaret. olan ~·ord premipi bütün Ford iatih8&1Atında 
bHA fa.sıla ve katı bir, tekAmQl temin eder. lŞbu 

prensipin tabii bir neticesi olarak . Font kam· 
'yonuna yeni ve dikkate py:an bir çok evsaf ilAve 

edi~~iştir ki ~~ e?.3f ~yesinde kamyonun esaeen. 
baiı olduğu kıymet fevkal!de artmıt, çekme ka,. 
biliyeti eskisine nisbeten ve gerek tlcart ve gerekse 
eınat işlerin lüzum gösterdiği bütün 'feraiti tat.mm 
ed~cek veçhlle .yükselmiştir. . libu tektinill ne

ticesidir k.i bir buçuk tonluk Ford kamyonu az mas
rafla işlt:yen ~yanı em.iye& oıakemmel bir walital 

~ ' 

teumiye haline gelmiştir. 

e.Bir buçu~ tonluk 
!lord !Kamyon Şas~sl 

Bir buçuk tonluk Ford kamyonunun oasistntn 
bir çok ehemmiyetli noktalan fevkallde bir. 8Urette 
Uğlaml~tınlmıfttr. Şimdi bu k&myonuo~On dingi!i, 
6n makası ve ön firketi daha geniş, ve daha kuvvet: 
lidir. Ön tekerleklerdeki eetvia freni tambıirlan 
t>tıyilttllerek arka tekerleklerdeki fren tamburlanna 

rmosavi bir cesamete getirilmit 98 bu suretle hem 
daha fazla fren kuvveti elde edilmiş ve hem de 
fren balatalannın aşınması keyfiyeti haddi asgariye 
fndirilmiştir. Arka tekerlekler vuıta.sı ile her u
man yol sademelerine maruz kalan easinin merkez 
kuşağı daha ziyade sağlamlaştı!'lmltth'. 

Arka dingil yeniden ve pek ugıam ol&rak 
tertip edilmiştir. 

'Yeni !Jl.rka ~ingil ue çift 
!Tekerlekler . . 

~lr buçuk tonluk Ford kanyonunun yeni arka 

alngfll alett1mum kamyonlarda kullanılan matı· 
ruti helezon dişli ıipilldedir. . . 
~·· MahruU di~li ,ea.ftı arkadan çift ve konik ma.-
earalı nılöman üzerinde deneder. Bu tertibat 
inhirafa mani olduğu gibi mahruti di~li ile ayna 
dieli diş1eri arasında muntazam bir temas temin eder. 

Bu dingil milleri' daha kuvvetlidir. Bunlar 1
/., 

aıQteharrik tipinde olduklanndan ~ vazifeleri yalnız 

tekerlekleri döndürmektir. Yani . kamyon, ağırh-t • 
• r 

~dan biç bir yük bunların Uzeriiıe y11klenmez: 

Kamyonlarda çelik disk tekerlekler standa~ 
teçhizat meyanmdadır. Arka.)çift tekerlek teçhizatı. 
ufak hir fiat farkı muk';bilinde ~ide edilebiJirJ 

Kamyonun bütün · tekerlekler( ıek.4.igeri De; kabili 
tepdildiı. 

Tenıve 

ehemmiyetu 
evsafı haizdir 

'Yeni ön !Dingil ve geniş !lrenler 

!)ört vitesli 'l/enı 
!Transmisyon 

'Dört vitesh transmisyon sayesinde Ford kam
y·onu seri nakliyat için lAzım olan sur•ati iktisap 

ettiği gibi yokuşlu ve arızalı yollarda azami yilk 
ile a~amaksııın yürümek kabiliyetini kesbetmiştir. 
Ayni ıa.manda bu sür'at ve kuvvet fevkallde baa

.sas bir surette idare edilebilir. 
Yeni transmisyon, müteharrik dişli ve (selektıv) 

tipinde olup dört ileri ve bir gen vitesi vardır. . 
Bütün dişlileri ve milleri kromlu ve sureti husu· 
8iyede terkip edilmiş çelikten imal edllmiftiı .• 
~emmiyetli noktalara vazedilen bilyah •e masarab. 

f:ord kamyonunun her kısmı ayn ayn sağlam ve kuvvetlidir. 8u 
kuvvete . ve eskisine nisbeten daha geniş otan ÖD frenlerin hasıl ettiği 
tazyike mukavemet edebilmek için kamyonun OD kısmi' bqtan qa.11 · · 

kuvvetlend.irilmi~tir. 

yataklar delk ve temastan mt.ttevellit qınmalarl 

haddi asgariye indirdiği için , transmtsyon heyeti 

umumiyesinin bu suretle Omrü büyük bir nisbette 
uıatılmıştır, 

Lüzumunda kasnak takılmak Qzere transmteyoır · 
• 

uıahfazuına büyilk bir delik açılmıştır. 

Bıina binaen yeni on dinga1 eskisine nisbeten iki misli daha kuv
vetlidir.' On makaslann yapraklan daha enli ve kendileri' bittabi daha 
mukavimclir. Bundan maada ön firket tle wkslek ptaklan da ... 

lamlaştırilmıştır. Bütün bu tebeddül!& fevkallde bir sağlamlık temin 
etmekte ve kamyonun omnıno azami derecede uzatmaktadır. 

!M.akaslar ve· ana şaft kovanı 

Ford kamyonunun arka tekerlekleri hakiki •Kantilever• tipindedir. 
Ana p.ft kovanı tekerleklere sadmeleri iuıha etmek vazifesinden başka 
hiç bir vazife tahmil etmiyecek bir tarıda ima.J · edilmiştir. Şaft kovanı 
hara.ketten mütevellit akaWtm.eli arka. tekerleklerden ·,asınm orta ku. 

şağına nakleder. Bir (kupliıig) şaftı, kuvveti transmisyondan m~ha.rrik 
şatta intikal ettirir ve bu suretle tra)lsmisyonu her türlü tazyikten kur

v.nr. 60 makaslar husuel Ford aıUnı makaslandır, 

!lrenler · 
. ,;. Kam1onun 8n fren tamh"urlan genişletildiği için fren kuvveti bit. 
(tabi eskisine nitıbeten daha büyüktür. Egas fren tertibatı da daha u. •. 
yade _tekemmUJ ettirilerek daha mükemmel bir netice elde edilmiştir. 

Ford kamyonunun emniyet,ioi ve hareketinin ahengini tezyit edeıt 

diğer bir hususiyet de !essiz ve tama~iyle mahfuı dahilden iobita.th attı~ 
!ren sh.,temidir. E1 ve ayak freni eri yekdigerinden teınamif le müatakilJ 
e>larak a3rı.Aambudar Uıerinde icrayı fiil ederler .. 

Sl3l !M.odeli 5ord kamyonunun 
hususiyetleri ....... n 

MOTOR - Ford kamyonunun• dHrt silindirli 
olan motör1J mtıtevassıt sttr'a.tlerde 40 beygir kUv• 
vet ~tibsaJ ede~. Bu hususiyet mOtev&Mıt sor•at. 
terde bile hemen hemen tekmil beygir kuvvetinin 
istimal edilmesini temin etmek dolayısiyle , pyet. 
dikkate oayandır. Bundan 1 başka motörOiı . diğ'ef 
ehemmiyetli bir çok hususiyetleri· daha vaı'<lır._ .. 

MAHRUKAT- Motörün üstu.nde bwunaıı depo: ' 
dan kendi ağırlığı ile akar. Deponun.,.baam iatia- · 
bisi takriben 88 litredir. 

ŞASİ EBAD! - Arka poyra uçtan anSınd&kf . 
mesafe. 66 1/2 pus, arka çift tekerlekler a.rasmdıild 
mesafe 74 ~84 ve şasinin uzunluğu 1881/2 puatur. 

!Kamyonun Standarlı 

dört karoserisi 
' . 

Ford kamyon karoserilerinin en oa.yam dikkat 
bu~usiyetleri harici manzaralarının güzelliğine inıi· 

mam eden sağlamlıklandır. Hali hazırda ihıar ~di· 
len standart karoseriter Platform, Ekspres bodi ve 

' 
Panel bodi dir. Platform karoserinin etrafına par· 
maklık koymak sureti ile bu karoseri Stek bodl 
haline ifrağ edilebilir. Bütün bu karoseriler için ya 
alelA.de açık ve yahut bütün çelikten mamul k& 
pah töför mahalleri ihzar ve imal edilmiştir. Plat:. 

.form. badinin genişliği 5 kadem 8 pus ve uıunlup 
•8 kadem 1 1/2 pustur. 

Bu karoserinin lüzuo:nında kenarlanna takıl&1i 
parmaklıkların yüksekliği platform ıem.ininden iti· 
haren 26 pustur. 

Ekspres bodintn iç eb'adı: dört' kadem ~i~ 
lik ve 7 kadem 2 pus uzunluk aneder. ZemiııdeD 
tavana kadar olan mesafe 12 /18 pustur. 

P&nel bodinin mesahei sathiyead: 4.3 put p. 
nişlik ve 60 pus uzunluktur.: 

fORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC 

• 


