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NUSHASI 5 KURUŞ1'UR 

Gazi Hz. nin hemşireleri ) 
Bursa da 

. Gazi Hazretlerinin hemşirele-j 
l'i B:atiçe Hanımefendi evvelki 
tiin Bursaya giderek Çekirge 
ta.ddesindeki Gazi köşküne in
llıişlerdir. 

Baro tatili 
Baro temmuzda yaz tatili 

lapcaktır. Bu münasebetle Baro 
lıası Avrupayi merkezi arasın
da bir sevalıat tertip edecektir. 

DUn Himaye/ Hayvanat Cemlyetlr.de verilen r•g ziyafeti 
F ranaız sefiri beyanı mem-

Dünya 
cenneti 

- ...... .. 

Hayvanları himaye cemiyeti de bulunmus, kendilerine cemi- nuniyet ediyor 
dün aza\arına Osman Beydeki yetin hastanesi gezdirilerek ma- . . .. Meclisin tatili 
merkezinde bir çay ziyafeti ver lumat verilmiştir. Fran~ız -~efın Kont do Şam-
mı. ctı"r. Ce · t b f t bron dunku ekspresle şehrimi- Ankara, 6 ( Telefonla )-

" mıye u sene zar ında z- J 1 · · M · · • 
1 
ze ge mıştır. eclısın tatilinin çarşanba"a 

Bu çayda hariçten davetliler (M:>h~rlı dördüncü sahifede) 1 (Mabadı üçüncü aabifede) kalması muhtemeldir. 

2 inci salıii!de · 
1- /ttısırda M.Ctımt:I Alf 
2·- Harici Ye Sun hab~rıer 

3 Uncu ~alıiictle 
1- Ziraat en~tltillcrJne alı

nacak tale'Je 
2- OzümlerJmlze fransada 

m.threç temin edlldl 

~ 3- Mı1.tr seferleri 
" 4 lstnnbul cuma gilnleri 

nt1sıı etleniyor? 

~ 4 ilncil sahiiede: 
- ı- l'elek: Haftanın yansı 
- 2- Dil işleri 

3 Hlk~ye 

- 4 Romon 

Sanayi Birliği kongresi 
çok hararetli olacak! 

Bugünkü içtimada fabrikalara muavenet 
edilmesi takriri müzakere edilecek .. 

Takrir, lstanbul fabrikatörleri tarafından 
rrıüştereken imza edilmiştir. 

Lik 1naçlar1 düıı bitti, Fenerbahçe. 
Istanul Sporu 6-1 mağlılp etti .. 

lıtanbul tı11npl•onu J.ie11er llaptanl Z.Jıl 
oguncınu 

El 

rı 

ı.t 
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• .. "!Jtilliyet,,in tarihi tefrikası: 2 HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLEH' __ -~ 

-lngiliz meb'us 8rı yarışlarda.. =~~~ırnl\®r J 
,. 
'cArtık kimseyi tanımıyor! Hükuı11et J>arlanıcııtoda ekalliyette kalınıyacak:. 

H. Rifat Beyin mektubu 

Ankara müddeilımumisi mektubu mua
meleye koymadı, sahibine iade ediyor 

~~~~~~~~~~-

l Nümayiş Müşkülat Mısırda 

le 
l aı 

l)a<lişahın yolladığı "paşa,, ları 
gerisi geriye yolluyordu .. Hindiçini hadisatı 

mühim! 
Amele hükumetinin 

vaziyeti 
Kanunu esasiyi 

koruma 

Bugünkü muhakemede 
beyanatta bulunmesı 

Adliye Vekilinin 
muhtemeldir 

Paris, 6 (A.A) - Maten gaze İngilterede Mac Donald kabi 
tesi, Annamda kain Dalattan is nesi yeniden bir takım müşkü
tihbarma göre, Cholon vilayeti 1 lata maruz kalmıştır. En ziyade 
dah~lnde kain iki kasabada 5-6 işsizlik meselesinden çıkan 
hazıranda kanlrarbedeler olmuş müşkülatla karşılaşan amele 
tur. Annam muhafız kıtaatı hükumeti son harftalarda hayli 
2,00 kişiden mürekkep olan nü- sarsılmıştır. Aşağıdaki telgraf 
mayişçiler grupu üzerine ateş et parlamentoda kömür madenle
rniştir. 2 maktul 17 yaralı var- ri layihasının müzakeresi esna
dır. sında şimdiye kadar hükumet 

[Hindiçinl de geçenlerde çı- lehinde bir vizyet almış olan li 
kan karışıklıklar henüz unutul- berallerin şimdi Mac Donald 
mamrştrr. Şimdi yeniden bir ta kabinesi aleyhine geçtikleri an
krm hadiseler çıktığı haber veri !aşılıyor. Malumdur ki Mac Do
liyor. Hindiçini de komünist nald hükUnıeti parlamentoda J 

jı propagandası yapıldığı söyleni- mutlak bir ekseriyete istinat et i(1 Memlukler arasında Ali Paşa resmen Mısır Hidivi yor. Fakat bu nümayi~lerin da- miş değildir. Eğer muhafaza-
n Memlüklerin 

0 
zaman iki re- olmuştur. ha ziyade millicilik cereyanının karlar ile liberaller birleşirse a-

e ısi vardı. Osman Bardisl ile Hurşit Paşa artık Mısırdan neticesi olduğu da söyleniyor. mele hükumeti ekalliyette kala ~ 
• "'ehmet Elfı". G h.d. · k l bilir. m çrkmağa mecbur olmuş, gitmiş eçen a ısatta cin aya o an M Nahas Pa•a 
jı Elfi İngilizler tarafından ti. !ara karşı şiddetli davranıldı.. aamafih şimdi kömür lay i- " i: Londraya çağırılmrş, Londra Mısın Memluklerden istifa- Sonra Pariste bulunan Hindiçi-. hasının tekrar müzakeresinde. Kahireden yazılıyor :--Mısırda ı 
1ı 'üikı'.lmeti bu reisin nüfuzundan de ederek ele geçirmek isti- ni talebesi bir nümayiş yapmıs- n~uhafazakar azanın, hükiime- Nahas paşa hükumeti yeni bir i 

stifade için kendisi le müzake- yen İngilizler Mehmet Ali'nin lardr. Bunun üzerine nümayişçi. tı korkut~cak bir ekseriyet teş kanun hazırla -, , 
. H"d ' 1 h k d'l k .. b" kil edc. .. ıiyecekleri haber verili mrştır Bu ka 

•, Mehmet Ali, Osman Bardisi kalmamışlardır. Onun için Ba- vapura bindirilerek Hindiçiniye yoçr ... k.. h f k" b' nun Mısırın te 
ri !e birleşti. Mısırda Mehmet : bıaliyi tazyik ederek Mehmet yollandı. Fransız Parl~mento- • 1 un 1:1. mtu ~ aza ~r me hus- kilatr esasiyesi -

• ANKARA, 6 (Telefonla) - Yarın öğleden sonra saat iki
de Mahmut Esat - Haydar Rifat Beyler davasına devam olıl 
nacaktır. 

Mahkemede Bandırma Ağırceza Reisi Hikmet Beyin ifade· 
si okunacak ve İstanbul müddeiumumisi Kenan Beyin istina
be suretile iman ifadesi okunduktan sonra müfettiş Nazını 
ve avukat Hikmet Galip Beyler dinlenecektir. 

Bandırma Ağırceza Reisi Hikmet Bey, kendisine sorulaJI 
suallere ademi malumat beyan etmiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra Adliye Vekilinin mahkemede 
beyanatta bulunması kuvvetle muhtemeldir. 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Haydar Rifat Beyin Adliye Ve 
kaletine gönderdiği istidası mahkemei temyiz baş müddei ıfİ 
mumlliğine havale edilmiştir. Ankara müddei umumisi Ekrn~l 
Beye gönderdiği mektup ise müddei umumi tarafından tetkık 
edilmeğe şayan görülmemiş ve Ekmel Bey bu mektubun rnu· 
ameleye konması haklr:nda salahiyeti olmadığı mütaleasile 
mektııbu sahibine iadeye karar vermiştir. 

1 Seyahat notlara l 
Kadın ve .. Borsa!. 
Liyej sokaklarını sabah sabah 

dolduran kadın kalabalığı 
nereye gider? 

n eye gırışmıştı. ı ıv olması karşısında lakayt er mu a eme e ı me uzere ır · C" j 

>-ı" p d ki h"d' ı Al' . S • . . d .. H' . . • . ı arın çogu ngılterenın meş ur · 'hl"l · r"1-'usrev aşa namın a ı ıve ıyı elanık Paşalığına tahvıl sun a dun ındıçını vekayıl at 1 d b 1 k . . nı 1 a edec, ~,,...,, 
Q.<ar~r bu adamla birlikte müca- ettirmek için padişahtan iradı- hakkında hükumetten istizah e-. ~~rış arın a u. unma ıçın olanlara karşı 1 ,SJ;. ~· 

c ~!eleye girişti. çıkartmışlardır. Babıali de Mı- dilecektir. Buna ait telgraflar bu , pt akrd~mdentohY.ak_gelmıyokrlall~· Bu dır. Eg-er ilerid• " Bir haftadanberi fasılasız yağanı tinin elden gittiğini gör.en bir talih' ıo.lı · a ır e u uınet e a ıyette • •··•u yag"mur bu sabah durdu. Ilık bir ba- siz, munis bir kadın gög-sünden dah' 
-;-,ı1 803 te Mehmet Ali Dimyatta sırda kendi reyi hilafına Hidiv gün gelecektir.) j k 1 kt k t 1 k kanunu esası·}' *"""' 1 h . H · p ·ı ·-· .. d l"k ama an uru aca tır r--'" har güneşi ile uyandım. Karanlık bir tatlı yastık bulabilir mi? Bir kad< 
~ usrev. ~~a ı ~ ettı_gı mus~. e: ı ı:na~amına getirilmiş kuv- Saigon, 6 (A.A) _ Endopa- Londra 5 (AA)_ Av~m ka- ihlal ederek pa. dehlizde yürümekten bunalan bir in- rakının zehiri içinde hayatının g•

11
'" 

y ;ı:de 1hıdıkvı Kesırh_ettı, kend~sıdı;ı v_etlı bır P~şanıı:ı bulunması ye sifik ajansına nazaran, Bolşevik 1 marasınd~ lor~lar kamarasın- lamen toyu da san bir aralık uzaktan bir ışık gördü- larını avutmak isti yen ayyaş ta bo) .. 
-.ı1. sır o ara a ıreye getır ı rıne Memluklerın k ı ğü zaman nasıl adımlarını siklaştı~ le yapmıyor mu? . ~~ b 

1
• b .. . M · .h . a masınr lavhalarınr hamil bir çok eşhas- dan gelmis olan kömür maden- ğıtmak ve mec. rırsa ben de bir haftanın kasveti irin Zevk ve ihtiyaç; İşte iki kuvvetlı 

... ,...a ra ı unun uzenne ısıra tercı edıyordu ·· kk b' k · ' • · · · ' 

' 
k b

. h .d. . · tt". Al" · tan mure ep ır ta rm gurup- lerı kanun layıhasr müzakere !ısın faaliyetin de boğulan ruhumun olanca iştiyaki- rüzgar.. . Kadın denilen kelebek b~ 
.. ıas a ır 1 ıvı tayın e 1. l ı h . d b" "b" . . .. d" . . k d' o d .. .. d f 1 k b letl .,. .. , . r p LAk" . ar, azıran a ırı ırını mutea- e ılmış ve netıcede 22 reye kar tatil etmek teşeb- Mahmut paşa le bu güneşe atılma iste ım: n a nun onun e ası asız anat dar e 

\ı ~.edzayıdr ı alşf~· .d. da hın bayehnı PADİŞAH ile HİDİV kip Bahordaki polis krtasına ve şr 252 reyle ihracatın teshiline hüsünde bulunanlar olursa bun kika içinde giyinip hazırlanmış, ote- le uçup duruyor. Vara da, yoğa da 
,11 ıv. ese e ın en a a - İşte bu andan itibaren Sul- d H k k b d . . • . . . - tin kapısı önüne çıkmıştım. hücum eden bu borsa kadını hakkın 

· ar lmuş de-·ıd· ç··nk"' Ar tan Mahmut ile Mehmet Alı· a- sonra a 0 mon asa asına aır olan maddenın tekrar layı lar muhtelıf surette şıddetli Aman bugün ne kadar kadın var! da bir hüküm vermek istemem: fa· 
Yı!Y ~ r p gı ır.M u 

1 
~kl 1 hücum etmişlerdir. İlk noktada haya ithal edilmesi kabul edil- cezalara uğnyacaklardrr Aza- Kadın, kadın, kadın, muttasıl kadın ... kat bizde kadınlık merhum yıldız kO 

'~1j'ez~yır 1 t~şa~ı.' l"k ~m ~ .;r ~~~~~da ~.aimi _ bir itimatsızlık bir telef ve bir yaralı, ikinci nok miştir. Liberaller hükumet a- mi cürüm müebbet sure~te ağır Hem de o her gün görülen burjuva marhanesinde yapamadığını dördün· 
.ı: 1 ~ '..na

1
vud. ar ır ı 0 ara 0 - ,u

1 
um Msurhmege başlamrşt~r .. tada da iki telef yedi yaralı ver- leyhine rey verın~ğe karar ver- hizmet cezası ile 10 000 Mısır sınıfından değil; hemen hepsi itinalı cü vakıf hanında tecrübeye kalkışırsııı 

urmuş er ır. :SU tan a mut Mehmet Alıyı · l d · · ld ki ' .. • . . , ' giyinmiş, hepsi güler yüzlü, parlak o vakıt halimiz haraptır. Ben bun°. 
" Fakat b"ır mu""ddet sonra Os- (\a"ıma zayıf du··şu··rmek ı"stemı·~. mış er ır. m_ış 0 u arından. h_ukumetın !ırası n_.akdı cezadır .. Asgari ce- , , b ff k - bakışlı ... Uçar _gibi yürüyorlar, çeşit düşündükçe kadınlarımıza mahkem 
ıiıPan Bardislnin rakibi olan di- Mehmet Ali de Babıalınin uğ- Parlamentoda ır muv.~. a .~yetsı_zl~_g~. duçar za da uç sene ağır hizmet cezasi çeşit kokular neşrediyorlardı. Sanki ı ve Millet Meclisinin kapısını açmak· 

1
,.er l'demlük beyi Mehmet Elfi radığı her türlü müşkilattan olması mumı;:un• gorunuyordu. le 1000 Mısır lirası nakdi ceza- caddeye kocaman bir sepet dolusu la çok iyi yaptığımıza bir kere dah• 

1 Jondradan Mısıra döndü Hü- istifade ı"le k d. Af 'k Paris, 6 (A.A) - Meb'ıtsan Fakat gazeteler, Epson Derby dır. çiçek serpilmişti. I hükmediyorum. . ı, . . . . . · en ıne rı a ve Meclisi Fransanın beynelmilel l< Otelin kapıcısı da benim gibi, gü- Demin serseri bir kelebek kafilesı 
iı.umetı ele geçırmek ıçm yuka- Asyada bir imperatorluk kur- divanı adalete İştiraki hususu- Bundan başka kanunu esasi- neşi veya bu kadınları temaşaya çık 1 

gibi dolaşan borsa kadınları yav•~ 
;ır Mısırda hazır~anmağa. başla- mayr düşünmüştür. nu muhalefetsiz hıhul etmis.tir. nin diğer muhtelif ahkamını ih- mıştı. Kapıcımız çam yarmasını an-

1 yavaş çift olmağa başlamışlardı. şıı11 
ı., k Buna mukabıl harekata ge- Mehmet Ali mevkiinin kuv- lal edecek olanlarda muhtelif de dıran iri boylu, davul karınlı, patlak di kazanan da, kaybeden de içecek 

B 
• . Meclis bunu müteakip umumi 1 d h · ·ı 5 d • 1 k ·k· · d ) do· s< i .en ardisı kendı askerine para yetinden emindi. Bir taraftan rece e apıs cezası e 00 en gözlü, fakat hayli sevimli bir adam· ve eg cnecc , ı ısı e (yarın ı 

hakP.m misakının müzakeresine 5 M d B · ·· d l"k l' · · şünme k · · · · t d h u o· ;ı ;erecek halde değildi. Askere Mısır ahalisinin, dig-er taraftan ,000 ısır lirasına kadar ceza- ır. asıt ve gun e ı ma umat ıtı· me ıçın ıspır o a ru un 
d 'k · · h !" başlr<ıacak ve bundan ROnra da ya mahkum olacaklardır. barile ilmine haddi payan yoktur. yuşturacak. .. Birisi hikaye etti: 0,''. 

;:.-1ara te an etmek •Çın a a ı- maiyetindeki Arnavutların mü- Hindicini v"k'alarr hakkındaki Gökyüzünden ve buluttan çok iyi an· çenlerde (Liyej) bankalarından bırı 
\I ten zorla para toplattı. Ni~~- zaheretlerine güvendiği için pa istizah takrirleri müzakere edile Mısırda sabık diktatör başve ladığını iddia eder. Esasen bugün top_ atmış ve yedi bin kişinin serm~· 

1 
~t bun.dan bıkan halk kendısı- dişahın iradesine karşı gelmiş, cektir. kil Mahmut paşa zamanında ge güneşli olacağını daha dünden bana yesı sıfır olmuş; o günün akşamı cg-

: r.ı Kahıreden çıkarmıştır. Bar- bunun üzerine padişah ta Meh . __ çen seneye kadar kanunu esasi- haber veren de o idi. Aramız pek iyi- lence yerleri kalabalıktan geçilm~
1 

.ti isi _için art_rk ~ir da_ha Kahire- met Alinin Hidivliğini yeniden Ş'dd I' k in filin hükmümden düşürülerek dir; Çünkü teveccüh ve iltifatını(!) bir halde imiş ve en çok içenler ifJa~ 
P k mk

- h~ 1 l 1 et 1 SIC8 I" . d" . h kazanmanın yolunu daha ilk geldi- edenlermiş. . . Buna hiç şaşmadım· 
• (e gırme ı anı ası o ama- tasdı'k etmekten başka yapacal·. par amentonun tatıl e ıldı·g-ı a K · · u • ğim günden keşfetmiştim. Bir güne- asamızın ıçındeki paranın pilanços 

N 11 uştır. . . bir şey bulamamıştır. Londra, 5 (A.A) - Nevyork- trrlardadır. Nihayet Mahmut pa şe, bir de yüzüme baktı. Bir gün ev· ile kafa tasınırzın içindeki aklın rııo· 

31 
Mehmet Alı bu suretle yal- Arnavutların vaziyeti tan gazetelere verilen haberle- şa çekilmeğe mecbur olmuş, ya velki kehanetini hatırlatmak istiyor- vazenesini yapan şey ayni cem ve 

,_ 1 ız. kaldı. Babı~li. bu vaziyet ii- Yalnız parasız Irk tan dolayı re nazaran müttehidei Amerika ni intihabatta Vafd fırkası ikti- du. Vakıa güneşin çıkacağını haber tarh ameliyesi değil mi> 
!I ıerıne M~srra hidıv olar~ 80~ Arnavutların Mehmet Aliye nın muhtelif mıntakalarında bir dar mevkiine gelerek kanunu e- vermişti, fakat sokakları dolduran * * * 
1:, e Hurşıt Paşayı gonderdı. karşı isyan etmesi tehlikesi sıcak dalgası hüküm sürmekte- sasinin tekrar tatbikine geçil- bu kelebek istilasının sebebini söyle-
J H "t P h d 1 d dir. Şimdiye kadar, 12 kişinin · ı· f l" memişti. , [urşı aşa er şey en evve var ı. Bunun için halktan, zen mış, par amento aa ıyete geç- _ Ne kadar çok kadın! 
Is skere para vermek lazım ginlerden para topladı. Bu su- sıcaktan telef olmuş olduğu bil miştir. Yeni kanun ileride bu ha Dedim; gülümsedi. Belli ki bu hu-
·• lduğunu görüyordu. Yeni hi- retle temin ettiği varidatla Ar diriliyor. M. !ı.';ıc Douald lin tekerrür etmemesi içindir. susta da malumat sahibi idi; fakat 

Y ı 1ivin Arnavut askerine hiç iti- navutların sadık kalmalarım Gümrük tarifeleri .. b .1 b' ben ilk bahar semasında parlıyan bir 
m ladı yoktu. Onun için ahali ü- temin ettikten sonra mevki ini Washington, 6 (A.A) _ Mü ,Yarhışlfarr 1?1!:1n

1
ase etı ek ır çodk Mayıs güneşi ile sokaklara dökülen 

· d t'' J'" c l" · ti b' k messiller mecrısı· bu··tçe encu"me lmu a azbaK
1
ar arınd ki ·amarka a Alman balonu İspanyada bir kadın kafilesi arasındaki münase-

rın e ur u ur u ezıye er ya ır at daha kuvvetlendirmiş beti bir otel kapıcısından ög"renecek k l . t. t b . . .. M H 1 A . lnv;vcut u unma r arını ay- S ·ıı 5 (AA) z l" 1r an as er ere ıs ına mec urı- oldu. nı reısı . aw ey merıkan . 1 k d" 1 evı e, . - ep ın sa değildim. Onun izahat vermesine ma 

Bir haftadır bizim otel kokot isti 
tasına maruz kaldı: Dostunu koluııa 
takan geliyor! Parisin zarif tuvaleti• 
rile keskin kokuları otelin basık ta· 
vanlı salonunda sarho~luk verici biı 
nümayiş yapıyor. 

ar 
ef. 
dı 

.. etn1"d kalı du Ç k H "f l · h kk d k. · k c etme te ır er. t 17 5 k · · · Y 1 ., e yor · o geçme- ele Memlilklerin reisleri tarı e en a ın a ı yenı a- İ . r. k a , te araya ınmıştır. o - hal bırakmadan: 
o en Hurşit Paşa selefi olacak olan Bardisl ile Elfi'nin biribi- nun layihasının tatbikına karşı şsız ıge arşı .. cuları ve postayı aldıktan son- - Hep bunlar güneş için ... 
: ~ehmet Alinin Mısır halkı ta- rini takiben ölmeleri Memlilk- mukabele bilmisle kalkışmakla Londra, 5 (A.A) -Sabık mus ra 17,25 te tekrar havalanmış Dedim. Kapıcı efendi tashih etti: 
· 1 afından bu a "fe · rih p 1 · b" k d h ecnebi milletlerin hiç bir isti- teşarlarda .. n __ M. Vernon Hert.- trr. - Hayır, borsa için ... ~ . . . ~ zı Y~ ın ~ . ve eııı ır at a a zayıf düşür- h 1 1 - Şaşırdım. Borsa, kadın? Ne müna 

Hamburgtan bir Alman kadını ile 
gelmi~ Brezilyalı kahve tüccarı, pa· 
risten bir kokot yakalamıf Amerika· 
h bir çiuıcnto fahL"ikatörü, bir Macaı 
güzelile seyahat eden sütlü kahve 
renginde zengin bir Mısırlı, narin V'~ 
çok dilber bir İtalyan aktrisinin peŞ1 

ne takılmış küpe gibi şişman bir p0· 
lonyalı, ondan sonra ne icin ve kirnİf? 
için geldiği malüm olmıy~n bir tspar 
yol güzeli, hergün Anvers ile Liye; 
arasında mekik dokuyan iki RU' 
hemşireler ... Bir haftadan beri ote 
!in yemek salonunda uslu aileleriı 
haya ve hicabını rencide edecek kalı 
kahalar işitiliyor.Dükkanının camekl 
nı otelin holüne bakan mücevherG' 
bir kaç gündür en zengin çeşitlerin 
teşhir ediyor, her sabah çiçekçinir 
uşağı kenarlarına kartvizit iliştiril 
miş demetler taşıyor ... Eskiden ot'· 
lin lokantası saat on buçukta kap~· 
nırdı; şimdi metrdötel sabahın iki••· 
ne kadar §Bmpanya şişesi patlatmak· 
la meşgul. .. 

c 

ıı IJyın edıldıgıne daır kendısıne müştür. Bundan istifade eden fade temin edemiyeceklerini be s ~~· muhruhas. o_rt ugu vaz~- sebet? Bir türlü zihnim kavramıyor-
ı; elen heyete şu cevabı verdi: de Mehmet Ali olmuştur. yan etımiştir. fesını kabul etmıştır. Mumaı- tapta imparatorluk müdafaa ko du. İzah etti: 
~ /ngflizler ve Mısır leyh, M. Mac Donald'ın işszliğe mitesinin bu projenin askeri ta - BrUkselde Çarıamba, Liyejde 
... - Beni buraya padişah yol- İ terilırniş oluyordu. Karaya çıka- karşı açacağı mücadelede sağ ahhütlerin ve muhtemel muha- Pazartesi günleri borsa günüdür. Bil 
... . . . . . Fakat ngilizer Mısırı ele ge k 1 k d bo a! dı. Mısır hidıvısı benım. Fel- çirmek hususundaki ll . _ rılan 1400 kişilik kuvvet hezi- o u olacaktır. taralara karşı ihtiyarı iktiza e- tün a ınlar rsa için gelirler ... 

i ıf hl be · 1 tm l · · h" eme erın mete ug-radrktan sonra İngiliz- İngiliz İmparatorlugu" decek masrafların artmasını ı"n - Borsada oynamak için mi? 
-, . arın nı az e e erını ıç den bittabi vazgeçmiş değiller- - Hayır, oynıyanlarm aklını oy-
.. r suretle tanımam' İ ler yeniden sevkiyat yapmayı Londra, 6 A.A) - İmparator taç edeceg"i şeklindeki istintacı -. . · di. Daha 801 de ngiliz Hüku- natmak için ... 
ı ~urşıt P~şa bundan 5?.nra meti Babrallye bir muahede su- istedilerse de Elhamed mevki- luk matbuatı konferansında bir na hükumeti bu projeyi reddet- Kapıcı efendi, kalınlığına ve han-

hıre kalesıne kapandı muda- reti teklif etmişti Bu muah _ inde yeni bir hezimete daha uğ nutuk irat et- mesini istilzam eden atideki se tallığına rağmen, zarif bir adamdır. 
af itaya karar verdi. Maiyetinde d .. M l"kl h" e ramrşlardrr. Ahali o kadar gay miş olan M. hepleri ilave etmektedir: 1-İk Bu nükteyi zahmetsiz bulup söyle-

500 kişilik bir ku t d eye gore em u er ımaye rete ge1mişti ki İngiliz topları- Lloyd George, trsadl dava pek çürüktür. 2-İn mi~ti. Devam etti: 
t\ vve var 1• ediliyor, Mısırdaki askerin İn -Hani kumarhanelerde zengin er 

O gün başta ulema olduğu giliz zabitleri tarafından tensik nın üzerine atılan ve bittabi imparatorluğu şaat çok pahalıya malolacak- keklerin etrafını saran kadınlar yok 
alde Kahire ahalisi silahlana- edilmesi lazımgeliyordu. Fazla parça parça olan fedakarlar az teşkil eden genç trr. 3 - Bu işe tahsis edilecek mu, işte bunlar da o cinsten şevler ... 

>I ık Özbekiye meydanına top- olarak bu muahede Mısırda teş değildi. Nihayet İngiliz hüku-
1 

milleterin müsa- sermayenin semeredar olabil- Burada bu işle geçinen bir sınıf ka-
ıf ~nmrştı. Bu suretle teşkil erli- kil edilecek muntazam kuvvet- meti, Mısırı ele geçirmenin pa- vat ve istikJali- mesi için uzun bir intizar devre dm var: Her Pazartesi sabahı, hele 

L halıya malolacağmr hesap ede ninbugün bir err > si geçirmek icap edecektir. Bir hava güzel olursa, giyinirler, kupnır 
. n kuvvetler kaleyi muhasara !erin başkumandanlığını da bir . . . !ar, boyanırlar, taranırlar, göğUaleri-
ıt 'C topa tuttu. Seyid ömer İngilize tevdi etmek icap ediy- rek bu maksadın husulünü mü- ri vaki olduğu- de bu hususta ıstıhdam edıle- ne birer çiçek takarlar, borsa oynı-
'.'l 'Iekrem şehirde asayişin bozul yordu. nasip zamana bıraktı. nu ve fakat im- cek amelenin miktarı pek cüz'! yan yerlerde dolaşırlar; kazanana da, 
'Ş ~amasına bilhassa itina etmiş Mehmet Ali için en büyük Çekilip gidiyorlar paratorluk vah- olacaktır. kaybedene de hizmet ederler. 
lıı 'e halkı Hurşit Paşa aleyhine tehlikeyi müstakbel bir İngiliz Altı aylık işgalden sorıra İn- detinin bu müsa: Lloy~ George. -~~kumet, iktisadi ve aske? ne~ei~:f'~:~,bu malfunatını zih-
•e eami derecede tahrik ve teş- istilası teşkil edecekti. Bu teh- gilizler 14 Eylill 870 de İsken- vat ~~dar . temın edıl~e~e~ı ~ulahazalardan başka ?u pro1e - Hiçte yanlış hesap değil. .. Ka 
r k etmişti. like 807 de kendini filen göstGr deriyeyi tahliye ettiler. Ozama takd_ırınde ı_mpar~torlu~ ı~hıla- ~!n .tah~kkuk~n~ tc:vlıt edec.e- zanan zevke, kay~eden teselliye muh 
nı İki taraf bu suretle biri birle- di. O sene martın ı 7 inci günü na kadar Kaptan paşa denilen le ugrıy1a:agını ks?1yledmıştı~·11İm 1 

hgı sıyası ~ksulamelı ~e dahıli taçtır. Bir tahvilin iki puan inip çık· 
• 

1
·ne karşı ateşe devam ede durl İngilizler İskenderiyeyi işgal bir. askeri val! tarafından jdare: parato: ugu. teş 1 e en mı et-: esap ~.tmış ve son ~Ilı seı;ıe zar masından dolayı yarım saatte serve-

o 

s ınlar bu sırada İstanbuldan ettiler. Fakat ahali buna karşı edılen ve dogrudan dogruya !er bu ıdeal_ı tam _zam~nınd~ ta- fı!:da ,tı~nel ı:neselesın.C: daır yek tine yeni bir küme ilave edebilen ta
' ısıra bir Memuru mahsus gel galeyan halinde olduğu gibi di, Babıali ye merbut olan İskende' ha~k~k ettı'.m~dıklerı takdırde dıgerını takıp ~den h~k~metler ~:~~~ç:.~~~iun(lp~'t ~:plı~~t~~ı~~; 

• Ş ve ıilcma ile halk taraf·:ı.- ğer taraftan Memlukler de In_ı riye, İngili zler çıkıp gittikten ~ tarı hın en buyuk fır.s~tlarını ~a t~rafın~an ta~ıp edılmış olan mükellef otellerinden birinde, yahut 
ın Hi?,i~ olarak t~ıfl'.1~ Meh gilizlere ciddi bir yardımda bu- sonra Mehmet Alinin idaresi alı ç~rmış olacaklarını ılave etmış- sı~asetıı:ı te?dılıı:e mahal olma- (Arden)havzasının payansız bir yeşil 
~et Alının memunyetıı:ıın pa- lunamamrşlardır. Bu işe yerli tına geçmiş oluyordu. Maama- tır. • dıgı netıcesıne vasıl olmuştur. liğinde eğlenmek bir hak değil mi? 

·ley ·şah tarafından da tasdık edil- halkın müzaheretini ümit eden fih idarede birlik tesis edebil- Manş ton eh açılmıyor M. Macdonald avam kamara- Güler yüzle yolunuza çıkmış olan bir 
lmı ~ tğine dair bir fer~an ge~irmiş İngilizleri büyük bir inkisarı mek için Yukarı Mısırı da ele Londra, 6 (A.A) - Manş de sında hükumetin Manş tüneli- ~~1~1r~=Y~;d:~;:;1: ;i:rı~::ı;~,k ç':k 
tmı ılı !r .. Bu suretle 80 .. s~nesı tem- hayale sevke:miştir. İngilizle- geçirmek lazımgeliyor~u. . nizi altında inşası mutasavver nin inşasına muarız olduğunu mu? Borsa makinesinin gizli bir ha-

9ıuzunun 9 ıınc.ı gunu Mehmet re karşı azamı mukavemet gös- ( Bıtmedı) tünele dair nesrolunan heyaz ki\ beyan _!:tmiştir. reketile durup dururken yarı serve-

Bu hidisenin sırrını anlamak gü\ 
değil: Sergi Evet sergi her iştiha i~in 
bir fırsattır ve hiç kimse bu fırsatı 
kaçırmak istemiyor. Otelci misafirle· 
ri soyuyor, lokantacı açları soyuyor· 
şoför yaya yürümekten yorulanla!1 

soyuyor, hamal daha şimendifer ista· 
siyonunda yolcuyu soyuyor, gazino~ 
cu müşteriyi soyuyor, belediye yet· 
li ve ecnebi kimi ele geçirirse soyı.l~ 
yor, kokot neye soymasın? Bu mü!l 
haza ile yürüdügümüz zaman bor 3 

günü kazananla kaybedenin peşin< 
takılan kad ını da. otelin salonların• 
dolduran kadını da mazur görüriıt: 
Nihayet bu kadınkr karnı tok beşct1 
yetin riyakcir faziletperverligine kar" 
şı haykırarak: 

- Efendi, yaşamak için, anladın 
mı? 

Deseler ne cevap vereceğiz? 
• • 

le 



e 

• 

• 
e 
şi 

ır 

Ci 

P' 
j( 

·ı 

e· 
•• 
i· 

ıP 

r;::-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~MJ~L;L~IY~E~T"""""""~~~u~M~A~R~T~ES~l"""""""~7~~H~AZ~IR~AN~"""""""l~9~30~"""""""!!!!1 ~ '!!!!(~~~~~~~~~~~~~ 

iraat enstitülerine lise mezunları kabul edilecek .. 
Ziraat için Yeni mahreç Mısır seferi Poıısıe 

Cinayet 
lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor ?. 

-Ostitülere lise me
ıunıarı alınacak 

Uzümlerimize Fran- Haziran nihayetinde 
sadamahreçbulundu seferler başlıyor 

mi? 

Heybelide çenesi kı
rık bir ceset bulundu 

Her zaman deniz aşırı yere 
gidilmez ya .... 

Sultanahmetle Fatih arasında da dolaşılabilir. ....... ' at bir sene çiftlik· Son Türk-Fransız Y alovaya bir çok 
lerde çalışılacak itilafının faideleri Mısırh gelecek Bu ölünün hüviyeti 

1~tısat Vekilliğince yaptırıl- . Fransa ile im~a .edilen ._Y~ni Seyrisefalnden Yalova kaplı- malum değildir Yerebatan sarayından sonra dondurmacı dükkanına 
ta olan ziraat eru stitüleri ~ıcaret muah~~esı bılha~~~ uzum caları hakkında Mısırla Suriye- Diin sabah Heybeliada sahi· 
tı devam etmektedir. Ev- ıhracatunız ıçın çok mufıt ol- den izahat istemektedir. Bunun linde vapur iskelesi civarında or 

'<tde yazdığımız veçhile ens- muştur. . . . .. için Seyrisefain bir rehber terti ta boylü, matruş, buğday beniz 
'1ıiiıı ziraat şubesi önümüzde F:ansa, şımd!~e k~dar uzum bine karar vermiştir. li, çenesinin sağ tarafı üç yerin 
9!1 senesi içinde açılacak ve ve ~alılarrmı: ıçın b~r ~~reç Yalovaya bu sene mühim mik den patlamış, ellerinin derileri 

ta baslanacaktır. teşkıl etmezdı, hususıle uzumle tarda Mısırlı geleceği ümit edil soyulmuş, gözleri fırlamış, yüzü 
lktısat vekilliği müessesede rimiz Yunan K~:~nt üztimlerine mektedir. tanınmaz bir hale gelmiş,czerin 
Yacak efendilerin tam bir rekabet edemedigınden, Fransız Seyrisefain idaresi Mısır sefer deketen gömlek aba pantolon,si 
il ve iyi ziraat mutaha~s:sı ~iyasalarını goktan. te~ke~miş - leri'1e ay nihayetinde başla.dı~ - Y:1h çi~gili b~yun bağ:, aya~7nda 
it yetismelerinin temim ı - tı. Bunun da_ sebebı, cınsın d~: tan sonra Mısırlıların şehnmıze sıyah ıskarpın •e sag bılegınde 

talebe kabulünde yeni bir h.~ fen~ ~ld':1gu halde Korent.u- ve Yalova kaplıcalarma daha zi- dövme ile yapılmış bir direk res 
ltatbik etmeğe karar vermiş zumler~~ı ?ızden çok az resım yade rağbet edecekleri ümit olu mi bulunan 55 yaşlarında bir 

vermesı ıdı. nuyor. Seyrisefain idaresi pasa- ceset bulunmuştur. Yıapılan talı 
·n~titüye lise mezunları dahil Meclisin tasdikine. ~rzolun - port muamelesinin daha kolay- kikat neticesinde hiristiyan oldu 

~ 

lecek'.~rdir. Ancak bu Efen muş. bulunan bu yem tıcaret v.e !ıkla temini için polis müdüriye ğu anlaşılmış ve fakat hüviyeti .. . 
in enstitüye kabulleri için seyrısefain m':1ka".elesl, aleyhı- tinde a!akadar şube müdürleri- tespit edilememiştir. Ceset mor Yerebatan, Yerebata~ ... :Hu- ?oyle gıderse, eski sahrmçları - ı;ocuklara duhuliye 15 ..... 

lene resmi çiftliklirde ve zi ~ız~ olan ~azıyet: tamamen le- le temasa girmiştir. ga gönderilmiş olup tahkikat de nu~ toı;ırak a~tmda es~ı .hır .s~ .ıhya etmekten başka çare kalını - Mektep talebesine matine 
to.ü !erinde bilfiil zi _ hımıze 1;evırecekttr. Ankara ve İzmir vapurlarile vam etmektedir. hazınesı oldugunu hepımız bılı- yacak!.. -kuruş: 10 .. 
lanı::~~~ bulunmaları şart- .ş~ ~afsilata şöre üzümleri - Mısırdn limanımıza gelecekyol Metresini vurdu riz. "' * * Bir de hayatın pahalılığından 
.~alip ·olacak Efendiler Ve: mı.z ışın yeni ~ır mahreç temin cularm pasaport mu~elesi. v~ . .. .. Ferah. _ Fak~t içi~zde kaç kişi me - B.ugün,. h~~~~d~nse de~z aşı şikayet ederiz; . 
e nıüracaat ederek tesbıt edılmış demektır. purda yapılacaktır. Polis müdil _ Ferı~?yun:e k d ıye :ka rak edip te hır kere burayı gez rı hır yerı gozumüe kestirme- 10 kuruşa sınema seyredilebil 

~ ek ciftlik ve müesseselere lzmirden Rusyaya bir riyeti bu vazifeyi ifa için Anka- gındaH ır .efv .e ~nd ukir:acı eh: miştir acaba? dim. Fatihle Sultanahmet ara- dikten sonra hayat pahalrlığmm 
• 0 • bi 1 . 1 d . • met anı e 1smın e metresı d d 1 t d d BI h"'-·· kal , Ctılecek ve kendılerine r aylık ihracat ra ve zmır vapur arına aımı 1 b~ lik k d M h Sık sık önünden geçtiğiniz sın a o aş ım ur um. r ara wunu ır mı. 

Uk bu sitaj müddetlerinde Yapılan bir istafst·İ· naza- birer zabıta memuru bulundur - e ırH te.fot~rına tad rr. e - yahut tarihi kıymetlerinde~ lık Bayazıt havuzunun etrafın- Ben bile ucuzluğa aldandım 
\ . d d ı ı e ğ d" .. k dl met, anı eyı son erece sev- d k. 1 b. · t d t 1 be lm d ğım . . 

. elli ilar ücretleı;n e ay a ran mayıs ayı zarfında zrnlrden ma r uşunme te r. mekte ve kıskanmaktadır. Bu bahsolunurken kulak verdiğiniz a ısıra arın ınne o urup, ere amma a e o a ~ . ı~ın 40 
~ıra ücret ve harcırah verile- Rusyaya yapılan ihracat mikta yüzden sık sık da kavga etmek- böyle nice yerler var ki, birisi den tep.ed~n .. koı:ı:uşanlara kulak k~ruşu bayılmadan ıçerı gıreme 
1{ . n şu kadardır: Maarifi~ tedirler Evvelki gece Mehmet-· kolumuzdan tutup: "crmegı duşundum. dım .. 
• tısat Vekilliği liselerde ım- 61,700 lira kıymetinde! 400 000 le metr~ırl büyük bir kavgaya - Hadi gel ezeim D m - Mevzu kesat olduğu zaman- Vaktlle Beyoğlu slnemalarm-
~ların ~itmek üzere olduğu- kilo palamut 32,688 lir~ ko/me- Millet Mektepleri tutuşmuşlardır. se hiçte merakgve tec~~süs;ü:ü lar böyle yaparun. ~~ ~~ft~rrca gösterilen .• ~ir 
!it~~~ dık~~te alarak ~aarif tinde 299,232 kilo incir,,37,387 Bir aralık Mehmet, eline ge- celpetmezler. Yerebatan sahrın- Siz tesadüfe bakın ki, sırt sır b ~~ç~n raz sonr~ ver;gım 
1 
ıgıne .muracaat eder ~r liralık 180,237 kilo Uzüm,46,200 çirdiği büyük bir keseri, Hanife cıda sanırım, bunlardan biri _ ta verip oturduğum adamlar pek ul . t~g~ a_cıma ım ese~ 

ı. ilrdan zıraat mesleğine ta P lira kıymetinde 200 000 kilo va- 1929 senesinde kaç nin başına indirmiş ve Hanife dı·r sükuti şeylerdi Hiçbirinin ag"zı- ya '.lll· ş n ogrusu, ucuzdur ıl 
"il\• 1 b0 ld'rll ' ' · · letlı var pahalıdı hikm ti ·n· ı~e mezu? 3;1'mı 1 .f1 ~~ leks, 720 lira kıymetinde 1532 mektep açıldı ağır surette yaralanmıştır. Bu sabah A f .... d nı bıçak açmıyordu. Yalnız bir ' r ~ ·5 
·i~ı~a etmıştır.Maarı ver kilo mazı, 14,396 liralık 61,000 Kendini kaybeden kadın kan rasladığım b. ~asod;: ~~un e tanesi mütemadiyen esniyordu. · · 
'n tıha?ı:rr.mlan son:; ~~1~f- kilo valeks, 16017 lira kıymetin _929 senesi zarfında memleke lar içinde yere yuvarlanınca, ne münasebe~ anı d . ı mem Hemde nasıl esnemekti. Elile Eczacılar 
, esamısıı;ı ktısat e 1 de 30034 kilo zeytin yağı. Mehmet, kaçmağa başlamıştır. e sor u · . ağzını kapamasa çeneleri ayrıla 
, v kti timiz dahilinde 12992 millet Y b t d ~ er!'ce r. . . Fakat biraz sonra yetişen polis- - ere a an sarayını gez ın cak gibi .. 
a.arnafih arzu eden Lıse me mektebı açılmış, bu mekteplerde 1 k d M h i":r k 1 mi sen' Etlbba odosına dahli 

olacalılar arı bizzat vilayealerde bulu VllAyelle 11073muallim tarafından 58858 er, 
1 

und urMacı el me .. 11.Ya ha a ıİ Başmı sır~ya dayıyarak gam 
ı ' k. · k t 

1
. 

63 
v·ı· mış ar ır. emur ar o um a- - ayır... sız kasavetsız daha doğru bir 

ar doğrudan doğruya ve ya y 1 f • • ışı 0 u u muştur. ı ayet linde bulunan Hanifeyi derhal A h b'. ·ı d l 0 k ! · k ·llımt k · t iidürleriva O te İlŞl bütçelerine millet mektepleri i- - mma 'yaptın a.. ta ırı e - e ı sız- hır uy uya dal Eczacıların da dişçiler gı'bi Etib 
a a zıraa m hastaneye kaldırmışlardır dı 

ile de Vekilliğe müracaat çin 794,642 lira koymuştur. Ve M h t dl" tesr · d.l - Canım, dedim, acelesi yok · ba odasına duhulleri B. M. Mec 
bileceklerdir. kalet de 13 vilayete 43,500 lira . t~ me a ıyeye ım e 1 ya .. Ne vakit olsa gezeriz. Da~a fazla orada kal~am anla lisince kabul edilmiştir. 
İktısat Vekilliğinin bu yeni N yardımda bulunmuştur. mışB_r. k k d .. 

1
d.. - Öyle deme .. Bugün senin dım kı, ben de uyuyacagım. Bu hususta Eczacılar cemiye 

ıu afıa yolların niçin ır çocu uyu a o u · hem ziraat memleketi o- Köy sandıklarile mahalli bele le gidip gezelim.. Kalktım, hafifçe gerinerek ti idare heyetinden bir zat diyor 
b~e. bilhassa bundan sonra as bozulduğunu diyelerin ve ocakların açtıkları f İ~~r~nk:;de Dü~g~'. Fahri .E Ayasofyadan Cağaloğluna çr- Veznecilere doğru yürüdüm. ki: 
ır z\raat memleketi olacak anhyacak hususi dershaneler bir milyon ;.n 1? 1~ h yaş~n ~ ~ ~?cu~u kan caddenin solunda tramvay Yıolda bütün dikkatimi gözle "-Cemiyet heyeti idaresinin 
nıemleketimize muktedir liraya mal olmustur. Bu hesapça eyzı, 

1 
e mdet ısının ek ır. ak a caddesinden biraz ilerde eski ah rime toplıyarak geleni geceni diğer azasının bu hususta ne dil 

at . · • mm tar asın a oynama ta ı en ' - ·· d ..... ·· b·1m· · ~, ınütehassıslan yetışm~sı Memleketimizde bir taraftan her dershane 65 70 ve her talebe t 1 d b 1 t uk b. k şap bir ev vardır. alıcı gözile süzüyorum. şun ugunu ı ıyorum. Benım 
!arımı veııecek hem de lıs_e yol yapılmahkta diğer taraftan iki liraya mal olmuştur. ara ~·· u ~n~~ me r ır u- Yerebatan sarayı, işte bu e- Beni bir iki dakika için meş- şahsı kanaatun şudur: Tababet 
.~nlarınm iyi bir fen şubesı- da bu yolların u~un zaman o-eç Millet mekteplerine devamla yuçya ~şmufştur.d ·· · · g"ul edecek şundan bundan hah zamanın tarakkiyatile birçok şu 
11\ti ,__ • edecek- " . ocugun erya ı uzerıne yetı vin altında geniş bir sahayı iş- • belere a rılmı · ··ks k 
. sap mı temın ıneden bozulduğu görülmekte - mükeıllef vatandaşların miktarı şener çocug· u kurtarmak üzere gal eder. sedecek aşina bir çehre arıyor- b. lyk . ş genış ve yu • e. 

d
. it ·ı 200 b. d' B ·k . . . . d N r·ı H. k. 1 ır mes e tır. Eczacılık ve dişçı 

~hkemelerde 
Üç katil 

ır. a ı mı yon ın ır. u mı - bır adamı kuyuya ındırmışlerse Sahrınca inen kapı zaten a- um. a ı e.. ıç ımse ere rasge rk d b b 1 . . . .. 
Nafıa Vekaleti İstanbul vila- tar içinde biraz okuyup yazmak de inen adam ancak çocuğun k lemiyorum.Ah,nerede obana Ye 

1 
•• e tak.la edt n ıki muhım şube 

· dah·ı· d 1 b .. ·· b0 l 1 b. 'l d ' · çı · b · sını teş ı e er yetı ı ın e yapı an utun yol ı en er ır mı yon ur. ölüsünü çıkara bilmiştir. Bu açık kapının önünde biri re atan sarayını gezd•ren arka- D. b' 1 : .b. 
larr ve inşaatı tetkik ettirecek, Şimdiye kadar 15 köy yatı Vak'adan polis haberdar edil .;si sordu: daş .. Ne olurdu, bari onu elim- da ~b~a 1{j erı gı \~z:cı~m 
bozulan yolların ne gibi tesir al mekt'eplerde, mektebi olmıyan miş, müddeiumumiliğe bildiri! - Sarayı mı gezeceksiniz? den kaçırmasaydım!. met a 1 a_:.os?na ı .. a ~-~kil 
tında bozulduğunu anlıyacak - köyler çocuklarile mek- miş, çocuğun ölüsü Morga kal- - Evet!. Böyle sağımla solumla meş - !Ak ınd ıı;es e~ımıze g~ster gı a: 

'stamonu ve Urfada tır. tep açılmıyacak kadar küçük o- dırılmıştır. - 25 kuruş vereceksiniz... ğul olurken yürürken bir de bak atat. oBayısı e şlaydankı ·me1mnunı 1 k ·· ı · ki k ı K 1 1 k' S h d · · . .. .. ye ır. u suret e o tor arla a-
İdama mahku~ m A -<>- . ankt oy erın çocu arı o utu a- esere yara amış Verdik ve girdik. Fakat, gir- tkımd ı e

1 
z~. e camısının onune ramızda daha sıkı bı·r rabrta ha 

li Rıza B. resmi oto· ca ır k b · k d k d ··ı · Küçükpzarda Vatan otelinde me ' uraya ınme eme egı · a ar S!'e mışım. . sıl olacaktır. 
oldular mobile binmiyor Son iki ay zarfında Türkiye oturan hamal Sabri ile arkadaşı di. • .. . . , _ k d- Eh,! aı:tıkk, dbe?ım, b~rli~ya Eczacılık memleketimizde he-

1\ Yeni polis müdürü Ali Rıza de 1285 halk okuma odası açıl Eyip dün kavga etmiş ve netice Evvela g?zlerııı:ıızı ~a:,a~!ıga l.a abr ı;e mış en ıraz serın ye nüz yeni ve inkişaf halinde olan 
.. astamonuya tabi Akpınar .Bey polis müdürlerine mahsus mıştır. Vekaletçe okuma odaları cie Eyip keserle Sabriyi yarala- alıştırmak lazım dıye duşunuyor ım arı... .•. . bir meslektir. Mesleki temsil 
ıtiııde bundan üç ay evvel bir otomobile binmemekte ve vazi- nabugüne kadar 11 bin liralık ki mıstır. dum. İlk rastgeldıgım hır dondur- edeni · ek · tt• " · ·ı Ah f · l · · d'"kk' · d. erın serıye genç eczacı 
,et olmuş, müezzın og u esme tramvay a gıdıp gelmek- tap tevzi edilmiş ve halk nesri- • B;r k~rmanyo'a Bir saniye sonra esrarlı dehli mıon u anma gır ım. ı d 

· 'l k 1 d·ı · d. · · ' u ' T 'h 1 d b0 ar ır. . av tüfenği ı e ate ı mış- te ır. yat serisi 110 kitabı bulmuştur. zin içi apaydınlıktı. ezga ta on yaş arın a ır Müstakil bir b k.lini 
Ali Rıza Bey bu şekilde lıare- Beyazıtta Kızıltaş mahalle- Yüzlerce sütunun, havasızlık- cor.uk oturuyor: . ar? ~eş ı ta 

~ · d t D ıet matb · • lep ve ıdare etmek ıçın biraz da 
ati! ol~~·ak oğullan otuz ya ket eden yegane polis müdürü- sın e 0 uran ev~. aası tan bunalan durgun suyunsathı - Oglum, ne dondurmanız h t .. b h.b. 1 klı 
.a Büseyinle on altı yaşında dür E f k d ıne~urlarında!1 Sureyya B. ev- üzerine düşen gölgeleri, yarasa- var.. a ecru e sa ı 1 0 

ma ğnmz 
.t.ı te.vkif edilmişti Babasını . -<>- sna ay edHmeğe velkı g~ce ~~ı'.'.e gıder~.en Y~ lar gibi şuraya buraya kacıştı- Anı avut sivesile: icap ettiğini itiraf etmek lazım 
lıt~n Hüseyin bu şeni cina- Tapu memurları dün davet edildi gın yerınde onune henuz kım lar , - Rf,.nzım var dondurrrıa .... dır. Ben henüz bunun zamam 
· körük kardeşi Nuri ye isnat calıştılar Esnaf cemiyetleri talimatna _ oldukları anaşılamıyan iki kişi Rehberimiz bir aralık sordu· - Anbdıl<: amma, neli? ç;ıek geldiğine kani değilim.,, 
fora~. İstanbul, Beyoğlu ve Üskü _ mesi esnafın behemehal cemiyet çıkarak 31 lirası ile bir saatini - Sandala binmek ister mi-· li mi. visnneli mi? lzmirde lik maçlan 
~astamonu ağırceza mahke - dar tapu memurları dün merkez !erine kaydedilmelerini amirdir. alarak kaçmışlardır. siniz? Yüziime garip garip baktı da: İZMİR, 6 (Milliyet) - Bu-

. 1 bu davayı görmüş ve netice de toplanarak geçen seneden ka Alakadar daireler şimdiye ka- General Guro Başımızla işaret ettik. - Po Vallahi tatmamisim ... gün yapılan lik maçlarında Al-
.~til Hinin Nuri tarafından lan evrakın tasfiyesini 'Yapmış- dar cemi'Yetlere kayitleri yapıl- Küçük bir sandal, merdive - - Ay, sen şimdi sattığın don tınay ikiye karşı altı ile Gözte-
ıl Büseyin tarafından yapıl- lardır. mıyan esnafı cemiyetlere girmiş . . . . nin son basamağına yanaştı. Bu durmanın ne olduğunu bilmi - peye ve Sakarya ikiye karşı beş 
1 <tnlaşılmıştır. Nuri makhe- ğe davet etmektedirler. , ( Bırıııcı sahılcden mabad ) dört tarafı kapalı zindanda, ara yor musun? ile Altaya galip gelmişti. 
~~tahliye edilmiş, baba kati- Açık lağımlar kapatılacak Bu muamele sür'atle bitirile- Mumaileyh Ceneral Guro'ya smdan süzülüp geçtiğimiz sü- - Yok!.. Turunç pek bol 

1 
~&eyinin idamına karar veril Emanet Şişlideki gayri mun- rek ve az bir zaman içinde cemi Ankarada ve İstanbulda göste- tunları arada bir elimizle yoklı - Desen e ne çıkarsa bahtı- talip mi var? 

~ttr. tazam ve mecrasız lağunları ka yetlere kaydedilmemiş esnaf kal rilen hüsnü kabulden, samimi- yarak dolaşıyoruz. na. Doldur bak~lım.. . Bu sene Adanada gayet fazla 
Y~n?8!1 ~aşk~ gen~ ~astamo patmaları için eshabma tebli- mıyacaktır. yetten fevkalhat m~te?assis ol Tarih, Yerebatan sahrıncı Am~n efendım hır d~ldur: miktarda turunç yetişmiştir. A-

tabı Sıpahıler koyunde ge- ğat yapmıştı. -o- duğunu beyan etmıştır. Kont hakkında şunları söylüyor: su~, bır doldursun .. Öyle~ı .?etı d- , ve civar turunçla duludur. 
ı ~ne büyü~lbiRr cinaylet ohl - Bu lağunlardan henüz hiç bi Tütün layihası f ö Şam.bron Fra~sız k m~ar!rk- - İstanbul şehrinin Bizans rmceye kaldar tb~bakğad dhodkullden Yakında İstanbul ve diğer vila 
·ı.ı e a;ap og u ecep e ma_ - ri kapanmadığmdan şikayetler Adliye encümeni tütün layi- .f~~ıkzı~aretk ~ ece ey ete devrinde en büyük kapalı sahrın yarısı top ansa ır a e 0 u yetlere külliyetli mıktarda tu -
;1ı· Alı onbaşı karanlış oglu çoğalmıştır. Beyoğlu belediyesi hasmın tetkikini bitirdi. Tahrir ı tı a e ece tır. cı idi. Suyu Belgrat ormanında rurdu .. _ runç gönderilecektir. 
l(ıın tarafından katlolu?muıı kapanmıyan lağımları kapata- hususunda çiftçiye kolaylrklar Ceneral Bursada ki Bentlerden gelirdi. Miladın - Oglum, sen ne yaptın? de Bu takdirde İstanbulda d 3 
lıkas:_amonu ~a~keme~ı ka- cak ve yapılacak masrafı arazi gösterilmektedir. Tütünlerin in BURSA (MİLLİYET)- 527 senesinde İmparator Jüstin meğe kalmadan kırmızı kuşaklı kuruşa turunç satılabilecekt? 
qı_, oglu İ~r~hımı de ıdama sahiplerinden icraen tahsil ede- hisar ambarlarında kaldığı müd ' 6 . yen tarafından yaptırılmıştı. Vı iri yarı bir adam, kan ter için- M J- ld·.--.- - ·· ır .. ı."'Um etmıstır k · d ·d . Cenera. l Gur.o. s.aat.onda, geldı. lakerna sarayına en yakın sah- degeldi.Benim önümdeki don- • • era ının buğun-
~rf · . · . . ce tır. etçe ı aremn yediadil telakki -

a 5 ,- Bır sene evvel ıki --- edilerek mahsul üzerinden reh'n Beledı~e ~eısı ıle ~ır.hey.~t tar~ rmç olmak itibarile adına "Bazi durmadan gözünü ayırmıyordu. kü konferansı 
,tıı öldüren ve bir kadın yara- Hileli yoğurtlar muamelesi kabul edilmişt' ~ ~.1:1~~;:. ı;t~kb~ldedıl~ı. ~uze m~ lika,, da derlerdi. Nihaye_t açığa vurdu. . Fransız şair ve tiyatro muhar 
!tın :ürücii Halil i~ama malı- Bazı yerl:_rde .. h!.le1'i yoğ.urt- sayede tütün çiftçisi kre~r bul~ u~. re a. ~tın .• e eşı. ~amıı Vaktile sahrrncın ortasında Çıraga Arnavutça bır güzel rilerinden M Paul Jerald h . 

lmustur. Halı! bu sabah ların satıldıgı gorulmektedır. makta güçlük çekmiyecektir v.e turbesını dtger camılerı şeh bir havuz vardı. İçinde balrklar ç~kdı~tıktan sonra Türkçeye çe- mize gelmiş . ve Perapal~s~e i~ 
edilmiştir. Bu karışık yoğurtlar şehre- -o- · drın1 şaykanı temaşa maThallerini yüzerdi.. vır ı: miştir. Mumaileyh bugün 18 de 

manetinin nazarı dikkatı·nı· cel M .. k" t • h. o aştı tan sonra emenna s· hl m 330 .. t - Abre su .. z anlamazsın sen'. 01 k ki k us ıra ın ısarma k .. d k. k .. k b. ..dd ıya aş ış su unun çep Unyon Fransezde "Tercih edi-
>-.. ca ta onser betmiştir Emanet yog"urtlar mev ıın e ı oş te ır mu et d - b t k 1 Dememı·şı·m ben sana ki su··rme \J • - • • h . çevre sar ıgı u opra a tı sara len şiirler,, mevzulu bir konfe-
.ı.ın Türkocağı salonunda pi dan muhtelif nümuneler alarak Verilen malfimata nazaran ıstıra at ettı. yından çıkarken arkadaşım ku- y.esin elin.i .. Açan gelecek müşte 
:s.t Ömer RefİK Beyle viyo- tahıı·1 ettı·recektı·r. k •r h. b. O d 1. f d b kl rans verecktir. Bu konferansta 
4 

uvve, ı sermayeye sa ıp ır ra a va ı tara ın an ziyaret lağıma eğildi: n ~ es.ın. Ceneral Guro ve Fransız sefiri 
~ b~t İzzet Melih Bey tarafın Tahlil neticesinde hileli cı- grup Müskirat inhisarı hakkın- edildi. Öğle yemeğini mütea- _ Hala kuvvetli bir rakip.. Çıleklı dondurma az kalsın Kont dö Şambron da bulunacak 

... _.-,_ır_.k~o;:;n~s.::.er:_:.v.::.er:.:i;::lm~i ~tı~· r~ . ..:.K~on!!.·J..l~rn:!;n~~o~O-~u::,:r~t~la:.'.r___;h'.,'.:e:'.m:.:.:__~!!!~'!!~
0

a::J da teklifte bulunmak üzere s. im kıp otomobiller· le Ulu dag" a ka- K. ' bog" azunda kalıyordu " -ı'~•· , ı.; MJU- - ıme. · tır. Konferans salonunda matbu 
>=• d,. en,.zziih . etti! m Sinemaların önü gene mahşer at cemiyeti azaları için yer hazır 
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Fikir, .M.iz;alı, Eclebiyı tt:, Sı t• ı'« tt 
l ----.. -... --Jva:~::ı~~__._.___._.__ _..._ .. 
•iUwyı~·t hem) gibi .. ~~ncar turşusu~lan Dil İŞieri: 111 

'- • Y""' 1J- ~ ye yemez mısın! tarzında lakır ) ' (Birinci sahifeden mabaat 

.. -· s .... b . ............. . 
Himayei Hayvanat 

' ( Asrın Umelesi "Milliyet" tir. dısı~a tesadüfdedildir. Edbi_lird~ı:ı- Harflerden bazı tarının işaretli ve mirde de bir hayvan himaye .;e· 

ı ma ram vaya a a am ın ırır- j mi yeti tesisine muvaffak oJırıtı~· 1 7 H .\.Z RA"ı 1930 ken ağzı koklanmaz ya! biri birine benzer olması mühim 1stanbul belediyesi talinıatnafll~ 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ· B' d hd · •t 

rde 
e 1 

~tını 

ız sa ece müsta emın e- bı·r mahzur mudur ? sindeki hayvanlarııı hiınaY .. e· No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı. f 
tanbul endilerimizin sarmısaklarına hakkında mevcut ahkamın bu • 

Telefon numaralan: ~ü_dahale ederiz. Amma g~n~n Geçen makalemizde haflerı şabehetten çekinmek zaten im- Be kar d ustun vazifesi tün Türkiye belediyelerinde ıat 
l ıtanbul 3911, 3912, 3913 ırınde trbabn:ı.v~y amelesı bırl hakkındaki mütaleaları birer bi kansızdır. Esasen mesela «b, bikini temin etmiştir. 

• grev teşe usu yaparsa maku t tk'kl · b ma d, p» harfleri de matbaa yazı- FransIZcadan Bundan başka Almanyada . 
1 

b ... d' _. . rer saymış ve e ı nı u · ~t 
muta e atı arasına ıste ıgımız k ı b k t k sında pek a"la" bı'n'bı'rl·n·ne ben- . 5000 adet tavha bastırınıŞ ABONE ÜCRETLER! 

G 
3 aylrf:ı 

TUrkiye iı;in Hariç için 
400 lrurllf 800 kutuf 

6 .. 750 .. 1400 " 
12 " 1400 .. 2700 • 

Gelen evrak geri verilmez 

Muddeti ıesen ııualıalar 10 ltw"Jftur. 
Guete Ye matbaava ait ialer için 
mtıdUriyete müracaat edilir. 

Gazeteınb illnlann mea'uliyttinl 

kabul -· 

. d' - . . k d a eye ıra mış ı . - D ğ .. 1 k !" A k .. h k im d . 
zaman ıste ıgımız a ar sarını zerler; «m» ile «n» nin müşabe . o rusunu ~oy ~me azım 1 -. ~tı şup em a . a. ı, bunları mekteplere tevzi ettır·. 
sak yememize mümneat edil- I - "]"meselesi: h d gelırse ona mesut bır adam de- benı sevıyor .. Ah .. Buna hıç ıh- mek "z M 'f k"l tine ıe' 

etleri e göz önündedir. bT d' B beb' b' d . 1 d' d' .. 1 . u ere aarı ve a e 
memesi,, ni de muhakkak sıkış K 

1 
" . . h f ı:~ ı_ ır ı. unun s~ . ı ır ~- tıma vermez ım, ıye soy em- di etmistir. . 

tırırlar.. a_ı~ ı,, sesınıl vekrelnf ~~.'I Bu halde «ı-İ», «<>-Ö» «u- gıldı: Otuzu geçkındı. Sıhhatı yordu. Cemfyetı'n hasta e 'nde 1ıır 
1 

. . . . . lya -ıkı sene evve te ı ettıgı-ı Ü» müşabehetleri bir kusur ad- · d d' H h' l l D" .. .. d n sı 
. kıncı tedbırı ı:_htan evv~l miz gibi _ "Y" harfile, yahut dedilemez. ~eı:,ın ey ~·ı at~a 1

{ nez e: - utun~y~r u =.. 
1 

sene zarfında meccanen 549 ~y 
bır fıkra nakledecegım: Vaktı- noktasız veya işaretli bir "i ile . • . . Kugu~u ... ' e atı~ amıydor d~· . b'· ~da 1~ gkuze k genç, c~~ van tedavi edilmiş 97 ameliY':· 
le çok iyi tavla oynıyan bir ya- 'ld ba k k Hatta bı~akıs sadalr harflenn Fendını ıyı muhba akza e er ı. zdıp ır a ıvn" da at ocabsı bees ~ yapılmıs, merakhl~;a 188 kötıt. 
h d. Ç k ld . 1 temsı en ş a çare yo tur. Türkçedekı karşılıklı ahenk ka akat .sıh_hatten . _ ~ş _a. servete .. os.~u~. ıc an aza ı nı verilmis·. 3,309 köpek 807 kedi· 
. ~ ı varmış.. o .. u.~ta o ugu ı Umumi arzu "y,, nin sadasız nunu, böyle kalını ile incesi ara de maliktı. İstedıgı gıbı yaşıya olduruyor. 47 b ·.. . , b' ' k'}de öl· 
ıçın. z~man~ en buyuk adam~a- ı harfe tekabülü tarafında. görül sında yalnız bir işaret farkı olan 1 bilyordu. Fazla olarak bekarelı. Maamafih genç kadının bek- d" .. el v~_ır, ınsanı "kır §e ı dert 
rı ıçııı_?ek~ ~avla meraklılarıle dü. zaten "y., sadalr harf olursa 1 d·-· . . k k k k uru muş ve 123 o se musa 
oyn.adıgı gıbi mutavassıt veya j sadasız "y,, harfi olarak "ı·,, vi sadalı harfleri bir nimet addet- \ Kendisinin saadetini arttıran e ıgı yere tıtrıyere. '. or ara edilmisfr 

t===-==------=---=-ıı - b k d , trrmelidir. daha başka bir amil de vardı: gıtmekten de kendını _alamaz- M d ı . M . . . de Jı· 
BUG.,~NK"~ HAV aşagı ta a aya mensup a am-1 kullanmak icap ediyordu. O hal .. .. • . . . . dı. Kadın ona her vakıt: a am annıng ısının 

U . U A !arla da oynarmış .. Fakat bu o- de 1·se .. 1. ve "y gl'bı' kuyruklu Goz şaşırtan «u-u-u» ve ı Kıymetlı bır dosta malıktı. Bu K h b . merikalı bir hayır perver kad~ 
1 " " • · • 0 - orkma, kocmnın a en fi ı 

lltin huırtt •n çok 19 en n yuı: e~nasında karşısındaki kü- harflerin tevalisi yazımıza bir «ı-İ-1» serilerine gelince, «o» dostu mektep arkadaşı ıdı. k 1 cemiyete hem günde 18 saat 1 

ıo dtrtu kil Bugün rüzgtr fecı bıle olsa: jnevi Islav yazısı çeşnisi vere- i_le «Ö» ~rasında _böyle .. bir ~eyı;' evlendikten, güzel bir _z:vcesi ~~rdi. met etmekte, hemde nakdi ırı~1~ 
jı 

murchanil han bulutlu olacaktır. _ At sultanım! Dübeş su!- cekti. ı ast gelınmemesı de gosterır kı olduktan sonra da bu ıkı dos- B. .. dd b" 1 . F avenette bulunmaktadır Bu rı 
ı · · · · j bunlardaki güçlük en ziyade u-1 tun arası açılmamıştı. Kendisi k -~~ .~u. e_t doy e. gbeçtık. a- dam cemiyett> bir sened.e z.316 

tanım. dıye daıma ıhtıram ke- B d 1 1 f "· .. . b' . 1 . 1. la b k" d b k" 1 1 - k at uzuntu, vıc an aza ı, oca- ı f' r 1 · k il B' .. u sa 2 1 1ar 1 ı,. U?.ennc :r zatma ve ınce tme ışaret ı o n e ar ı ve e ar ca maga a- . .k d" .. k lira para vermiştı'ı· Cemı'yet ' 
ıme erı u anırmış. ır gun t ·ı .. t k .... ... , • d .

1 
. 

1 1 . . y 1 b .k. d t nın ıntı anımı uşunme ten · ~. 
b .. 1 b' . ·1 k rema ı e gos erse o., ve u,. <:u» ve '"" en ı en ge mekte- rar ve\'mıştı. anız u ı ı os d l k k İ b 1 mirden ba ka )Jek yakında A.rı~ gene oy e ırısı e oynar en · · it' · 1 t d' b k" l 1. 1 k uyu an or u.. şte un arın .• 

. k'Id ete ınce ıcı ro oynıyan rema- ır. tan e ar o anı, ev ı o ana ar- 1 . b' 'b' . k B ra Bursa Samsunda da birer Ş• 
aynı şe 1 

e: ya bucada aksi iş gördüriilıniiş Bu noktayı ileride «İşaret/em şı pek zayıf ve muti bir vaziyet- .1 e.~sı .. 1 1 rı. ırıne_ .:rışmış:ıı. bu be' acmağ~ karar vermiş ve istİ~ 
- At sultanım! gibi hitapla- ola~aktı . ıste noktasız "ı., şek- bahsinde tetkik ederiz. t d' uzuntu erın tesırı e zava ı e- · . . . ·yel 

ra başlayınca karşısındaki kı.t- !ini bu zaruret doğurmuştur. ey ı. kar dost hastalandı, yatağa düş zaratını ıkmal etmıştır. Cerııı ·r 

~e·i ı.~"-a-ft_a_n_ın ___ , ,\ _ yazısı 
jr 

c iki tedbir ! mış ve: ı III - «Ç•, «.ş» ve «ğ» mese- Bu itaat o kadar artmıştı ki tü: tedavi etiği hayvanlardan hic.~1 

Sıcaklar basınca tramvayla- . j Bu harfin üzerine el yazısın- lesi: dostunun zevcesine karşı da ay _Oh, diyordu, hastalandım ücret almamakta, hatta zul~ 
- Ulan benımle alay mı e- da zaten bir işaret konmakta- ııi suretle zayıf bulunuyordu. da artık kadından kurtuldum ı. gören hayvanları hima"e ve 1 

rın içi bir nevi hastaneye dö- diyorsun? d'y ç k y • · Bu harflerin «c, s, g» harfleri , ıı 
... 

1 e ı ışmış, a- dır Matbaa yazısında mesela · · -· Bu itaat neden geliyordu? .. Sa- F k k d · ·ı · bar edenlere nakdi mu"kafat .. ner ... Bir taraftan sıcağın diğer hudi de · · · h t · . 1 • . . . . . . . ne benzemelerı bır kusur degıl- . . . . a at ço geçme en ıyı eştı. , 
f k 1 b 1 - .. 1 . ışı ıza e mış · (,.) gıbı b;r ışaret kona be 1 ı "c!ı. dir. Bila" kis 0 harflerı·n ,.akıııı 1 dece bır takdır_ hıssınden_ .. Fa- Gene kendini toplamag" a başla- vermektedir. Cemiyet kedi Y~. 

_, tara tan a a a ıgın tesırı e sı- K b k F k h in 1 • , k 1 d k h k h b d.,.· 
,,.ıı • 1 de .. d" , . - uzum en er zaman u- a at o a , e "~ ı~aret ~cl:iuğu olan Sl"Sleri go"sterdikler·n· el 1 at ara arın a ı a en ıç o- dı . Bu sefer başka bir bahane rularını sokağa atanları vic ,.... ... nır er ve vucu un uzvı vazı- f .1 1 1 1 'k" 1 . 1 . ı ın ş c 1 b .. k' . . 1 b~ 
n f 1 • d bo ki k d ecı er en uynamam, paşa ar an şı ayet erı artacaktı. 1- b' ı · met'd· : zu mıyan u uç ışıyı an atır- bulmak lazımdı.: azabından kurtarmak için 

1 ._,_ e erın e zu u pey a olur. b k d 1 , ır a a ı ır. .1• b'lh a 
,.. 0 . ·d· k' uyu a am arlan uynarım. E- Bu harfin"/", «m» .. .. . . 'ken şunu da ı ave etmek ı as _Ben iyice tedavi için İs- yavru kedileri de hastaney.e ,,, 
-at n~nl ıçnıd 1~ 1 y~zın tramvay ğer sana "At ulan! Dübeş be~ .. harflerile beraber old~g~~· '~:~ el Altl~ı,dusdtlu ışakrethlerın b_Yadzı- ' sa lazın:dır _ki ailenin bu_ bekar viçreye gitmek mecburiyetinde makta ve bunun icin hiç bır ~ '.\i vak a arı a a ço tur. Bu gibi dersam agzım alışır yarın obır . . . .. .. a e 1 ur urara ep ır en dostu hıc bır zaman eskı arka- ret istememektedir, Ko"pek ırıe· 
i. ahvalin mümkün olduğu kadar ' man sebep oldugu ılerı}re suru- ,. çabuk a a- .. l"k - . • yım. 

yun paşalara da boyle soyle- .. ve Y zmaba guç u ver- dacının zevcesıne aşık olmayı Fk k' k d ki ı h .. · h sıs· 1ı önüne geçmek için bazı tedbir- len kargaşalık goz alısasıya ka d' · · · k" d'l ş k d " at genç ve ze ı a ın ona ra 1 arı er gun cemıyet ~ 1, rım ! Anladın mı sultanım?.. ' .. . · .. - ıgı ın ar e 1 emez. u a ar düşünmemişti bile .. Karı, koca şu cevabı verdi; nesinden istedikleri ko"peg-ı fi' 
Y !er vardır ki, haddim olmıya- , dardır. Bugun yenı okuma ogre ki bu güçlükten bütün bütün I h .... 1 k · 1 · · h e-
t
-., rak bunları Tramvay şirketi- Tavlacı Yahudinin fikri çok nenler ve çocuklar bizim gibi k rtulmuş hiç b' • kt ep goru ece. ış erını ona ~- - İsviçreye kadar gitmek ı bir para vermeden alabilınel<t 

d - d B f'k' d h k · - u ır yazı yo ur. vale ederlerdı. Kadmı gezdır- zahmetine katlanma .. Ben ko- dirler. 
1t ne tavsiye edeceğim. ogru ur,. u 1 ır en are et eskı yazı alışkanlarının ugra- Evvela her lisanda «i» ve «j» k .... 

1 
k 1 .... 

0 d . . ederek tavsiye olunur ki kon- dıkları üclükleri his bile etmi . . / me • goru ece şey ere gotur- camla barıştım. Artık eski tarz- l"emiyetin dün verdi~i ça,·· 
-1 Bılmem sarımsak sever mı- d "kf' 1 d b' 1 f g . - noKtaları bu haldedır. mek bu bekar dostun vazifesi d d b' ı ıı· 

lı. aintz? .. Ben bayılırım, zeytin kud orb~r~ a~ a enk _az ıhr 
1
1a ta yorlar. F d h . . daki hayatımıza av et e e ıli- d;ı c,.Jırin kibar meh;ıfiline rrıe dİ 

~ _ 1 . b ki k j a ar ırıncı mev ı ara a arda ransııca a em «ç», hem ıdı. riz. Benim aşıkım olmak mec- sı " ' · - cok güzide hanımcfrn 
Yı yag 1 ıç a a,. kaba~ ızart: hizmet vermeli. Böylelikle mev El yazısında "ı., ve "u,, üzeri- de üç muhtelif şekilde aksan ve Bu müşterek hayat hiç ~ozul ~i etinden kurtuldun.. 

1 

Je-' - 'P'eleme_.nk sefirrsiMm. F~_~ 
•r., ması, ve kalyesı, semız otu gı- 1 k' .. t ·ı · · · · 1 d ne konan (f) isaretinc gelince, bir de trema vardır. d it devam ett Fa ı ıar • b' ki 1 k ) y ı muş en erının tesırı a tın a ma an a ı sene ı. - 8 Ü f"~l'f ""' Zt>kı pasa ınlunmu~ , 

1 yeme ere ne ya ışır.. a .. . d h k h' bunun kullanılması esasen mec v ·ı b k b' .. b' d b' k b' ug n 1 aı _ b muşterıye a a yumuşa ıtap aktı e u mahzurları müm- at ır gun ır en ıre çı an ır a• dır. Davetliler cemivctin ınes 
teretor ve cacıga ne uyurur- 1 1 .. buri deg- ildir. Fakat bu hafleri b h"d' b .. t k d f ' ? Ar ilah f ar yapmıya a ışır ve bu yuzden kün merte e azaltmak için «ğ» a ıse, u muş ere saa e ı F J d · · sini t;>l.,cli- etmislerdir. 
s~nuı: ·· ırn~ _.en es şey- patırtı çıkmak ihtimali kalmaz. okumakta güçlük verici vaziyet sesini işaretsiz olarak kaide ile bozdu. Fakat bunda ne bekar ır <a ıspanserı.. • --... ~ · 
dır. Yalnız mubareg!n başkası İtiraf etmeliyiz ki ikinci araba- !erde kullanmak faydalıdır. tesbit etmeb<Ti, "Ş" sesi için «x» elostun, ne de kadının kabahati llcyop;lu Halk fırkan dispanseri· F b h"e p'voO Ilı tarafından yenmesıne taham- 1 . . . . d M , 1. k d 'd' __:,_ a .,. ŞJ 1'.1 ,.!_. _ __., 

l .. 1.. k V d . ardakı bılet alışverışı pek de- il_ "Ö,, ve "ü,, meselesi: 1 kullanmayı teklif etmiştik. Bun var ı. es u ıyet oca a ı 1. nin bugünkü muayene •uıleri ced-
1 mu um yo tur. e zanne enm k d İ . b G .. 1 f l 1 k d k b h 'dl • Biriııd sAhifaılen malıat i b da 

1 1 
h' b' . mo ratça cereyan e er. şte sı- nunla bera er madam ki bu şe- enç, gu•e, az a o ara sa ı veli ene~. i atı r; 

,.1 bumu yhanın .. 
1
° adn arın Dıç ırı ze bir iki formül: Bu iki sadayı işaretsiz olarak killer şimdi bir buçuk yıldır bir zevcesi olan adam, tiyatro- Saaı llaıtalık Ookıorlu rabere bitti. ~ 

l una ta ammu e emez. avu- tems·ı iç'n ya esk' tafn . ı· k il l k d -· . - ela bir kadınla münasebet pey- İkinci devre pek az bir zaıııa 
r lun sesi uzaktan iyi geldiği ka-

1 
- Hiş, sana bak sakallı, bi-

1 1 1 1 ım ası- u anı ıyor, artı egıştırmege ela etmiş, zevcesine hiyanet et- 9-ıo Ayniye :\lioakyan Bey müsavi cereyan etti. Fakat ft• 
•!. dar sarırnsag" m kokusu fena ge-' Jet?.. nın bitişik "'a e,. ve bitişik «o- değmez. nerı'n yavaş yavaş ag" ır basacag' e» şekillerini, yahut Fransız ya mişti. Bunu öğrenen kadın ko- 10· 11 D ıhiliy• A. Tölölyın B•y 
iı. lir. Sarmısağı gelin etmişler - Hanım teyze nereye ka- zısının ''ou,. ve «eu» gibi çift iV - "C» meselesi: casına karşı isyan etmedi. Hid- ı 1-12 F.tfal Ali Rifat Bey görülüyordu. . 
1: de kırk gün kokusu meydana dar?.. harfli şekillerini almak lazım Bu harfin Fransızcada «e» dctini yendi ve şöyle düşündü: 11·12 D•hiliye lfıhımyan Bcv Nitekim biraz sonra Fener ı· 
~ 1 çıkmamış diye bir mesel vardır - Hadi bakalım hemşeri ? ... gelirdi. Bitişik harfler şekilce den sonra, ve «a, o, r, l>ı den ev- - Tanıdığım kadınlardan ll!· l :\'i,.ive !'lnad Btv kinci sayıyı da kaydetti. BundııJI 
1 amma tahmin ederim ki bu söz . . . F 1 l ve! sert ve «u» dan evvel hafı'f rog"u kocalarına hiyanet etli- 1·2 IJ.ricl,-o Opcmör Rifat sonra İsanbulspor ger;..- ınü8'' 

k . ki h kk d .. Arkada asılı olan çocuklara çok çırkındır. az a o arak za- ~ 1 ı r 8 rfel . es 1 sarmısa ar a ın a soy- • k · d' - · 1 · yorlar. Halbukı· ben hı'ç hı'yanet amu ey vatı temı'n ı'çı'n cok gayret sa 1 · 1 ı Ç" k" h r h ten trema işareti bitişik 'e,, ye- « » sesı ver ıgı, ya nız «e, ı, y» _ 
ji enmış o sun. un u a ı azır- - Ulan ötekinin berikinin ev k . . . d' den evvel «s» gibi okundug"u etmedim. Bila"kis masum vazi- 1-J ."ı.ahivc 1 lü•cyln Kenan B. mekle beraber buna muvaffa!ı 
.~ · k k d --1 k k .. h rini tutma ıc;ın ıcat e 1lmiştir. 0 - -0 \' · ı ı ~ ır B e 
ı-1°3 0 usunu egı ır gun a- Hitları! Yetmez mi? .. Has ahır- ç·f h fi ı· b malumdur. Fakat bu hal onun yetteyim. Fakat artık benim de 43 ~-~ crem · , t " olamadılar. Fenerin üçüncü\ 
c tta beş dakı'ka saklıvan sarını 1 d b Jd r 1 t ar ere ge ınce unlar işa- ,'\ . 6 ( 'ildi•• i\arakor Bev Ü -•· , - an mı u unuz· h İtalyancada «ts» saelası verme- bir aşıkım olmalı.. ' • hemen arkasından dördüne "" 
1 ııak ·ıa· ·ç· aras k V . . 0 b' retten da a az mahzurlu ıleğil- 0•7 Dahili'• \'ü,başi,an Be,.· İ . ı.ıf 
ı İ 1 ~ 1 ın"l'h anız_ldyo k: ~ saıre ve saıre.. 1r ayrı dir sine mani değildir. Şu hale gö- Sonra bu aşığın kim olacağı- yısı stabulsporun gayretinı ~rıe 
~ tur. şte u mu a aza ı e ır 1 edebıyattır. · re Fransızca bilenlerin şaşıra-· nı düşündü. Senelerdenberi sa- Elektrik saatleri dı. İstanbulspor Fener aleyhı 
1 Tramvay şirketi evvelemirdel FELEJ\ Harfler arasında az çok mü- cağı mülahazasına bizce hiç yer mimi bir dost olan bekarı hatır- Elektrik şirketi saatlerinden verilen bir penaltıyı kaçırdıkt3~ 

-1:. kondüktör ve kontrolörlerine _.. ....... _ ...... - ................. - .................... u .................................... "~.... yoktur. lamadı değil. Hatta bu ciddi, sa 50 kuruş ücret almak.tadır. sonra oyun bir müdclet dah3 dt 
bir tamim yazarak - bilhassa ' • h d M 1 f mimi dosta aşkını da vererek Abonelerin şirketler komiser- vam etti. Fener iki sayı daha Y3 

~sabahları - sarmısak yemeyi.. ttı a J ·, "ı Şu izahat gösterir ki «ı, ö, Ün 

1 menetmelidir. Böylelikle ara- ~ sadair harflerile «c, ç, ş, ğ» sada 
0

?.u .bir ~ca~ daha m~s~u; e~meyi ~i~~n:1:~:=~~a:.1~~:ımd~Ok~~:~~ pat~~::b~l:p~~u~a~~~.~~ bir far~ 
ı balar icindeki tesadüf edilen sız harflerine ait olarak ileriye duşlindü. adı~ın . e r osta e 

T k 1 Vaz et başkalaştı b d 100 ara fazla fı'at 'sten la mag"lfıp olmasının başlıca 5 
:ııahos Şeylerden biri ortadan u .. rk sı·gorta ş·ırketı' sürülen güçlüklerin ehemmiye- arşı o an ıy 1 

• aşın a p 1 
Erkek korkarak fakat gururu mesine itiraz ettikleri cihetle ~ir bebi kalecilerinin fena olnıası· 

kalkmış olur. Vakıa tramvayda ti pek azdır. Buna mukabil onla '. . . " 
"sarmısak yemiş kondüktör ve Harik ve hayat üzerine sİıYorta ınuan1ele'>'ı ra zaruret gösteren sebepler \ da okşanarak hıssedıyor~u. kı ketler komiserliği meseleye va- dır. 1 t -r ~ k d n karısı kendısıne · t t · f Fenerb3hçe, birinci takım a "kontrolör değildir. Samatya, · 1 · 5· l h ıı · · · çok kuvvetlidir. ar a aşını .. zıye e mış ır. 

K I ıcra ey erız. ıgorta arı a ;{ ıçın ınii.iaıt . . . . . ·karşı başka başka temayuller Bu hususta tetkikat yapılmak şampiyonu oldu. Esasen İstıırı· 
~ Baugrtlaurubaş,ş B~bş!ktaş t,!Orta~öı~' şeraiti haviclir . _Şımdlı harfler bahsını1 ık?1~1 göstermeğe başlamıştır. Kadın tadır. Eğer şirket abonelerinden bulspora mağh'.ıp t a olsayel ı ge' 
~ ı gt 1 sem ere ış ı- ıc;ın .Y~ nız şu «g» . mese esının artık gözlerlle, hatta sözlerile tarife hariçi para almış ise bu ne sampiyondu. . 
.Jyen arabalarda sarmısağın hem ~lerkezi İdaresi: GalataJa Ünyo ;1 l-Ia · 11nd·ıJı ı· tetkıkı kalmı~tır kı onu da gele bekara karşı davetkılr bir vazi- fazla paraya abonelere iade etti Şampiyon olan Galatasara}' ı· 
i'•lrnkusuna hem ele: '•·ıııf'sl iıı ı hıııııııt):w :;.t•iıirlı• r le ıwı· · ~ ı a ı · . ı ı ıı '" ' ı ! ı · cek makalemıze bırakıyoruz. yet almıştı. Nihayet bekar ken- rilecek, yahut abonelerin hesabı kinci takımını Fener birinci ta· 
il' - Ağzına ilayik bir kabak ... Telefo:ı: Beyoğlıı - 20\B ~ 1. NECMJ di kendine: carilerlne mahsup ettirilecektir kımını tebrik ederiz. S. G. 

~~--~------------------------~--~~~~~~~--~~'."""'!!"'!~~~~~!!'!!!!!~~~~~~~~'"""!!!!~---~--~~~ "Milliget,, iı. ldebi 1 omanı: 115 lrın (Suyun sesi) ismindeki ese- lisi olduğunu derhal anıamıştı.jnu vermiştC1ki otomobilin rad raftaki ağaçlara yüklenmemek müsademeden kurtulmak ma~: 
rinden bahsediyordu. Sağa çekilmekle beraber olanca! yatörleri bir hizada, şoför bir için bütün dikkatlerini sarfeden sadile gazı kesmeğe mecbur d 

Döndüler. kuvvetile ekselatöre bastı. hizada, içindekiler bir hizada şoförler artık bütün kıymetin du. Sekiz silindirli arkasın 1 

Cevdet Bey Kalenderde bir Yolun düz kısmı başlam11tı. idiler ve kilometraj yüzü göste- motörde olduğunu biliyorlardı. kalın toz bulutları bırakarak l'0 

çay içmelerini teklif etti. Fa- Ahmet Saminin on beş bin lira- riyordu. Bir saniye içinde Cevdet B. !un sağını aldı ve bir cana'·ar 
kat Hale geç olduğunu söyle- !ık (İspana Süviza) sı ile Cev- Yolun darlığı otomobileri in otomobili hizayi aştı. Şimdi gibi uçtu, gitti. I· 
di. det Beyin sekiz silindirli Stüd- o kadar yaklaştırmıştı ki küçük Cevdet Beyle Hile ve Nazmi Cevdet Bey sevincinden çı_ 

İstinye yokuşunu çıkmışlar- beykeri azılı birer yarıı atı gi- bir arıza, bir viraj aralarındaki Vasıf öteki arabanın şoförü hi- dırıyordu. Ne müthiş bir tehi'" 
ıı< Ali buna bııhassa cııkkat etmiş lan Nazmi Vasıf ak§ama doğru dı. Bir çok otomobiller yolu toz bi tozu dumana katarak ileri a- üç karışlık yeri kaldırınca müt- zasma gelmişlerdi ve bu hiza ke geçirdiklerini hiç biri aı~.ı~· 

!ereli. Hale herkese karşı ol- bir Büyükdere gezintisi yapma duman içinde bırakmışlardı. tılmışlardı. hlt bir felaketle bu yüksek sür' her saniye bozuluyor, Ahmet mamış, hissetmemişti. O sur· 

ourha11 (;ahit 

>I duğu gibi onlara da hem sami- ğa çıktılar. Şoför Cemal öne geçmek i- Stüdebeyker, daha çabuk atte giden iki otomobil biribiri . Saminin arabası geri kalıyor- atle giderken iki arabanın ııat' 
ıf :ni hem vekarlı görünüyorelu. Güzel bir sonbahar havası çin gaza bastı. Otomobil yıldı- gaz yediği için ilk hamlede ka nin içine girecekti. Cevdet Be- du. ta çamurlukları biribirine bir•1 

M.açkadaki mükellef villanrn vardı. rımlanmış bir bulut gibi ileri zanmıştı. Şimdi dar yolda llı:.i o yin şoförü Cemal en ziyade kar Tam bu sırada karşıdan bir dokunsa ikisi de parça parça O' 

ıt dınr "Aşk yuvası,, koymu~lar- Sekiz silindirli otomobilde atıldı. Bir iki otomobil sağa ka- tomobil seksen kilometreden, şıdan baıka otomobil gelmesin otomobil göründü. Ahmet Sa- !ur, içinde canlı kimse kalmaı· 
:'l :lı. P.ııraya devam edenlere (Fi- Hale sağda, Cevdet Bey orta- çıp bu kendilerinden kuvvetli doksana, yüze doğru yan yana den korkuyordu .Bu vaziyette minin otomobili hain bir tebes dı. Fakat hırs her iki tarafın el' 

mt') nin sevdalıları eleniyordu. da, Nazmi Vasıf solda oturu- makineye yol verdiler. Önde gidiyorlardı. Çevrilen baılar kendisinin geri kalıp yol verme sümle berikilere baktı. Şimdi hatta soförlere kadar gözlerifl' 
Yarı kıskançlık, yarı dediko- yorlardı. bir araba kalmıştı. Şoför Cemal biribirlerini derhal tanıdılar, si lazımdı. Genç şoför böyle bir sekiz siliııdirlinin gerileyip ona karartı ,ı. • 

u ihtiyacile etrafta alıp yürü- Bentlere kadar gittiler. Oto- dikkat edince bunun Ahmet Sa- Yalnız şimdi şoförlerin he- vaziyete düımeden evvel raki- yol vermesi lazımdı, Fakat şo- Cevdet Bey sevincinden )1C 

r en bu sözler Halenin kulağına mobilden inip yukarş bende ka mi Beyin yeni metresine aldığı vesi onların hırsını kabartmı§tı. bini geçip yolun sağını almağa för Cemal bunu yapmadı. Za- men portföyünden bir elli Jir3'. 

n lile gitmiyorelu. dar yürüdüler. Kalabalıktı, bir otomobil olduğunu anladı. Bütün hayatlarında biribirleri- çalı11ıyordu. Benzini serbest a- ten iki otomobil arasındaki me- !ık çıkardı, ön camı sürüp !ioflr 
O, her akşam otomobille Bü çok otomobiller vardı. Hatta içinde Ahmet Sami ile le yarış eden, biribirini atlat- kıtan muslukları açtı. Gözünü safe hemen hemen bir otomobil re attı: 

s iıkdereye kadar gidiyor, kır- Cevdet Bey bentleri dikkat- genç metresi vardr. mağa çalışan bu adamlar ş.imdi yolun tenhasından ayırmıyarak boyuna gelmişti. Ahmet Sami- - Al hunu Cemal, aşko}stJfl 
arda inip dolaşıyor, hava fena le gözden geçiriyordu: Patronunun rakibini önde yarışta biribirlerini geçmek i- olanca kuvvetile ekselatöre nin arabasının bası sekiz silin- sana! , 

• olursa bu ;ezintiyi Bebek, Hi- - Bizim Zigana bendi böyle görmek şoförün izzeti nefsine çin sabırsızlanıyor, sinirlen!- basıyor, direksiyonu hafifçe sa- dirlinin arkatekerleği hizasınela Biraz sonra Ahmet Sam;n·ıı 
sar tarafında yapıyor, hava alı-. olacak Hale, dedi. Ve sonra !- dokunmuşu. Hem glakıon hem yor, dudaklarını ısırıyor, diz- ğa, ııola çevirip geçişi rattırı- kalmıştı.Şo!ör c_emal büyük bir arabası arkadan vetişmisti. fB" 

ordu. Bu gezintilerde nadiren çini çekerek ilave etti: gaz pedaline basmağa başladı. !erini kısıyor. Otomobili ha- yordu. ce~aretle dı~e~sıy~n:ı haflf~e kat ~oför Cemal telaş etoıed~ 
Cevdet Bey de bulunuyordu. - Ah şu bendi bir bitirebil- Ahmet Saminin şoförü glak- fifletmek, slir'atini arttırmak Bu manevraların tesirile se- s_aga kırmaga , he~ıkı otomobı- , Çünkü dar yolda arkaelan gele •• 

Bir Ctr'lla günü Cevdet Bey, sek! sonun sesinden arkadan gelen. iater gibi vlicutlerlni ileriye u- kiz silindirlinin başı karış karış im yolunu kesmege _ba_şı_adı.Meıbir otomobile yol verip verıı1" 
y;ıa.ıc ve o gün nota geti"?1ck i- Genç kadın cevap vermedi. ve yol istiyen otomobilin Cev- zatıyor, kıvranıyorlardı. ileri geçmeğe başladı. safe de her an arttıgı ıı;ın Ah- mek kendi elinde idi. Elli. all1 

iı:ı. villa ·a uğrayıp yemege ka- Nazmi Vasıf ona bir bestekl- det Beyin müthit sekiz silindir İspana Süviza da tam yolu- Kilometraj yiiz ondu. İki ta- met Saminin şoförü müthiş bir {Bjtın~Ji) -

• 

ı. 

• 

li 

d 
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·z m ·n·Ba ova (Ağa memnun) ılıcaları açıldı. 
ma b.aşlad .Zaruri ihtiyaç ar temin edllmistir. ı·z a 
asabi hastalıklara çok faidelidir. izm·r Resadiye'de araba v 
otomobiller hazırdır .. 

"Milliyet" in eğlenceleri 
(!: ı 2 '3 4 ı0.:6'7 8 g 

1 tl 

nugıinKu yem 
bilmecemiz 

Dünkü bilmecem' 
halledilmiş şek! 

Soldan sağa: Yukardan aııağı: 
1 - Yükseltmek (3) içine çorba 

konulan ( 3) 1 - Bir mevsim ( 8) 
2 - Nota (Z) (K) ilavesile nefi 2 - Note. (2) Ayı yavrusu (2) 

•dati (2) Yama (2) 
3 - Dalgın (5) 3 - Portakalı meşhurdur (4) 

. 4 - Siz yahut sız manasına ge- 4 _ Bayağı (3) 
lir (2) Fidan (3) Su (2) 

5 - Zaman (2) Vermek (3) Ni- 5 - Kılıf (8) 
da (2) 6 - Yükseltmek (3) 

8 - Kalıdırmak (3) Geniş değil 7 - Fare düşmanı (4) 
(3) 8 - Kamer (2) Gece güneşi (2) 

9 -Damarda dola, ... (2) Çıngırak Kırmızı (2) 
(3) 1 9 - Bir mevsim (8) -----

~lllDİJet sanuı~ı emlak nıüzaje~esi 
Kat'i k~arar ila11ı 

\ıuzaycdc 
l\lerhunatın cins ve nev'i Borçlunun bedeli l'craz 

l. No 

20 13552 
lle mevki ve müştemil~tı ismi 

Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halilbey so
kağında eski 11 yeni 3ı numaralı beş arşın aralı
lığı havi elli altı arşından ibaret münhedim hane 
arsasının tamamı. Rafail Efendi 

• 
BlKiKi Rllli~M 
TIRA~ Bl~AKLIRINI 
Her IYerde 

Arayınız 
Halis lsveç çeliğinden mamuldür. Ecnebi bıçaklarından Ustun olduğuna bir tecrübe klllldlr. 
Galatasarayı ve Ankara Milli Sanayi sergisinde fevkalade şöhret ve rağbet bulmuştur. Bina 
enaleyh kendi menlaatlnlz nokta! nazarından yalnız Haklkt Radi um tıarş bıçaklarını kullanınız 

Dil KKAT RADİUM MADE iN CERMANY yazılı taklit bıçak· t5" 1 ' • !arından sakınınız .. Çünkü bu . bıç~kl~rın istimali 
• MAHKEME KARı\RILE MEN'EDILMIŞTIR. 

Hakiki Radium tıraş bıçağı fabrikası 
Galata Okçu Musa caddesinde NO. 104 • 106 

- RADiUM TiCARETHANESi 

' 
i 

.... ~ \ 
ı,:j • . ;.:'f_. 
t·/t-"r.,ı ~ .. 
.. 

• • > 

" 

TECRiT EVHALARI 
inşaat ak amın;n tecridi meselesini pek ideal birşekilde halletıniştir. 

Büyük formadaki ÇELOTEKS levhaları 

( takriben 1.22ın geniş ve takriben 2.<'..5 den 4.24 m kadar tulinde) 
sıo 13697 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam soka- •' 

ğında eski ı2 yeni 20 numaralı yüz seksen yedi ar 
şın üzerinde ahşap iki buçuk katta yedi oda iki 
sofa bir mutfak bir kuyu ve iki yüz altı arşın bah

tavan, divar, dam ve döşemeleri 
hararet, buruçlet, rutubet 

(Sızıntı ) ve Seda nüfuzuna 

çeyi havi harap bir hanenin tamamı. 
İsmet ve Fatma Samiye H.lar 

125 13874 Hasköyde Sütlüce mahallesinde Tekke sokağın
da eski 22 yeni 26 numaralı yüz dört arşın arsa 
üzerinde bodrum katı kargir diğerleri ahşap ol
mak üzre iki buçuk katta beş oda bir sofa bir taş
lık bir mutfak bir kuyu ve yetmiş altı arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Salih ve Meh-

met Efendilerle Zeliha Hamın ~ karşı mükemmelen tecrit eder. 
385 14064 Kandillide Kapamacımeydanı elyevm iskele cad 

desinde eski 19 v·e y0eni 51, 53 numaralı biri yüz 
altmış arşın üzerinde eskice ahşap üç katta altı 
oda iki sofa bir mutfak bir taşlığı diğeri yüz ar
§ın üzerine tamire muhtaç ahşap iki katta iki oda • 
bir sofa bir mutfağı ve iki yüz kırk arşın bahçeyi 
havi harap ve eskice iki hanenin tamamı. 

~enelerce tecriine e~rın·~ olan Ç.ELOTEl(S 
EVLER, TlCARETHANELER, .FABRIKALAR inşaatında ve 

keza RESlVIİ BİNALAR da 
muvaffakiyet~e kullanılır. 

Salih Efendi Fatma Hanım 
470 14870 Unkapanında Hızırbey mahallesinde Tavşanlıçeş 

me sokağında eski 5 mükerrer yeni 9 numaralı 
. , seksen beş arşın üzerinde ahşap üç katta beş oda 

bir taşlık iki sofa bir mutfak bir kuyu ve kırk ar
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Şemsettin Ağa 
165 15301 Üsküdarda Dürbali mahallesinde Çıkmaztekke so 

kağında eski 17 yeni 21 numaralı altmış arşın ü
zerinde ahşap iki buçuk katta iki oda iki sofa bir 
mutfak ve seksen arşın bahçeyi havi harap bir 
hanenin tamamı. Şaziye ve Fatma 
Nuriye Hanımlarla Hüseyin Riza Efendi 

460 19665 Topkapıda Takkeci mahallesinde Topkapıharici 
sokağında eski 11, 13, ı3, ı3, ı3, 13 ve yeni 9,ı3, 
11, 11-1, 11-2, ıs numaralı yüz yetmiş dört arşın 
arsa üzerinde kargir iki katta beş oda bir sofa 

Arzu edilen her türlü nıallınıat, kataloglar tcklifnanıeler 

fenni istişareler bir glına taahhüdü zanıin olnıanıak üzre 
lstanbul'da Ga 'ata'da Yenişehirli sokağııu~a 4'• nu 1ıeroda 

ve 

A. M A N G A S S A R İ A l\! 
l\Hiessesesi tarafından n1eccanen veri 1 i r. 

~iiJ 

l{APTANLARIN NAZARI DlKI(ATlNE I~ 
Bir gemi sahibinin birine~ ikinci ve üçüncü kaptan!,', wzaiflni ],\likide 

ifa edebilecek kabiliyrt Ye rütbeyi ve bu husu5u tsvsik edecek evrak ve 
v<saiki haiz Türk tabiiyetinde iki kaptana ihtiyacı vardır. 

Al~kadaranın bu husustaki tekliflerini l5tanbul 439 numaralı posta 

:llahnıuc

paş:ı'dn. 

1\ ürkçü ha
nındt yeni 

Hçıl.:ın sın-

bir taşık bir mutfak altında iki dükkan ve doksan kutusu adresine tahriren bildirmeleri ilAn olunur. 
• Jaliye fab· 

-' rikasında 
' r-- yerli ve arşın arsa üzerinde ahşap bir katta ortadan bölün 

mek suretile iki dükkanı ve altmış yedi arşın arsa 
üzerinde ahşap bir katta bir dükkanı ve yüz elli 595 20036 

olduğu han vardır). Muhterem Edip B. Avrnpa modeli en şık. sağlam ,e 
Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde Un- inanılmayacak deıe"de ı.c ız s 3 ııda· 
cular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı liyeler bulıındu~unıı muhterem hıl-iki arşın kagir bir katta bir ahırı ve üçyüzkırkbir 

arşın bahç·eyi havi bir hanenin tamamı. Kiryako El. 
~95 19966 Beyoğlunda Kasımpaşada Tozkoparan mahalle

sinde atik Mezarlık ve cedit Tozkoparan Tepeba
ııı sokağında eski 58 ve yeni 23 numaralı yüz 
seksen arşın arsa üzerinde kargir beş katta yedi 
oda iki sofa bir çamaşırlık odun ve kömürlüğü 
havi bir hanenin on iki hisse itibarile altı hissesi. 

biri yüz otuz iki arşın arsa üzerinde ahşap üç kımızın nazarı dik~aıın ı ~"" er kriz. 
buçuk katta altı oda bir sofa bir taşlık bir mutfak Yorgl Samaeiyrci 
ve diğeri seksen sekiz arşın arsa üzerinde ahşap • " . 
iki katta üç oda bir küçük sofa bir mutfak ve üç Malı ye Vekaletınden 
yüz arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. (Muz- 931 senesi mayısı gayesine 
kur altı odalı hane eskicedir). Şerife Hürrem kadar tab' ettirilecek evrakı 

Kostantin Ef. 3500 20084 
ve Şerife Fatma ve Fatma Hazime Hanımlar matbua kapalı zarfla münaka
Zeyrekte Kasapdemirhan mahallesinde Filyoku- saya vazolunmuştur. 
~.unda eski ıs .ve ?eni 29: 2~-1 .. numaralı y~z elli Münakasa 25 / 6 / 930 tarihine l2o 19978 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Nişantaşı 

cadesincle eski 1, 1 mükerrer ve yeni 3,3 numara 
lı iki yüz on altı arşın arsa üzerinde kargir bir kat
ta üç oda bir sofa bir mutfak bir kuyu bir ahrr ve 
beş dönüm bin üç yüz seksen dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Salih Ef. Nazmiye, 

u~ .arşın ~r~a ıı.z.:n:ıcle kargır ~ç katta se1;ciz oda müsadif çarşamba günü saat on 
bırı ufak ıkı :ıo a bı · mutfak bır hamam bır antre d""rtt le ım 'd · d ··t 

· k'l · ·· ·· d k d' b h . o e vaz ı aresın e mu e-
bır ı en ve uc ye'" o ·san ye ı arşın a çeyı kkil b t k · d 

f • ·ı · · h · • .1 d h" şe mu ayaa omısyonun a ve nısı masura ma· cz•.zı ve arıcı sıvası ı e a ı- 1 kt M"' k · t' 
1. d ·· ,. k 1 b" h . yapı aca ır. una asaya ış ı-
ın e cuz ı no san arı mevcut ır anenın tama- k d eki · t kl'f kt 1 

( d b. · dk d d ) Ah - ra e ec enn e ı me up a 
Rüveyda namı diğeri Giiveyda H. !ar 

'75 20007 Unkapanında Haraççı Karamehmet mahallesin- 420 20147 
mı odalar an ın san ı o ası ır. met Aga (3182) ·· b" .. k 
Unkapanmda Hızırbey mahallesinde Mağazalar rını ~k~ 

1
. 

1 
k uç ıknkyutz tse .-

k - d k' 1 ··k · ı 3 sen ı ı ıra ı muva a emı-so agın a es ı ı - mu errer yem , numaralı 1 . .. d de Fener caddesinde ve Handerunu sokağında es 
ki ı ilii 28, 21, 23, 23 mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 
39 numaralı üç yüz altmış arşın arsa üzerinde 
kargir üç kattan ibaret üstünde yirmi yedi odayı 
ve altında üç diil,kanı havi bir han. (Mezkur bir 
numaralı odanın tamamı ve 2 ila 28, 2ı, 23, 23 mü
ı,errer numaralı üç dükkanın nısıf hisseleri). 

Muhterem Edip B. 

'k" ·· · · ·ı · .. . d nat arını aynı gun e saat on 
ı ı yuz yırmı ı <ı raşın arsa uzenn e yan yana ct·· d k d 1 .. d .... 

k • · ·ı · h F · 8 d . H 1 or e a ar evazım mu uru-
argır ı tı a ırın tamamı. evzıye ve e rıy~ . ar . 1 · 1A d 

1 · '"! k' .. ·1 · 1 yetme verme erı azım ır. Yukarc a cıns ve nev ı e mev ı ve muştemı atı yazı ı em- M'" k . 
1 · 1 tl ·· ·ı b d il 1 l' ı · ·· · d 1 11 una asa şartnamesı eva-li\k hıza arın a gosterı en e e er e ta ı p erı uzerın e o up .. d" .. . d 1 

· 30 ·11· .. -~·f b ·· ·· ·ı ·d · ·b zım mu uruyetın en ve stan-hazıran 9 tarı ıne musauı çarşam a gunu saat ı n en ıtı a- b ld D 1 b h d kı 
.. 1 .. b t 1 k t lt d k t•• k u a o ma a çe e evra ren muzavec eye mu aşere o unara saa on a ı a a ı arar- b b .. . li . 

- · · ı b ı d - d l" 1 1 mat ua anı arı mumeyyız ğın-larının çekılmesı mu rnrrcr l1 un ugun an ta ıp o an arın mez- d h .. 
1 

bT 
kur günde saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat ey- en er gun a ına ı ır. 
lemeleri ve saat on altıdan sonra vukububcak miiracaatların 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlilke evvelce talip olanların Dr. Horhoruni 
kat'! karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip zuhur Beyoğlu Mektep so!<ak No 35 
eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş ad- muayene saba'ıtan akşama kadar. 

ilan 
Beyoğlunda Şahkulu mahal· 

lesinde caddeikebir sokağında 

536 numaralı hanenin bir oda
sında sakin iken 2 l\fayu 930 
tarihinde vefat eden l\ladam Ka
rina binti Simanın ter~kcsine 

mahkemece vazıyet edilmiş ve 
zühur eden nsiyetnamesinin 
infazına iptidar kılınmış olduğun· 

dan kanunu medenin 53 7 ve 538 
inci maddelerl mucibince alaka· 
daranın tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında itirllzını beyan 
etmek üzre Beyoğlu dördüncü 
Sulh hukuk mahkemesine müra· 
caatları lüzumu ilan olunur. 

Pangaltı >inemaoında bu gece 
Naşit Ye Şevki Reyler asri züb
peler ve Koca i:;terim komediler. 

Jilet 

tıraş bıçakları, 

sa~alınızı tıraş eder, 

kıllarınızı kökün

den çekmez. 

Gillette,.~ 
# · ' ~ - - ....... . se 

10,000 kilo kınnap ve 
20,000 kilo tonga ipi 

'fütün inhisarı Umumi müdürlüğündeı 
İdaremiz için en kısa zamanda teslim edilmek şartile 10,0C 

kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri veçhile tongaiı 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümt 
neyi gömıeleri ve ı4/6/930 Cumartesi günü saat 10,30 da yüzd' 
yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile Gala tada mübayaat ko, 
misyonunda bulunmaları. 

ıniidiirlü-

1 

Istaı1bul P. 1'. T. B. 
ğünden: ' . 
ı- Yalovada müceddeden in istiyenlerin kroki ve şartname;' 

şa ettirilecek Posta ve telgraf görmek için şimdiden ve müna, 
merkezi binası kapalı zarf usu- kasaya iştira~ için .kapalı Vf' 

!ile münakasaya vazolunmuş - \ memhu~. t~.klıfname ıle yulı:ard . 
tu yazılı gunun muayyen olan sa· 

r. ate kadar İstanbul Posta ve te 
2 - Münakasa 23 -haziran graf baş müdüriyetinde müte J 

930 tarihine müsadif pazartesi şekki! komisyona müracaat \ ı 
günü saat 15 te yapılacağından tevdi etmeleri ilan olunur. 

BU YÜK 

T~lYlBE Pll~N~~~~ 
8. INCİ TERTJP 5. JNCI KEŞiDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şel1re
n1aııe1ı, l)~fterdarJık, iş, Zi
raat, ve Osınanh Ba11kalari 
l\ılural{ıpları ve halk huzu-

runda yap1lır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Iler keşidede çık.an nun1ara
lar tel{rar dolaba koııı11az 

TürtiJe is Ban~asın~an: 
l - Ankarada Taşhan Palas Otelinin arkasında ve l\lalire Ye· 

kAleti karşısında yeniden inşa edilen kArgir sinema binası sekiz 
sene müddetle kiraya verilec~ktir. , ı 

2 - Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi berveçlıi 
atldlr. 

1 1 
267 

Adet 

• 
Loc~ 

Mevki Balkon üz~rinde 

345 • Birinci mevki A~ağıda 
258 !kinci " ,, " 232 • Üçüncü • ,. 

Bir hususi sigara salonu tuvalctile beraber ayrıca her ıııeı·kie 

mahsus olmak üzre 3 sigara salonu. 
3 - Teklif zarflarının içine mııtdıer bir ll3nkanın on hin 

liralık teminatı nıuvakkatc mekcubunu leffetmek kap cı:lcr. 

4 - Tekl:flerde icar bedelinin ne s~retl ve ne kadar t \<;ttc 
tediye edileceği ve rcdiyenin ne tarzd1 temin c.lilc<:c~i t.ısrih 
edilmelidir. 

5 - Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın işletilnıc<i için 
dahi teklif dermeyan edilebilir. 

l 

6 - Talip olanların tek!Hlerlnl 1930 senesi Haziran ayının ı. 

onuncu günü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye Jş Bankası 
Ankara Merkez Müdlirlyetlne tevdi etmeleri rica ve il~n olunur 

~05 20008 Unkapanında Haraççı Karamehmetbey mahalle
sinde Fener caddesinde eski 3ı ve yeni 45 numara 
lı seksen yedi raşın arsa üzerinde bir kattan iba
ret bir dükkanın tamamı (mezkur dükkanın üs -
tünde borçlunun diğer senetle nısfına mutasarrıf ..ı ... 1. __ ..... 1.1.,. .. • ~ _,~~-----------....;. ____________ ....;. _________________________ _ 
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BiR RESiM 

Oün Hımayeı hayvanat cemiyetinde bir çay ziyafen verildi ve davetliler Hayvan hastanesi rezdirlldl. Roınıiml:ı cemiyetin para 
ile aldığı ve baktığı ihtiyar bir at ile ldılre heyeti azasını ırııstermeldedlr. 

Dün TDrlrocağında konser veren 
lhsaa ve l:ızet Ne:ıih Beyler 

C_UMARTESi 
7 HAZİRAN 930 

•• 

• 

DUn Stadyumda Fenerbahçenln lsranbui Spora 
attığı altı golden biri 

ır " 1rn l '1 .• hkcmci Asliye ikinci Ticaret Daire>inden: 
\lahı.. eııece 'i ~ qJo tarıh inde i!l~sına karar verilmi ş olan Fratelli Sera 

jı ( im, reze l\ ll'İlıme ) -;; ·rkeılne ait olup Çanakkale'de ( Nua ) limanında 

;
ie[ı demı li ulu ıan asağıda ismi ve vasıflan muharrer v;•mller, bahri ve ihraç 

ve aitrl• ı.:rı ve if ,5 kanununun 29 uncu maddesinin son fıkrası delAletlle 
1 i ~ ve mticcakip maddderlne tevfikan açık ınıırma suretile satılacakur. 

Devlet Demiryolları 1 ~:z~!~~~~l~rdJ. f2~eniyet sandığ·ı miidiirlüğün;!r~!"!. 
da 1• re s •. • .• An atı bısınd•, Beyoğlu 236'l Şube befell Merhunun cins "" nev'i ismi 

G ıentetıı !Vlıhmudlyı Hanı alundı ·~ 
f<tınbul 74-0 625 2916 Üsküdarda Beykoz Yalıköy mahalesinde atı 

1 "lli \'a <ıf , .e nev'i Hacmi ıon Bandırası Müllhazat 
1ı Pal mıra Romorkıir i 4 lıılyan Tahlisiye tulumbası ve 12500 kilo delikli bakır anter tuvaz çubuklarının kapalı zarf

la mtinakasası 7 / Temmuz 930 Pazartesi gilnü saat 15 te Anka
rada Devlet demiryolları binasında yapılacaktır. 
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Andiq·ı 

Mira 

Flrlç 
Mmo 
Çove 
Vem re 
Bonona 

Maçula 

Ağaçtan mamul 
Duba 

6-5 
7 

80 ton ıikltt 

kaldım ce11 
metinde 

7 ton siklet 
kaldım c••• 
metinde 

15 
30 
30 
30 

motorlu ve dalgıç 3 
makineli sandal 
~loıorhnt 

istimbot 
< 1dallar Üçer ton hacminde 

hortumları beraber 
su tulumbası mu hortum 

25 bin yüz liraya açık ar
ttırma nct icc~iudt Hilsn!! 
Bey uhtesioe ihale edil· 
miş lsede blllhara milza· 
yede bedelini vermedi· 
f;inden ihale fesheU.lmiştir. 
8150 liraya açık uııırma 

neticesinde Hüsnü Beyin 
uhdesine ihale edilmiş 

isede bilahara ve müza. 
yede bedelini vermediğin
den ihale feshedilmiştir, 

A•ıtır'lla surn lie ıat.ş 2 temmuz 9JO t •. ihine müsadif çarşamba güntı 

saac an dorcıen en altıyı kadar ve milıcakıp günlerde ayni saatte lstanbul'da 
Sulıanohmet'ıc Adliye sar.ıyında kain ik inci Ticaret mahkemesi lllAs nda
sında ic"a edilecektir. 

Arııı ma $;.rınamesi bugUnden itibaren her ke• tarafındın görOlebilece· 
ğindcn al~kadarların ikinci Ticaret mahk•mesl kalemine müracaat ile sauş 

şartnamesini tcıkik etmeleri ve <atış günü satış mahallinde bu!unmılan 

il~n olur• Jr 

Yol inşaatı nıiinakasas1 
Artvin vilayetinden 

505289 lira olan 35,840 kilometre tulündeki Hopa - Borçka yolları
nın tesviyei türabiye imalatı sınaiye ve şose inşaatı kapalr zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 28 Haziran 930 Cumartesi günü 
saat ı 5 te Artvin vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya iştiraak edenle
rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını valiliklere vermeleri 
IAzırodır ~a~iple~ münakasa şartnamelerini Art~i~, ~z,e, İst~n~ul, İzmir j 
başmül.-ıdıslıklerınden ve Ankarada umum mudurlugünden ıstihsal ede-

1 bilirler. Daha fazla mah1mat istihsali ve mahalli tetkikat icrası için 
Artvin başmühendisliğine müracaat edilmesi lizımdır. 

~~lll ni v c t sandı o J il te kat'i kararının çekilm_esi mu 
. h karrer bulunmuş oldugundan 

m ii <l ii r l ii o·ii n den: talip olanların yevmi mezkurda 1 

b saat on beşe kadar Sandık İda-
Mustafa Reşit, İbrahim Va.s

saf, Mahmut Nuri, Nejat Bey

resine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

lerle Saadet hanıınınll136ikraz -------
numaralr deyn senedi mucibin- 'finci ticaret mahkemesinden: 
ce Emniyet Sandığından istik- Lastikçi Hüseyin Hüsnü Efendiye 

l d'kl , bl"• k b' ait-, olup İstanbul tayyare Piyankol 
r~z ey e 1 en me ag mu a 1 j müdiriyetinden htanbul İt Bankası-

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinM An
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler 

r 

Kitapmı 

Kumbara mı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap şeklindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların kı\rlı faiz ve ikrarni
yelerinden istifade ediniz. 

ZlRAA 7 BAN«ASI ŞUBESi 
Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han h'rlnc! 

MADEN 
FRANSIZ HOK0METINE 

alt membalar 

kapı 

;VICHY CELESY.INS . ' ~ . . . 
Tam yarım ve•çeyrek ,ıselerde 

Damla • Şeker hastaıını - Alamı mafsallye 

VICHY GRANDE·QRILLE :::;:::~~:t:~:~• 
VIOHY HOPITAL 

4

M1dn':.~:"-::~·•k 
-···~ 

- v-- 'Yichy yeri~ başka marka almayınız... 
M enbamın tayininde dikkat ediniz. • / 

!ınde Sandık namına merhun na çekilmi~ hamiline ait ı 7 Mayıs 
bulunan Beşiktaşta Şenlikdedc 1930 tarih ve 81788 numaralı Çekin zi 
mahallesinde eski Ihlamur cad- yaı dolayısile merasimi kanuniyenin .,,,. __ _ _ _ -~• 

desi ve Hacımustafa ve yeni A- bilifa iptali zımnında İstanbul tayya· !ST . .\.'İ13l' ı. \ ıl..\) t.Tl ~ 
ziziye ve Köc;eoğlu ve Hacımus re Piyanko müdiriyeti aleyhine ika· DEFTERDARLIK JLANATI 

me olunarı davanın esnayı muhakeme 
tafa sokağında 96, 9, 11, 13, 15 iİlll••••••••••um••••••m:ı•••••••ıi 
nuamaralı ve üç yüz yetmiş ar-
şın arsa üzerinde ahşap iki kat
ta dokuz oda, iki sofa bir kuyu 
ve iki yüz kırk arşın üzerinde 
dört hane arsasını ve bin yedi 
yliz doksan arşın bahçeyi havi 
eskice bir hanenin tamamı va-
desi hitamında borcun ödenme 
mesi hasebile müzayedeye çıka 
nlarak dört bin altı yüz elli li
ra bedel mukabilinde müşterisi 
Bahriye H. namına kat'i karan 
;ekilmiş ise de mumaık;ha 

nezkilr haneyi teferruğdan im 
tina eylediğinden on beş gün 
'l!üddetle tekrar satılığa çıkarı 
arak 23 6 930 tarihine müsa
iif Pazartesi günü saat on beş-

sinde kanunu ticaretin 638 inci mad-
desi mucibince ilinat icrasına karar 
verilmiş olduğundan mezkOr çekin 
mahkemeye ibrazı lüzumu ve tarihi 
landan tibaren 45 gün zarfında ibraz 
edilmediği takdirde müddeti mezkii
re hitamında mevzubahs çekin iptal 
edileceği birinci defa ilan olunur. 

------------~ 

ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
Mahkemece iflasına karar verilen 

İstanbulda Asir Efendi sokağında 
Türkiye hanında 8 numaralı odada 
komisyoncu Arşak Mısırlryan Efendi 
ye ait ve mezkur odada mevcut masa 
ve yazıhane ve sandalye ve sair yazı 
hane levazımatı açık arttırma usulile 
satılacağından talip olanların 9 Hazi

Beykoz nıai müdürlüğünden: 

Beykoz çayırındaki J kavak, 2 dişbudak ve 
Tokat ornıanındaki 30 çanı devrilıniş ağaçla

rın müzayedesi 11 haziran çarşanıba gününe 
bırakılnııştır. Taliplerin Beykoz mal müdür
lüğüne müracaatları. 

'1~mli\k ve l~ytarn Ban kası lstaıı
bııl şııhesin~{(:n: 

Satılıl( 130~1.an ve çayır 
ran 930 tarihino müsadif Pazartesi On dönümden 30 dönüme kadar kırk altı parçaya ayrılan 
saat on~•. mezkur yazıhaneye müra- Çırpıcı Çayır ve bostanları pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
caatları ılan olunur. / Bankamıza müracaat eylemeleri. 

Gül cedit Servilik sokağında eski 15 mükerrer ye 
Mudanya postası ni ıı numarıı maabahçe bir hanenin tamamı. 

Cuma, Pazar, Slaı, Çar. Cevdet Bey Meliha ve Mebruke Hanımla· 
şamba günleri idare rıhtımın- 3469 3155 Kadıköy Cafcrağa mahallesinde Yoğurtçuçeşfllef 
dan 9 da kalkar. ve Saf.a sokağında eski 13 yeni 1? numar~lı ~. 

hanenın tamamı. Kemal Ef. Zelıha Nacıye 
8 Haziran Pazar (ANTALYA) 379 3474 Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Mühendis s~. 
9 Haziran Pızartesi (TRAB- kağında eski 2 mükerer yeni 8 numaralı maa~ • 
ZON BiRiNCi POSTASI ) çe bir hanenin tamamı. Zehra Ülviye, Fatma 

1 
e, 

kiye, Esma Vasfiye Hanıfll. ~e yapılmıyacaktır. 
------

12 Hazirandan itibaren tat-
bik olunacak Ada'lar ve Ya
lova hattı yaz tarifesi iske
lelerde l!An edilmiştir. 

lzmir - Mersin 
sür'at postasına 

( Konya ) vapuru lO Ha· 
ziran salı 12 de Galata rıh
tımından hareketle Çar~amba 
sabahı lzmire gidecek, akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Alıl.iye Antalya lz
mır'e uğrayarak gelecektir. 

Bin adet fıçının beher nu· 
marası dokuz buçuk kurıışta 

talibi uhdesinde olup tenzll!e 
vermek isteyenlerin 7 Hazl· 

ran 930 Cumartesi gl!nü sa.at 1 
16 da Levazım müdürlüğü
ne gelmeleri ....................... 

NAiM VAPURLARI 
Seri, JOka n muntazam 

lzmir Postası 
ADNAN H::i~~=n 

10 nucu sah 
günü 16 da ~'ransız eski · muharip
ler llt!hadı cemi yeti tarafından Ça
nıkkaledeki mezarlıkları ziyaret için 
tertip edilen senhat münasebetile 
yalnız bu sefere mahsus olmak 
üzre Galata nhtrmrndan hareketle 
( lzmire ) ve Çarşamba gilnil akşamı 
izmırden l;canbula hareket edeceğini 
muhterem yolculann nazarı ltlaina 
ırz olunur. 

Galatı gümrtık karşısında Site 
i'TAMez h•n• ndı l 2numarıda Omu· 
mı ıcantohğını müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

~UZ'2l!il!l:.lZlEll ........ il SADlKZADE BiRADERLER 

1 
VAPURLARI 

1 
KARA DENiZ MUNTA-

/.A~l \'J, Ll'KS PüSTASJ 

Sadıkzade 
s ;;~z~;~" PAZAR 
rtınll akHmı Sirkeci nhtı· 

mıadaa lıarekıtle (Zonguldak, 
lnebolu, Samaua, Ünye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfıkebir, 
Trabzon, Sürme ne . Rize 
lskılclerlnı azim ot • •· avdet 
edecektir. 

Tafıllat için Sirkecide Mes
adet hanı altında acentaıızına4 
müracaat. Tele!on:lstaahul 21 

~nl:lllllDllDllmı:!:e!lllllillEi!ll.?iJllJD• 

Piyango müdürlüğünden: 

Numuneleri veçhile • 10,000 • 
adet duvar afişi ile "200,000w adet 
evlenme evrakı tıp ettirileceğinden 

cab'a :alip olanların pey akçeleri ile 
birlikte 9-6-930 pazarıesi saat 14 te 
piyango müdilrlüj(ünde müteşekkil 
tayyare mübayaat komisyonuna mU
raÇ.aaJları. 

1114 3500 Kadıköy Caferağa mahallesinde atıik Baha~16 
cedit Sakız sokağında eski 35 mükerrer yerıı fi 
numaralı bir hanenin tamamı. Ay§e Firdevs u· 

377 3800 Mahmutpaşada Mahmutpaııa mahallesinde Nur . 
osmaniye caddesinde eski 81, 36 yeni 79, 36 nuıı;~ 
ralı bila hava iki dükkanın tamamı. :aau• 

Müeyyet ve Hatice Hikmet Hanımlar 
8 

957 3822 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde RızapaŞ,r 
çeşmesi sokağında eski 9 yeni 11 numaralı ~. 
dükkanın tamamı. Ayşe Makbule 

1
. 

292 3896 Boğaziçi Kuzguncukta Arnavut sokağında es ' 
42 yeni 44 numaralı bir hanenin tamamı. 
Şahende ve Leyla Hanımlarla Mehmet Faik se~ 

120 16051 Samatyada İmrahor İlyasbey mahallesinde at~ 
Camiişerif cedit Aliefendi sokağında eski 18 Y$ı. 

24 nuamaralı bir hanenin tamamı. Şerife H. Alı 1 
Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitarnıııf1 

tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmrş bir) gün müdde~ il 
satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat aJına1' 1 

tiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri ıuzt1!11' 
ilan olunur. 

Sovyet Çimentosu 
Sovyet memalikinden Türkiyeye ithal oluna" 

Portland Çimentosu 
Novorossisk şehrinde ~O ıene eve! tesis edilmiş olan rnuıJ 

zam bir fabrikada lstih~al edilmektedir. 
ÇlMENTOMUZ TERKiP VE KEYFiYETiNİN MÜTECANlSLtCJ 
iLE TEMA YÜZ eder v.: tecrübe ile elde edilen berveçbi alt e' 
safa maliktir. 

LONDRA FAYYA LABATUVARINDAı 

NOMUNELERİN CERRE MUKA VEME'ff 
Çimento kum mah!Otu 1 : 3 

7 gün sonra : 80, 65 kilo beher santimetro murabbaı 
28 .. " 37, 10 .. " .. .. 

EZİLME(iE MUKAVEMETİ 
Çimento kum mah!Otu 1 : 8 

7 gün sonra : 270, 13 kilo beher santimetru murabbaı 
28 " " 338,85 " .. ,, ,, 6' 
Çlmentomuz elli kiloluk yeni ve sağlam çuvallar veya 1 ' 

kiloluk tahta fıçılar derununda bulunmaktadır. Tüneller ile ~ d~ 
bili veya harici köprüler inşaatı gih! kAğir ve beton inşaatın• 
azami derece muva:ffak olduğunu göstermek için berveçh11 

takdirnameleri dercedlyoruz: 
" Jul!u~ Berger Konsursium Bauabteliung, Balıkesir 
Mart 1930. No 47 

Bir kaç aydanber! istimal etmekte olduğumuz Novorossisk çı!fl' 
tosunun su dahi!l veya haricindeki tünel betonu, köprü be((!~ 
ve saire gibi hilciimle beton işleri için llzım olan evsafı h'. 
bulundul(unu talebinize binaen maalmemnuniye arz ve biJveS~' 
teyidi hürmet eyleriz efendim. Samsun 8-3· I q. 

" T. C. Devlet D. Y. Samsun.Sivas hatu 
inşaat ve işletme :\Iüdiir!ü)(ü 3 F. H. 

Sovyet Hükı\meti Ticaret Mümessilli)(ine, ,~ 
1 <ı25 senesinden hen Novoro"isk fabrikası mamu!Atindan 0111' 

ü:ac (tüneller ile su dahi li veya harici göprüler ln~aatı gibi ~ı; 
ve beton inşaatında) kııllıındığımız çimentolar evsafı ~munıı) ,w 
itibarile matlubumuza muvafık bulunmuş ve mezkfir ınşaat lı 
başkaca cvs : ıf ve şerait aranmasına lüzum görülmemiştir~· 

1 
Çiınentomur.a talip nlan!ann herveçhizir satış merkezlerine cıı 

racaatları rica olunur. 
lsıanhııl S. S. C. 1. Türkiye Ticaret .\himc'>•illil(i 
.. ı\nkara - • ...., ,, .., 
lımir - .. ,, '~ .. 
rfrabzon - ,, .,., ,, ,, .,.. 
~amson - Knnıisnııı cıınııır. kılıççı zade Ticarcthılnc'i , 

BEYOCLL\DA SO\' ) ET. HA"ilND:.\. SOS) \l:İST ~O\) 't 
CUMHURİYETLERt İ'ITIHADI TCHKl'r E TICAHET ~ 
MESSlLLiGl Tel. B. O. l~ 

- - - _.J 
Mes'ul müdürü Burh*'°.,ı 


