
ıı 

,,maııı:m.ı:m11a...-ı .... _ ""9 ................ ~ 

CU i\;f • .\ RT.ESI 
25 l(lMUNUSANI t930 

4 Dncü sene, No 1421 

kUSHA81 8 KURUŞTUR . ·- .-~ .. 

Z lnci ulılleıü. 
Jng-ill7 i.lber&i 11rJıı:n nu 
dedlkod•sa 

2- tfirfcf telgraflar 
3 -·son haberler 
4 - OUnkU maçlar 

3 llncU salıifedc : 
lı,tanbul cuma günleri na. 

• 

1 .;ıl e:::ı~ııiydr 

Hugda) ın;ıhsoJU:ıuU1 ~ f 
tlkÇt! lyil~Şl}Or 

4 nBcü ubifAdı : 
Felek 
Hlk4ye 
Sı:Jhl bahişler 

Roman •.: • .:: ... ~;.:..;;;. •=: :..=.;:::;-;.~--"';~'T 
-=H::-r:~-::--:-;:.~-.::·-mil-~1 Is-m~e~t~P~as"""!'"-, a~-~h~ü-:-k~U-~in~e---ti::.;.;::.:Or.::.:m==:::an=ı=--a-r_ı_m~. ı-z--d-a~i=st=ih=s==-~,.,_,_t, 

~R~~~!~~~{F~~ arttırmak için ye i mühim ·tedbirler alıyor ••• 
yaşayış tarzı, fertlerin vasıl ol-
mak için çalıştıkları başlıca he· Şifr!.endi.çer 
deflerden birini teşkil eder. Mil J • 
Ji veya ferdi blsun hayat yalnız 
mevcut olmaktan ibaret d~ğil 
dır. Hayatın içtimai bir kıymeti 
olabilınek i~in gerek maddi ve. 
herek manevi cephelerden, za
manın tip hayatını teşkil eden 
nuayyen bir hayat şekline uy
r ası ve hiç olmazsa ona yakl . 
r-ak için daima hareket ve fa_ 
a.iyette bulunması Iazımgelir. 

En ~iyad_e ihtiyaç ••. 

--
inşaat gittikçe 

ilerliyor ---- -
Balıkesir - KüiBlıııa hnllı 
sonbahara kad"r bitecek 

Ali Rıza Bey 
Maliye müsteşarı 

Ankaraga gitti 

Gazı ve inkılap 
Y•.un.: Sllrl Mebusu ~Zahnıut 

.. __ _ 
B<>r$B tnlimal11ame.çi projesi 

• ihmal edilmiştir - 62 

Biribirimizi aldatmak irin 
mecburiyet yokt r 

Muharebe hatl rına mücavir 
köyler ahalisinin yapabileceği 
müdafaadan, hayali neticelere 
İntizar etmek makul olamaz. 
Memleketin bütün kuvvet me
nabiinden İstifade terait ve sa
lahiyetine malik olduktan son
ra dahi, ciddi teşkilatı ukeriye 
yapabilmek için ve bunda 
imkanı muvaffakiyet temin e
debilmek için, zaman, şarttır. 
Borsada Bekir Sami Beyin em
rine tevdi edilen kuvvetin esa
sı, İzmirde tüfenk attırılmak. 
sızın Yunanlılara teslim edilen 
ve Yunan gemilerile Mudanya
ya çıkarılan iki alay kadrosu 
değil mi idi? Bu kuvvetin teb
dili maneviyeti için İstanbul 
hükfimetleri her hangi bir 
tedbir almıtlar mı idi? İstanbul 

Ali Rlz Hey hükumetleri değil mi idi, ki Ba 
Projenin tetkikatı bitirildik- lıkesirde,. '!1~dafaaya çalışan 

ten sonra Ali Rıza Beyin tekrar' kuvvetlenmızın Yunan taarru
şehrimize avdeti muhtemeldir. zundan evvel, Anzavoru arka-

Ali Rıza Bey, aldığımız ma- l~~ıı'..a aa~dırdı. ~ene lsta~bul 
lumata göre, Borsa nizamatma hu~~t~ ':e J:lalıfe ve Padış~h 
riayet etmiyen ve ihtiyaçtan degıl mı ıdı, ki Yu~an cephesın 
fazla İsterlin alan bazı Bankala de kullanılacak nısbeten kuv· 
rm vaziyetleri hakkında da Ve- v~tli bir fırkayı, yirmi .~ördün-
kil B. le temas edecektir. cu fırka~ı. Handek-Duzçe yo-
~ - ~ hmda Hılafet ordusu ve usat 

Ali Cenani B. 
Esbak vekilin Musul

dan gönderdiği 
bir mektup 

"Bir elinde tabanca, diğer 
elinde ltolıafn,, 

Ankara, 24 (Telefonla) -Mu 
suldan buradaki dostlarından 
birine mektup gönderen Ali Ce 
nani B. ümitsiz, hayatrudan 

grupları tarafından idlal ederek 
dağıtmıt ve kumandanlarını şe
hit ettirmişti. 

Mukadderatı memleket mes
uliyetini yeni deruhte etmiş o
lan Heyeti Vekile, bu tarihteki 
şerait içinde seferberlik yapa
bilmeği acaba dütünebilir mi 
idi? Memleketin adeta baştan 
başa Halifenin fetvası hülanü
nü infaza sevk ve icbar olundu. 
ğu bir sırada, milleti askere 
davet etmek caiz ve mümkün 
görülebilir mi idi?. Bundan bat 
ka, bütün milleti ıilah altına 
da't'et etmeden evvel, ıilah mik 
dannı ve mevcut ıilahı, hali fa 
aliyette tutabilmek için cepha
ne ve para mikdarlan, menba
ları düşünülmek zaruri değil 

, mi idi? Vaziyeti muhakeme e-
• derlieo ve tedbir dütünürken, 
1 acı olsa da hakikati görmekten 

bir an fariğ olmamak lazım
dır. Kendimizi ve biribirimizi 
aldatmak için lüzum ve mecbu
riyet yoktur. 

• Biz ,vaziyetin ve cephelerin 

ihtyacatın 'a ga 1 d ılz 
Her taraf an r.amı na muıe 
nahi telgraflar gelme tedir, · 
"kuvai mutazamai muazzam. 
sevkediniz"; "şu kadar ceplıa 
ne gönderiniz" "bunlar gelme 
se burada mağ!Up oluruz" de 
nilmekte ve tehlike ve ateş İçi 
de bulunmaktan mütehassıl h. 
yecan sevkile acı lisanla izal 
edilmektedir. Bizim vazifemi 
ve vaziyetimiz, onların tecssü 
ve heyecanına İştirak ederek u 
mumun kuvvei maneviyesiıı 
kırmak değildir. Bilakis onla 
metanet ve sebat ve ümit ven 1 

cek tarzda hareket etmektir. 

Bundan sonra, elbette vaz' 
yetler deği~ecek ve bütün m i 
leket ve millete cidden ümit 
emniyet bahşedecek tedbiri 
tatbik olunacaktır. Artık bu 
mani kalmamıştır. Heyeti icr 
ye, bir kısım tevellütlüleri sil•. 
altına da celbedebilecektir.,, 

Borsanın İşgalinden doln 
Büyük Millet Meclisinde uya 
nan asabiyet bir türlü dinm 
yordu. Erkanı harbiye reisi 1 
met Beyin izahatı, meseleye n 
hayat venniş değildi. "... o·· 
bu kürsüden pek .1crt lıir 

ile Meclisi Aliyi bir tazyiki e 
kar karşısında bırakan İsm 
Bey ... " diye söze başlıya 
lar, hala vali ve kumandan 
soruyorlardı. Hafi celsede yE 
niçin tecziye edilmedikleriı 
pılan şiddetli münakaşalar ı 
sinirleri yatıthrmış değildi.S' 
al takririne verilen cevap k' 
görülmediği için istizaha kt 
bedilmitti. istizah günü ol 1 

rak ta 14 Ağustos 336 güı' 
tesbit olunmuttu. ismet B., 
o günkü beyanatında da Bur 
.V.Ii ve kumandanının meı'u 
yeti İstilzam edecek fena, ya 
lıt. bir hareketleri olmadğu · 
tekrar ediyordu. Sonra da: ", 
ğır vazifelerin batında bulun 
zevatın şahıaları mütemadiy 
tariza uğrarsa burada haysi 
ti tahsiyenin emniyet altın 
bulunmadığı hissini verebil 
Bu bir, tehlikedir!" diyordu. 

Bir aralık Kütahya meb' 
Besim Atalay Bey kürsüye 
di: 

il 
b 
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Fransa da 

.\ ' 1 • Millete 
tebliğ 

• • 

t 1 
l 

' 1 ' , 
• 

/ngilız librra/ fırkasının macerasını gösteren bir karıkatür .. 
[Tafsi/111 yazının içindedir.] 

' ;ngiliz Liberal fırka
sının dedikodusu 

l 1 67 yaşına basan M. Lloyd George 
~ :: 'I fırkanın reisi olduğu iddiasında .. 

Konferan iyi 
surette bitti 

Frans z Başveklll 
meselenin 

halllnden memnun! 

LONDRA, 25. A. A. - M. 
Tardieu, tolsiz telgrafla Fran
sız milletine göndermiş olduğu 
bir tebliğde tamiratmesclesinin 
miitefiklere Almanya arasın
da La Heyde arzu edilen bütün 
teminat ile halledilmiş olduğ•
nu ve 'bizzat mütekabil itimat 
zihniyetinin de bir teminat teş
kil etmtıkte olduğunu bildir
miştir. Fransa, Londraya kendi 
sinden ve maksatlarından emin 

' 1 ., ı ıkat eski emektarlar bu adamın fırkayı ol~u~u haI.~e ~imiş.ti~. ~uvvet 
1 1 ı u • .. •• • lerını emnu selametımn ıcap et 

ı 1 

l temsil edemigecegıni soglugorlar. tirdi~ mikıdarin dunüne indir

':'rahri tahdidi 
1

1

: teslihat 
1 1 
! • 

Esbak Başvekil 
hükftmeti 

tenkit ediyor 

1
11 lnglliz-Amerlka 

~' rttlilfı karşısında 
Fransa •• .. 

' .. 

meıneğe katiyyen azmetmiştir. 
Esasen, Fransa müsterek hima 
ye ve müdafaa vücude foetirildi
ği takdirde ~ndi elindeki mü
dafaa ve himaye vesaitini ten
zil etmeğe amade bulunmakta
dır. 

Bir Fransız gaze<esine xöre 
PARİS, 24. A. A. - Eılrodö

Paris gazetesi• M. Tardicu nün 
Fran"Sanm büyüık bir donanma
ya malik olmak hakkını ileri 
ı1üre"1k ve Fransa için İtalva i
le bahri lkuvvetlerde muadelet 
esasını kabul etmenin imkıln-;ız 
oldul!:unu dermeyan ederek ha
l va hükOmetinin Fransanrn e
lindeki araziyi muhafaza etmek 

Londradan yaztlıyor: _ husu<ıundald azmin<lPn süohr.-
yd George (Loyd Corç) ha- ve düsmesine mani olacak sekil 
nüzevvir bir adamdır. Ken- d,.lö beyanatını tasvip ettnek-

ı · nden her vakit bahsettirme- tedir. 
Cihan meşale rekoru 

nuvaffak olan bir adam ... 
l f k 

PARİS, 23. A. A. - Beynel-
:ra ır asrnrn siyaseti me- milel hava isleri fed"""'wonu, 
sinden Lord Grey ile Lloyd tavvırreci Co.-;tıes ile Codos ta-
rge arasında çıkan ihtilaf rafından kıonah dairede katedi-

ı (: li dedikoduyu mucip oldu. len 9029 kilometre 400 metre 
:ral fırkasının eski emektar me~af.e rekoru olara'k kabul et-

• Avam Kamarasında frrkayr miştir. 
, damın temsil etmesine ar-ı Büyük edibin zevcesi 
mkSn kalmadığını söylüyor Allmış yedi yaşına basan esbak t 

, 
1 1 ',Lloyd George ise bu fırka- başvekılin son resmi PAR S, 24 .A .A. ~ Anatole 

' . :msil hakkının kendinden Şimdi bu karikatür ve hika- France'in ııevcesi vefat etmiş-
ı . ;:asında olamıyacağı iddia- yedeki değirmenci Lloyd Geor- tir. 

adır ge, oğlu Lord Grey ve liberal Frarı.,z parlamentosunda 
' ~ 1' ..ondrada çıkan bir gazete fırkası da zavallı eşektir .. ! PARİ~ . . 24. A A. - Mı;!>'~-

f k .. ·· d L G Ll d G · · san meclı~n bu sabah bahrı tı-ı , ır a yuzun en ord rey oy eorge şımdi altmış b" . . .. k . 
, 1 ıoy~ G~orge.ara~mda çık~ ye~i _yaşına ~aşnuştır. Bu ~~ki ~aret utce~ı~~n muza eresıne 

i ~leyı hır karıkaturle ve bır polıtıkacı hala mucadele ıçın evam etmlştı · 
' , ye ile anlatmıştır. Şöyle ki: kendinde kafi kuvvet buluyor. Siyasi gruplar 

Vaktile bir değirmenci var Fakat şimdiki halde Lloyd Ge- PARİS 23. A. A. _ Meb'u-
.. Oğlu: kendisi ve eşeğile org~ un yıldızı • sönüktU.:. Ne san meclislnde gruplarda yam
n;.ıene gıderken yolda bun- vakı~ parlayacagını da kimse lan tadilat neticesinde yeni bir 
gore~I.er sormuş: - E~e.k kestıremez. ru daha teşekkül etmiştir. 
en nıçın bunlar yaya gıdı- Konferans ve O.. g p 

t •ır ! .. " Londra tahdidi teslihat kon-
1 unun üzerine değirmenci feransı hakkında Lloyd George 
nu eşeğe bindirmiş: Fakat un ne düşündüğünü bilmek fai-

i 'nler buna da itiraz etmiş- desiz olmasa gerek .. Onun için 
) zaman oğlu inmiş, babac;ı mesela sekiz sene evvel Was-
1ıiş. Fakat bunu da beğen- hington da bahri tahdidi tesli-

1 1 ;,nJer çıkmış. Derken değir- hat konferansı toplandığı za
. :i kimseyi memnun etmek man Lloyd George İngilterenin 
•1l olmadığım görünce eşeğe başvekili bulunuyordu. Onun. 
ı kendi binmiş, hem de oğlu çin şimdiki konferans ile eskisi 
anma almrş .. ! · arasında en kuvvetli mukayese 
akat zavallı eşeğin iki kişi- yi yapacak bir mevkide sayıla

Arnavutlukta 
Acaha ne oluyur 
Arnavutluk hakkında biribiri 

ne zrt haberler gelmektedir. Yu 
nanistandan gelen haberlere ha 
ktlırsa memlekette ihtilal baş 
göstermiş. Debre havalisi ateş 
içinde imiş. Halbuki salfilıayet 
tar İtalyan menabiinden gelen 
haberlere göre bütün Arnavut
lukta tam bir sükıin vardır. ' 1 şnnağa tahammülü olma- bilir. Bunu düşünen bir İngiliz 

: ' için biçare hayvanın yor- gazetesi esbak başvekil'in fikir-
! , · uktan canı çıkacak bir h:tle !erini neşretmiştir. Feci deniz kazası 
: lıiştir. Bu manzarayı gören- Lloyd George un müzevvir BUENOS A YRES, 24. A. A. 

, i iep birden haykrrmı~lar ; adam olduğu malumdur. Onun- Magellan boğazı civarında ka-
l' ı - Vay insafsız herifler vay l io;:in şimdiki hükumetin girişti- yalar üzerine oturmuş olanMon 
. ' Ilı uzun kulaklıyı bulmuş- ği müzekere yolunu içten, içe tey Cervantes namındaki Al-
: ıiçare hayvanın üstüm• iki- baltalamaktan kendini olamı- man vapurunun 1100 yolcusu i-

l 1 '.den çıkmış!. • yor. İngiltere ile /' .merika ara- le tayfası hakkında endişeye dü 
eğirmenci bu sefer de l>o- sında konferanstan evvel bir i. şülmektedir. 

'ir ihtara maruz kalınca og- tilaf hasıl olmasına esbak baş- ispanyada muhalefet 
1 demiş k': vekil itiraz ediyor, diyor ki: 

1 '- Ey oğlum!.. Söy?encn "-Amerika ile her noktada MADRİT, 23. A .A. - Mer-
1 • 1 ri duydun ya . . ! Şu cılız itilaf olmadıktan başka Fransa kez, darülfünun müderrisleri, 

: ne sen, ne de ben binmek bu işte kuşkulandı. İngilizlerle arzularının 24 saat zarfında tat
az geçelim. Şimdiyc kadar Amerikalılar arasında denizle- minini talep etmişlerıdir. Bu

~ ·~ itirazların önüne geçmek rin hakimiyeti taks!m edil?iğin ~üd~~ i~_kiza e~er e~z kür-
rapılacak sade şu kaldı: den Fransızlar endışe edıyor- sulennı hiikfunetın emrıne bra-

, , :l şu eşeği ayaklarından lar. Fransayı böyle endişelere kacaıklardır. 
. 1.yrp sırığa geçirelim, om- düşürmekte şimdiki hükfunet ~!!!..!!!...!!"'~!!!!!'-'""'!..!'!.!"_~..!!!-~~'!!! 
crnızda taşryahm. Artık kabahatlidir .•. ! Washington ter. Mr. Mac Donald'ı için için 
da kimsenin bir diyeceği konferansı toplanırken o zaman tenkit etmek maksadile, isterse 

11 mı .. ? ki Amerika hariciye nazırı Mr. hakikaten samimi olarak söyle-
lıba - oğul bunu tatbik et- Hugues (Hiyuz} İngiltere ve miş olsun, her halde hulasaten 
r. Bir müddet eşeği taşı- Amerika arasında konferanstan kaydettiğimiz bu sözler şayan 
. Fakat ikisi de kan, ter evvel her hangi bir anlaşma ha- dikkattir. Lloyd George Lon

, kalmışlar. Nihayet bu sıl olduğunu göstermekten son dra konferansında Fransayı 
taşımaktan bıkarak zavalı derece içtinap etmiştir. Çünkü temsil edecek olan M. Tardieu 
bir derenin içine atmışlar, Fransayı ve diğer devletleri ve Briand hakkında çok takdir

ıarı bağlı hayvan boğulma kuşkulandırmak tehlikesini göz kar davranıyor. Bu iki mühim 
için kurtulmağa beyhude önünden kaçırmamak lazımgeli siyasi adamın konferansta ko
ırken değirmenci ile oğlu yordu. !ay kolay mücadeleden vaz geç 
vgaya tutuşmuşlardır .. ! Lloyd George bu fikirleri İs- miyeceklerini söylüyor ... 

Hursada bır kreş açıtll C--·-·~--ı Bugün 
lngllterede - ---· 
Tahdidi -· ---

Harbin 
tasfiyesi 

tesl ih t 
Herkes ihtiyacından 

bahsediyor Borçlu Almanya ile alacaklıları a
rasındaki tamirat meselesi artk 
kat'i surette halledildi ve tarafeyinin 
muvafakatile tamirat meselesi hakkın Şimdiki halde ortada 
da tanzim edilen ve son ıeklini alan 1 h ti i f a n 
plan kabul edildi. Bundan sonra ala-
caklılarla verecekli arasında artık hiç bafka bir •ey yok! 
bir ihtilaf çıkmıyacak mr .. 7 Bahset-

Bursa, 24 (Milliyet)- Hilc'.li 
ahmerin himayesinde hususi 
muhasebenin 6000 lira nakdi 
muavenet ile Muradiye de fakir 
çocukların iaşelerinin t emini i
çin açılan elli yataklı kreşn bu
gün küşat resmi yaprldr. Umurıı 
rüesa ile-kesif halk kütlesi mera 
sime iştirak etmiştir. Vali B.in 
nutuk söyledi. Müteakiben u
mum Vilayet meclisi azalarının 
gazetecilere asri çiftçi mecmua 

sı tarafından bir cay ~iya et 
r!ldi.Zi raata müteallik hasbi 
!er yapılmış memleketimi 
ziraatin fenni bir şekilde te 
mülü, bi lhassa nebatata ariz 
lan hastalıklarla mücadele 
mek üzere icap eden tetbirle 
ittihazı ve bu hususta vila 
bütçesinin m üsaadesi nisbeti 
de azami muavenette bulu 
sı kararlaşmıştır. 

Dervi mek istediğimiz nokta bu sualin ce- LONDRA, 23. A .A .- Ö
vabı değildir. Burünlük söylemek is- ğleden sonra ~nfcrans murah
tediğ'.nıiz. ıey ikinci La Haye kon- haslan fıusU"Si bir i.çtima aktet
rr.~sınr r~I eden murahhasları~ mişlerdir, Beş devlet m:ümesil-

Sıhhiye muhasebecisi ta/lif edildi 
muzakerab ıdare hµauaunda pek bü- l • 1 • • 'h · 1 d" 
yük birer muvaffakıyet gösterdikleri erı tı:z ennı teşn ~ış. er ır. 
lıir taraftan söylenirken diğer taraf- M. Stımson, meınt.eketının hah 
tan da alacaklılarla borçlu anamda ri ihtiyaçları hakkında izahat 
adil ve makul bir sureti tesviye bu- vıeıımektıen feragat eylediğini 

ANKARA, 24. (Telefonla) - Maliye vekaleti 928 sene 
hesabı kat'ilerinde gayret ve faaliyeti görülen sıhhiye vekal 
muhasebecisi Yahya Naci Beyi takdimame ile taltif etmiştir. 

lunduğunu söylenmesidir. b J · · A } 
Ala aklılarla bo 1 d h. eyan ey em.ıştır. vustura ya 

c rç u araırn a ıç K a<l 
bir kin ve husumet kalmasına mey- ve an a murahhasları da ay 
dan venniyecek bir itilaf tarzı bulun ni veçhile hareket etmislerd1r. 
duğıa iddialanna kartı iki zıt, fakat Bundan sonra M. Tardieu söz 
tiddetli itiraz vardrr. Bu itilafa ıid- alarak, Fransız b:ııhriyesinin şu 
d~tle muhalif ot:mt~r ikiye aynlryor: veya bu ni,;he ....... bul d Im 
bır lcaun var ki mılletler araaındaki , . ··= un uru a 
mün.asebab galibiyet ve mağlôbiyete smı ıcao ettıren esb,o ve ava
göre ölçerek bugünkü Almanyaya mili tadat etmi"t ;r. Mum'lileyh, 
kartı da niçin on sene evvelki mağlôp ile tarafı su ile ihata edilmis o
Almanyaya zorla kabul ettirilen ağır lan 12 milvon kilometre mü-

[ -----------------------:J_ SPOR.. ~ ~ 
Dünkü lik maçları 

••••• 

tartlarrn harfiyen tatbik ettirilmedi· ! L ı. · ._ · 1 

Fener: 3; 1. Spor: 1 sayı aldt'ar Galat 
saray ile Besiktas 1-1 berabere kald 

-· · ah t ıtır' ·ı di"' · Loı· 1 rar,,,aı me~~ · ıava ve 60 mı von 
gını. y u e ı eme gını na a an a.. .. .... . .. ... 
mak iıtemiyenler .. Bu smıf, umumi! nufusa m~ t·k olan mustemlekat Stadyom her zamandan ka-
harpten galip olarak çıkbktan aonral imparatorluğunun ink;~afı lü- !abalık. İlk devrenin son iki ma 
maglup için hayat haldunr zorlatbr· zınnunu hatırlatmıstır. M. Tar- çı yapılacak. Fenerin' !bu sene 
mak isteyen yerl~~de g~rülür. dieu. söziine devamla demiştir ilk devrede Galatasaray ve Be-

Buna karşı dıger bır sınıf da var kı" F 30 b' kil iık • 1 
k; o da mağlübun iıter istemez kabul .! · ra.nsa . 1.n . ometre tu- Ş taş~ mag up etmesi, bütün e-
ettiği her ıeyi mümkün olduğu ka- lundfi!n sahıllerım nezaret ve hemmıyeti dünkü Galatasaray 
~r lcaa bir müdd~. zarfm~a atarak terassü~ alt.mda , bulundurmak /-Beşiktaş maçında temerküz 
bır an e':'el aerbes~n h~ek~bn~. ka- meobıırıyetındedır. Ana vata- ettirmişti. Zira Galatasaray'ın 
zanmal d' "ş1 _lazdı?'A1°1dugundu ılerı ,sulrhe~ nrn filosu mecburi surette mü- Besı:ıktaş karşısında ademi mu-
er ır. ım ı manya a, mea u u- f "k b l akta.:r V b' • 

kumetin vaziyetini müıkilata sokmak tıe ern u unm uır. c ır vaffakiyete uğraması, hatta be-
iateyen, tahrik.it yapan sınıf itle bu harp zuhurunda tahassut ede raıbere bile kalması, Fener'in 
fikre .. can ~eri~orl:ı-r. . bil~esi «ci.~ bircok günl:rin ~ şampiyonluk ihtimallerini ka-

.. Şupheaız ~· milletler . arası.ndaki mesı ve dı "er devletlerın tahtı ti yete götürecekti. İşte Galata
munaa~betlen kuvvetlendınnenın yo- idaresinrle bulunan tehlikeli as -B 'kt m b .. _ 
lunu eoateren ne onlardır, ne de bun- • . . . . ~ray eşı. a~ .. açm~ ,.um~ 
lar ... Yeni bir Avrupanın temelleri kerı yolların takıp ~ılme;n l- hım hususıyetı uç kulubun bu
atrlmak istenirken "harbin tasfiyesi" cap eder. Ana wıtanla denız a- tün tarafdarlarını stadyoına to
sözü mana11z b<r lalcrdı olarak kal- sırı arazi ara~ındaki münakale plamıştı. 
mamalı... hatJ,.nnrnyekunu 3850 mile ha- İlk F b h .

1 
t 

l. • • kta b kt · maç ene" a çe t e s-
ıe; otma ve ıı no aı nazar- b 1 S d Ad'! 

ispanya - Yunanistan d F t ·ı d tan u - por arasın a ve ı :m ransa ngı tere en sonra B . h k r _. al d 
ATİNA, 24, A. A. - İspa

nya, Yunanistan dostluk ve ha
kem rnuahedş imza edilmiş
tir. 

ilkinci gelmektedir. Askeri nok eyın . a em ıgı tın a ceı:e-
tai. nazardan Fransa müstem- ~an ettı._ Fener tıak.ımı Cevat 1s
lek~t imoaratorlu/funun herhan tıs~a ed~lm~ ~artıle geçen haf 
gi bir noktasına icap eden kuv- ta~ı şekilde ıd!: İlk d~vr:e ~u
vetleri sevik edebiLmı-k icin ba- mıyetle F~er ın h~ı1!1ıyetı al 

Alman Devl~Batıkası müdÜf'Ü hri kuvvr.tıine güvenebilmesi la tın~a geotı. Bu. ~akımı yet de".· 
BERLİN, 2f. A. A. - Na- zımdır. Binnetice münakale hat reı:ın~e Fener ikı şayı kayde~ı. 

zırlar meclisi 'fevkalade bir içti- tarının muhafazası Fransa icin İkıncı devr~.e .!stanbul Sporu 
ma aktedereık M.Schacht'ın şa- emnivet sah;ı~ında havati bir daha canlı goruyoruz. Bu can
hsi siyasetini tald>ih etmiştir. mesele teskil eder. Fransız hhk, ?Ieyhleri~.e ".~~l~.'bir pe

Meksiko ile Rusya 
ba hri vesinin ihtı;yaclarını tavin naltı ıle Fener m uçu:ıcu sa~sı 

· bu yıaryılmış olmasına ragtnen, gıt-

MEKSİKO, 24. A. A. - Hü 
kumet, komünist nümayişleri 

dolayisile Moskova'daki sefiri
ni geri çağırmıştır. 

eden dMTamlı unsurlar ıste n 'k b" hak' · ki' · 
l"r<hr. Bu ihti vaçlar bir niza ve h ~e 1~ ımıyet şe ıne ın
ihtilif vukuunda mPmleketin kıliip edıvor. Bu esnada İstan
valnız b::ısına terkedıilmesi ve- bul Spor'lular da bir ~avı. yao
v,.hut JT'iitecavize karsı tensik trl~r. J?a~a sonr~ vazıy~tı leh
edilmis bevnelm;lel bir tesriki lerıne ınku;:ıf l'~tırecek hır sayı

A vusturalyada yanardağ 

BATAVYA, 24 .A .A. -Kra 
katua yanardağı korkunç faali
yet alametleri göstermektedir. 
Volkanın fethasından a1evler, 
cesim kaya parçaları vegazlar 
çıkmaktadır. Yanardağın indi
fai bir takım gürültülerle müte-
rafiktir. r 

Avusturya 
güzeli 

me.o;;ı;ve P"Üven,..h;lmesi sikların 
dan h: rinin tahakkukuna göre 

lm•ilterenin ihtivacları 
M. Mac Donald. ihtiyaçları 

nisbi bir şekil ala.bilir. 
nı kendi pıivasalarından tooarik 
edemi ven kücüık bir adadan i
i'-'lret b11l11nan İne:iltı-re irin 
frı<>ıiliz f;1,_.,ııınun havatl bir me
sele ol<lu l!:unu ehemmivl'tle 

1 ı'·avrlP.ttiık1ı•n ~nnra demiı:tir ki: 
tngiltere kP11disi icin zaruri o
J-.on emrıH -.,.Jfunr.ti diapr memle 
ketler filnlo,rının fıwi\tı-revi ;ıh 
• · ka edemivece1<:Ieri hakkında 

ı ırnt'fhir ·k:ma"t ve itm;n~na sa
l hip ol<lul!:u h~.lde muhafaza et
mesi Iazım<'"l'lir. 

ftalv:.n fikri 
M. Granni . ft,.ıv,.nın te«liha 

tının mümkiin nJ.rl,\P'U ka~hr ta 
hrlidinP razi olduannu ve fakat 
·knvvctlerinin hl'rri Avnm" dev-
1-tlerinin h.-rhane;i biri«inin 
lc•ıvvetind "n c1Hn "imasını ka
bul ...ı .. miveı-Paini bPvan .-t"'lis 
vP : "rlPni:>. bizıim hayatımız
dır" demistir. 

1 

T:ınonvımrn ümitli 
M Vak~t~"''i. konf Pran<:ın 

v~~inP"t"n'rla h:ı.~\,.rrm; ohn t~h 
d;,ı; tP«lih;ıt e«Prini ikım;ı\ l'de-
ceö-; ;; """ :~:,.,; l ?h::\r r~ 1le-..rnic:.tir. 

J .ONDR/\. 23. A .A .- AmP 
Avusturya dılberi ri'kadan avdet l'den cf'n.eral 

~mı.rts, Plymouth'a vasıl olmuş 
Viyanadan yazılıyor:- Avus l tur . 

turyada yapılan güzellik müsa- LOl\TDRA. A. A. - Lnndra 
bakasında !ngenberg namında ı;.ıo.hrimini bu aks;ım bahri kon
bir krz 930 güzeli intihap edil f Prans 1""11r~hhıı~1"rı serefine 
miştir. 750 ki~lik bir zivafıet vermis-

Matmazel İngenberg bu sene tir. SPhremini, konferansın mü
yazm Cenubf Amerikada yapıla vaff~lcivPtiın~ dadenuş olmus
cak beynelmilel dünya güzellik tur. M. Tardieu. cevap vererek 
müsabasmda Avusturyayı tem- konferans mur;ıhhaslarma iti
sil edecektir. Bu büyük müsa- mııt f'rlilm,.sini istemistir. 
baka Rio de Janeiro şehrinde M. Mac Donald, konferansın 
tertip edilecektir. vazifesini ifa etmek icin hüsnü 

Avusturyalı dilberin çok gü- nivetle çalışacağım beyan et-
zel olduğu irMia ediliyor. mistir. 

yı da kalenın h•r metro mesafe
sinden k:acırdtlar. Maçın geri 
kalan kı.-;mmda Fenere sayı fır
satı vermiyen'gü:rel bir müda
faa oyunu göstermekle beraber 
sayı da yapamadılar. Bu suret
le macı 3-1 kaz;ın"n Fener ilk 
devreden n;ımağlup ve 15 puan 
la çıkmış oldu. 

Galatasaray - Beşiktaş 

Sıra çok mühim ve her kesin 
ibaşka baska düsünceler altında 
merakla beklediği Galatasaray 
JBesiktaş maçına gelmişti. Be
şiktas'm geçen haftaki şuursuz 
ovunla Fenere karşı 0-5 mağlu
biyeti üzerine Galatasaray'ın 
- vaziyetin ehemmiyetini de 
göz önünde tutarak - en canlı 
oyunlardan birini göstereceği 
zannediliy-ordu. Halbuki oyuna 
bir akınla basladıktan sonra, 
daha ilk dakikalardan itibaren 
cansız, gevsek ve ne yapmak is 
tffllilrli i?;i bilinmiyen bir şekil 
verdiler. 

Beşiktaşm vaziyeti 
Buna mUkabil Beşiktaş açık

larla daha makul ve seri bir o
yun tarzı ihtiyar etti. Bu sıra 
tarda Galatasaray'ın ·kalecisi A
vni iki hatırı sayılır tehlikeyi 
bertaraf etmeğe müvaffak oldu 
Galatasaray'lılar vaziyetin ne
zaketini anlayarak, bu maçı ka
yibettikleri veya berabere kal
dı:kıları takdirde ~ampiyonluğa 
katiyen veda etmeleri lazımge
leceğini düşünerek fazla gayreot 
sarfedeoekleri yerde mevsim 
zarfındaki en fena oyunlarinı 
oynayorlardı. Hele hücum hat
tında Necdet ile Latif durgun 
ve cansız oynamakta sanki bir
birile yanş ediyorlardı. Galata
saraylıların hesabına bereket 
versin ki Beşikta~lılar müsait 
vaziyetten istifade. edemediler. 
İlk devre ~·hr sıfıra beraberlik-

le bitti. 

ikinci devrede 

İkinci devrede Galataısaray 
biraz daha canlı oynamakla be· 
raber ilk devrenin bera:bere bit 
miş olmasının verdiği asabiyet
le oyuna bir türlü müessir bir 
cereyan veremiyordu. Bu esna· 
da Galatasaray kalecisi tarafın. 
dan 'kale çizgisi üzerinde tevkif 
edilen tıopun, hakem tarafından 
~ateye girmiş sayılması Gala
tasaray ın vazıivetini berıbat et· 
ti. Geri kalan 25 dakika icinde 
Galatasaray bu haJ!<sız saymm 
vaziyetten kurtulabilecek miy
di? Galatasaraylılar artık bu 
gayretle cynuvor. Fakat muha 
cimleri iyi bir kombinezonla 
Beşiktas müda-faa-ıını müskiil 
bir vaziyete düsürebilmekten 
uzak. Ovunun sonu yaklasmış, 
halk sa.hanın etrafına rlolmus. 
On d;ık'ka kala iki Be•' s 
mü<lafiinin kale k ind e yantı~ı 
favl alevhlerine 'bir Pffialtıva 
ve binnetice bir sayıya malol
du. 

On dakika var: (f::ıl:ıtasaray 
son gayretini sarf~rlivM ve son 
ılmzunn ovnuvor. tlu rfakika ka
la galibivl'lti temin ed..,.,.k sayı 
frrs:ıtını da kacırvlr1,.r. Nihavr.t, 
Galat"""r"'v'm mıığluo olm::ı<Tı 
hak eTt;a; bu maç 1-1 berabere 
neticelendi. 

ikinci takımlar 

İkıinci takımlar am<1md'l'ki 
maclıtrda FenPnhahce İstanhul 
Soor'u 4-1, Gahtasarnv da Be
şiktas.'ı 3-1 mağlup ettiler. 

İlk devre Mf'ticesin<le birinci 
t:ikım\.;ırda Fener 15 puanla 
bıısta Galatııs'lr;ıv ve Besiktaş 
12 sPr puvanla ilrinci R"elmPkte
dir. İkinci tııkımlarrl'l io;e Gala
tasaray, Fener Vf' Resiktaş 13 
er puvanla baştadırlar. 

S. G. 
,. " * 

Kayseride bir maç 

KA YSERt 24 (Millivet) -
Silavyanin eski antrl'nörü Bnh
nerin idare.<ıindeki NiiTrle tıvkı
mı bul{Ün Kaysel'i Lisesi futhol 
cularına bice yedi ile nıııP:!Up 

Ekrem 
•••••• 1 

ispir kaumakamı 
öldürilldil 

İspir kazası malmüdürü hak
kında kaymakama vaki olan bir 
ihbar üzerine keyfiyeti tahkika 
giden kaymakam rcfaketinde 
jandarma kumandam olduğu 
halde malmüdürünün nezdine 
gittiklerinde malmüdürü silfilı 
çekerek ateş etmiş ve kayma
kam aldığı yaralnn tesirile der
hal vefat etmiştir. Jandarma ku 
manqanr da ağır surette yara • 
lanmıştır. 'Malmüdürü yakalan
mıştır. 

--O-· 

Adanada cinayet 
Adanada feci bir cinayet ol· 

muştur. Mustafa oğlu berber Zi 
ya Orman baş müdürü Hüseyin 
Hüsnü B.in zevcesi Fatma Ha 
nrmı sağmemesi üstünden bıçak 
la vurarak vefatına sPbebiyet 
vermiştir 
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iüCd3Yistihs81itımız günden güne iyileşmektedir; Uç, 
senedenberi bu kadar bol ve iyi mahsul alınmamıştır. 

•• or 

t,611,075 Ton 
Geçen senenin 
buğday mahsulü 

Mllnahaşa uzadıkça 
uzadı! 

Emanette 

Dispanser 

Emanet dispanserler 
açacaktır 

O•• d h Eczacılar cemiyeti idare he- netçe de anl_aşıl~ış _olacak ~ı 
fl Ü fil ÜZ de ki S e fl ele f a a yeti azasından Nizameddin B. bu se_ne şehnn munasıp yerlenn 

bu hususta diyor ki: de dı_sp:ınserler açmağa karar-

ı• yı· h 1 1 nacaktır -· Eczanelerin tahdidinden • vennıştır. ffi a SU a l • • • sonra ilaçlar pahalanmış değil,! _Bu s~ne. ihtiyaç kısmen tat-
- -- ucuzlamıştır. Yalnız kambiyo mın edılmış olacaktır . 

Bir kaç senedenberi fena ne- istatistik/ere göre farkı dolayısile mahdut bir kı- -<>- . 
tice veren buğday istihsalatı- İstatistikler gösteriyoı; ki l sm ilaçların fıatlen artmıştır... Bozuk ta ksı ler 
mız bu sene yüzümüzü güldure memleketimiz dahilinde ekım- Doktorlarla aramızda tabı.• Evelki. gece seyrisefer tarafın 
cek derecede ve ümidin fevkin- lik arazinin nısfından fazlası bir rabıta va;dır. Bu rabıtayı ıh . dan otomobiller sıkı bir kontro
dedir. Geçen senenin mahsulü buğday zeriyatına tahsis . edil- lal edec_e~. hır eczacı tasavvur la tabi tutulmuşlardır. 
Yalııız _ mi~tar itib:U-ile.: . rand: miştir. Türki:ı:'ede ~akriben ~~emey•z: • , Bu kontrolda zabıtai belediye 
man cıhetınden eyı degıl, aynı 40 239 ooo donum arazı ekılmek 1 evkıf/ıa11egı lejı . • · memurlarına polis refaket et
z~anda mahsulün cinsi i~iba- tedir. 'Bunun 21 küşür milron Müddei umumi muavinler ı- miştir. Kontrol sehrin muhte
nle de her senekinin fevkınde, dönümünde sırf büğday_ z~rıya- den Ragıp B. ile t abibi adli En: lif noktalarında t am üç saat de 
dolgıın ve beyazdır. tı yapılmaktadır. lstatıstı~l~r ver B. evvelki gün tevkifhaneyı vam etmiştir. 

Son yapılan istatistiklere na- buğday zeri yat sahasm!n gıttık 1 teftiş etmişlerdir. . Bu sıkı teftiş neticesinde! an 
zar~. geçen buğ~ay mahsul se- çe genişleme~te oldugunu da Enver B. mahkıl~ların vazı- cak beş buzuk taksili otomobil 
nesının re~oltesı 1,611,~?5 t~.n- göstermektedır. yeti sıhiyelerini tetkık, Ragıp bulunmuştur. 

lstanbul cuma günleri nası!_ eğleniyor? 

Eğreti ata binmek istemedik 
Davet edilmek başka, davete icabet 

etmek gene başkadır •• 

dur. Bu mıktar mahsul uç, ~~rt Zirastle me§gul olanlar B. de diğer taraftan mevkufla- --o--

~ened.~n beri alını_namak~ ~~ğ_ I Memleketimiz de buğday ze- rm arzularıniı tesdbit e1tmiştir/. Bentlerin tamiri Düı, .:-ece bizim balonun da- Bir başkası da şunları söyle-! Ah sesi.. ni .. 1 
d u mı ~ e~velkı sener:n t riyatı mühim bir kısım halkı a- 62 Sall ye e ıraş vetlileri arasında ben de var- di: Sesler 

0 
kadar sun'ı ki k' 

k a~ m; ~u~unden lOO ın on lakadar etmektedir. Türkiyede İstanbul berberleri arasında Şehremaneti, Büyükderede- dım. i>.ma, yalnız davetlileri a- - Geldik, görmedik ve gidi- bir gramofondan gelir gibi. • 
a Öar .. az __ adır, . 1 d ziraatle ı,752,000 kişi meşgul son günlerde bir çabuk tıraş et- ki büyük bendi tamir etmeğe' rasında .. Baloda bulunanlar a- yoruz. Dışarının serin havası, Fakat bu şarkı lan ayık kafa 

numuz ekı mahsu evre- s h · · nu"" fusun başlamışt H lb k" as d d · ·1 Çünk" •• l"- ·· · d k" ukl • ld S sind b " r· ·· _ olmaktadır. on ta nn . mek merakı çıktı. Yapılan tec- ı. a u ı son zaman r ın a egı . · · uma wu uzenm e ı uyuş ugu a ı. a dinleyen bir ben varım .• Hem 
fevk e Uı~g~~y hamahsu ;:rı.un k bize gösterdiği bu netıce ço_k rübelerde bir buçuk dakikadan !arda sellerden dolayı bendin 1ya •. davet edilmek başka, dave- atime baktım daha 10,5 ... Bu ı ic;miyen yok. Her kafadan 
f d a e ır 1 0~~d ıgı :1 h - mühimdir. Ziraat işlerile geçı- evvel tıraş etmek kabil olmadı- ı bir kısmı hasara uğradığı için ite ıcabet etmek başkadır. saatte eve dönemem ya. . Yürü kan sesler birbirine karışıp 
fır le-! geç:n se~~ :n d~ a nenlerin memleketimizde 5-!' ğınr anlatmıştı. Fakat son yapı- tamir masarafma 30 bin lira da . Perşembe akşamı matbaada yerek Alharnranın köşesinden lukta dalga dalga oğulduyı 
da~~ a~agr;ıuh ~ :1a.ıcae- milyon kişiden aşağı olmadr~r lan bir tecrübede Nuri ef. na- ha sarfetmek lazım gelmiştir. hır arkadaşa sordular: büyük caddeye çıktım. Arada bir kendini tutamay 

darı e e .. ıtar.hau usus at::ı te= anlaşılır. Bundan bilhassa bu~- mmda bir kalfa 62 saniyede tı- Bu tahsisat, cemiyeti beledi- - Baloya gelecek misin? Kaç zamandır söylerler ve coşanlar da var ama bereket v 
ve mu ssıs zav · " şanlar en mu- k k k t f d ·ı · · T · G •J.m k · t d" m h ' th" · d' min ettiklerine nazaran 1930 se day ziraatıle ugra 

1 
raş yapara re oru ırmıştır. ye ara ın an ve;ı mı~tıı::... amı .~ c e ıs er ım ama s o- atta me ını de ederler ı: sin gürültüye gidiyor. Ne sus. 

nesi buğday mahsulü iki mil- him yekunü tutm~~ta?h r 1 pro- . ~ rat, evelce tahmın edildıgınden km~m ~ar. . . - Mutlaka gitmelisin. . Mü- ' belli ne bağıran belli ne din 
yon ton kadar tutacaktrr. Bu- ' Hükılmetin yem ıst~ dsa ·ra- l0n :-:ı dah~ fazla uzayacaktır. Emanet en ayanamadrm: kemmel saz, kadın hanendeler" ! yen belli .. ne de he~bmı b 
n .. .1 ' bJ.a " hü gramında bilhassa bug a;ıı:_zı_ f,'ı1 I tamıratı yaza kadar ikmal ede- - . Oynayamıyan kıza oyna Nefis içki .. dehşetli kalabalık. ' ı b ll' B" k"" d ... .... d .. 

un uç mı yon tona ı gına . d pılacak muhım ".:'lJ cekti dem ı~ler yerim darı demiş o- Ö .. d k b b 11 en e ı. ır or oguşu ur~ 
kılmet sarfı gayret etmektedir. ati üzerın e ya d" Ziraat - ı r. "b" • . d . d ' nun en geçer en u a an di}•:ır Başım zonklamağa b"• 

. 1 k dedilmekte ır. - =-="" -o-- nun gı ı senın e yeıın ar ga- d bal! d tan"f edı"len yer . . -. Buğda ziraatimiz ziraat ha- ış er ay · • "lm s· de Z İ •• •• d · ıra an ıra • ı dr Garson bulup ta bır şe 
Yatrmızd: mühim bir mevki tut aletlerinin as.rıl~şt'!ı e ı arure yUZUO en itfaiyenin ıslahı lıba .. H . . . de oturup birkaç kadeh bira al- . . l olsa dun sıv 
mak dır ayrıca ilave edılmıştır. ----- - ayır dedı, benım yenm mak arzusu içimde uyandı. Ka- ısmar.amamı~ Y ' 

ta · Bir genç kendini .. İtfaiyenin ıslah ve t~viyesi değil_ yenim dar.· . . pıdan bakarken garsonlar etra- şıp gıdecektim. . 

d . tt ıçın ~azırlanan projede bılhassa Bır başkasın:ı ~a aynı sualı fımı aldılar. Doğrusu pek ikram .. __ Neyse. g~son ~eldı. Ben 
enıze a 1 şehrın muhtelif yerlerinde ve sordulardı. J?edı kı: . cı adamlar. Kimi sırttmdaki pal o!1':1mdekı bırayı bır yudum 

Tahir isminde 18 yaşlannda en lüzumlu taraflarda su depo - yaılahı, danışmadan bır toya el attı, kimi elimdeki bas- bıtirerek dışarı fırladım. 
• .. •• •• _. bir genç dün Arnavut köyünde lan vücude getinneşi. zarureti şey dıy~mem. tonu yakaladı ve bızı dertop c- Dışarda sıra sıra caddeyi 1 

Sanayi bankası ıniıdurunun ~kıntI burn1;111~an kendini _de- zikredilmektedir. Bu depoların - Kıme danışacaksın? Ma- dip içeriye soktular. tan portakalcıların sesi: 
f • nıze atarak ıntıhar etmek ıste- en küçüğü 30 en bilyüğü 60ton dama mı? _ . Salonun ortasına doğru iler- - Portahal ... Eyyisi.. pc Ankaradaki temasları ne ıcesı.. rniş LSe de etraftan çabuk yetişi olacaktır. - Hayır. ·_?aı:ıışacagrm kim- !edim. Size bu salonu kısaca ta- tahal eyyisi .. . 

- · B Rus aya ihra- lerek kurtarılmıştır. Yapılan Cihangirde büyük bir depo se, kad!n degı~d.ır. , ., rif edeyim: İçlerinden bir tanesi de: 
İktısat Vekaletile temas et- , s:ıdet~r ey, ul :lmak üzre tahkikat neticesinde zaruret yapılması mukarrerdir. - K~İ- olabılır yanı. Birkaç yüz masa ve masala- _ Portahal ekşi.. diye ba( 

mek üzre geçenlerde Ankaraya cat ~şlerı.f me_şf ti vaziyeti saikasile intihara teşebbüs et- Diğer depoların yerleri de teıs - Ha a anlıyamadm mı ca- rın etrafında kadınlı erkekli bir nyordu. 
giden Sanayi ve maadin Banka- teşkıl edık~n -~ı; e n aben kısa- mek istediği anlaşılmıştır. bit edilmektedir. Bir çok yerler nEıfm. d .. uedşhur Şe~un Barbut kalabalık. İlerde büyücek bir Tuhafıma gitti: 1 
sı müdürü Sadettin . Be. Y dün hakkında ı sua e cev Kara<rümrükte yano-ın d "hb t ı f ı en ıye anışacagım. · · sahne görünüyor Sahnede çal 

ca: /:"> - ı-.. e yangını ar .e e. on an kon - Desene eğreti ata binecek kı ·d. ki k d - - Ayol dedim, portakalın ' 
tehrimize avdet =ştı~a Ban "- İhracatı Ruslar yapıyor- Evvelki gece Karagümriikte masına karar venlmıştir. Kadı- sin, grckve ~r _er Y~.ğı ~e z a ın. şisini kim alır ki? _ 

Sadettin Bey, .. ara k' ve lar. Şirketin vaziyeti hak~ında şişeci İsağm evinden, mangal- k~yünde y~prlacak olan yeni it ..:_ Tez iner .. derler ama a- b en ıçen gır ı ım k z~ Biraz c..-vel çıktığ-nn birah 
kaya ait bazı mesaılı ta ıp b t söyliyebileceğim bundan ıbaret dan ateş sıçramak suretile yan faı1ye gaı:Jınbın 1da planlan ha- damcağız pek ala yasak savu- şaraye1ya ~:ş~7!:q1a::I:: am ır nenin kapısmı işaret etti: 
btaç ettiğini, Bankaya me~ u tir. Ankarada bununla meşgul gın çıkmış, evin üst katı yan- zır anmaga aş amıştır. y O rbab bil"" f d" 
f b "k l ·malatı ehemmıye- · · s E 1 . . . yor.· . Duymaz mısın şu kalbimin - nu e r ur e en ı. ?- n a arın ı _ h ··ku- olmuş değilim." demıştır. a- mıştır. v eşyası 00 liraya sı ~undan başk~ ıtfaıye müdüri Sözün kısası biz eğretı ~ta sesini M. S. r 
li surette arttınl~.1t;_ını ve e~ te- dettin Bey, Bankaya merbut gortalr olduğu için tahkikat ya yeti Emanete bır rapor vererek binmek istemedik. Dar elbıse 
tnetçe muvafık gorule.n y apı- fabrikalara verilecek primler pılmaktadır. sinema ve tiyatro gibi umumi ile ve hele dar kese ile baloda 
sisatm da zamaı;ıı ~elınce Y meselesini de takip etmiştir. 7 Y ::ışında çocuk yerlerde de behemehal vüs'atle eğlenmek çaresini henüz keşfe 
lnı: ~"mı söylemıştır. F "k·· .. d d . . y f . . b . d b" .. . . . uk D -· 1 .. erı oyun e emırcı usu n nıs etm e ırer su deposu demedigımız ıçın tutt aru -

NlatlltJat }>alosu efendinin kızı, 7 yaşında Şazi yaptmlması ve muayYen bir bedayi'de "Yahudi" nin seyrine 
Fl:onoml ment yanan bir mangala sokula müdde~ zarfında yap.tırnuyan- gittik. Yahudi görmek iç~ Te- Artılı evlerden çay, kahve kalktı. Pekmf 
{J k- resi Mevsimin en kibar rak eteğinden tutuşmuş, vücu- tan sınemalarmın ışlemesine pebaşına kadar yorulmaga ne urubu ve· .. iligor '<la ong balosu oldu dünün bir kısmı yandıktan son- müsaade edilmemesi istenmiş- hacet var diyeceksiniz? Haklısı Ş "· 

.~8 ,1 nyı· erbabı b l lki ge- ra vefat etmiştir. tir. nız ama bu Yahudi, bizim Balat Diyerbekirden yazılıyor: - hulasa her yerini hiç boş bir y 

.._, a Matbuat a osu evve Yahudisi değil. . İngiliz Yahu- Bütün bir muhitte günün en mü bırakınıyacak surette doldur. 
şi!,(fı)ett: hazırlan~~or. ce Maksimde verilmid·ş ~ ~::~ 1111 1-ÇI disi... himveenhassasmevzuuolarak memur ve yerli hanımları ur. 

Ticaret odasnın sanayı _ışlen ha kadar devam e en u . . JVI. aarl/ c.e Hulde, babayani tavırlı iki yerli malların temini revacı te- mi müfettişlik başmüşaviri M 
le pdc uı;r. şmama.sı san?-yı erba pek parlak olmuştur. Şeh_rımı: adam artistlerin resimlerine ba lfıkki olunmaktadır. Nefsi Di- mtaz Beyin refikası hanını 
bnın Ş"ık~yetlerinı mucıp olu- zin en yüksek ve kibar aılel~rı Ekalıı·yet mekteplerı· karakmutaleadabulunuyorlar. b k" d k t m riyasetlerindetoplandılar •. Nıı - matbuat balosuna iştirak etmış, ' f f . . S yar e ır e mu ayye azasın 
Yordu. . . 1 t"gı""ni anlıya- Vasfi Rızanın otogra ısını i- adedi daha şimdiden beş yüzü tuklar söylendi.Bunda milli il i 

o..ıannı l:.ı seneki kongresın gecenın nası geç ı . · -- -- vasta bir tanıdıklarına benzet- tecavüz eden milli iktısat ve ta sat cephemizde, girişilen aziı 
b at madan çok neşeli ve zevklı bır 

d• s;ı,ayı erbabmdan azı zev. G Maarı"f ı·daresl ecnebı· ve ekalliyet tiler: sarruf cemiyetinin idare heyeti kfır cidalin ehemmiyeti bahse . 
b b. taknr zaman geçirmişlerdir. ece ya- B' lm · · idi H ı dah b" u •ı us•ısta kongreye ır . - ır e anın yarısı o, yarısı seçilmiştir. Riyasete Dıyarbekır . anım arımız a ır s 

. nsından sonra hır Fransız artıst kf 1 • 1 İ f • i k 
Vf"re" ekt~r. b d b' zat tarafından gösterilen cazibedar me ep erın e tış ett o.. valisi Nizam Bey kfıtibipliğe u- at kadar görüştüler ve ço ta ı 

San y• erba ın an ır . · · B" - Yok, yok .. onun kaşları mumi müfettişlik kalemi mah- intibalarla ocak binasından a:I 
k - · h seneye nazaran numaralar seyredılmıştır. ır I daha enli idi. . · d" ·· H · C d nldılar. Hanımlarımız verdik onı;rc~n er_ .. 1 d"kten ralrk balonun en çoşkun zama

1 
Maarif idaresi ecnebi ve ekal- tayin ederek Maarife karşı va- sus mıi ıiru aşım ev et, vez 

h:ıre-~•dlı olacki":~ınr soy e ı namda mizah muharrirlerimizin liyet mektepleri hakkında esas ziyetlerini müdafaa ettirmekte Köşede cıgaralannr içen üç nedarlığa Ziraat bankası müdü ri kararla evlerde çay, kahve i 
IO ra ıvor d h h kicilik bir grup arasında: ·· s··1 a lı"a mili" tu·· za ram etmek adetini kaldırdılı :~_ T·ı·ca .... t 'odasının diğer latif frkralarile bir kat a a. lı surette teftişatta bulunmıya ve albuki mekteplerini kendi " ru u eyman, za g • - · ı bal etesı adamla 'd · - Rejisör ııe demek kuzum! de Şeref, Ticaret odası reiııi Bunun yenne pekmez şurut 
bir is , ~ıi d: sanayi odasıdır, fa neş'ele~m~ş o an ~. gaz de karar vermiştir. n~a ı ı1;re ettırmekte ol- Manalı bir göz işareti: Mustafa Beyler müttefikan se- yaş ve kuru meyva veriyorlı 
kat oda daima ticaret odası ola neşredılmış, bunu ı;ıutetp Bazı kitapların bu mektepler dukMlan ~oylenıyor: .. . - Reji - sör .. anlamıyacak çilmiştir. Cemiyet, hummalı bir Senede verilecek muhtelif bal ' 
rak faaliyet g?steriy~r. Şikmdi- ş~ V

1 
e eğlentuc~li kotıyon ar tev- de okutulması gayri caiz görül- aanf Em~eti bu muhım ne var. Rejinin kız kardeşi.. fealiyet içinde mesaisinin hu- !ara mlisamerelere yerli kum: i 

k da ayi işlenne arşı zı o unmuş . . - f . noktay.a ehemmıyet atfetmekte Ne rejisi bu? . 1 h k" şından mamul ayni elbise 
ye a r ~ k d muamele Baloda bilhassa göze çarpan müştür. Dıger tara tan bır ta- ve teftışa~ını bu noktada teksif - Tütün rejisi değil ya, el- dutlarıru çizmış, ame ve a ı- gı"tmeyi kabul ettiler ziyaretl i 
n ey~P.tı.?l~ız bulı aıkar Ankaraya bir yenilik ve vefkaJ.adelik d~ kını mekteplerin Türk müdür etmektedır. bette tiyatro reJ"isi... kat sahasındaişe girişmiştir.İçti 
Vergısı ıçın ça ş~ • bize bir çok hanımlarımızın yerlı malarına her sınıf tliccar, sanat de yerli esvap giymesi kabı 
h~yetler gön?erdık. O~a. Bü mallarından yapılmış pek par- H k t h Birinci perdenin sonlarına erbabını davet etmekte, iktrsat edildi. Evlerinin yeniden alı:' 
~~ç yardım, bıle e~emıştbeır.bını" . la'k tuvaletleri olmuştur. Bida- '' are e '' sa i bi serbest doğru her kesi bir esneme aldı. inkılfıbmın hedefleri etrafnda cak eşyaamı yerli mamuJ.atn 
tun bu alakasızlıgm se nihayete kadar intizamı Bilmem kaçıncı tabloda hemen kendilerini tenvir ve yapacakla dan olarak alınıya karar ven 
kongrede soracağız.,, yetteuhn faza eden bu balodan -- ·--- uyuklamryan yoktu. Arkamdan nişleri izah eylemektedir. ler. 

nı m a · Yapılan tahkikat bir ses: Pek yakmda aza adedinin bl Diyarbekir tiiccarlan mevc' 
. -o-- davetliler son derece memnunı- 10 SOn - Bu gece buraya gelenlenn· · ka ,. et! h · · t ali · 
I · ı· d f: la dır ni tecavüz edeceğı t ıy e er nevı cıns en m ar sıpa 

5 l'gı iZ en az yetle aynlnuşlar · SftfhaSJndan De anJ&SJfJyOf? evinde yatak yo~t1!- galiba?.· limit edilmekte olduğu gibi, ettikleri gibi tesgfıh sahipleri., 
Kambiyo borsa~r ba.~ar~ Maslak volu - Ne demek ıstıyorsun? cemiyetin almakta oldulu ka- vuıtai imaliyelerinin tevsi et· 

•arraflara bir tamım gondennış · M lak ·1 ta- - Öyle .Y~ y~tak olsaydı, U· radarla memlekette daha şu- fmda hararetli hazırlıklarda l '
1 tir. Bu tamime göre banka. ~e . Şehremanetı,. a ~u i ı e et- . ''.!l.~r~et" gazet~i sahibi Suat .TuhBin B. şehrimizin maruf yu~lamak .ı~ı~ ta buraya kadar mullü teşebbüslere girişeceği lunuyorlar. ~I 

sarraflar müşterilerine 5 İngıli~ tın>::~ arasındaki y~ır !~ahar bır tutun tıcaret'.1'1.es1;Ild~n, gaze;e~ınde neşriyatta bulunacağın gelirler mı idi? muhakkak telikki olunmakta - Dil 
lirasından fazla para verecekten meıp- kararlaştırmş ak .. re im dan b.ah~derek ıki .hın lır~ aldı~ ıddiasile evvelki gün polis İkinci perdeyi adeta rilyada dır. nkil kongrele , 

1 
zatnan b" adres alacaklardır. da ınşaata başl~ uz -~ k müdnyetıne celbedılerek ıfadesı alındıktan sonra serbest hıra- seyrettin: Gözümü açıp etrafı:.. HANIMLAR ARASINDADA Fatih Himayeietfal kongı 
~u suret;~ banka ve sarrafların diden taşlan mubayaa edi e kılmrştrr. Yapılan tahlı:İ!!cata gör~ "Hareket" gazetesi bundan bir ma baktıgım zaman salon yan- si dün saat 15 te aktedilmiş 
ıhtiyac mukabilinde muamele t~~r. u • u .. u ..... u u•~. müddet evel mevzuu b~~?lan tıcaretane aleyhinde şiddetli bir yarıya boşalmıştı. Diyarbekirde, hanımlar ara- Kongrede g~en sene yapıl 
l'apıp -yapmıyacaklan anlaşıla- !eri Rizeye gelerek portakal ~-u ~akalı: yazmış ~e ert~~~ gun ?e bu ticarctaneye müracaatla para Gardırobun önünde şakacılar sında da, milli iktısat ve tasar- yardımlar gözden geçirilmiş • 
taktır. bayaasına başlamışlardır. Bını- ıs.te~ı~ ve verılm.~ıg_ı takdır~e neşriyata devam edileceği bil- dan biri yanındakine gülerek ruf mevzuu etrafşnda kuvvetli, ondan sonra yeni idare heye' 

-o-- ni l4 liradan alan bu şirket aldı dınnıştır · Bunun uzenne keyfıyet zabıtaya haber verilmiş ve anlatıyordu: canlı ve şuurlu hareketler var. intihabı yapılmıştır. 

R .. I'· t l{al laı·ı 1 g"ıg"ı m~llan Rus yaya sevket - evvelki gün bir cürmü meşhut tertip olunmuştur. Tahkikata - Bize, bu akşam güzel bir Geçen pazar günli, Türkocağı '* Eyip Hililıahmer kongı 
ıze -'or a .. . mektedir. d,eı&an;ı cdilmckiediı: Yahu<ij oyunu oynadılar. binasının aalonJ,.rmr, odalrını. si dün vapslmqtır. 

Trabzona Rur Şirk. mumesıl- •••••••••• ..... .:::...:·~· ıd!•••••·;.. _______ ., __________________________ _ 

Milli fabrikalarımız • 

Memlekette 

Diyarbekirde tasarruf 



. 
1 ,ı- ........... . 1 

1. . <t' 1 1''~ ~· o bize alışabilir. Benim gücüme - Aman bu ne güzeltcY ! de ve anında butmnak için icap ti ki, ıkamyon, otomobil gibi 
. al.. ~ n ~ t 1 altında ne biz &imokine ne de s~rmuş 1 çıkacak fesat ve pkavcti yerin-! Bu acı misal. bize öğııetıniş-

;,; 1 ~ · · lJ-;T ~ giden cihet, kucak dolusu para Nasıl yapıyorsunuz? eden kuvveti 1-2 saat içinde ye- hızlı ve kudretli fenni vasıta-
': ya yaptırılan bu kafir elbisenin - Çayın içine biraz konyak tiştirir. (bu da hava posta hat- lardan istifade için onlardan 

rın Umdesi "MiJJiyet" tir giyilmeden eskimesidir. Ayda biraz da limon koydunuz mu !arının varlığile mümkündür.) çok evvel, onları kullanacak H ütüt( Hi~~yc 
.J '(anunusani 1930 yılda bir lüzfun görülecek te si- olur size enfes bir punç! c - En hızlı ve kolay erhht penıonali elde bulundurmak la-

EHANE - Ankara caddeı~ mokin giyeceğiz .. Halbuki za- Bundan bir müddet sonra bu nakliye vasıtaaıdır: her hanği mn. • • 1 
ıoo Telıınf adresi: Milliyet, 1 .. manla simokinlerin forması zatin canı bir punç istemiş. Ka bir yerde çabuk ameliyatı icap · Oımm için Tayyarecilik de-

' 1 1 Telefon numaralan: değiştiği gibi vucutlanmızm da nama izah ctmİf: ettirecek bir hastalığa tutulan yince de, tayyareden çolk evvel 
lstanbul 3911, 3912, 3913 biçimi değişti ... Eğer mütemadi - Yahu! Bana bir punç ya- ve ya herhangi bir sebeple ya- onu kullanacak personali (bil-

' \ ' l 
!BONE ÜCRETLERi yen giydiğimiz bir şey olsa hem ptve_r! Kolay bir şep! ralanan bir mühim plısiyeti, haaaa pilot usta) anlaştlma

bedenmizin kılığını alır, hem Bır filcan çay yap, içine ya- ameliy.a yapacak doktorun lıdır. Hiç bir memleketin ba
de çabuk eskir, kurtuluruz. La- mn kadeh konyak koy, bir kaç bulunduğu ıehre ve~• doktc>- zardaki askeri tayy~ilifi Türkiye için Hariç için 
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kin hal maalesef böyle ohnıyor. damla da limon BJk getir.. ıru haatanm olduğu yel'C götü- seferi ihtiyaçlannı kapıyacak 
Simokin de memuriyet gibi. Bir Hadi yavnunl "eCCk yeglnc tuırh v•ıtadır.. da-ecccle dcğildjr ve olunu 
kaç sene sonra vucudumuza Kocaıını pek seven h.wnını ti - Ea hn1ı '9IC en kolay da. .• 
dar gelmiye baılıyor.. derhal puncu hazırlamıt ve ge- poeta ve pr<ıp4aııda VMrtaa- Ba ihtiyac:i esı iJi 1ıelllİJl ede-

Ben baloya gitmem. Hatt! tirmif, yalnu evde çay yok- dır: cek feY, ıdıril ıtayywecililill 
kendi balomuza bile .. Her keste muı, çay yerine kahve pİfİmıİI, İwtenilcn fiıkri, gerek gnete inldplıdır. . . lnJdtaf için de 
hani harıl sebebini eorar .. Şiın- bir titri~ fİICSİDİ nereye koydu- YC gerek başka tekilde, ineni- göstermek, göriinmek IAmn. • 
di fuut ve münucbet dlipnilf funu bi.lmedifi konyak yerine len yere, istenilen anda ulaştır- Hellnn mantılı aöziindcdir; i
iken bari söyleyeyim.. Evvell de ~ kadeh düz rakı koy- mak ancak tayyare ile "Ye bu da tittifinden .ziyade göıdlifüne 
kwlahah!r lfıkhaı dcfilim.. Çok m1'-. ~ da ~ imit. hava poetalarmı kurmakla in&DD" .. G6rmeaı allkadar ol
defa inumm bir tanceine güç yenne bir kaç damla halia tlzüm mümkün ~lur.. (Rusyada oldu mu. . 
tahammül ettiği adamlardan ve eirkeai ~~ve lrocaınna fu gibi .. )... • Tiirk halkına, Ttirk gençli
madamlardan düziliıelerlcsine ııunmuı .. Kim bilir adanıe:atız 2 - Tayyareler yarınki harp ğinc, her zaman tayyare kanat
raat geline hot bir fCY olur ~dar memnun olmuttur. Ah te: 1amu ıöetcrd>ileoek, bet- in 
mu ?Haydi senede bir iki defa evlilik ah 1 a _ En dehşetli taanız ve pervane gilrültiilerini duyura-
bu Hlzumauz azaba tahammül Ne aaadcttir! müdırf-ea ııiWııdırlar.. cak ve dolayısile Türk gençli-

' ,tJ, y&ZISI edeyim .. Beride diğer bir sebep FELEK b - En hızlı, en kolay, nak- ğinin yüreğini, ne olursa ol-
•••-mİlıılııllllB-•Blll var ki İ.z<ö.lcsi kabil değil. Anla- !iye (muhabere ve muvasala) 11UJ1 havada, bulutlar üstünde, 
"E b b ,IA./ tayım: Fenni bahisler vasıtasıdırlar. (Büyu .. k kuman- uçmak zevk ve heyecanını tu-

Başımı çevirdim ... 
Başnnı çevirdim... Sahibi genç, uzun boylu 
Emsalsiz güzeldi. zel bir erkekti. Yüzü güzü 
Çok güzeldi. içinde idi. Hendekte ölü 
Harikulide güzeldi... yatıyordu. 
Ve gözleri bu güzelliğin kuv Genç bir elini yaralının k 

veti ile parlıyor, yüzü bu güzel n~ koydu. Kalp işliyordu. 
liiiıt kudreti ile pmldıyor, vü- Şoförünün yardımi ile ya 
cudu, bu güzelliğin cazibesi ile yı otomobiline aldı ve son s·· 
bütün erkekleri kendine çekiyor le onu bir eczaneye götürd. 
du.. Yaralar pansiman yapıldı. 

Yolda, olduğu bir yerde mıh- lise vak'a hakkında mal 
lanmış gibi duran ve başını ar- verildi. Genci isticvap ettiler 
kaya çe·11rmiş, hayretten teker - Kaza nasıl oldu? 
lcpniş gözlerle uzakta meçhul - Bilmiyorum. 
bir noktaya doğru bakan erkek Spor otomobilini kull 
ler görür~z, ıüphe etmeyini.ı gençten "Bilmiyorum,. dan 
ki Cavidan o yoldan geçip git- ka cevap alamadılar. 
mittir.. Ca\'i<lan da, kazanın nasıl 

Güzel olduğu kadar da zeki duğunu anlıyamadı. 
ve hassastı. • • * 

Sanki hilkata, altı yiiz bin se Sekiz ay sonra ... 
ne sonra, şaheser mahlukunu iBr ;rüıı Cavidan Tarabya 
halkctmişti. gene bir otomobil ~eyrani ya 

Bu yirmi beş yaşındaki güzel ve gene yolun dönüm noktas 8 B l Ceıa '' Dedimya benim simokin dört danla .. h. lard ··h·m tuşturacak ve bu suretle cesur, 
1 ,., s· ·ı t ·ı·x- rı mu ım an a, mu ı . ı .. ~. 
· · t alo mevsimindeyiz ... bu mü beş senelik bir şeydir.. Lakin IVI ayyarecı 16 e yedere yeti.ştinnelk için .. )... j mah": ve. mcıs _cgıne ~ tal'.-
,. '•d>ctle size bazı mülihaza- yep yeni .. O zamanki vücudu- d E h 1 · h" meti' yMecılcrın çogalmasını temın ! d oX-ru c - n lZ 1 gen ız A • •ı t 

kız evlenmı!mişti. da sekiz ay evvel tesadüf etti 
Diyordu ki: spor otomobiline tesadüf etti. 

yapacağım ... Ne ereceye ma nazaran bugün daha dol- 5 nakliye vasıtasıdıırlar: [Erzak, edece~.y~gane vasıta sıvı ay-
ıı ar doğru olduğunu bilmem gonum .. Binaenaleyh esbap ba- Birkaç ay evci bu sütunlar- cepane yetiştirmek, ağır hasta yarecıliktır.. . . . 

ı ı ı ı:ıa manıf olan divanelikle- na ~.ar ge~iyor.. Ytl. başında da "Hava p06talarmm lüzum ve yaralıları geriye hinterlant- ı T. Ta. C~ıy.c:tı~ın. hav~ ~e 
! j c nazaran inanmak lazım ge- tecrube ettim berbat bır şey olu ve eheımniycti" başlıklı iiç ya- taki hastanelere taşımak .. ] spor ve kuluplerın~ ~çmak ıçın 

.llı:: İngilizlerin orta tabaka- yor, kabıma sığamyonım. Eğer zımda, hava poıstalarnıın ve do- (Bundan ileride gene bahsede-, attığı meşkur ve fılı adım 0 

dan itibaren bütün erkekle o simokini giyip baloya gitsem layısile "Sivil tayyarecilik in oeğiz) ı yüksek hedefe doğru atılmış 
lqam yemeğe· kendi ev- merhum N~. K~ ben- siyasi, içtimat ve askeri fa;da- Tayyareleri bunları icabında ilk feyyaz ~amledir.. Allah 
ıde-simokin ile otururlar - den ve benım sımokinin darlı- ları hak4onda dü~ündüklerimi- l.~r b"l _,_ muvaffak etsın. · · 

Adi h . k t·· .. il • d h be . im d dı" ~ "'°'iara ı ec= hale getirecek Ye~ı·ıko .. y. A RIZA • şe ır os umu e ye- gın an a n o a an yaz gı. zı· ao··y1eını·.,..ik.. · · d h " · · ~· amillerden en mühımmı c a-
yerlerse kendilerini çıp- " Felek her tıirlü esbabı cefa Muht,.rem İsmet Pş. Hz. nı·n 

l · . - zarrda kurulacak hava posta 
jhissederlemuş .. Mübalağa - sın toplayıp gelsin,. _diy.e .yazdı. geçen sene Tayya- Cem1·..,....; ı b. d b b h. · ..... .r ...... hatları sivil tayyareciliktir .. f fven ır ostum u a ıste gı maruf ~sr_a _benım_ ıç~~ bır kondrcsinde söylediği nutkun- 3 _ Bugün kurulan ve ya 1 Y anndan itibaren 

Mevsimin en kuvveti!, en beye· 
canlısı ve cidden görülme~e şayan 

emsalsiz bir harika olan kandırmak için "İngiliz b:Uo ~ave°:yesıdir .. Ç~nkü be- dan: " ... Yaşamak kudretinde kurulacak olan her hava hattı 
:ralı., Tavzend, Adada esa- nım sımokin. ~31? bır. cefa,, es hiçbir eksiklik ve gerilik kabul yarınki harbin hava personeli 
ayatı yazarken sabah kalı· ~abıdır. Y_enısı~. yapmıya da etmiyen Tiirk Milleti, elbette (pilot ve usta) deposudur; ve Tahtelbahir 44 

[)Smı da simokinle yediğini otedeı: ben tatbıkile zcvkaldı- uçmak yarışında da üstte bu- ··h'mm'ı d b' budur · 
·.,..; B · b.ldiği · - r·k · f ·di t . en mu ı e ızce . 

yceını,,-. enım 1 m sı- g.ım. 1 n ~ manı r.A yı lunanlard~ bi~ olma~a uğraş- Hacpte istediğimiz kadar 
in geceleri giyilir bir elbise sımt baloya gıtmem. vc~~l~:· n;ı,a~n urkmıyecektır . .. " sö- ihtiyat tayyareciyi bulamadık-

nı2'unu cevaben söyk·lİncc.. Arkadaşlardan bnle gorusur zunu senet tutarak· " artık · t di " ' · kad ne- . 1 • . . · . · ··· . tan sonra, ıs e gımız ar 
n - Aman biraderi Bu ngiliz ken ~u. anlat~gnn ~a~~yctı ~n~ hıç şüphe etmiyoruz ki, 1929 paramız ve ta aremiz olsun, 

Muazzam f!lmi gormck için herke 

ALEM~~~., sinamasıoa I 
1ıdeta alaca karanlıkta kal- da hıkaye ettııp. Guldu ve hika yılı tiirk havayollannm arılmı h . b" kı ~ kt c·· k .. •r la ı eli fal ·1 de · ' ~ ıç ır ymetı yo ur.. un u 

- ır r ye soyu tevı e r ye ettı.. yılı olacaktır "demiştik · ' ·1 ed .-k J'R \ 'Z GOl.ll ~. ııERG si Ab. d M . ··· · tayyareyı p~ ı e t an et-•· . . ı -. ıı:ıı er! anı buysa. e- Büyük bir sC'Vinç ile iştiyo- mek her :ı:airl:iı\ mümkiin ola· :\l eşhur leh pıvan'stı \losvo Frans 
q:mnokin hızım memlekette hemmıyetı yok! O darlık benım ruz ve auzetelerde de okuyo- b.1 • . f k t h d et. t' .1 Gold ,,he r~ onumuzdek ı paz.art si 
t' •• ·r · · b. d b d L 'kin b. · ' . ."! • ı ır • a a azar a Y ıs ı rı - . ~unu şehıiroıze mavase etl e ı?8 
ı unı orma çaşnısı veren ır e aşnn a. a ızım hanım ruz kı , Turk Tayyare Cemıyeti · k'f nu ta d tauvareci "'-un,,sanı ulı akşomı saaı2 ı,:oJ 
!rıptır. Onun için dirki çoğu- t onun çaresini buldu .. Hem ben İstanbul Bursa İzmir'de bire; ~ş akı oh ~ · '\ · JJ - , n•uo 

A. onugiydiğimiz zaman yeni de kolalı beyaı gömlek te yok- hava ve ~por 1tu'lübü açmak ve ~~·r0 ::ea; 1 u u; ır şey mu- Fransız t ı·yalrosunda 
,diar bir ayakkabı giyince aya tur .. Geçende bir baloya davet bu noktalar arasında spor ve 11 

!nklAI hu _!1!1adyız .. b .. ··k U 
lllnm h. ·• · kın dild'k B · ki ·· ·· • stı a aı·utn e, son uyu . 
T ~ ızıBn kıssbeahtıgı bsı d tıv~ ed ı . .. k ~n sınıod . n yuzun- posta u~~lan yaptırmak husu- zafer h:ızfflıkları sırasında , bi- . ılk kon ,.ri "arecek tı r. · 
"'-1lnz.. u a at, ·z e mı, en gıtme ısteme ım, o ısrar sunda fı lıyata g,....,.,;..,..ir · ·· 1 · ı · ı ı 
•n. h · h da · E lA .. . • .,.. .. ...,, • · · · zı en guç mev ne so ~= ış er-

1 --.,a şe nn gece ayatın - etti. vve a kolalı gomlek yen Bu, sivil tayyarecili<Ye docrru d s..· · da İt ı d ~HREHANETI 
·a ·ı ' b · d k ·· 1 k "lk dımd "' " en ıuırı, o sıra a ya an ., .. 
~.~~ ~:mA b .. .. ek ne e~ S~ ~ or go~ c . v~ ı a . ır . .. velev geç kalını getirttiğimiz bir bucuk tonluk 11 m M ~ 

1. u ~. vruP?-nın u~1;1c o.nu ~y r • v_rupa ? . ımdi olsa bıle. . . kamyonetlere şoför bulmak ol- m 
j , ..crlennın hepsınde ef-:nUıden sımokinle beyaz ıpek gıyıyorlar Geçen gün gaztemizde: Bag· ş f.. '·t b. k 1 
0 ır d d h. d - · ı b. d k b d .. 1 d d T muştu.. o or ıntl· e ı açma , 

ita am ~Y a. ıı;ki egı_se ı.r nuş .. sa a ork ~y~ e.şıakam- a • ahran arasında yeni bir orada şofö~ yeti "nıek, İstan 
·ı·C:,yC: ~n sımo n ğg_ıY_er ·~ ~a a:ıa;.~_rı yo ~ .. b _ ama ha~a ~attınm daha açıldığına buldan gizlice şoför celbetmek 
I~ kan't şan_ı1 yeme ı~ki~ed s1 ıy ., 

1 
ıyS~ngah .. yu_n agbı bu- da0ır .. b:;1iitelgr~~ h1ııbe~ vardı : gibi pek çok zaman ve emek 

• :!J aya, aı e arasın......, a amarıı {. ıya uzerıne eyaz oru yor "''• ran a varmcı- f · bi ·· .. t db. 1 v_ h • · ···kah be kr b. k 1 bek ba"l sar ıru mucıp r suru e ır er 

T pcbaşı ı . ı
ro su:ı ı bu 

akşam 

su t :ıı .ıo .ıa 

YAHUDİ 
a perde 7 tablo 

Y azon; Jobn 
Galsvorthy 

- Beni sevdiğimi kim ispat Ve gene geçtikten sonra, a 
ederse ar.unla evlenirim. kasından acı bir feryat yiikse 

- Bu davay1 ispat etmek, di. 
zannedildiği kadar kolay değil- Otomobil gene hendeğe yu 
di. Ve işte bunun için de, Cavi varlanmış, sahibi gene yarala 
dan keı;.dine koca bulamıyordu. mıştı. Fakat bu sefer yarah 

* * * daha hafifti. Kolu biraz incin· 
Bir gün, Tarabyaya doğru mişti. 

bir otomobil seyranı yaptı. Cavidan sordu 
Avdette, yolun dönüm nokta - Nasıl oldu? .. Neden yu 

smda, tam sapacaklan zaman, varlandınız ? 
arkadan acı bir feryat yükseldi. Yaralının dl'd~kl arında ham 

Biraz evvel yanlarından ge- bir tebessüm bül,üldü ve de 
çen bir otomobil, yolun kenarın , ki : 
daki hendeğe yuvarlanmıştı. ı - Siz' daha uzun müdcl'-

Cavidan hemen otomobilden görebilmek icin ha•nnı arkı;.r 
atladı . çevirdim. Tıpkı bundan sekiz 

Kazaya oğrayan otomobil, av evvc.lki gibi . 
küçük, spor bir otomobildi. Selami l:ı:z~t 

Bu&DakD yeni 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

el 
--

1 • 

DDakD bllm&cmlza 

balledllmlı teldi 
YUKARDAN AŞA~I: . =· atta g~eh g~ttıgı .. l"k K ne ı b ır e ~ T bo g a~. ya ~adar, d~rt yanımızdaki alınmak zarureti hasıl olmuş- '• 

1 
~ve ?1uzı ;. e d ~unb ~ _ enar~ ebaz çız;ı ı kryun d a- ~cm ek~l~, o~~ce.~ ağı gibi tu; çünkü memleket dahilinde 

, 'g "? ; lgıbtmez.. ız. ebiış ?ki~ gık~enne eyyaz
1 

ene !dane en ava ha arıle orulmuş ve örül hazardan yetişmiş kafi şoför 

Temime eden
ler: Bedia, Vasfi 

Rıza 

Bu akşam 
yapılmıştır. 

1 - Üstünde yazı yazılan (4). 
2 - Fikir (4). Beyaz (2). 
3 - Suyun sesi (7). 

1 - Alet karı9tırıuı (4). Çevik(4) 
2 - Gelir (6). 

• ,nı ı aşı geccsı r ı ta masm.. e ek pek ral· mek,tedir. k ı · 1 d zıı• 
l, e. oturduğum bir çalgılı kah mış, eğer giysem çatlıyacağnn, Bütiin milletler, harp tayya- yo tu.. için 

111 
ar a ten •

1 

ı ııe, hemen hemen, bütiin ecne gece fark olmaz diye benim la- reciliğinin, ancak sivil tayya- ---·- - -
u,Ian müşteriler arasnıda si- civert takımların yeleğinin ke- recilikle en eyi azırlana!ıile-

! ~cinli olarak tek kaldığımdan n?rmı içine büktük, onu giy_di ı;ı. ceğini takdir. ~mişle~, ve olan
)1YI nakadar muazzep ol - Sıyah ;;oıaplanm da eskimış, ca kudretlerını bu ugura sarf
ı1i1 .. Adeta hamamda kostum koyu renk fantazi bir çorap giy tan r ekinmiyorlar.. Çünkü bi-

1.,11olaşanlara döndüm .. İçlerin dim, üstiine de benim vidala is· liyorlar ki, bugünkü tayyareci
:i>Oturlu ve getli adamlar bile karpinleri iyice boyatıp geçir !erin bugünkü ve yarınki rol-
. İ 1CUt olan huzzar hora ve bi- dim. Mis gibi eglcP.:Ek .. Yalla- ]eri çok geniş ve engindir: 
ı ıi'11 baş aldıkça hayretle ba- hi o akşam her kes pek neş'eli 1 - Tayyareler; sulh dev· 
al.akıyorlardı .. Esasen bir kaç idi... rinde: 
ae evvel yaptırdığım ve o za - Şüphe yok, şüphe yok! a - Med~i nakliye vasıta-
'ş ldan beri biraz.çok değil se Bu evli arkadaşnnın o gülünç !arının en hız!LSı, en rahatı ve 
i,diğim için bana dar gelmiye vaziyetinden aklıma geldi .. A- en kolayıdır .. (Eşhas ve eşya 
ulıyan simokinimin bir de ale damın biri bir yere davetli imiş. nakli) .. 

ltiha ı Mıl~i 
Türk sirrorta şi ceti 

Ha r i!.: ve hayat iizerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigorta: arı halk için müsait 

şeraiti havidir 
~Ierkezi İclaresi: Ga lat.at a Ünvon Hanınd:tdır 
A.-· ı: t Pc.; ' ' tın nı:lynrı ~t•h , r l c;.· le. :,C"t:'ııt .. n•· \·1 ll \ 1

' \ • • • 

Telefon: Bey lJ• ıı · 20VJ <'. 

4 - Haya (2). Bir kut (6). 
S - Boyun alııi (2). Nida (2). 

Rabıt (2). 
6 - Denir (2). Ort.Jıtı aydınliı· 

tan (S). 
7 - Engel (3). Cinı (3). 
9 - Adam öldüren (S). 

3 - E•rar (3). 
4 Aptal (4). Elim (4). 
S - Ters, aksi (S). 
6 - Zift (6). 
7 - Az (3). Boyan elu.i (2). 
8 - Zehirli bir böcek (5). 
9 - Mecnun (4). 

Soğuk algınlığı 
Sancı veren, ihtikanı dem, kanı devrana 

getiren ve seri tesiri görlinen 

Sloans liniman 
istimali ile zail olur ve sancılar sükôn bulur. 

Eczanelerde arayını7. taklitlerindon sakınınız. 

J 

ı,j mostra olmasına hayli ca- Kendisine bir "Punç,, İkram b - En hızlı dahili asayiş 
ıe' l<l'kt1 '"+ı Simdi bu şerait etm;sıer. P ek hoşuna gitmiş ve vasıtasıdır: herhangi bir yerde 

'i "Millıget, in tefrika1ı 50 hinizde bir cephe almadım .. 
· Ben kendime ne içtimai bir 

ıi mevki alıyordum ne de servet . 
. d Macera kadını da değilim l1 :ı -

Şimdi si7e, çok samimi ola- man içi rahattır. Siz onu hiç nenip kur yapmağı fena itiyat Halit benim bu hörmetimi ve 
rak bir şey söyliyeceğim. Bu bir zaman ihtiyarlamış görmez- edindi. Orada bir çok kadın ah- muhabbetimi de gülünç bulur ...• 
hissiyatımda aldanmadığnna siniz. BU11AI bildiği ıçın sızın pap bulacağına şiiphem yok. Fa<kat siz inanırsınız değil 
eminim: değil ,l:iaşkalanrun gözlerine e- Aman dikkat edin hannnefendi mi hanımefendi? 

·~ nımefmdi. Sergüzeşte atılmak 
ta istemiyordum . 

Kalksam gene Sarohana git- hemmiyet verir. her kadın benim gibi olmaz ve Bu ·hissimi itiraf ettiğim için 
sem, veya Şefiği evine kabul Bunların düşünür ve teslim e- ehemmiyetsiz gördüğünüz bir kendimi hiç gülünç bulmuyo-

< Bunun icin, kendimde kaba- etmesem, münasebeti kessem, derseniz, benim sakınılıp kor- kur aleyhimiZ'C dönüverir. rum. 
ne olur bilir misiniz? Şefik der- ılrulacak bir kadın olmadığım Bu mektup, laalettayin biri- Yakacığa gülegüle gidin, ra-

\işmekte devam ettim. O es
·mla Şefik beyin hayatı hu
·}ycsini hiç bilmiyo. Jum, ev-

up olmadığı bile mec;hu
(dü. 
lünün birinde hoşuna gittim. 
ledi. 
ana iliinı aşk etti Hanıme
;!i. 
eııd;s1ne rica ettim: 

r Sizinle dost ve arkadaş 
lrm! ded;m. 

· ulı. B ' u bir izzeti nefis 
ell"'li yaptı . 

1 stanbuldan kaçtım; ha-
• e Saı:ıohane, bir arkada-

hal başka bir kadın aramağa meydana çıkar. nin eline ge~se, seyredin siz hat rahat oturun hanımefendi. 
koyulur, bulıur ve onunla yaşa- Bakınız Yakacığa da gelmi- feryadı.!. .. İkimizi de tefe ko- Nimet Şefikten Şadiye hanıma 

hat bulmuyorum. Eğer birden
bire size karşı cephe alrp Şefiği 
bütün bütün elde etmek rstese
idim. belki kabahatlı olurdum. mağa başlar. yorum. Halbuki benim yerimde yup çalarlar. Hanımefendi, 

Erkeklerin, sevda bahislerin- Buna emin olabilirsiniz ha- başka herl:ıangi bir kadın olsa Düşünün: Mektubunuzu aldım. Hiç si-
şımın _yanına gıttım . . deki saadet telakkileri gayet mm-efendi. Şefik bunu zevk du- idi, ya Yakacığa gelirdi, yahut- Bir metres, zevcei menkuha- nirlenmeden sonuna kadar okıı-

E.rııin olunuz Hanımefendi, gariptir. Onlar muhakkak, iki ymak, gönül eğlendinmek, çap· ta sizleri göndermezdi. Her ne ya mektup yazıp, kocasının baş dum. 
kocanıza karşı koket davran- k d " k ld kl kınlık yapmı .. olmak için yapa- yapıp yapar mani olurdu. ka kadınlara kur yeprnasma İmzanızı görünce kızıp te'-d ·· r ·· hr.k a ın arasınua a ı an za- 7 

md.a un, gon unu ta 1 ctme- ı man, birinden birini ezerler, bi- cak değildir, hayır. Fakat bu- Beni tanımasa idiniz ve ben müsaade etmemesini söylüyor.. piıımedim. 
ım · . . rinden birinin hukukunu ayak- nun böyle olması, yaş iktizası- kalk1'P Yakacığa gelseydim ko- Böyle bir şeyi kimin havsala Pek fazla şaşmadım. 
Ve gene ennn olunuz, kı bu- lar altına alırlar ve saadetlerini dır. Şefik yaşında bir erkek, e- camınn Yakacıkta metresi ile sı alır?... Hıltti memnun oldum. 

nu yapmak benim için hayli bu haksızlıkta bulmağa çalışır- vinin haricinde bir kere sevildi beraber yaşadığını sizden baş- Bu ahlaksızlıktır, denaattır, Bu memnuniyetim. size tesd 
müşkil oldu. Çünkü kocamdan !ar . mi, artrk bu sevda zevkinden ka herkes duyar ve kimi sizinle senaattır ... falandır, filandır.... kür etmeğe kadar vannıyacak. 
yeni ayr~ş;.~'. a.~nlmcıya 1 Şefik uzun müd.det, sizin hu- vazgeçemez. Herzaman sevil- kimi de benimle alay ederdi. Garip bi~ asırda yasıvoruz J • İnsaf_ edeni~, _koc~mm metrc-
kadar da, butun omrum esna- kukunuzu çiğnemek istemedi, mek ister. Bu bir tesellidir ha- Ne siz gülünç olmalısınız hannnefendı. Ahlaksızlı •m ve sı oldue:unuz ıcm sıze teşekkUr 
sında sıkıntıdan esnemiştim. ben de sırası geldiği zaman nımeferdi. Halk, böyleleri için: ne de ben hanımefendi. şenaatin mecrasını deği~tirdi- edemem değil mi? 

Biraz uyanmak hakkımdı . şiddetle mani oldum. - KuıCII1dan sonra saz çalan! Benim bu fedakarlığmıa kar ler. Beni herhalde siz ahlaksız DoiS'rusunu sövleyemem lA 
Hayat, münasebatımızın çığ- Bir an bile, sizi Şefikten ayı- der. şı, siz de bir fedakarlık yapmaz telekki etmezsiniz değil mi' zımgelirse, size h.iraz da Şe~ct' 

rını değiştirivermekti. Dostlu- rtmak aklımdan geçmedi. İti- Bu, ihtiyarlamak istenilme· mısımz? Bir ricada bulunaca- Artık sizi iyice tanıdığıma ii;ımı itiraf etmelıyim. · · e,,dı. 
ğumuz baska bir safhaya girdi: \raf ediniz, ki bunu yapacak yen çağdır. ğım. Sefii'e orada çok dikkat e- ı kan•im ... Size büvük bir h~ lbenim haricimde, ı>e_k Ş~ 
Fakat hiç bir zaman sizin aley- pek az kadın vardıir~.;l:!'.::::=::='i~iz~in=k~~~;mud;;;a~o;kl;u;ğ~u~za~-~d~i~n~. ~K~ad;ı~n~la~nn..:-e:t.r:a:fm=<l~a-d~o-~··-m~e-ti_m-'-'v_e_m_u_h_a_b_lı_e•_i_m~v-;ı_r._~--~--~--(-B_ıtm __ cdi_)~-
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~ijf~K TllYAB~ PlYlNG~~~ 
8. lNCİ TERTİP 1. İNCİ KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keş;deler; Vilayet, ŞP,hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . • 

B~l~K !KRIMliE: 30,000 UIUDIR 
er ke~idede çıkan numaralar tekrar 

dolaba konmaz. 

size tarif edilmez bir rahatsızlık ve
rir; ne işe nede zevk ve ıafaya ıştah 
brakmaz. 

GABA tabletleri derhal serinle· 
tir nefes borulanm dezenfekte eder 
ve' çok ho.ş bir sn rette sizi rahatsiz
lıktan kurtanr. 

Bir lcuıuda U~ ri btn 400 tabi. var. 
Hrr eczane ve ceza d~pntınndı. 

SJe'e 
l~a~a DeUer~arhğ·n~an: 

. Danışmant karyesinde ka~n olup Kalburcu ~u~~afa.?3:?' mah: 
iden hazıneye intikal eylemış olan kayd.an re~: yuz .. donum tar 
a 12 Ka. 3ani 930 tarihinden itibare~ yı;m~ gun muddetle. ve 
:apalı zarf usulile müzayedeye vazedılmıştır. 31 Ka._ Sanı 930 
. arihinde saat on beşte ihalesi icra kılınacağından talıp ola~la
ın saatin hulfılün · <en eve! teklif zarflarını defterdarlıkta mute
:ckkil satı~ komisyonuna t evdi ile numaralı ma~buz alma~arı 
aznndır. Muayyen saat in hıılul inden sonra teklıf ~abu! ;<iıle
>ıez. Teklifnameler bir .ıarf derununa vaz ve temhır edıler~.k 
:zerlerine talibinin ismi tahrir ve iş!)U memhur zari tarlanın do
ıümüne mukdir kıymet ıti barile muhammin b~deli olan 1.0500 

!. f"f 7 buruO-.ı nisbetinde kanunen kabulı mecaz temınatı 
ranın ,o ~ .,- · k ekr h' 

t-.üvakkate ile birlikte diğ er. bir zarf3: ':'aze~ılere ~ at tem ı~ 
~dildikten sonra zarfın üzerıne hangı ışe. aı~. oldugu yazılma 
$:ap eder. Şartnameyi görmek veya sure.~ı musaddaka~~ı alın~~ 
ırzu edenler yevmi ihaleye kadar hergun Adana Mıllı Emla 
dı.resine müracaat edebilirler. 

M..t!zo.'lle; beytiyesi hem işinizi teshil 
hem !:le evinizi tezyin eder 

G 
fürk Anonim el:ktrlk şirketi umumiyesi Galata Bahtiyar 

Kongreye davet 

Han 

İstanbul ticaret ve sanayi odasınden: 
1 bul T

. t v.e Sanayi odasının 1930 kongrası 30 Ka. 
stan ıcare k f h d .. .. .. . b .. .. aat 14 te dördüncü Va ı anın a uçuncu 

anı Perşem e gunu s . . 
atta oda meclisi salonunda aktedılecektır. 

1 _ Kongra ruznamei müzakerat! şunlardır: 
1 _ 1929 senesi Kongra zabıt hulasası: 
:: - 92ı,, Kongrasında verilen kararlar hakkında odaca yapı-

n teşebbüsler ve icraat. . . . . 1 . 
3 - Muamele vergisi ve teşvıkı sanayı prıı:n erı. . 

1 "h a · mallarımızın ambalaJ ve ıstandardıza-4 - Baş ıca ı rac • 
Yonu. · • 
2 d .. kere edilmek üzre eriıabı tıcaret ve sanayı 

-:- Kongra a 1?:1uza ik · di cemiytler tarafından raporu 
e §ırketler ve muesseseler, tısa • kA . r ·· 
hıar edilip 30/ 1/ 930 saat on~iye kad~r ~!~:~~~ta~t~i;T;ne 

•di olunacak m~7elelerde d:fir~l;:zmevattan başka husu~at 
3 - Kongrada ruznameye 
kkında müzakere cereyan edemez. .. d.. 1 

.. eti devamı on gun ur. 
4 - Kongranın müdd üse el erbabı ticaret ve sanayi 1 

e .. ~ -k Odl aya ~~kayesyeelterv~~~ktısç;di cemiyetler işbu kongraya 
,.ır et er ve muess . · · ı 

tiralc edebilecekleri i!an ve teşrıflen rıca o unur. 

Emniyet ~andı~ı emlak nıüzaJedesi Ylikarıda cin::
9

:::~::::e:: :::t::~::e::;:~;~~ 

lkru: 
numıruı 

Kat'1 karar ilanı 
Merhunaıın çlns ve nev'lle mevki 

ve mllştemllln 
Borçlunun 

ismi 

375 9272 İçerenlköyünde Üsküdar sokağında kariye de-
nınü mevkiinde eski 35,36,36, 37, 38 ve yeni 34, 
36,38/0 numaralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta altı oda bir sofa ve elli 
arşm üzerinde bir mutfak ve iki yüz yinni altı 
arşm arsada ve biri ahrr olarak kul.laru!makta 
olan ahşap birer katta üç dükkanı havi bir ha· 
nenin tamamı . Ali ağa. 

1330 9454 Erenköyünde Sahrayıcedit mahalleııinde Ka· 
yışdağı sokağında harita 7 mevkiinde eski 65, 
65 ve yeni 125,125 numaralı iki yüz altmış se
kiz arşm lizerinde ahşap üç katta beş oda bir 
aofa elli altı arşın üzerinde bir mutfak ve dört 
yüz elli arşm üzerinde diğer bir mutfak ha· 
marn aralık ve çamaşrrlık ve bin yüz yetıniş bir 
arşın bahçeyi havi bir köş1ciin tamamı. Bekir 

Karni B. Fatma H. 
150 12512 Mevleviha~kapıda Melekhatun maıhallesinde 

Birincipaşaibakkal sdkıağmda eski 27 ve yeni 3 
numaralı yüz 'kırk iki arşın üzerinde bir katta 
kısmen veni ahşap ve kısmen duvar tru;mdan 
insa edilmiş kargir dört oda, bir avlu bir sofa 
bir kuyu ve altı yiiz sekiz arsın bah..,..vi havi 
ibir hanenin tamamı. Me et Sa~ R. Hati<;e 

Mediha H. 
US 13204 Üs'küdarda Araki'Yecihacıcafer mahalle~inrle 

Odalarid sokağında elli iki arsın üzerinde 
amap iki bocuk katta iki oda iki kücük sofa 
bir kuvu ve yirmi sekiz arsın üı-erinofl,. bir m11t
fak ve altıııK bir arsın bahcevi havi h;r han,.nin 
tamamı. M;<\bah Neziha ve Fıınna Bf'hice H. 

260 14926 flas1<övde Kirt'mitdahmetcelebi ma1ıallesinde 
Kızılminare sckaihnrla esl<:i 11,11 mü1<<"rrf'r ve 
yeni 11.13 numaralı bir vetmis arsın ;;,,,.rinrl" 
ah~p ;.ı,.; hucuk katta dört oda 'b;r ~ofa bir murt 
fak ve diiTer ntuz altı arsın üz.f'rinrle bnrlr11m 
katı kargir diiTerleri ah«aP olm""' ll:rer" iki bu
çUk kı>tta lic o<la. bir sofa bir m11tfak bir kuv11 
yu ve iki yüz kırk dört arsın bahcevi havi itki 
hanenin t"mamı . Hafız İbrahim B. F::ı1ıma H. 

5009 159611 Galatada Keman1ces mahallesinde Helvacı so
kağında eski 14,16,18,20 ve yeni 16,18,20,22 nu
maralı üç yüz altmış arşın üzerinde ka.rgir üç 
katta altında üç dük!kan ve üstünde yirmi oda
yı müştemildir (Sarnıçlı han) mımile maruf 
bir hanın tamamı. Zehra ve Şerife Hammlar 

710 16984 Sarıy~rde Yenimahalle caddesinde eski 130. 
130 mükerrer 132 ve yeni 1,3,8,10 numaralı yüz 

, otuz i'ki arşın arsa üzerinde kargir üç dükkanın 
tamamı. Cemil B. Rukiye ve Safiye ve Halide 

Hanımlar. 
835 17893 Galatada Arapcamiişerifi ·mahallesinde eski 

Avlu ve Camiişerif derunü sokağında eski 25 
ve yeni 29,29-1 numaralı yüz arşın üzerinde bi
rinin yalnız cephesi ahşap diğer tarafları ta
mamen ve diğeri keza kaııgir clup iki katta bi
rer ocak ve elli bir arşın bah9eyi havi iki hane-
nin tamamı . Hafız Ahmet Şarafettin B. 

205 17913 Tophanede Karabasmustafaağa ve Bavazit mıı 
hallesinde eski Lüleciaraksi veyeni Lüleciarak 
si ve Kale scdı:ağmd:a eski 40,40 mükerrer ve 
yeni 15,36 numaralı otuz arı:;m üzerinde kargir 
Ü<; katta ve üstünde iki odayi ve ar-'<a cihetteki 
sokai('a müsadif bir ahırı havi bir dükkanın üc 
hisse itibarile iki hissesi. Mehmet Rf. · 

6440 18249 Erenköyünde Sahravicedit mahallesinde Yalı
hovu elyevm Cad<lPbo<1tam iskelesi ~kaP.rnd~ 
eski 44,44 ve yeni 27.29 numaralı bin d"'' ""' 
sekiz arşın üzerinde m otör mahall;ni VP. i m~ı • • 
hane ve yüz elli altı arsın üzerinde maran<'oz. 
hane ve demirane ve bin yiiz elli arsın üv~:nrı ~ 
etrafı kapalı ardiyeler ve iki vüz sekiz arsın i; . 
zer;nrıe acık salas ardive kırk arsın ÜT,.ri-nd • 
ya7.lhı>ne ve otuz iki arsın Ü?•rinde h~la vr 
altmıs bes arsın üzeriP,rle araba imal fi th ~ nf'• ' 
ve il{i rlönüm iki viiz elli altı ar•ın ara7 İ vi h;w: 
imalathanenin tamamı B~ir Kami B 

160 18409 Er•n1<övi\nilp fcerenki)y tO-ri <n1'~"1:a e•ki 1' 
14 ve yeni 6,8 numaralı yüz elli <1ört arsın Ü7P 

rin<le ahsap üc; katta altı oda "'·i ~fa ve yü , 
altmıs üc arsın üz~rinrlP !)ir ,.,.,. ,tf~k VI". h;r orl" 
yı ve dört vüz seksen üç arsın bahcf' vi havi h;· 
hanenin tamamı. · 0°....,"ln F.;f 

30710 18427 Be•iktasta Cihannüma m·'ıalle·inde Yalı so-

• 

kaihnda eski 4 mükerrer :1q. 41. 43 ve :veni 8-1 
17, 19., 21 numaralı bin yüz seksen yedi arsır 
Ü?.erinde kargir bes katta ve her katta bin·· 
büvük salonu ve ücüncü, dördüncü, be•inci k ;ı t 
!arda biııer odayı ve üç vüz ü~ arsın ÜZt'rind,. 
ahsap bir katlı saıas depovu ve yüz altını• 
Ü<; arsın nhtırı mahallini havi kargir beton ar 
me mükemmel antreponun tarrı?mı . 

Evdekimos Ef 
345 18567 Üslci.idarda Kepcedede mahallesinde Toptas• 

sokağında eski ve yeni 82 numaralı yetmiş dört 
arsın üzerinde kargir bir katt::ın ibaret bir dük
kanın tamamı. Hü.~evin Avni Ef 

1840 19256 Evünte Kızılmesçit mahallesınde Balcıyokıısı• 

358 

sdkağında eski ve yeni 12 numaralı yüz altmı• 
arsın üzerinde ahsap dört katta on iki oda dört 
sofa bir mutfak dört kuyu iki bin Ü<; yüz elli bir 
arşın bahçeyi havi bir hanf'nin tamamı. 

Mehmet Cemil B. Samive JI 
19661 Erenkövünde mukaddema Tu~lacıbası Mus-

tafaefendi elvevm Göztepe mahallesinde ve so 
kağında eski 3 mükarrer numaralı kırk dokuz 
arşın üzerinde kargir maa zemin iki katta ik
mal edilmiş bir odayı ve temelleri mevcut di 
ğer fıir odayı ve üç erkek üc; yüz elli bir arşın 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 1 Şubat 
930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on buçuktan i t ibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte kat'i kararlarının 
çekilmesi mUkarrer bulunduğundan talip olanların mezkur gün
de saat on beşe kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
saat on beşten sonra vuku ıbul?ı.cak müracaatların ikabul edilmi
yeceği ve mezkfir emlake evvelce talip olanları k&t'i karar es
nasında hazır bulurunadıkları ve başka talip zuhur eylediği tak
dirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addolunacakları 
lüzıunu ilan olunur. 

Emniyet san~ı~ı nıü~Orlü~ün~en: 
MCluyeıt. 

bedeU 
ltru - Merhunann cins ve nev'i Borçlunun 

ismi 

330 20487 Kanlıcada Çubuklu sokağında eski 89 yeni 16 
numaralı bahçeli bir hanenin tamamı Ahmet Ef. 
Haydarpaşada Raı;impaşa mahallesinde Kara
kolhaone sokağında 84,86 numaralı bahçeli iki 

2050 762 

3000 1478 

hanenin tamamı. Ahmet Mithat B. Nuri 
' Kemal H. 

Kadı.köyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Kayış
dağı sokağında eski 12 yeni 42 numaıralı bahçeli 
bir bap köşkün tamamı. İ'brahim SamiB. ile 

Feride H. 
507 1507 Fatihte Haraççrmuhittin mahallesinde atik ye-

ni Şifahane cedit Tüı•bei~erif sokağında eski 
13,13,13,13, mükerrer yeni 11,13 numaralı bir 
frrının yüz yirmi sekiz ltisse itibarile elli beş 

hissesi. Nadire H. 
575 1515 Ayvansarayda Hacıali mahallesinde Hamam 

sokağında eski ve yeni 43,45 numaralı bir hane-
nin tamamı. Memduh Ef. Fa'tma Badi H. 

780 1589 Beykozda Yalıköy mahallesinde Gaziyunus so-
kağında eski 31,33 yeni 39 numaralı maa arsa 
bir hanenin tamamı . Ahmet Zekeriyya B. 

300 1837 Anadoluhisarında Göksu yeni mahallesinde ku-
yu sokağında 6 numaralı bir hane. Abdullah Ef. 

5300 1894 Tahtakale Hocahamza ma'hallesinde Hatapka-
pı sokağında 24,26 numaralı bir bap tahin ve şe-
ker fabrikasının tamamı. Mubarrem Ef. 

462 2138 Eyüpsultanda Camiikebir mahallesinde atik 
Türbearkası yeni Bahariye sokağında eski 5 
mükerrer y>eni 10 numaralı bir hanenin tamamı. 
İsmail Kemalettin B. Safinaz, Şaziye, Sağire H. 

1010 2186 Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde 
Külhan sakağında eski 20 yeni 26,28-1 numaralı 
bir hanenin tamamı. Dilbeste H. 

230 2232 B;ılatta Hocaali mahallesinde Bakkal sokağın. 
da eski 21 yeni 25 numaralı bahçeli bir hanenin 
tamamı . Feride H. 

365 2253 Ü sküdarda Hacıhesnahatun mahallesinde Paşa.
limanı sokağın.da eski 85,85,85 yeni 98,98,98, nu-
maralı bir köşkün tamamı Mehmet Sait B. 

100 2266 Ramide Boşnak mahallesinde Hakkıbey cadde-
sinde eski 9 mükerrer yeni 61,61-1 numaralı maa 
dükkan bir hanenin tamamı. Hıfzı B. 

1900 2350 Küçükmustafapaşada Mollahüsrev mahallesin-
de atik Küc;ükmustafapaşa cedit Aliefendi so
kağında eski 35,35, mükerrer yeni 5.;ı numaralı 
bahceli bir hanenin tamamı. Rıdvan Ef. 

190 2367 Kes~ekayada Hamamnnuhnittin mahallesinde 
Kesmekava sokağında eski 24 mükerrıer yeni 40 
numaralı ·bahçeli ·bir hanenin tamamı. Fatma 

Seniye H. 
390 2392 K:ıdıkövünde Osmanağa mahallesinde Kuşdili 

caddesinde eski 21 yeni 145 numaralı bir hanenin 
tamamı. Seniha, Mukaddes Zahide H. lar. 

250 2480 tt•küılarda Seiamialiefendi mahallesinde atik 
Tekkeiçi oedit Bahçec.ıkmazı sokağında eski 25 
mükerrer yeni 1-1 numaralı bir hanenin tamamı. 

Mevhibe H. 
272 2482 Üsküdarda Dürbali mahallesinde Küşoğluyo-

kusu sokağında eski ve yeni 16 numaralı bahçe-
li bir hanenin tamamı. Cemal B. 

305 2532 Ü•küdarda Süleymanağa mahallesinde Küçük-
yokuş sokağında 5 numaralı bir hanenin tama-
mı . Hamdi Ef. 

750 2602 Kadıkövünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Camii-
serif sokai!;ında eski 18 yeni 38 numaralı bahçeli 
bir köşkün tamamı . Cemile Diyaman H. 

330 2660 Hatapkamsmda Demirtaş mahallesinde İpçiler 
caddesinde eski 99,101, yeni 69 numaralı maa 
o<la bir dükkanın tamamı. Mehmet Hüdayi Ef. 

3700 2672 Bııbıcaferide Ahırçeleıbi mahallesinde atik yo-
17urtcu ve Cardak cedit yajl;iskelesi sdkağmda 
35.35 mükerrer 133,135.135 mükerrer yeni 7 ila 
11,27,29 numaralı mukaddema mağaza ve dük
kanı müştemil bir bap han elyevm mağaza ve 
yavıkhanenin tamamı Cilingiroğlu Yuvakim Ef 

7300 2682 Babıcaferide Ahirçelebi mahallesinde atik Tü-
tüngiimruğü caddesi cedit Limaniskelesi soka
ğında mükaddema bir bap meyhane elyevm ma-
ğaza ve hanın tamamı. Yuvakim Ef. 

290 2689 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hüda-
verdioğlu sokağında eski 6 mükerrer ve yeni 81 
numaralı bir hanenin tamamı. Behiye H. 

1300 2724 Eyüpte Zeynephatun mahallesinde İdrisköşkil 
sokağında e5ki25,27,27 mükerrer 27 mükerrer 27 
miikcrrer yeni 33,35,37,39,41,43 numaralı ahır, 
samanlık ve ağıl ve iki bap hanenin tamamı. 

S;ılih Ef. ve Haşim Ef. 
530 3608 Beyoğlw1<la Hacımimi mahallesinde atik kuyu-

cuhavlusu cedit Camcı sokağında eski 8 yeni 2 
numaralı bir bap hanenin yirmi dört hisse itiba-

rile seki.ıo: hissesi. Fethi B. 
Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamınrla bor

cun verilmemesi hasebilc (altmış bir) gün müddetle müzayede
ye çıkarıldığrndan talip olanların ve fazla tafsi15.t almak istiyen
lerin Sandık satı~ 5.mirliğ i 'le m üracaat eylemeleri lüzumu itan 
olunur. 

~e1ri seıai~ 
--~ ~ ---

!\J,.-tez A "'\ l\t; G11lı•ı kl\-ır·ı 
1'1'ıo'a , Bevı?lı :.116! Su '> 
r • M •!I" 1\13 lıU 11•• llnı al!•t h 
l ı::t .. ... " •I - J() 

Mu~anya postası 
Cuma, Paza r, Solı, Çar

~mba /!Ünleri idare rıhtımın· l 
dan 9 da kalkar. l 

Ti!.IJDI Hilif :i plnnı 
(Reşitpaşa) vapuru 27k~nu. 

nusani Pazartesi 12' de Gslııta 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabz.1n, Rlz 
Hopayı gidecek ve Pazar 
iskelesiyle Rize , Sürmene 

Trabzon , Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Sam.un, lnebolu, 
ZonguldaJ!a tıjtr~ yarak gelecek 
tir. Hartk•t günü yük kabul 
olunmaz. 

ANTALYA POSTJ~I 
(KONYA) vapuru r6 K. sanı 

pızar 1 Odı Galata n ıtımından 
hareketle lzmlr Küllilk Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Antalvava 
gidecek ve dönüşte me;ktlr 
iskelelerle birilkte Ymlifll, Kal
kan, Sakız Çanakkale, Gell· 
boluyı ujtrayarak r;elecektLr 

Bozcnj1 paııuı 
( GELiBOLU ) vapuru 2!5 

K. sani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve Çanakkale 

Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. . ................... . 

NAl'.\1 VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, IDks n muntazam 

ADNAN vapuru 
Ktnunusanl 

27 inci PAZAR l'ESI 
~nü 16 da Galata nhbmından hare· 
ketle ( lzmire ) ve Çarşamba ıünil 
lzmlrden l<tanbula hareket eder. 

Galata gümrük karşısında Site ~ 
Fransez hanında 12numaradı Omu· l 
mi acantalığın& mürıcaı~ Telefon 
Beyoğlu: 1041 

1 SADIKıADE BiRADERLE:"' .• 
VAPURLAR! ~ 1 1 

KARA DENIZ ;\lUVfA· 
ZAl\1 VE LLKS POSTAS 

Sakarya 
vapuru 

2fi Ununusnnl Pazar 
fllnll ak•amı Sirkeci nhh· 

mıadan hareketle (Zonguldak, ı 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Glresun, 1 rabıon ve Rize 
iskelelerin• azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mea 
adet hanı altında acentalttına 

mllracaaı. Telefon:lataabul 2134 

11 E P S -1 N O E N 

OSTDN 

• DEA( 
KON SERVA 

Pellegrino 
TICARETHANESf 

Kadm .. pkalan ve tuhafiye leva• 
zımatmın satııı için, Beyoğluncla lı 
tiklil Caddeainde Ruı Sefarethane• 
yakınında yeni bir mağaza ve aalor 
kiif8t edildiğini muhterem müıteril"' 
rine ilin eyler. 

Erkek ve kadın f8pkalarmın top t 
tan aatııile Ye Anadoluya satıı ve ir 
salat kemafusabık Galatıu!a, Asi 
hanında 9 numarada 3 kain ichreha 
nesinde yapılacaktır. 

S:ıtılık apartıman 
Bi!bek"te sahilde karokol karşıkn 

da ı;ekiz odalı elektrik. tcrkos ve ha 
va gazini havi bir Lap beton arm ı 
apartıınan acele satılıktır. Bcbek't 
Dalyancı İsmail reise müracaat me 

~~d.ur ı 
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BlN SÖZ 
BlR RESİM 

1 .. 
mekteplerinde oku -1 

yanlar için ders ı. 

Nainıe Halit - .Muallin1 Ahınet Halit 

Yurt Bilgisi 
Başvekil oe icı·a vekilleri 
Büyük Millet l\1edisi memleket ifin laı.ım olan ka

nunları yapar. fleisicürnhur da bunları imza ve ilan ecie.r. 
Fa'lı:at bununlı> is bjtınis olmaz. Asıl o kanunla;:ı tatbık 
ve icri'I. etmek fö;ırtıdır. Bu işi de Millet l.Vleclisi namına, 
yine rJiil etin vekillerinden olup Meclis arasından ayrı-
~rı ve Jcra v~kılleri denilen vekiller yapar. İcı·a vekilleri 

, ;:isine Ea;ıveKil denilii·. Başvekili Reiııicümhur İntihap 
eder. Diğeı· vekiHeri Başvekil seçerek Rei icümh •ra ar· 
zcdei'. Reisicümhur tasdik edince r.:eclise arzolunur. 

İcra vekilleri heyeti hiikwnetin umumi siyasetinden 
müştereken mes'uldilr. 

V '!killerden he:- biri kendi salahiyeti dairesindeki İş· 
İı:rden dolayı şııhserı mes'uldur. İcra vekilleri şunlardır: 

Dahiliye, Hariciye, Maliye, Maarif, Milli Müdafaa 
Adliye, Sihhat ve İçtimai muavenet, lktısat ve Nafia ve
",nletleridir. 

Bunlardar başk<ı : • 
Divani muhasebat, Şurayİ devlet, İstatistik umum 

n1üdüriyeti, Diyanet işleri reisliği, Rüsumat un1um mü
dfü·lüiü, Tapu umut.n müdürlüğü, Posta, Telgraf ve Te
lefon cımum müdürliiğü, Emniyeti umµmİye umum mü
dürl ;.iğü, Umum jandaı·ma kumandanlığı, İskan umum 
rıüdürlüğü, İmalatı harbiye umum müdürlüğü ve Li
i\1anlar idaresi gibi müdürlükler de vardır. 

Baş Vekalet 
İcra vekillerinin reisi Baş vekildir. Reisicümhur ve 

Millet Meclisi ile vekiller arasındaki münasebetleri idare 
eden Başvekildir. Başvekil sırası geldikçe Büyük Millet 
l\.1eclisinde devletin umumi siyasetine ait sorulan sualle
re cev<'.p verır. 

Dahiliye Vekaleti 
J\.1emleketin idaresi, asayişi gibi işlerle Dahiliye Ve

kaleti ıığraşır. Valiler, ve kaza byınakamlanm tayin 
e.der. 

Hariciye Vekaleti 

Başka devletlerle olan münasebetlerimizi tanzim ve 
c. r3la~daki teb<ıamızın hukunu müdafaa Hariciye Ve· 
kiiletine aittir. 

Maliye Vekaleti 

Devletin \'arİdat ve masarifini idare eden, vergileri 
iofılayan daire Maliye vekaletidir. 

Maarif Vekaleti 

Milletin okuma ya~ma itlerile metgul olan daire 
Maarif vekaletidir. 

c Milli müdafaa vekaleti 
1. 1 
'.~ .Aakerlıik~lıecile ~pl olaa,· ı.-., .-nlarmda 
r ·me..WCetia karada, dsıizie·ve havada madafaaam te;. 
·
1 min..tendaireye.Millimüdafaa vekil.eti deailir. · · · · 
·~ 
' --Adliye v ekileti 

rdahkemeleri idare ve adaleti temin eden daire Ad
~ liye vekaletidir. 

ıı Sıhhat ve İçtimr.i muavenet Vekiıleti 

" H'.'1.lkm sıhhatini temin eden, hastahaneler açan dai-
redir. 

İktı~at Vekaleti 

Ticaret, orman, maden ve sanayi işleri ve Milli lktı
sat meselelerile meşgul olur. 

Nafia Vekiıleti 

Kara ve demir yolları, köprüler, şimendiferler yap
mak, limanlar vücude getirmek ve bataklıkları kurut
mak gibi işlerle uğraşır. 

=======•·ı--s;;.;ii~;;r; ..... ~ 
PANORAMA - PALAS 

Birahanesinde her akşam saat beşten itibaren 

Gsiii .. şm:· "öıüfıis1'.RXsi ·ı 
En güzel hanımJar ile 

Kemanı Haydar Bey Hanende: Selahaddin Bey 
Pianist l\fme Angel • Meldhat Hanım 
Klarinet Şeref Bey ,. Mme Nektar 
Konıro · bas lhil ~:f. ,. Hamiyet Hanım 
Bacist Ü<man Bey • Seher 

•••••• Tatil zamanlarında ÇlGAN MUZIKASI 

Piyanga Müdüriyetinden: Haliçte kiralık vasi 
1930 senesi icra edilecek o -

tan keşide listelerinin tabı nü
munesi veçhile aleni pazarlık 

mahaller 
suretile münakasası icra edile- Denize yakın ve mükemmel bir 

· · · b l' ·ı kl · .halde bulunan tütün vesaire deposu 
ceğınden ta a ta ıp o aca arın olarak kjıllanılmağa elveri§ii . 1000 
5-1-93q, Cumaertesi saa~ on beş ila 2400 'metro mürabbaıfıda ıiıüte

te Piyango müdürlüğünde mü- addit b!ıı4 ve mahaller kiralıktıi. Ga
teşekkil tayyare cemiyeti mü- latada -Merkez Rıhtım hanında ikin
bayaaı:,"iı:omisyonuna müracaat- ci katta ıo nwneroya müracaat. Te-
lan. • lefon: B'eyoğlu 2937. 

- ' 

Evelki gece m.nkbimde pek parlak bir Surette verilmiş- olan matbuat balosundan bir intiba Galaıasarııy • Beşiktaş takımları arasında yapılan maçtan bir 

- ı 

3 SEKİZ S 

~lı.ıdehaker fırrlını:ğ,i. !>ir. ııı.ar
lrndftıı ı.iyadc sckız sılıııdıl'lı :ı
rnha ~utınnkıadır. nu da lüks 
ılr.alıu ınl"P .. h.:rileri tnrnfı11dan ka
hnJ edilcı·, \'e nuinakH~a ·gOlt'ıı'
nıiyeıı bir lı:ıkiknllir : Sci..it 
silindir. · 

3 HAK1KAT 

2 ~ekli, lülif rc11klcı·i:•Prc_si!lc11tı> 
ın,(cConlnH\lldCr>) ın <cl)u.:ı~ıo/.ı> 
1111 cazip lı:ıllnn Stııdelıakcı,.iıı 
olomobilclcki glıt.ellik lcfcvvıı
kunu ı11C)' <h111u koynıakladıL' 4 

3 Fİı\Tl. İdaresi ve istimali lıiı·r 
rok allıhldnrdaıı Llııhıı 11cıız ol
ılııgıı için, yalnız .sıııdelıaker 
size lıu ıiç sekızlıııııı hakıkıl 
kıyrnetıııi arzeder. 

G. ve A. HAKEK Ltd. l'o>ta Kuıus11 41'.S, fstanbul -
FRATELLI MAİNETTI. luııir mın:ıkası umumi ace.ıtası 
Halim ağa çar!$1!" 42 lzmir. - Doktor "!'Al.AT ŞAHIN, 
Gui Paşa caddesi, 1<>2, Hur,,a. - IŞIK TlCAKETHANESI 
lfEtoDEZ >ıeCELAL ETHE~I Adana. ~ LORD MUSTAt'A 

"'~ lalıdaınlari; Santtrun. · 
T 

~ . -- .. 
' s-T 1J .D E· B A K E ·R ~ 

YALNIZ 

Kadburi 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi 8.18. 

Lezzeti mükemmel 
Rayı hası nefistir. 

Güınrü~Ier ~IDUID MO~ürlü~On~en : 

· ı 

Umum müdürlük cümle kaprsmda yaptırılacak lastiklik ke" 
şifnamede yapılan tadilat dolayisile yeniden yirmi güın müddet
le münakasai aleniye ile münakasa}&& çıkarılmıştır. Şartname 
ye'pilılnlar Günırükler Levazıı:n müdtirlü~en alınacaktır . 

Talipler 30 lira t~minatı mıivakkatalarile birlikte yevmi mü
nakasa .olan 8 Şubat 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
on beşte Umum mürürlük binasında müteşekkil komisyona 

- -

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 
Pendik 

Cinsi 
Hane 

.\in 
93 

.. Soka~ı 

Arabacı 

Gayrı mübadillere ait Bahlda karyesi, Sokıiğı ve numarası muharrer hane 3 ~ubnt 930 
ert~si glinli saur ikide ihalesi yapılmak lizere· mlizayedeye çıkarılm11tır. Taliplerin pey akçe! 
Bankamıza mliracaatları. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı No. Nev'i lca 

L. 
Büyükada Maden 63' Hane 50 
Kosıka Mima. Kemalettin Laleli 54/66 Hane ıs 

" " " 
Laleli 56/68 Dük.kan 4 

Edirnekapı Atikmustafapa§a Fırın 5/7 Hane 1 
Küçükpazar Demirtaş Kantarçılar 22 Dükkan 10 

" Rustempaşa Çanbazhane 19/ 50 Dükkan 20' 
Bostanci Bacl:ıtcaddesi 500 Dükkan 
Paşabahçe Köybaşı 13 Hane 
Kınalıada Zeytinlik 16/67 Hane 
Karagümrük At~kalipaşa Löküncüler 27 Dükkan 
Burgazada Çarşı Barıthane 84 Hane 
Edirnekapı Hacımuhittin Acıçeşme 10 Dükkan 
Edirnekapı Atilmıustapaşa Attar 9/11 Hane 5 
Bakırköy Zeytinliik Barrthaıie 84 Hane 8 
Cibali Molla Hüsrev Küçükmustapaş. 33/51 Dükkan 2 
Fener Gül cami Fenercaddesi 278/238 Hane maa bahçe 8 
Fener Hamamimuhittin Aynalibakkal 82 Dükkan 2~ 
Küçükpazar Sarıdemir Kıbleçeşme 31 Dükkan 
Eminönü Hacımustafa Taşçılar 91 Dükkan 
Mahmutpaş. Mahmutpaşa cad. 277/46 Dükkan 
Hoca paşa Elvanzade Demirkapı 9/9 Maza 
Mercan Çakmaçılar Dayahatun büyü. 28 Oda 

1 Yeni han 

Çakmakçılar Dayahatun " 2/2 Dükk!n 
Ba!Ada .evsafı- muharrer eın!Akirı::.iıir sene müddet ve hııko.eıce ııılep ~unda ıahHye e 

arı:ıe 8-~-930 1.arihine mlisadif cıı,aarıaı. giilıii .aut '4de .miiztııredeleıl muk.urerdlr. Taliplerin 
i~ 50 heMbile .-ntimıt makbwslarılıt Milli -ıtk miidüd~ i~ ko~on- mür-t eyle 

Kiralık tarla - .. rk ·Malt -Mta.ıııll'I 
Boyacıköy Balta Limanı Pire su· 

yu üstünde 1 O dönüm tarla 3 sene 
müddetle kiraya verilecektir. Senelik 
kirası 20 liradır. Kiralamak muame- 1 

lesi aleni muzayede ile 13 Şubat 930 
Perşembe günü saat 14 de Defterdar 
lıkta yapılacaktır. (M-9) 

-lstanb.tl 
0

lcra Dairesinden: 
Hava Naciye hanımın Saten ha

nımdan borç aldığı paraya mukabil 
vefaen mcfru~ bulunan Erenköyünde 
Kozyatağrnda Sıtınapunar sokağında 
cedit 45 numaralı ma bahçe bir bab 
hane takibin tevekkufu dolayısile on 
beş gün tekrar müzayedeye konul
muştur. İkiyüz liraya talibi uhdesin
de olan mezki\r hane müzayedeye ko 
nulmuştur: 

Hududu: Sarken elyevm Dursun 
kaptan hane ve bahçesi, şimalen E
tem paşa tarlası, garben Dursun kap
tan tarlası, ccnuben tarikile mahdut
tur. Sahasi- Bahçe dahilinde iki hane 
olup yol tarafındaki hane 118 arşın 
19 parmak ve bahçe gerisindeki ha· 
ne 180 arşın 17 ,5 parmak olup bin üç 
yüz sekiz arşın bahçedir. Planeler ah 
şap olup yol tarafındaki hanenin müs 
temilati: bir evaltı, bir hela. bir ga
silhane, dört oda, bir safadır. Hane 
ittisalinde bir katlı ufak bir mutbah 
mcvtuttur. Arka tarafındaki hanenin 
müstemilatı, bir evaltı, bir mutfak, 
bir helil, bir camekSnlı bölme, üç oda 
olup altında bir bodrum ve ittisalinde 
bir ahir mevcuttur . 

Hanelerde medyunc sakindir, bah
çede muteaddit eşcarı müsmire ve 
ü~ kuyu mevcut ve bahçenin etrafı 
kısmen taş duvar ve kısmen tel ör
gü ve hendek ile mahduttur. Fazla 
maHlmat 928-2292 dosyadadir. 

Yüzde beş zamla taliplerin tema
mının kıymeti muhammenesi olan 
bin ikiyüz liranın yüzde onu nisbe
tinde pey akçesini peşinen teslimi 
vezne etmeleri ve 17 -!''930 da &aat 
onbeşe kadar ihaleyi kat'iyeııi yapı-
laca· " ' · · 

ÇOCUKLAR 
BIOKS 

Dl' MACUNUNU 
Pek severler 

Zira onun sayesinde 
di~leri daima temiz 

- ve ag-ızı rayihalıdır. 

BIOKS "bebe ,, diş 
fırçası hususi surette 
çocuklar için imal 

edilmiştir. 

Her yerde 
satılır. 

. . 

lstiha, kuvvet ve sıhhat 
en müessir devadır. Bil 
eczabanelerde bulunı.ır. ll 
depoları : Bomontl fabrl"":J 
Telefon: Beyoğlu 583, ve ı,...; 
bulda Ekrem Necip ecza d 
Telefon: lstanbul 78 • 

İstanbul Preventor.i 
müd~rliiğünden: 

V aldebağmda müessef' 
razisi dahiJ.inde inşa edildi 
viyonun natemam akş 
inşaatı kapalı zarf usu!Ü : 
Kanunusani 1930 tarihind 
Şubat 1930 tarihine kadat' 
nakasaya konulmuştur. 'f 
lerin şartname ve evrakı f 
yeyi almaık üzre müesse~ 
düdüğüne ve ihfile gü~U ~ 
15 Şubat 1930 Cumartesı 
onbeşe kadar Fındıklıda,, 
sek mektepler muhasipli ~ 
toplanacak komisyona rı:ı 

, caatları. 


