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ün Bayaz da vasıl ariçle münasebet lff ususi 
2- Çiftçilere ucuz petrol ••- ~ l HıkAye, 

muhabirim·z 
Maksadımız ne siyasi, ne ik
di münasebetlerden bahset

'ttir. Bun.fardan daha esaslı 
ha faydalı, daha samimi v~ 
ekli olan fikir, san'at ve hıs 

"nasebetlerindeıı bahsetmek 
iyonız. . _ 
Umumi harbi müteakıp agız 
daki baı:ut kokusunun acılığı 

1 olur olmaz dost veya kav
lı milletlerin ilk işi bu nevi 
bıtaları tesis etmek ol~~· Fı~ 

z _ Alman intellektuellen 
ıılr n Lokarnosu Briand'ın Lo

mosundan ç~k evveldir. Bir 
rafına Max Jacob'lar ,Kei
rling'ler öbür taraftan Vale
'ler, Girandouy'lar Fransız 
anı ile Alman irfanı arasında 
nılan köprüyıi şiirin ve san:
in betonu ile sarsılmaz bır 
rzda perçin!tv!i;er. B~~~n K~-
lik bir Fransız şaın ıle bır 
ransız musiki ustasının ese
Fransada oynanmazdan ev -
l Berlinde gösterildi, ve Al
anyanın san'at aleNİnde bü
'k bir rağbet kazandı. Meş- -

Alman mütefekkiri Keizer
ng te beş on gün evvel Fran
:z intellektlillerinin misafiriydi. 
ıu hususta başka milletler ara-

daki münasebetlerden misal 
~etirmeğe lüzum görmüyoruz. 
uıotilletler arasındaki kin ve gay
: n en ateşli iki mihrakını teş

il eden Fransa ile Almanya a-

• • • 
ıma e ı a ı e 

he ime e uğrat ıla 

Ağrı dağında deınir çember içine alınan 
şakilerin tenl\:iline başlanmıştır. 

ı
<> __ .. _____ , .... " .. --·-

Gazi Hz. 
---

Diin Y. /ovadan 
avdet ettiler 

Bir müddettenberi Yalovada 
bulunan Gazi Hz.dün sabah 
Ertuğral yatile saat altıda 
ıehrimize avdet ve sarııyda 
istirahat buyurmutlardır. 

• 

' 
Salonun dışınd11 talihin kendilerine gUler yUz 

giJsternıeslnl bekllyenler •• 
Kazım Pş. Hz. ı· 

* B. M.M.Reiai Kazım paşa 
$ H.z. dün sarayda istirahat 
1 etmiı, bir tarafı teşrif etme-1 

1 miılerdir. ....... _. ----~--

Tayyare piyangosunun 
dün çekilmesine başlandı 

Isn1et Pş. Hz .. Salo~ hın~ahınç ~?lmustu. Büyük 
ıkramıyeler dun çıkmadı., 

Ağustos bidayetinde 
lstanbuia geliyor. 

Pendik ve Yalovadaki 
köşkleri hazırlanıyor 

Haber aldığımıza göre, ağus 
tus iptidasnda şehrimize gele
cek olan Baş vekil İsmet paşa 
Hz. için Pendik ve yalovadaki 
kö~~eri hazırlanmıştır. 

Keşideye bu sabah Darülfünun salonunda 
devam olunacaktır. 

Tayyare piyangosunun son! itibarile 600 lira kazanmışu. 
keşidesine dün mutat veçhilel· 200, 50, 40, 25 ve 10 bin lıra
Darülfünun konferans salonun- lık büyük ikramiyeler henuz çık 
da başlandı. · ; mamışur. Bugünkü ve mütea-

Salon çok kalabalıktı. Bilhaı.- kip günlerdeki keşidelere kal
sa keşidenin Cuma gününe tesa mış olan bu ikramiyelerin kari· 
dili etmiş olması izdihamı ziya- !erimize isabet etmesini çok te-
deleştirmişti. menni ederiz. 

sında böyle bir fikir ve his Maktul şakiler arasında İrandan gelmiş sergerdeler arabeti hasıl olduktan sonra 

air milletler arasındakı yaklaş de var, Kürt Hüseyin Paşanın oğlu Nadir yakalandı. 

Ismet Pş. Hz. nin İstanbulda 
bir buçuk ay kadar istirahat et
meleri muhtemeldir. Başvekili -
miz bir müddet Yalovada kal -
dıktan sonra Pendikte oturacak 
!ardır. 

Polisler kapıda tertibat al- Piyango müdürlüğü çekilen 
mışlardı. Daha saat 12 de dol- 1000 numaranın listesini bugun 
muş olan salona kimseyi salı- öğle üzeri neşredecektir. Bugtin 
vermiyorlardı. kü keşidenin listesi de yarın ög 

Salon hınca hınç dolmuştu. le üzeri neşrolunacaktır. Bu !is 
Bir çok halk ta dışarıda kalını~ telerin neşri piyangonun hita
tı. Sıcak, tahammülfersa bir hal mını ilan etmek demek değil
almış, salonun her tarafına ko- dir. 

alann derecesini tahmin et-.. Şarkta kat'i ve nihai bir saf- .... • • w "4:ft .., ..,..... nw ~" u ~ 
ek kolaydır. haya giren tenkil harekatının 

Yalnız Türkiyedir ki, bu u- ikmali aldığmıız mevsuk haber
lere göre kuvvei karibeye gel

umi gönül ve kafa anlaşmala- miştir. 

dışında hazin ve garip Dün de yazdığımız veçhile 
aldı. Halbuki Türk intellektü Hacı diri,, Zilan dereleri ara&..'l 
cihan sahnesinde kendisine da sıkıştınlan eşkıyanın tenkili 

Jek mlisait bir kabul havası bu- Van gölünün şimali. Beyazıdın 
abilirdi. Zira o yeni dünya ta- garbi, İranla muvasalfiları kesi
ihine hiç bir ~illetin intellek- len eşkıya döküntülerinden te
.. . . . mizlenmiş ve bu havalide icrayı 
ollerıne nasıp olmıyan bır c- h k t d k tl · · . are e e en uvve enmız ser-

nel ve amel zaferıle parıldı- best kalmış oluyor. Suphan dağı 
arak giriyordu. Her taraftan civarında icra edilen ve tam bir 
ayretle açılmış gözler onunl muvaffakıyetle neticelenen bu 
aptığı büyük tecriibeye bakı- harekati askeriyenin ehemmiye
ordu. Bir zaman olmuştu ki bü t~ pe~ büy.ükt~r. Çünk.ü b~ hava 
··n insaniyetin nabzı yalnız bi- lıdekı şa~ıler ımha edılmış, bun 
'm yarattığımız heyecan sıtma larmk~elr~ndeln kko.~klar .. lak. dağla· 

. ra çe ı mış o an oy u enn yurt 
ıı ıle vurdu. !arma avdetleri temin olunmuş, 

Lakin feleğin çarkı igliyor ve bir aralık bu havalide muhtel 
er şeyi didikleyip yıpratıyor; ol~n huzur, ve asayiş iade edil 
izim itibarımız da itiraf edelim mış, cumhuriyet hükumetinin 
· bir kaç yıl evvelki taravetini kuvvet_ ve k~.dreti,perişan edilen 
a betmiştir. Yeni Türkiye bun bu eşkıya gurubuna, ve onların 

y . 1 Avru a- arkalarında saklanarak fesat ve 
dan bır kaç yıl e~ve ~. entrika çevirmek istiyenlere gös 

ta göbeğinde ıken bugun terilmiııtir. 
un bir kenarına çekilmiş du- Şimdi kıtaatımız bu havalide 
yor. Bunun yegane sebebi, tarama ameliyesi yaparak ken 

imdiye kadar Avrupalılarla dilerini bekliyen akibetten ve ce 
0 kri münasebet tesisine hiç e- zadan kurtulmak vahmile ötede 

beride saklanmış olan çapuçula
emmiyet vermemiş olmamız- rı tepelemek ve yakalamakla 

dır. YAKUP KADRİ meşguldür. Hayyen yakalanan 

Müsteşrikler kongre
sine davet edildik 
Hollandada Leydin şehrinde 

~ylulde toplanacak olan beynel-
·1e1 müsteşrikler kongresine 

İstanbul Darülfünunuda davet 
edilmiştir. (933) senesinde Ber 
linde ink'ikat edecek tarihi ed
yan kongresi için de hükumeti-

·ze davetiye gelmiştir 

şakilerin muhakeme edilmek i
çin teşkili mukarrer divanı harp 
!ara tevdi edilmeleri tabiidir. 

Şakiler Van gölünün şimalin 
de tedmir edilirken, Ağrı dağı 
mıntakasındaki hempaları da 
ikinci bir hezimete uğramışlar
dır. 

Bu havalideki şakilerden bir 
kısmı Ağrı dağının cenubundan 
garbe sarkmak istemişler, fakat 
karşılarında kuvvetlerimizi bu
larak müsademeye tutuşmuşlar
dır. Bu müsademede şakiler 
vahim zayiatla şimale sürülmüş 

Veremle mücadele ler, Ağrı dağında sıkıştırılmış-
lar ve her taraftan ihata edilmiş 

İzmir, 11 (A.A) - Verem. !erdir. 
ücadele cemiyeti dün gece bir Ağrı dağı etrafında ikmal e-

gardenparti vermiştir. Memle - dilen ihata çemberi arasında ka 
etin kibar kadınlan tarafından lan eşkıya sürüleri kapana gir-
ertibine birkaç gündenberi ne- miş bir fare vaziyetine düşmüş

et edilen bu gradenpartiye, !erdir. 
üksek aileler ve bilcümle müeıı Artık kaçmaları imkanı kal
esat samımı yardımlarda bu- mıyan bu eşkiya çetelerinin ten
unmm•tur. afi hasılat 3000 li- kil ve imh.ıısı bir gün ve hatta 
a kadardır. saat meselesi addedilebilir. 
Ccmı Urfa, 10 - Şark hududunda 

yet, 15 tc~uzdan iti iki hadi~ buralarda çok büyük 
areıı Yamanlarda bır ev ıle 50 nefret ve teessürle karşılandı. 
adırdan mürekkep bir kJmp kv Alınan haberlere göre tedip ha-
caktır. rekatı bütün şiddetile devam 

Son dakika ••• 

Şarkta Iranla müşterek 
harekete geçilecek mi? 

Tenkil hareketi en şiddetli 
safhasına dahil olmuşt11r ----.-

Şakiler girdikleri yerlerde şapl<aların ke
narlarını keserek irticai tezahürler yaptılar 

Şarktaki tenkil harekatını yakından takip etmek ve 
her gün telgraf ve mektuplarla "Milliyet., in karilerine 
bildirmek için Şark Vilayetlerinde bulunan daimi mu· 
habirimize ilaveten -hadise mahalline husussi bir muhabir 
de gönderdik. Dün Bayazıta vasıl olan muhabiri mahsusu 
muzdan aldığımız telgrafı neşrediyoruz: 

Bayazıt, 11 (Hususi muhabirimizden) - Bu
gün buraya vasıl oldum. Hfıdi:ıenin ne şekilde baş
layıp ne safhalar geçirdiğini eh'afile çekeceğim 
telgraflarla bildireceğim. Şimdi buraya gele':' son 
haberlere göre bir hafta evvel başlıyan tenkil ha
reketi en şiddetli safhasına dahil olmuştur. Şaki
lerin bi.r kısmı tamamen muhasara edilmişlerdir. 
Mahsur kalan şakilerin, hudutla da rabıtaları ke
silmiş olduğundan açlığa maruz kalmışlardır. • 

Takviye edilen tayyare filolarımız devamlı bır 
surette tenkil harekatına büyük mikyasta yardım 
<?tmektedirler. 

İran toprağına kaçmağa muvaffak olan eşki
yayı tenkil için müşterek harekata geçileceği söy
leniyor. Hudut vaziyetini yakından bilen salahi
yettar kimseler tashihi hududa lüzuın göstermek
tedirler. Şakiler harekat başlamadan evvel mez
kUr havalide esir edebildikleri bazı jandarma ve as 
kerlerimizi bıralonışlardır. 

Erzurumla Trabzon arasındaki yolu seller boz
duğundan münakalat dört giin inkıtaa uğramış
tır. 

Geçen akşam yol açılmış ve bir tenezzüh oto
mobili ve bir kamyon geçmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre şakilerden maktul 
düşenlerin ceplerinde mühim vesikalar elde edil
miş, beyannameler bulunmuştu~. 

Şakilerin girdikleri yerde irticai harekata da te
vessül ettikleri anlaşılıyor. Şakiler1 Girdikleri yer
lerde şapka ve kasketlerin kenarlarmı kesmişler
dir. 

Başvekalet seryaveri Atıf 
bey dün sabahki ekspres trenile 
Ankardan gelmiştir. 

Fevzi Pş. Hz. ___ ... __ 
Dün Berkısatvetle 

lzmite gittiler -
Büyük Erkani Harbiye Reisi 

Müşir Fevzi Paşa Hz. dün sa
bah Berkisatvet torpidosu ile 
İzmiti teşrif etmişlerdir. Paşa 
Hz. torpidoyo geldikleri zaman 
torpidodan top atılmak suretile' 
resmi selam ifa olunmuştur. ı 

Rusyada terbiyei et
fal heyetimiz 

Moskova, 11 (A.A) - Türk 
terbiyei etfal heyeti Maarif mü 
essesatinda tetkikatta bulun • 
mak üzere Leningrada gitmiştir 

lzmirde seyyahlar 
İzmir, 10 (A.A) - Bugün li 

manımıza Lamartin vapuru ilr 
96 Amerikan seyyah gelmiştir: 
Seyyahlar Osemi e Sart harabe
lerini ziyarete gitmişler, yamı 
lzmire avdetten sonra İstanbula 
gideceklerdir. 

İngiliz konsülü gaip 

Londra, 11 (A.A) - Marsil
yadan Daily Maile bildiriliyor: 
Buradaki İngiliz şehbender ve
kili geçen Cumartesi ortadan 
kaybolmu tur. 

Ceneral Kutepof nasıl 
öldürüldü? 

nulmuş olan vantilatörlerin mü- Dün kazanan numaralar şun· 
temadi faaliyeti bıle bu sıkıcı lardrr. 
ve yakıcı havayı tadil edeme- 6 biıı lin kazananlar 
mişti. 6609 13800 36597 

Saat 13 ü 10 dakika geçiyor- 4 bin lira kazananlar 
du. Daha keşideye 20 dakika 25696 4200 
vardı. Fakat izdiham çok fazla 3 bin lira kazananlar 
!aşmış olduğu için bu 20 dakika 15857 1338 
!ık zaman beklenilmedi ve keşi- 2 bin lira kazanan 
de 20 dakika evvel başladı. İlk 48127 
okunan numara 60 lira ikramiye 1000 lira kazananlar 
kazanmıştı. 

Biribiri arkasına bin numara· 14138 13538 33429 3301 
çekildi ve okundu. Bunların ::n 41298 42307 6871 39137 
fazlası 6 bin lira yani onda bir: (Mabadı dördüncü sahifede) 

Iıkenderl11e11• giden Jzmlr vapuru hareket ederken 

lzmir vapuru dün Mısır 
hareket etti. 

,zmlre ve lskenderiyeye giden 
yolcular hayli bir yekun tutuyor 

Londra, 11 (A.A) - Paris- Seyrisefain idaresinin yeni aç recede idi. Bu rağbetin gittikçe 
ten Daily Mcile bildiriliyor: tığı İskenderiye hattına dün ilk artacağına ve bilhassa Mısırdan 
Esrarengiz bir surette kaybolan posta vapuru hareket etmiştir. yazı geçirmek üzere şehrimize 
jeneral Kutepofın kendisini ka- Bu hatta tahsis edilen İz:nir va- gelmr.kte olan Mısırlıların bu 
çrranlar tarafından otomobilde puru tam saat bir de rıhtımdan doğru postayı tercih edeceğine 
koklatırılan kloroformla öldürül kalkmış, Seyrisefain işletme mü şüphesiz nazarile bakılmakta 
düğü ve onu sağ olarak getirme dürü Bürhaneddin B. de beraber dır. İzmir vapuru bu gü11 öğle 
ğe memur hafiyelerin vazifeleri gitmiştir. vaktı tzmre varacak ve ak un 
ni talimatına muvafik ifa etme- ı · 

Vapur kalkıncrya kadar u _ üzeri aradan harekete pazarteııı 
diklerinden dolayı Rusyaya av- günü akşamı fskenderiyeye va-
detlerincle kurşuna dizildikleri mum müdür Sadullah Bey ve d 

1 'd h sıl olacaktır. Avdette e ya nıs 
f anlaşılmıştır. ı are erkanıda rıhu.nı~~ azrr lzmire uğnyarak doğruca li 
-·· •'"" • • • • ... ••.-- - ?ulunm.uşlardır. Dun~u pos~a ~ ııımıza gelecektir. Mısırdan ge

ediyor, Kahraman askerlerimi- 1 Eşkıya reislerinden Emin Pa bulunan maktuller arasındaki di ıle İzmır ve tskendenyeye bır l Jecek olan yolcuların pasapo 
zin gitikc;e daralan ateş ve öliim şa oğlu İbrahim ile diğer altı re ğer beş cesedin kıyafetlerine na . hayli yolcu gittiği gibi İskende-

1 
vıze muamelesi yolda yapılac 

çemberi içinde şakiler gaşınnış fild maktul düşmüş, kör Hüse- zararı İrandan gelmiıı bazı rüesa 
· ğ N d' riyeye mühim miktarda tüccarı ve vapur limana geldiği z lar, firar çarelerini aramağa baş yın paşa o lu a ır yaralanmış oldukları anlaşılmıştır. 

lamışlardır. Fakat kaçacakları tır. Halk her tarafta bu günler- e yası da gitmiştir. İlk sefer ol- yolcular hiç bir muameleye t 
istikametler kıtaatımız tarafııı - Hususi kıyafet ve alameti o- de istihsal edilecek tedip netice masına rağmen dünkü yolcu ı tutulmıyarak karaya cıkabil•: 
dan kapatılmıştır lan ve kuvvetleri tesbit edilmİ!J sini emniyetle beklemektedir. miktan şayani memnuniyet de- ceklerdir. 
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Sultan Mahnıııdun elçisi ... 
Ba A 

~ı·ı mua edenin tasdikı uzadı llarp mamilun a;.1gıı 

Viyana Sefiri Mavroyani Londraya Amerikada bütün vesaiki görmek istiyorlar .. 
M. Briand sene sonun11 k•dr /tal 

anlaşacağından emin göriiniig 
Paris, 11 (A.A) - M. Briand, Meb'usan meclisi h 

cümeni huzurundaki bevanatına devam ederek sene 
kadar Fransız - İtalya'°n münasebatındaki gerginliği 
cağına kani bulunduğunu, gerek bahri meselelerin ve 
ir mesailin halledileceğini ve her hususta bir itilaf z 
lunabileceğini beyan etmiştir. 

giditl'lr .• 
Nihayet Kaptan Paşadan Meh-ı 
met Aliye bir mektup geliyor. 
Bunda Padişah ile asi arasında 
uzlaşılarruyacağı bildiriliyordu. 

T h • 9 Ecnebi ınatbuatı { K d e Jr • Türkiyenin siyaseti azan 1 
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Maamafih aradan ir iiki aygeç 
tikten sonra Sadrazamdan Meh 
met Aliye bir mektup gönderil 
miştir. Bu mektupta kendisi
nin İngiliz süvarisile yollamış 
olduğu mektubun Divanda o
kunduğu, Padişahın muvafaka
ti bildiriliyordu. Mehmet A
li metkubunda bir memuru mah 
sus yollıyarak müzakereye giri 
şi lmesini teklif etmişti. Padi-
şah ta artık buna muvafakat 
ediyor demekti. Fakat bu sefer 
Mehmet Ali böyle nazik bir va
zifeyi ifa edecek bir adamı olma 
dığını bahane ederek menfi bir 
cevap göndermiştir. Bu ceva- ğın olunca İstanbul Mehmet 
bında Mehmet Ali İstanbuldan Alinin mi, yoksa Moskof Çarı
}'lıllanacak bir memuru mahsqs nrn mı eline geçmeli? .. İngiliz
ile bizzat müzakereye girişece- Ier her halde İstanbula Meh
gini ilave ediyordu. met Alinin girmesini, Osmanlı 

Bunun kabul edilecek bir tek payıtahtının Çarın eline geçme 
li.f. olmadığını Mehmet Ali d; sine tercih ediyorlardı. Çünkü: 
lı~lıyordu. Sultan Mahmudun _a- ne vakit olsa Mehmet Ali İn
sı PaşaY'.a adam yollamı~~c~gı- giliz nüfuzu altına girebilirdi. 
nı tahm.~ ~tmek zo~ de~ıldı. Fakat Moskof Çarı bir kere İs-

Babıalının ~u vazıyetın .uz~: tanbula sahip olursa İngiltere 
masından ve nıhayet ecnebı mu için vaziyet pek müşkül olacak 
dahalesinden korkuyordu. Mo- tı 

ra isyanı böyle olnıamış mı idi?. . Bu ihtimalden sonra ve kat'! 
İsya~ uz~ış, va~iyet git gide gibi görünen diğer bir ihtimal 

Fevkalade içtima 
da neticesiz .. 

İngiltere Japonya ve Ameri-

1 

ka arasında aktedilen bahri tah 
didi teslihat muahedesinin tas
dikı keyfiyeti uzadıkça uzadı. 
Amerika Ayan Meclisi bu hu-
susta bir çok müşkülat çıkarı
yor. Muahedenin fevkalade bir 
içtimad..ı tetkikine lüzum görül
müş, bu içtima aktedilmiştir. 

Fakat aşağıdaki telgraftan an 
lıyoruz ki muahedenin tasdikı 

bu içtimada da mümkün olama 
ınıştır. 

Muahedeyi Amerikanın mena 

gergır~eşmış ve nıhayet devlet vardır: o da İngiliz kabinesi 0 
ler ışe kanşmıştı. . zaman İrlanda meselesile çok 

~ _Sultan Mahmut ~le M~hmet meşgul oluyordu. Moskof Ça-
ı 1 t, Alı arasına velev ki Padışahın rı birinci Nikola İngiltereye te- M. Stlmsorı 

~ . dı~hine ~~aralk 'ekcnbe?iler .. tdarhafıln- minat vererek Şarkta muahede f" l h' d . b 
an ~«~ o aca _ ı~ ~u !1 .e ~ !erle temin edilmiş olan müva ıı a ey ın e görenler, öyle 
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Bahıa,J.ının haysıyetı ıçın .1Y'.ı bır zeneyi İngilterenin aleyhine ka propaganda yapanlar az değil
şey olmıy~c_a~~ı. F~kat ıkı fe- t'iyyen ihlal etmiyeceğini bil- dir. Hükumeti bu meselede müş 
nalıktan hırını ıst~r ıs~emez ka- dirmişti. kil bir mevkide bırakan şey mu 
bul etmek mecburıyetı vardı: haliflerin, muahedenin aktin-
Ya devletlerin müdahelesini ka İngiltere en ziyade endişe et den evvel İngiltere ve Amerika 
bul etmeli, yahut Mehmet A- tiği Rusyadan bu t~mi?~tı al- ı arasında cereyan eden müzake-
1 · nin oilu İbrahimin İstanbul dıktan sonra kendısı ıçın pek , rata ait bütün vesaikı görmek 
kapılarına kadar gelmesini bek mühim bi'. mesele olan Ir!lmda: istemeleri. den ileri geliyor. 
!emeli.. vaziyeti ıle meşgul olmaga va- Halbuki bu kabulü imkansız de 

Sultan Mahmut uzun tered- kit bulmak mecburiyetinde idi. recede mü~kül olan bir taleptir. 
dütlerden ~onra bu iki fenalık Sonra diğer bir ihtimal de İn İki hükumet arasında pek mah 
tan birincisini daha hafif buldu. gilterenin Fransaya karşi iti- - 7ıem tutulması iktıza eden şey
Fakat hangi devletin tavassu- matsızlığı idi. Bu meseleye bir ler konuşulmuş olabilir. Bunla
tunu istiyecekti ? .. Babıfili Fran kere karıştıktan sonra ileri git- rın ifşası caiz görülmüyor. Fa-
sa ya emniyet edemiyordu. Rus mekten çekiniyordu. kat diğer tarafta talebinde ıs-
yaya hiç itimat edemezi.li. Padi- İşte İngilterenin o zaman rar etınektedir. 

"Times,, muhabirine 
göre bütün devletler!! 
karşı bitaraflıkhr. 

'
1Times,, in İstanbul muhabiri ta

rafından gazetesine gönderilen bir 
mektupta. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1 teşrinisaniye kadar ta
til edldiği ve bu içtima devresinin 
bilhassa iktisadi ve mali mesailin 
tetkikine hasredildiğini zikreden mu
habir Merkez Cümhuriyet bankası· 
nın tesisi için kanun layihasının 
tasdik edildiğini, paranın istikrarını 
temin için yapılan kanunların kabul 
olunduğunu ilave ettikten sonra 
bundan evvel çıkan bir takım riva
yetleri kaydederek diyor ki: 

"Geçen altı ay zarfında hiildlme
tin değişeceğine dair rivayetler var
dı. Bu şayiaların asılsız olduğu an-
laşıldı . .,. 

Muhabir bundan sonra Türkiye-' 
nin iktisadi vaziyetinden bahsede
rek maliye mütehassısı M. Rist'in hü 
kumet tarafından tetkikat için da
vet edildiği ve bu rapora tevfikan 
hükumetin mali ıslahat yapacağı ü-

1 
mit edildiğini söylüyor. Muhabir kib 
rit inhisarının bir Amerikalı grupa 
senelik tediyattan başka 2,000,000 
İngiliz lirası istikraz mukabilinde ve 
rildiğini. Türkiyenin mali mesailin 
arkasından siyasi emellerin meyda
na çıkması endişesini bırakmadığını, 
İngilterenin onun için şimdiye kadar 
mühim bir imtiyaz alamadığını ilive 
ediyor. Muhabir bundan sonra Tür
kiyenin harici siyasetinden bahsede· 
rek diyor ki: 

"Türkiye Şark ve Garp du letleri 
ile münasebatında bitaraf bir siyaset 
takip etmekte devam etmiştir. Sene
lerce sarfı mesai edr rek müzakerat
tan sonra, 921-22 Anadolu muhare 
belerinden çıkan mesailin halli husu
sunda bir itilaf hasıl olmuştur. Bu 
itWifın bir neticesi, Türkiye, İtalya 
ve Yunanistan arasında bir Akdeniz 
misakı akti olacaktır. Bu mi•ak hiç 
bir devlet aleyhine tevcih edilmiş ol
mıyacak ve yakın Şarkta iyi bir ne
tice verecektir.,.. 

Yeni bir mesele 
Ren tahliye edildi. fı.rtık Alman' 

toprağında hiç bir ecnebi askeri kal- 1 
madı. Fakat Fransa ile Almanya ara 
srnda bir mesele çıktı: Ren arazisi' 
tahliye edildikten sonra bir takım ha 
diseler oldu. İşgal esnasında Fransız 
!arla münasebatta bulunmuş olan Al
manlar aleyhind~ milliciler tarafından 
bir takım tecavüzler yapddı. 

İngilterede kadın 
meb'us .. 

Londra, 10 (A.A) - M. Noel 
Buxton'un lortlar kamarası aza 
lığına intihap edilrı_ıesi üzerine 
münhal meb'usluğa amele fırka 
sına mensup olan mumaileyhin 
zevcesi 14821 reyle intihap eJil
miştir, En müthiş rakibi olan 
muhafazakarlardan M. Cook 
14642 rey almıştır . 

lktısadi meclis 
Londra, 10 (A.A) - Başve

kil, iktısadl ce sınai işlere müte 
allik hususa tta resmi dairelerin 
mesaisini tanzim etmek ve on-

Noel Bu.don 
!arın ticari işler hakkında hü
kumete faydalı vasayada bulun 
malarınr' temin eylemek mak
sadile ahiren ihdas edilmiş o
lan iktısadl meclisin bugünkü 
celsesine riyaset etmiştir. 

* * * 
Oleıı roı11ancı 

Mumaileyh sözüne devamla: Kanunuevvel aymd 
hiç bir geminin inşaat tezgahlarına konulmaması için 
tedbirlerin ittihaz edilmiş olduğunu Paris kabinesi t 
Roma kabinesine bildirilmiş olduğunu ve bu keyfiye 
kfımet arasında müzakerata girişi.imiş olduğu şu sır<' 
konun muhafazasını temin edeceğini söylemiştir. 

M. Briand, vaziyetten umumi surette bahsederek, 
hiç bir muharebenin mümkün olmadığını söylemiştir 
ittihaz etmiş olduğu hattı hareketle · siyasi ufkun te 
miyeceğini isbat etmiştir. 

Kıral Karol ve metr 
Yen iden bir iskandalden 

korkulııyor 
Londra, 11 (A.A) - Bükreş- bir iki gündenberi vu 

ten Daily Maile bildiriliyor: Ka mülakatlann neticesi 
.. . . . . beklerunektedir. Yenid 

rolun sınaya sayfıyesıne gelmış bir iskanda! vukuunda 
olan sabık metresi Lupesko ile maktadır. 

Ney a pı lıy o r'? 
Ziraat 

. .. . 
e nstıtusıı rnesaısı ı 

Tavşan tavuk koyun 
cinslerinin ıslahı 

İktısat Vekilliği, diğer şubelerde 
olduğu gibi ziraatin muhtelif şubele 
rintle de islah gal'esile çalışmak üzere 
enstitüler a~mağı kararlaştırmıştır. 

Enstitü binalarının inşasına devam 
edilmektedir. Önümüzdeki seneden 
itibaren bu müesseseler faaliyete baş 
hyacaktır. 

Bu lftboratuvar bir senedenberi mü 
l..:hassıs Kadri Beyin riyasetinde fa
aliyette bulunmaktadır. Laboratuva
rın gayesi islah ve yetiştirme oldu 
ğuna göre burada koyun islahı, tavuk 
islah ve yetiştirilmesi, bütün cihan-
da ve bilhassa tüyleri cihetile çok 
makbul olan Ankara tavşanlarının ye 
tiştirilmesi hususlarile iştigal edilmek 

1 

tedir. 
Laboratuvarda en kISa zamanda ne 

tice alınacak mesai bilhassa· tavukla
rın islabı için sarfedilccek mesaidir. 

Macarlar g 

Izmir muhtelili 
karşı 3 ile 

mağlup olnıu 

-· -
İzmir, 11 (A.A.) - K 

spor kululıu ile Altayda 
şekki! muhtelit takım! 
milli takımı arasında bu 
pılan maç!;. r bire kar 
Macarlar galip gelmişt 

Sütçülü 
Laboratuvarı 
·ihzari nıesai 

Fenni bir süth 
açılacak 

ı e , 
1 1 

l· 1 1 

şahın nazarları İngiltereye çev- Babıalinin üst üste vaki olan Washington, 11 (A.A)-Lon 
rildi. İstanbulda bulunan İngi- 1 

müracaatlarile Mehmet Aliye dra bahri muahedenamesine 
lız sefiri Stra,ford Canning Ba- karşı hemen harekete geçme- lıasmolan ayan azası bugünkü 
bıi'ıliden bazı \ekfıfler karşısın- mesindeki sebepler hep bu ih- fevkalade içtimada tasdik key-

Tahliye münasebetile iki hükümet 
arasında aktedilen itilaf mucibince 
işgal esnasında Fransızlarla münase
batta bulunanlar hakkında alfi umu- ~'i,{tı:, 

Burada şimdiye kadar takip edilen 
gaye iki veçhe üzerinde idi. Biri mev 
cut yerli tavuklarımızın yumurta ve 
verim kabiliyetlerinin tetkiki, diğeri 
de tavuklarımızın slabı için kabul e
dilen legorn cinsinin kabiliyetinin tet 
kiki ve teksirlnin teminidir. 

ANKARA, (M::iiyet) 
Mektebinde tetkik ve tecrüb 
!erine devam etmekte olan 
varlardan hayvan ıslah ve Y 
laboratuvarının faaliyet ve 
den bahsetmiştik. Bugün de 
laboratuvarından bahsedeceğ 

• 1 

("r~ ı 

c 1 
i. ~ 1 
ı' ~ 1 

~ı l . 1 

• da kalıyordu. İngiliz sefiri Pa- timallere göre tefsir edilmek is fiyetini tehir ettirmeğe muvaf
dişah tarafından hususi bir su- teniyor. Hangi sebeple olursa fak olmuşlardır. İstizah takrir 
rette kabul edildi. olsun Londra hükumetinin Ba- !erini vermiş olan ayan azası, 

Babıali sefir vası~asile İngil- bıaliye muvafık bir cevap ver- ayandan M. Reedin sefir M. Da 
tereye bir tedafüi ittifak teklif mediği görülüyor. Bir sınıf İn- wes ile hariciye nazırı M. Stim
ediyordu. Sefir memleketine giliz diplomatları Osmanlı im- son arasında teati edilen telg
~ıtti; BabJalinin tekliflerini hü- peratorluğundan artık ümidi raf namelerden başka bir şey ol-1 1 .ı 1 

'. ~p kurıetine bildirdi. kestikleri için İstanbulun mu- matlığı hususunda kat'1 teminat 
R ·b. ı· ı hafızı olarak Mehmet Aliyi ka- vermesine rag~men mezkur mu-. ı . um ır se ır ... 

1 Mehmet Ali harici siyaseti- bul etıneği Boğazları Moskof ahedenameye tekaddüm eden 
•f ni Boğos isminde bir Ermeniye Çarına teslim etınekten kat kat müzakeratın neşrini hükumet

: ı tevdi etmişti. Sultan Mahmu- h_afif buldukları anla.şılıyor. Bi- ten talep etm.ek hususunda ıs
~ , ı dun da Viyanada Mavroyani is l~~are .İstanbul~ ~efır. olarak rar etmışlerdır. 
~ ~I minde bir Rum maslahatgüzarı gondenlen İngılız dıplomatı. , • 1111 • ...._. __ 

•: ı • vardı. Bu Rum Londraya gön- Lor~ Ponsonby bu meseleyı 
ı ! derilen İngiliz hükfuneti nez t~t~ık etmek merakından ken-

' · dinde ilk teklifleri teyit ederek dını a~~~arruş:. ~arkta bu ka- -
İ · , müzaker~ye girişecekti. Mav- dar muhım hadısat c~r~yan_ e
(1\: . ı royani 3 Teşrinisanide Londra- derken, Meh~et ~lının o~l.u 
t ı • ı ya giderek Babıalinin tedafüi baştan başa Surıyeyı .. e~~ geçırır 

• ittifak akti teklifini teyit ede- - k~~ v~ Ana~ol~:(a yururken ~n 
•I • rek buna mükabil İngiltereye gılız sıyasetı nıçın ~areketsız 

· ·ı 1 bir takım menafii temin ediyor kalınış ve beklemış ? .. Fakat 
, ~ 11 du. Lordun vasıl olduğu netice şu 

ı 1 . . . • b' oluyor: Londra kabinesi o za-
ngılız tebasına tıcarı ır ta: m d h'l• m ·ı ·ı b'lh 

ı . . . , an a ı ı esaı ı e - ı as 
kım ımtıyazlar verılecektı. Fa- I . d · · 

· • k İ ·ı· h"kfı-. · b klif sa rlan a meselesı ıle - çok 
ı at ngı ız u metı u te - ı b ı d 

a 1 - k'k d'l ~· . d hal meşgu u unuyor u. r. erın tet ı e ı ecegmı, er 

1' 

cevap vermek kabil olmadığını . Acaba bu kafi bir sebep mi
bildinniştir. d~r? .. Her hald~ şu. ~laşı~yor 

13 Kanunusanide Namık Pş. kı Londra kabınesını. teş~ıl e -
Londraya gitmiş, Mehmet Ali- denler ~.ra~ınd.~ ~.ar~ ~şlerı hak 
ye karşı İngilterenin muavene- kında turlu turlu frkırde olan
tini istemiştir. Fakat İngiliz l~r vardı. Bunlar uyu_şup ka~'I 
hükumeti fili bir müdahelenin bır hattı hareket takıp edemı
bir çok karışıklıklar tevlit ede- yorlardı. 
:eğini düşünerek beklemeyi ter (Devamı var) 
cih ediyordu. 

İngiliz hükfuneti o zaman 
Babıalinin bu mükerre teşeb -

Tahliye edilen yerlerde 
Berlin, 11 (A.A) - Ren eyale 
tinin tahliyesi hatırasını teyit i
çin M. Stresmanm tasvirini ha
vi madalyalar basılacaktır. 

Büyük bir facia 

üsleri karşısında niçin hareke
te geçmedi acaba?.. Londra 
lıükfuneti daima seyirci kalma
l"i tercih eder gibi görünüyor
:lu. Bunun için bir kaç ihtimal 
teri sürülüyor: İngilizler şöyle 
liışunüyorlardı: 

' 1 İstanbul er geç Osmanlı sal-
Berlin, 11 (A.A) - Breslav 

da vukua gelen Grizu felaketi 
150 kişinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir 

.anatının elinden çıkacaktır. Os 
nanlı imperatorluğu aarma da-

Mücadele 
Hindistanda 

boykotun 
verdiği netice 
Simla, 10 (A.A) - Hükilmet 

mümessillerinden biri bugün 
hükfunet şurasında söz alarak 6 
Nisan ile 15 Haziran arasında 
siiahsız itaatsizlik mücadelesi 
yüzünden 4377 kışinin takibata 
maruz kılınmış olduğunu beyan 
etmiştir. Mumaileyh, başına 
geçmiş olduğu gayri meşruti 
islahat hakkında bütün fırkala
rın içtimaile akdolunacak konfe 
ransa M. Gandi'nin iştirak et
meğe davet edilmesinin gayri 
mantiki olacağım ilave eylemiş 
tir. 

Nisanla Mayıs ayları zarfın
da İngiltere'den Hindistan'a it
hal edilen pamuk mensucat mik 
tarrnda geçen senenin ayni dev 
resine nazaran yüzde 23,5 nisbe 
tinde bir tenezzüı' vardır. Bu te 
nezzül, İngiliz mensucatına kar 
şı yapılan boykotaja atfedilmek 
tedir. 

mi ilin edilmi,tir . 
Bundan bahseden "Temps,. gazete 

ıi yazdığı bir baş makalede ezcümle 
diyor ki: 

"Hiç kimse Ren hıidisatından isti
fade ile yeni bir Fransız - Almanya 
kavgası çıkarmak niyetinde değildir ... 

Bir senedenberi kapanlı folluklarla 
tecrübe ve tetkik edilen yerli tavuk
larımızın ayrılan cinslere göre yumur 

ı talama kabiliyetleri tesbit ediln;ıiş bu
lunmaktadır. Parisli gazete bu meselenin Alman 

matbuatı tarafından iddia edildiği 
gibi yalruz Almanyaya taallük eden 
dahiH bir mesele olmadığını, çünkü 
ortada tarafeynin riayet etmesi la· , Uu:J!!:!'.::ııı.:J 
zım gelen itilaf mevcut old(\ğunu ila' 
ve ediyor. 

Alınan neticeler, tama mile tavuk
larımızın islahı hakkında verilen kara 
rın isabetini meydana çıkarmıştır. 
Yüz tavuk üzerinde yapılan bu tet-

• kik ve tecrübede üç tavuk senede 103 
er ve diğerleri vasati olarak yetmi
şer ve yirmisi de bir sene zarfında 
hiç yumurta yumurtlamamıştır. 

Bu liiboratuvarin mesai sa 
!arı ihtiva etmekted.r: halka 
hassa eyi ve fenni peynir, y 
na mümasil geyleri yapmağ 

yen halkımıza bunu öğretme 
mim etmek iç1n zemini ihzar, 
kette yavaş yavaş her nevi 
sütten yapılan maddelerinin i 
tamimidir. Bundan başka da 
ni mesai memleket hayvanla 
bunların verdikleri sütlerin e 
tesbit ve tayinidir 

uTimeı,, in verdiği malUmat 
Diğer taraftan ''Times,, in Berlin 

muhabirine göre ahiren Paristeki AI 
man sefiri Fransa hariciye nazırı M. 
Briand'a Rendeki hadisatın tahliyeyi 
müteakip Alman zabıta kuvvetlerinin 
hemen oraya gelmek hususundaki te 
abhüründen ileri geldiğini söylemiş. 
hükumetin bu gibi va.kayiin önüne 
geçmeğe azmettiğini ilave etmiştir. 

Avrupa Birliği 
İtalya hükumeti Avrupa birliği 

hakkında Briand muhtırasına cevap 
verdi. M. Mussolini geçenlerde neş
rettiği bir makalede bu husustaki fi-
~rle~ini. söylemişti İtalya başvekili
nın fıkrınce umumi harpten sonra 
galiplerle mağlfiplar arasında aktedi
len bütün muahedeleri "ciddi ve sa
mimi., bir tetkikten geçirmek iktiza 
ediyordu. "Temps .. gazetesi şimdi İ
talyan cevabı münasebetile yazdığı 
bir makalede : 

"İtalyan cevabı hey'eti umumiyesi 
le M. Mussolini'nin makalesinden da 
ha. iyidir. Roma kabinesi teşriki me
saıye amade olduğunu bildıriyor. Fa
kat b~ t;~riki m~sai bir takını kayıt
lara tabıdir. Galıp ve mağlilp millet
ler arasındaki son maniaları da orta
dan kaldırmak lazımdır.,. 

İşte İtalyan cevabının en mühim 
bir noktası ... 

İtalya_ muahede.ler!n yeniden göz
den geçırilmesı fıkrındedir. Franıa 
ise buna hiç temayül etmiyor. ------Avrupa birliği 

~a~s, 11 (A.A) - Romanya 
harıcıye nazırı M. Mironesko bu 
raya gelmiştir. Avrupa federas
yonu muhtırasına karşı Roman
ya hükumeti trafından verilen 
cevabı M. B6~nrh tevdi edecek
tir. 

Conan Doyle 
Meşhur İngiliz romancısı Sir 

Arthur Conan Doyle ahiren ve 
fat etmiştir. 

İngiliz romancısı meraklı hi
kayelerile çok büyük bir şöhret 
kazanmıştır. Conan Doyle 71 
yaşında ölmüştür. Kendisi he
kimdi. Fakat ilk yazdığı merak 
lı romanın kazandığı muvaffa
kiyet üzerine artık hekimliği bı 
rakmış roıpancı olmuştur. 

Kendisi ispritizme meraklısı 
idi. Öldükten sonra dünyada bı 
rakacağı tanıdıklarile teması 
muhafaza edeceğine kani bulu
nuyordu. -------Ortac.la yok ... 

Marsilya, 10 (A.A.) -Emni
yeti umumiye idaresi, İngilte
re'nin Marsilya vis konsülü o
lup başşehbenderlik vazifesini i 
fa etmekte bulunanM.Reginald 
Lee hakkında iki günden beri 
tahkikat yapmaktadır. Mumai
ıeyh bekar idi. Kendisinin kaç 
mış olmasına veya intihar etmiş 
bulunmasına delalet edecek hiç 
bir emmare bulunamamıştır. 

F ranaa - İtalya 
Paris, 10 (A.A.)- M. Briand 

Meb'usan Meclisi hariciye en
cümeni huzurunda bahri mesail 
hakkında Fransa ile İtalya ara
sında girişilmiş ve mükerreren 
inkıtaa uğramış olan müzakerat 
hakkında uzun uz,...11ya i:ı:ahat 
-··rmı r 

Halbuki müessesede mevcut saf le 
gorn cinsi tavuklar üzerinde altı ay
dan beri devam eden ve ayni şcril~t 
dairesinde cereyan etmekte olan ne
ticeler bundan çok yüksek bulunmak 
tadır. Bunlardan altı ay zarfında va
sati olarak 1330 yumurta alındığı an 
!aşılmaktadır. Bu miktar vasatidir. 
1 O yumurta veren tavuklar da mev
cuttnr ki aradaki fark pek bariz bu
lunmaktadır. 

Müessese yakında inşasına başla
nacak olan tavuk yetiştirme ve islah 
enstitüsüne esas teşkil etmek iizere 
saf ve yarım kan bir çok ta piliç ye
tiştirmiştir. Fenni surette ve kuluç
ka makinelerile yetiştirilen bu piliçle 
rin miktarı halen 600 kadardır. 

Müessese iki a,T sonra bunlar ara .. 
sında da evsafı ırkiyeyi nazarı dikka
te almak suretile yeni bir seçme ame 
!iyesi yapacak ve bunları da tefrik e
decektir. 

Laboratuvarın diğer mühim bir işi
de koyun islah mesaisidir. Bu husus
ta. merinos cinsinden istifade edilmek 
tedir. Karaman koyunlarımızın yapa
ğI!armı islah etmek gayesine varılma 
ğa çalışılmaktadır. 

Llboratuvar henüz tama 
şckkUI etmiş bir vaziyette o 
ve kendisine Jlzım aliit ve ed 
sene temin edileceği için ıne 
dilik ihzari mahiyettedir. 

Vekllik bu sene fenni bir 1 

tesisi için icabeden tahsisatı 
koyduğundan şehrimizde f . 
süthane tesisi çok muhtemel 
hanenin bu sene tesis ve inŞS 
kuk ederse laboratuvarın ın 
nişlemiş olacaktır. 

Maamafih halen ayni ın•~~ 
zerinde ve küçük mikyasta 
devam etmektedir. Mektept~ıı! 
sütlü ineklerin her gün verdı 
miktarı tesbit ve bu ıütlerir1 • 
jik ve kiymevl ta.hlilatı etütl'" 
maktadır. Nümuneleri geını•~ 
kün olan civardaki yakın '-01 
gelen süt nümuneleri de a~'k 
tahlilita tabi tutularak tetJ<I 
mektedir. Bunun için geçen sene mevcut sü

rüden tefrik edilmek suretile yeni 
bir sürü teşkil edilerek faaliyete baş _...,.,.. ... ...,.....,..._....,---

1 lanmıştır. ye eşyası ayn ayrı toP ~ 

Nuhutlar kahveyeka
rıştırılıyor 

Ticaret borsası son günler
de İstanbul içinde sarfedilen yi
yeceğe ait eşya istatistiklerini 
tanzim ediyor. Bilhassa İstan -
bulda sarfedilen un, nuhut, fa
suliye, pirinç, arpa, mercimek 

Ekmeklik ve sair hususi.: 11 
hil olmak üzere sarfe<h!e 
günde 3 bin çuvaldır.~~ 
ne gelince İstanbulda ~ 
çuval nuhut sarfediiılle .. ~, 

Bu miktarın ancak il 
1 

yemek, olarak kullanılıı_:ıcı 
üçte ikisi kavrularak '1: 
hazır kahvelere kanttır 
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anyaya 'fazla ihracat yapmak 
teşkilat vücude getirmeliyiz .. 

Denizde boP;ulmak 
isti yenler kurtarıldı 

gC::.i mücrimin mukavelesi yakında aktedl· 
rn r, Berlin- lstanbul-Bağdat hava postaları 

Canlarına kıymak 
istiyenler kimlerdir? 

n ~in büyük elçimiz Ke~~d Almanyada Türk üzümleri 1- Tophanede Karabaş ma-
caP i Paşa, dün kendıleı:ıle Almanya bizden senede 5-10 hallesinde ikinci dere sokağın-
a~n bir muharririmize atıde milyon kilo kadar üzüm alzr. da 8 numaralı evde oturan Ab-

·n J_ nata bulunmuştur: Fakat iyi bir teşkilatla bunu dürrahman Efendinin kızı 26 
a ·_Biliyorsunuz ki, Tür~-Al tezyit etmek mümkündür. yaşında Refia Hanım dün saat 

ünasebatı daima halı ta- Gümrük teshiHitı ihracat işini 8,30 da Galatadan sandala bin-
vtf cereyan etmiştir. yapmağakafi değildir. Yalııız is miş ve sandalcıya Eyibe gidece 
Jlll:mssa yeni ticaret muahede tihsalata değil, mahsulatımızın ğini söylemiştir. Sandal tam 
iş arafeyn iktısadi mü~ase~~ ihraç şeraitine de ehemmiyet Unkapanı köprüsü altından ge

daha iyi safhaya gırecegı verilmelidir. çerken Refia hanım birdenbire 
atindeyim. Son senelerde bazı maddeler yerinden fırlamış ve kaldırıp 

muahedeyi bizim meclisi üzerinde ihracatın azalması teş .kendini denize atmıştır.Bir hüs 
,abu! etmiştir. kilatsızlıktan ileri gelmiştir. nü tesadüf neticesi olarak oesna 

!manya parlamentosunun Almanyanın iktısadi vaziye~ da oradan geçen Allahverdi, is 
ı günlerde muahedeyi tas - bir çok rivayetlere rağmen iyi - mindeki kömür kayığı hadiseyi 

esi muhtemeldir. dir. Almanlar çok çalışıyorlar. görmüş, derhal yetişıniı ve Re-
man hariciye nazırı, mecli Ve Almanyada her sınıf erbabı fia Hanımı denizden çıkarmış
atilinden evvel muahede - teşebbüs bizimle teşriki mesai tzr. 

u ~eclisten çıkacağını söyle- etme·ğe mütemayildir. Refia hanım isticvap edildiği 
rııı:#. ladei mücrimin mukavelesi! zaman Çf.kmekte olduğu sefa-
11 b\ son muahedenin tatbiki Türkiye ile Almanya arasın- !ete artık tahammül edomiyerek 
l;:ofssa üzüm ihracatımız için daki iadei mücrimin mukavelesi intihara teşebbüs ettiğini söyle 

'aideli olacaktır. müzakeratı bir kaç gün zarlm- miştir.Meyus kadın tedavi altı-
':" ıs milyon kilo tütün da bitecektir. na alınmıştır. 

11 • t"tun" 'htı· Bu suretle Almanya ile halle- 2 - Dun·· sabah köprüdeıı a-anyarun senevı u ı 

takriben 50 milyon kilo ka dilmemiş hiç bir iş kalmamış o- çıklı bir vak'a olmuş, mazul bir 
ır.Almanlar bizden şimdiye lacaktır. memur denize atılarak kendini 

b 
r vasati olarak senede 10 Berlin - İstanbul hava postalan öldürmek ist mi tir 
on kilo tütiin alıyorlardı. "Luft Hanza, ismindeki .Al- e ş · 
J sene, bunun ıs milyona man şirketi (Berlin - İstanbul) Bu memur Sultan Ahmette 

tıııt"ılmasına çalışıyoruz. tayyare nakliyatını deruhte et- oturan telgraf muhabere memur 
alnız tütün meselesi değil, miştir. luğundan ~ul 50 .Y~şmda Sü-
ıeleketimizin bütün ihracatı Şirket bu seferlerini Bağdada leyman Naıl Efendıdır. 

.ıı'ı teşkilata mütevakkıftır. kadar temdit ettirmeğe teşeb - . Dün sabah evinden çıkmış, 
r "1 teşkilat yapdmadıkça ih- biis etmiştir. köprüye gelmiş, bir bilet alarak 
}\lltımız için emin ve kat'i bir Şirket bu suretle Londradan şirketi hayriyenin 67 numaralz 
. eshit edilemez. Hindistan ve Japonyaya kadar vapuruna binmiş, vapur tam ha-
jj!Crdin, bütün cilı:ın teşekkül tayyare postalan yapmağı istih reket ettiği esnada kaldırıp ken 

1 karşısında yalnız çalışma daf etmektedir. dini denize atmıştır. Derhal va 
r. ·i çoktan geçmiştir. Bittabi, nakliyatın Bağdada p~r durmuş, etraftan yetişilmiş, 

ütün millet ve hükumetin ik kadar yapılabilmesi için tayyare Stileyman Efendi kurtarılmış, 
di teşekküller halinde dahili !erin memleketimizden geçmesi fakat çok su yuttuğu için tedavi 
1arci piyasalarda yekvücut lazımgeldiğinden şirket bu hu - edilmek üzere Beyoğlu hastane 

k kendini arzetmesi zaruri susta hükfımetimizle temas et- sine nakledilmiştir. 

tıkları emlak ne laca 
Miraslar 

Kiı11sesiz ölenle
rin ınalları.. 

Miras defterini mah
kemeler tutacak 

Mirasçı bırakmadan vefat e
den kimselerin mirası hazineye 
intikal etmektedir. Medeni ka
nunun 448 inci maddesi muci
bince bu gibi hazineye intikal e
den mirasın Sulh mahkemeleri 
tarafından mevcudu, alacak ve 
borç miktarı, hermalın takdir o 
!tınacak kıymetini gösteren mun 
tazam defterler tutulması lftzrm 
dır. 

Medeni kanunun 517 inci mad 
desinde yazılı olan bu mecburi
yete bazı sulh mahkemelerince 
riayet edilmediği anlaşılınış ve 
dün Maliye vekaletinden M. 
mal müdtirlüğüne bir emir gel
miştir. Bu cmlrde hazineye ka
lan mirasın muntazam bir def
tere kaydolunması bildirilmek
tedir. Alacaklö.rıru vaktinde yaz 
dırmıyan alacaklılar mirasçıya 
ve terekeye izafetle takip ha
klarım kaybedeceklerdir. 

Kanunen tutulması icap eden 
defter tutulmayınca bazı iddia 
!ara sebebiyet verilmesine sebep 
teşkil edilecek ve neticede hazi
ne; mahkeme masarifi tediyesi
ne mahkfun olunaca}ttır. 

Hazinenin zararına mahal kal 
mamak üzere miras defterleri
nin Asliye mahkemelerince tu -
tutması bildirilmiştir. 

Mütevellilerin Evkafla 

Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? .. 

Altınkuın plajları ve gazinosu 
Vapur yolculuğu sevilir amma böylesi değil f 
Sağa sola sarkıntılık I - Denize girmek için soyunmağa hacet yok

Tereyağı soyu armut ... - Plajda manzaralar .. 

Vapur yolculuğunu sever mi 1 İlerde yaşlı bir kadın meşine benzetecek! Sırt üstü 
siniz? Ben severim. Hem çok se 1 denize gireceklere mayo satı - uzanıp yatanlar arasında göz
verim. Yalnız, yolculuk dediği- yor: !ere eza verecek kadar çirkin vü 
niz, şöyle yarım saat, hadi bile- . - Don istiyen .. Don vere - cutlu bir herifte var. 
mediniz bir saat sürmeli. On - lirn .. don verelim. İnsanın bu kadar kıllı bir te-
dan fazlası can sıkmağa başlar. Birisi kıs kıs güldü: • ni olduktan sonra onu hiç 
Deniz 'aşın uzun seyahatler de - Baksan a don 'O'ereliın, di- olmazsa gizlemek nezaketide 
sevilir amma insan bu seyahat- yor. Galiba bu gelenlerin hepsi bulunur. Burada dikkat ettiğim 
!ere evvelden hazırlanır. Ona gö donsuz.. bir şey var: Sular çok temiz .. 
re kendini alıştırır, eğlenceler Plajda gözüme ilişen ilk n "' Ufak bir bulanıklık yok. Yalnız 
icat eder. zara şu: Bıyıklı bir kadın, oı: ... ş kumluk geniş değil.. Plaj diyin-

Hele bir iki kafadar arkadaş turmaktan kıpkırmızı kesilen ce gözler vasi bir saha arıyor .. 
da bulursa dokunmayın keyfi- iri göğsüne avuç avuç kum ata- Maamafih, üstüne ıslak bir 
ne!. rak bir nevi pansıman yapıyor ağ gerilmiş gibi harareti aza-

Yalııız, mesela İstanbuldası- ve durmadan bağırıyor: lan ılık bir güneş altında rüz-
nız. Vapurla bir mesireye gidip Ga G gara karşı banyo etmek hir fen~ - vroş.. avro .. Y 

akşama döneceksiniz. Yolunuz olmuyor. 
bir tu"rlu" bı'tmek tu"kenmek bil- Bu Gavroş, oğlu yaşımda var. D · · .. il bl lık k 

alakaları kesiliyor m~~~ur, iki adımda bir ilişir. 
Mütevellilerin Evkaf ile ala- İskelelerde yan gelip dakikalar 

kalannın kesilmesi hakkındaki ca bekler. İşte, buna sabırsız -
kararın tatbikine başlanılmıştır. !anmamak elde değil!. 
Bir sen,e zı\tlmda mütevelliler- Üç buçuk saatten fazlası va
den idare alınacak, bütün vakıf purda geçen bir günden siz olun 

Fakat, oğlu olmadığı da muhak enızın ust r ara pe 
kak. Yanyana uzandılar. Gelsin kiilabalıklaştı. Kadın ve erkek 
kum banyosu .. Ancak kadın ne başlan blrlbirine karışmıştı. De 

· nlzln altında belli ki pek tatlı 
kadar hararetli ise Gavroş Efen 
di o kadar hissiz .. Karşll!lındaki yll.zme talimleri yapılıyordu. 
kavruk tenli sarışınla meşgul * * * 
olmağı tercih ediyor. 

Ve bu ihtiyaç artık bugün mektedir. 
I~ kat'idir. Yapılacak en mü

Süleyman Efendi intiharına lara Evkaf vaııyet edecektir. da istifade edin bakalım .. 
müptela olduğu hastalığın teda İstanbulun en zengin vakıfla Neyse, çare yok. Bir kere yo-

Ötede yeşil başlıklı, yeşil man 
yolu bir Matmazelin kumlar ils
tünde o c!nım vücudunu güne
şin kızgın zerrelerile kızartıp 

yakmağa çabaladığım gören siv 
ri bıyıklı bir erkek yerde krvra
nan arkadaşına onu gösteriyor: 

Altmkum, sade sahil kısmın 
dan ibaret değil .. 

Yukarda setler üzerindeki 
gazino da oldukça kalabalık o
luyor. Çalgı .. buzlu bira .. Karşı 
da Macar tabyasına kadar uza
nan manzara .. Hepsi güzel.. Yal 
ruz bu yalçın sırtların ağaçtan 
mahrum oluşu biraz keyfe keder 

iş teşkilattır. 
>iger memleketler ve bilhas
hr•rat itibarile bize rakip va 

ıtl 'ıulunanlar çok çalışıyor 

ı!10rımızın rağbet kazanması 
J, ıçın 

1 erlinde, Yunanistan halıları 
· nıtmak ve satmak için çalı

bir Yunanlı tacir gördüm. 
üt1İm, kıymetleri çok daha yük 

olan halılarımız da bu suret 

8 
nüşterilerin ayağına kadar 

,..ıderilmelidir ki, rağbet bul-
1-· 
,:Jşşak halılarmın yalnız şöh 
jİne istinat ederek müşterinin 

esini beklemek dogru değil 

H-Ukfunetimiz, memleketimi -
zin dahili tayyare nakliyatı da 
şirket tarafından deruhte edildi 
ği takdirde şirketin talebini ka -
bul edecektir. 

Henüz bu baptaki müzakerat 
hitama ermediği için nakliyata 
ne zaman başlanacağı malfun 
değildir.,, 

Berlin sefirimiz bugün Anka
raya giderek hariciye vekili Tev 
fik Rüştü Beyle görüşecektir. 
Kemaleddin Sami Paşanın An
karada bir hafta kadar kalınası 
ve ~rkam hükumetimizi ziyaret 
e~tıkten sonra şehrimize gelerek 
hır aylık mezuniyetini burada 
geçirmesi muh~emeldir. Müşarü 
nielyh bir buçuk ay sonra Ber
line avdet edecektir. 

tletizm müsabakaları 
ıiiyük atletjzrn ıniisabakalar1 18 
ten1ınuz cuı11a güı1li )'apılacak 

193? mev~.iminin en muazzam! 929 şampiyonasında 1,78 ile yük 
letızm musabakası 18 Tem- \>ek atlama rekorunu tesis edeD 
Jz Cuma günü icra edilecek .. Havdarm 23 Mayıstaki formı• 
data.saray şampiyonası nami- bize rahat rahat bir rekor hedi
tertıp .?!~nan bu mü~aba~ala ye edebilec~k, onu Nisten avdet 
çok buyuk b·r hususıyetı var eden eski dısk rekordmeni Nai

linin Türkiye rekorunu gene 
Galatasaray lisesi talebeleri- kendi malı yapacağı kanaatini 
n rrytari f teşkilatı kararının veriyor .• Hülasa her itibarla e
tbıkınden evvel Galatasaray hemmiyeti mahsusa arzeden bu 
bün~.e yapacakları son atle- şampiyona büyük küçük bütün 
musabakaları olacaktır •.• atletlet için heyecanlarla mala

e tt '1 ve : fübün ayni renk et- mal bir güıı olacaktır .. 
fı da toplanan sporcularının ö B 

ün pek alışkın olmadığınuıı · • 

Yunan tütnleri çok fena şekilde rekabetlerine şahit 
cağız .. Her mesafede biribi-
e yakın nıüsabikların mevcut Yunanistanın tütün zoriyatı 
asr teker teker bütün yarış- geçen senekinden çok fenadır. 

ın heyecan ve alaka ile sey
i icap ettirecektir. 

Bu suretle geçen seneki alt -
mış milyon okka rekolteye mu
kabil, bu seneki muhammen Yu
nan rekoltesi 30 milyon okka 
tahmin ediliyor. 

er müsabakanın atış ve ha
ket hattında muhakkak o me· 
fenm rekordmenine tesadüf 
ilecegi kaydi Galatasaray 
pıyonası ın ehemmiyeti Buna mukabil bu sene bizim 

kkında bır fıkir verir. . . tlitünlerimiz fevkalade iyidir.Bu 
~00 - 200 rekordmcnlcri gün seneki tütün rekoltemizin geçen 

tutarsa çok güzel neticeler senekinden çok fazla olacağı 
tihsal ederler belki de bu me- tahmin edilmektedir. Bu itibar
feler üzerinde şerefli derece- la bu sen~ barice iyi tütün sata
· n kaydi imklm hasII olur .. cağnnu tahmin ediliyor, 

vi kabul etmez bir şekil alması rmdan biri olan Adile Sultan la çıktık. Altınkuma kadar dişi
nın sebep olduğunu söylemiştir. 'vakfınm teselliimü için Evkaf mizi sıkacağız. Etrafıma baka-

Dünkü hırsızlıklar umumi müdürlüğü tarafından rak, anlıyorum ki, vapurun raG 

1 - Karagömrükte oturan 
Hüsmen Yıenikapıda denize gir 
diği bir sırada arkadaşlarından 
Sabahaddin, Tevfik ve Salim sa 
atini ve sair kıymetli eşyasrm 
çalınışlarsa da yakalanmışlar -
dır. 

2 - Burhaneddin Beyin Tak 
simde Küçük bayram sokağında 
ki odasına hırsız girmiş bir 
çekeh, altın saat ve kordon ve 
bir miktar da para çalmıştır. 

3 - Y enicamiden geçmekte 
olan Şahsine Hanımın cebinden 
üç lirasını çalarken Lozi namın
daki kadın yakalanmıştır. 

4 - Pangaltıda matmazel E
milin el çantasını çarpan Civa
ni yakalanmıştır. 

5 - Eyipte Bahariye cadde -
sinde marangoz İlyanın hanesi
ne üç meçhul şahıs gerek elbise, 
bir manto, bir gramofon ve plak 
lan ~almışlardır. 

gelen iskeleye uğramasından sa 
emir verilmis ve tesellüm mna- hırsızlanan sade ben değilim. 
melesine de başlanılmış, müte-

1 Bilmem hangi iskelede mola ve 
vellisinin · · vakıf ile a akası ke d rirken birisi dayanama ı. 
silmiştir. yanındakine: 

İzmirde Salepçi zade vakfına _yahu, dedi, çok çapkın gör 
da Evkafça vazıyet edilmiştir. diim amma bu vapur gibisini 
Bu vakıf İzmirin en zengin va - görmemiştim. 
kfıdır ve müstahdiminine en· _Ne gibi? .. 
fazla para veren vakıftır. 

Mütevelliler tarafından idare 
edilen bütün vakıfların bir liste 
si yapılmıştır. Bunlara yavaş ya 
vaş vaziyet edilecektir. Vaziyet 
ten evvel vakıfların muhasebe
si yapılacak. mütevelliler~ de be 
raeti zimmet varakası verılecek-
tlr. 

Yusuf Akçora ve Faik B. ler 
İstanbul meb'usu Yusuf Ak

çora ve Divanı muhasebat reisi 
Faik B. !er dün Ankara'dan şeh
rimize gelmişlerdir. 

- Baksana, sağa sola sarkın 
tılık ediyor. 

Aksi gibi vapurda vakit geçi 
recek bir şey de yok. İstemedi
ğim zaman: 

- Haniya eğlencelik! diye 
karşıma çıkan Yahudyi gör
sem beş on kuruş alıp çıtırdata
cağım amma o da yok .. 

Uyku da nerdeyse basıtıra
cak. Kendimi zor zaptediyo -
rum. Bir kere Büyükdereyi bul 
sak ondan ötesi kolay .. 

Posta memurları dün 
kongrelerini aktettiler 

Boyacıköy, Emirg,n, İstinye, 
Yeniköy, Tarabya .. ve nihayet 
Büyükdere .. Biraz sonra da Sa
rıyer . 

Yükümüzün çoğunu buraya 
boşalttık. Koynu koltuğu sepet 

l 
ler, tasluar,bohçalar ve kağıt pa 
ketlerle dolu bu bir sürü insan 
çıktıktan sonra vapurda adeta 

~ kendi kendimize kaldık. Belli-
ki, bunlar Altınkumcu .. Kum· 
da oynamağa gidiyorlar. 

İçimizde birkaç tane de Hara 
şo var ki, denize girmek için so 
yunınağa hiç te ihtiyaçları yok. 
Sırtlarına, memelerinin yarısını 
dışarda bırakan birer ince mus 

~ l 
lin geçirmişler. Rüzgar estikçe 
o ince musli.niıı şöyle bir açılıp 
kapanışı, bir şişip kabarışı var 

1 
ki, isanı yerinde hop oturtup 
hop kaldırıyor. Uzatmıyahm, 

• 1 yanaştık. İskelenin önünde bir 
Dilnkil kongrede bulun•nlardan bir grup ı harılbdır gidiyor. Vapur iskele 

Posta telgraf ve telefon me- • züh tertibine karar verılcl, kten si ile hamamların arası iki adım 
murları cemiyetinin senelik kon sonra yeni heyeti idare intihabı ık yol. Fakat, bu iki adımlık 
gresi dün cem' t' Be o"lun _ na geçilmiştir .. İdare heyetine yolu bir sürü satıcı kaplamış. 
daki k . ~e ın 

1 
y g Üsküdar telgraf müdürü Yakup Gelip geçenin yüzüne bakıp 

. m~r ezın e t~~ anm~'. ce- Çamlıca telgraf müdiırü Ha- bakıp haykırıyorlar: 
ınıyekt nızb~namesını0n kt'~ddılrdıne, san, Üsküdar telgraf memur- - Armut, armut .. Tereyağı 
mer ez ınasının s u a a 'arından Ata, Be} oğlu telgraf soyu armut .. 
ınünasip bir yere nakline ve ge- 'Tiemurlarından Kadri ve 'evket - Erik yirmiye .. Erik ye e-
çen sene olduğu gibi bir ten ez tıcvlc• intih::ıp o'umnu~l:ırıhr ril~ ye ı .. 

- Bizimki gibi has boya olsa 
neyse .. Kaymak gibi bacakları veriyor. M. S. 

J 

Temaşa yerleri Ucuz gaz 

se;irciler hangi mev- He~· traktöre 200 
kilere oturacaklar~ lıralık petrol 

Bu hesaba su tulum· 
Resmi memurlar hak- baları dahil değil 

kındakİ ahkam lktısat vekaletinden mevaddı mut 
Eğlence ve hususi istihlak kanunu teilc mazbataları hakkında vilayet• 

nun birinci maddesinin D fıkrasında mühim bir emir gclmittir Emir Ş• 
yazılı, oyun ve eğlence yerlerine ait merkczde_dir. .. . . • . 
duhuliye biletleri hakkında tatbiki i·' l - ~ır trakt~r ıçın aza~ı 200 li· 
cap eden muamele hakkında Maliye· ra hesabı!~ takdır olunan ışbu rak· 
Vekaletinden defterdarlıklara bir C·' kam, çıftçının l Hazıran 930 dan Ey 
mir gönderilmiştir. Bunda deniliyor 1 Iül 930 gayesine kadar olan ihtiyaçla 
ki: rına karşılıktır. Bu mikdara su tulum 

1 - "D,, fıkrasında yazılı yerlere baları dahil değildir. 
giren her müşteri matbu damga ve 2 - Çiftçinin bir Haziran 930 dan 
matbu damga vaz'ı kabil olmıyan yer ~ti~rcn dört aylık milddet ~rfında 
lerde pul yap"itmlmış duhuliye bile- ihtıyacı .olan. mevad~ı milş!cı.le: usu
ti hamil bulunacaktır. Yalnız kanuni le!' t~sbıt edilc~ek bır traktor ıçın az;ı 
ve resmi vazifelerinin icaba tından o- mı mı.ktar 200 hrayı .teca.vüz etmemek 
!arak oyun ve eğlence mahallerine du ~uretıl~. mc~addı mutteıle mazbatası 
huliye vermeksizin girmeleri ve icabı ıtası munaııptır. . . ... 
halinde seans nihayetine kadar kalma' Bu Şubat. 930 da~ ıtibarcn vek~
ları mecaz ve mutat olan rcsmı me-

1 
J~ttcn hıld~rılcn tahsısat .rakao:'' dahı

murlar ücretsiz gireceklerinden kcn- imde komısyonlarca zurraa ıta olu .. 
dilerinden bilet aranılmaz. nan. maz.bat.al~rın kabulü acentelere 

2 - Müşteriler bilet! rinin bedel· tcblığ ~diluu~~r: Kcf!iyct~n. ~br 
!eri fevkinde olmak üzere üç parça· ilrraa teblığı ıle •.ksılı;lcnnın ıtma
dan mürekkep olacaktır. lstihllk ver mı zım~ında mabal'J acenteler tara 
gisi pulları yarısı dipten birinci par- f .• d.on ıadc olunan mazbataların da 
çada ve diğer yarı~• buna merbut ikin b.ır an evvel mua_ •lele i ın ikm. lı 
ci parçada, damga pulları da yarısı i- lazımdı~. . • . 
kinci parçada, dıgcr yansı üçuncü Çıftçılerın yetle!'ıne veni cck. ol ı 
parçada bulm mak üzere yapıştır:!- asıl. mazbatalar zirine "'azbata mu • 
m"i olJcaktır. tevıyatmın vek lett bilılirilcn t ı 

Bu parçalard n orta parça ki -bir ye ": kyası ~z~·· Je olduguna d 
tarafında istih!Jk vergisi pulunun ve komısyon rcuını ı m şruhau bul -
diğer tarafında damga pulunun yarı- rak wnı!' olunac.ıkt r. Acenteler an 
sını muhtevidir- kapılarda mal' cak lıu gıbı kom13yon •c·,mı:ı m r 
kontrol memurları taraf ,dan atıZ.~ batı .bulunan ma bata"arı b'>ul c i-· 
caktır. Üçüncü parça miı terilcrd ccktır .. . 
kalarak seans nihayetine kadar mu- 3 - Mulhakat n tahsı t ra.k•· • 
hafaza olunacaktır. Dip parça ise cil- rı k":ymakamlıklara rcsrn t bit;: f! ... 
de m rbut olarak mücsıc 1 kal ınıştır. Berayr tetkık vekalete ı;on • 
caktır. ••• c a- ril cek olan nü·bal sanıyc maziıatala 

~ B'ıl•tl • .. t .1 t f ı'ırun teahhüre ugrııtılmad " irııalı ve - ' crın muş en er ara ın- b"Jd' .1 1 . rakaml ka . 
dan 'h . k d h r ı ırı en ta 1sısat arının t .. seans nı ayetınc a ar mu a a.. .. . . . - . 
zası ve her tal k da M 1. \'en tecavw: cttıı ı' "llC"1esı ıcap eıhr 

tp vu uun a ıye .................. ..._ ............ .-. ... . 
kont~ol m~mur!arın~ ibrazı mecburi bıletlcrinin hepsi ayn cilt! rdc oLı a': 
oldugu muştenye aıt k~smında mat·, ve biribirine karıştırılr11yacaktır. 
bu olarak. derccdılec~ktır. . . ı 6 - Yukardaki ahk5ml riayet et• 

5 - Bılctlerde milc .. cscnın fırına miyen milessescler Iıakkındl ceza !:a
sı. biltt bedeli ve teselsül numaraları nununun 10 unı:u mad lesi ahld'll:' 
vazılae.tktır Duhuliye, l<>ca ve mcYki tatbik oluııacakt.• 
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(Birinci sahifeden mabaat) 53 7 7 7 
18032 30506 18932 19072 44306 

Bir başkası- 165 48132 [Geçen hafta korilerime bir hikaye naklediyordum. 
nın naklettigim im hıkiıyeyi •nlatan zat itmam edemediği için ben 500 lira kazananlar 14389 
de yarıda bırakmak m<cburiyetinde kalmıştım. İtiraf ederim ki bu., 13338 17306 36063 1871 59100 
karilerim için olduğu kadar benim için de tataız bir şeydi. Geçen { , b" d J 18639 54375 18600 41372 16547 
haftadanbcri hikayenin nakilini buldum ve işin alt tarafını öjrendirn, ven~ ır u .. 59554 16854 45755 57803 
şimdi nakledeceğim. Ancak geçen haftaki yazımı okumamıı olan- _ Fransızcadan _ 28362 23032 56221 32945 
!ara onun ufak bir hülasasasım yapmak isterim: İki genç kad n konu d I - "ld" K h 33031 17068 9103 

3
098 

l
H b . d .k b" .h . .- b. . K"" .. .. ı şuyor u. < egı ı. ocasının atırasmı 48038 

a_r ı umumı esnasın a gen5 ve şı ır ı tıyat za ıtı oprunun Biri kocasının ölmesinden dola sadakatle muhafaza etmek isti- 200 lira kazananlar 
Kadıkoy ıskclesınde cızmclerını boyatırken hır fukaraya sadaka ve- yı siyahlar giymı"ştı" Ge d F k d" - · · ·· 1 · 3090 54394 17417 41360 

59829 
. . nç ve yor u. a at ıgerının soz erı 43 

güzel bir dul. 0 kadar kat'i idi ki onu dinle- 10538 9567 55107 46651 098 riyor. Fakir: 
"- Allah kadın şerrinden emin eylesin!,, diye dua edince, yan iı

kemlede oturan güzel bir hanıma caka olsun diye genç zabit: 
Diğeri, ev sahibi olan da mekten kendini alamıyordu. 38346 44286 32976 44530 

57
86

9 

genç ve güzeldi. Matemli mi- B k .. . d 20536 20088 17731 50409 34336 
f . · d u onuşmanın uzerın en 29697 1218 •0516 26652 44470 

sa ırıne sor u: b" k · tk· · • ka "' 
- Nasıl yerleşebildiniz mi? dır b~çb~Y. 1ge~t~. kı samk ~ı. - 52783 38286 28246 36170 31261 

S Z 
. . ın ır ırı erını sı sı goruyor • 8016 3 53512 

götürüyor. Kapıdan içeri giriyorlar.). - ormayınız.. evcımın ve- 1 d B" .. ll" - la d -. 4944 47658 30850 
, . . . fatile Parise 'gelince kızlarımla ar ı. ırh g~n ed.ıl yaş .rınb.a 27352 12748 34820 18514 43695 

•• - Kadının şerrinden ne olacak." diyor. Biraz tonra ikiıi de va
pura biniyorlar. biribirlerile tanıpyorlar ve hanım delikanlıyı evine 

<\rkadaş anlattı: ayaga kalktım, çeketıını a-ıy- b ·m t b"l -· . b" kadar ta mm e ı en zengın ır 17192 30778 . enı o ura ı ecegımız ır yer d · ld · 
"Dedim ya ben afallamıştım. dım. A N. y . . 

00
. bulmak için müşkülat çekmedik sB~rr~fd~ul ka lınbı_zıyarete ge ı. 100 lira kazananlar 46323 

Artık ne olursa olsun dedim ve 
1 

D h e~ye d_enıçerım d.Y değil. Fakat bulabildik. Bu hu ır ız ıvaç ta e ı.. 29074 51984 16836 9691 25179 
bütün cesaretimi ele alarak mer e ... ha .. a ~rd~~· ıyebısrar e ın susta sizin büyük yardnnınızı Gen dul dedi ki: 9765 44132 41376 15641 46171 

1: 1 

r 
,1 

' 1 

diveni çıkmağa başladım. Vay ce, e umıt unyası, en yumu gördük... - Kızıma sormadan nasıl 11161 39030 34924 30625 3133 
kafir çizmeler vay .. Ne gıcırdı- şadım, tekrar oturdum. Aradan H b . d -·1 . muvafakat edeyim? Bana bir 6342 4760 43427 1 1 l 

1 1 . 

I~ 1 , .. . . 
ıı 

1; : 
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yor Yarabbi .. Her ne kadar ev- beş on dakika daha geçti geç- .- adyır, elndımBegdı 'zev~ı- kaç gün müsaade ~~riniz 37194 3
0660 

d
. d" "h h k · mm yar ımı o u. u avazı- ·· 2716 43427 37194 2716 58190 

de kimse olmadığını zanne ı- - me ı! tam ı ata .are ~tıne te.- f sidir _Niçin? .. Sizinle izdivaç et 37579 30809 25565 
yorsam da gene bu gıcırtı bana şebbus ederken bır çıghk sesı: e · . . b" d kı· 3 7004 13308 

P
ek geveze geldi. Hiç unutmam K ı d d" ·· l · d İki kadın biribirlerini pek sa mek ıstıyen ır a am zmızın 39305 355 16487 32425 5595 

d
-:-- alp~·. ef ıkve ~oz erın e mimi seviyorlardı Çok eskidenlmuvafakatini mi almağa mec- 7539 41658 45571 29858 

merdiven tam 21 ayaktı. Şimdi en ışe a aımı ar ettım. · b d , 21959 . . • . tanışıyorlardı. Dul kadın tekrar ur ur.. 3779 15590 32540 18455 28535 
diyeceksiniz ki o heyecan esna - Kocamdır. dıye ılave ettı. .. b lad . _Benimle mi'. Fakat ben 11542 11788 19251 
sında merdiven basam~ğını say Bu söz üzerine benim halimi ta- soze a~ ! · . Sarraf ısrar etti~hrd cmfö cc 59020 45676 4857 

18685 
35827 

mak nasıl aklına .geldı?. O ?a savvur edebilirsiniz ... Doğrusu- -. Şımdı hayat.ta yegane .e- · 1 b" niyet beslemiyorum. 32012 53297 23522 
27528 

16587 
başka bir hikayedır. Yalnız sıze nu söylemek lazım gelirse ben melım kıznnı mesut etmektır. oy e ır . 

2
18

34
28

11
1 34239 

k d 
·· l" · B k" f ·· · G · - Onu kocaya ven"p mes'ut --'ebı" Sarraf ısrar ettı. Genç dulun 21261 1370 44045 şu a ar soy ıyeyım: en a ı- sı ırı tukettım. ayrı şuun ola "" .. ... . . . . , 40591 · · b" · · - . . l" em k d·m· b ht" ar b" guzellıgını kendısını mesut 15055 13176 1521 20566 

betı meçhul her hangı ır ış ı - rak kapıya dogru gıderken benı ırs _en ı ı ~ ıy. ır ana • . . '.. . 39846 
çin bir yere gider ve merdiven kolumdan tuttu ve elbise dola- s~'.>'.aca~ım. v_ aktı gelınce ke_n- edecegını s~yle~ı.. .. 15342 5220 1948 38626 
çıkarsam merdivenin ayakları- hının içine sokarak kapısını kit- dısıne layık bır.k~a bulmak ıs- Maamafıh muk~le_me oy.l~ 29735 24136 52134 7849 

31354 

nı sayarım çift ise muvaffakı- - Iedi ... Şişe ve kadeh seslerinden terım. Bunlar ıstıkbale matuf,kaldı. Dul k~.dın. gıdıp sevgıl'. 16845 4112 37297 45464 
58337 

yet tefe'ül ederim. Bu rakkam de anladım ki likör tepsisini de emel~er. Z.'.'vallı_kocam~ ~orsa- arkadaşını gordu. G~n~ kadı~. 933 9293 13403 11353 
45292 

da ondan dolayı aklımda kal- - kale" .\ı ... Ve ayak sesleri uzak- ~a ~~~a~.ıgı? .felaket yuz~~en - Benim nasihatımı takıp 34249 53692 22858 15054 
53189 

mış. laştı. Ben likörün tesirile zaten old~gu~u .bı~~yorsunuz ... ~ı~ım ettiğin için bu böyle oldu. O s~r 377.62 14455 14153 45347 
34

oo 
Birinci kata çıktım. üç dört ateşler içinde yanarken manto- vazıyetımı~ oyle refah ıçınde rafı kocamla öen buldum. Bu ız 1023 2872 25987 15167 

2
6352 

metre terbiinde bir sofa. Köşele Jar, kürkler ve kostümlerle dul ve. y~tı.m k.'.'~a~ ana ve_ kı~- divaç mutlaka olacak .. Sen bu 18199 57876 10409 51856 23049 
re bır iki koltuk atılmış .. Sofa- dolu olan doplapta büsbütün 51• larınk.ı gıbı ~egı.~dır. H~~ta .~ız- sarrafa varacaksın!... 47555 32366 15668 5980 58423 
ela kimse yok ... Dört kapı var, kılmağa ve artık mukadderi den ~ızlen:ıege_ !~zum gormuyo - Fakat k~zım·L· 

1 
49645 37606 58757 30826 11350 

ılördü de kapalı ... Hangisini aç- beklemeğe başladım.. rum. Va.zıyetımız sıkın~ılı?ır. 1 _ Kızı~ı h~ç duşunme ... Sen 36538 18700 
malı .. Merdivenin hemen yanın Bu andan itibaren kendinizi Burada sızd_en ba?ka .samımı su; böyle zengın bır kocaya varınca 25336 80 lira kazananlar 

clakı ötekilerden dar kapının benim yerime koyunuz ve be- - rette tanıdıgım hıç kımse yok·-1 kızın derhal koca bulur... . 13329 29589 424 
~; ı mi:tevc zı vaziyeti bir ayak yolu nim bundan sonraki hislerimi tur. j Benç dul düşündü. Bu, belkı 20528 31906 

6
318 

ı kapısı oldJgunu göstermesine anlatmaga mahal bırakmazsı- - Fakat unutmayınız ki kı- 1 eski kocasının hatır_~sı~a karşı 544 73 6696 5 l580 

40328 35716 
57878 25027 
42746 26025 

~· '. rag'T'en hem kapı açmağa ek- nız. .. . . jzınız çok güze_~, m~bal~ğa ed.i-jtam bir s~dak~t. degıldı. Faka! 20986 38315 42886 
zen~iz yapmak, hem de kapalı Dolaba duhuliımden bıraz lecek kadar guzeldır. Boyle bıri kızının ıstıkba.lı ı_çıı:ı. az amelı 9549 11018 50755 

42259 5947 
59845 13890 

kapılardan birini olsun eksilt-, sonra ayak seslerinden ve kalın kız koca bulmakta müşkülat bir yol da değıldı. · 12152 4114 8919 
mek için yavaşçacık onu arala-! ~~k~rdılardan e_vi.n erk_eği ~eld__i çekmiyece.k~ir. O za~an iyi bi; l)oktoli 33775 18812 12016 

2772 24572 
46371 39960 

dıın .. Baktım; ta:ı:am, ya~ulm~j gını an~adım .. Işın felaketı ?og damat sahıbı olunca sız de mes HAVJZ CL' \,t AL 24 739 15732 30179 
, . mı~ım ... Musluk ın burııu ıle go

1
ru oldugum odaya gelmelerın-- ut olursunuz. l' -' ,r,ln 15450 14152 35608 

34818 38995 
29053 33128 

· •· c riındu, tekrar kapadım. Benim de idi... Adamcağız tabii soyu - Bunlar hep ıstikbale ma- ı 'Lnııd.m maada g•iııkrde "ğle 43448 57945 7661 
1. : t yerımde siz olsanız ne yaparsı- nacak ve elbisesini dolaba so- • tuf bir takım -emellerdir. Kim den 5••nra '""1 

( 
14 - 16 ) da l<tın· 10126 44216 32933 

9541 35924 
46461 45911 

' k k K b bul DiHnvolandı ( 118 ) numero· 
~ ] nız?. En yakınından başlıyarak aca .. apıyı açınca en ha- bilir? .. Fakat unutmayınız ki hı husu•!. kahinesinde hNalarını 17433 53840 51325 
~ 

1
; t hepsin: açmazsınız ya .. Bu ka- pa hap karşısına çıkacağım .. benim kızım cihaz parası o.lrm- kabul eder. 15219 24070 29921 

42983 8219 
12614 40717 

'.ı! E dm da ne bela şeymiş ... Benim Sonrka?. Ben bu düşüncede iken yan fakir bir kızdır. Bunu ne Telefon: ı,unbul 2.198 16137 18554 7094 
. 

1 
) enayiliğim ... yukarı çıkarken he erke sordu: kadar güzel olursa olsun istiye- 55604 47120 46400 

42890 35407 
57336 14702 

·ı, ş men ardından çıkaydım ya .. Ben - Bu ne bu? Kadın karşıla- cek erkek pek az bulunur. Bir ?? ? 24614 55067 12631 
' ; r tereddüt devresinde iken hafif dı: de kızımın bir takım arzulan B lRBETTE 5091 58982 29346 

1 1 ı bir taganni işidir gibi oldum ve - Hangisi?. birer birer kendilerini gösteri- 48662 24767 30981 

15646 51160 
33210 55130 
59102 31665 

1
· 1 b sesin geldiği kapıya doğru git- - Bu çizmeler kimin?.! yor. Öyle hissediyorum ki kı- 1 1 

1 40155 17662 33281 
. ı ,(. tim ve kulak verdim, daha bir - Hiç.. zım gösterişe düşkün olacak. 52963 45499 56239 

46930 34566 
51478 55875 

·, 
1 

can- geçmeden kapı açılıverdi. - N~sıl hi~··· Ebu kalpak?. Babasının vaziyeti parlak iken, 2196 53146 40466 
1 

r Ben olduğum yerde donduTQ - Hıç dedım ya! çok para harcederken bu kız da 1 l3678 
, 1; kaldım, 0 da ufak bir çığlık ko- Allah belamı versin çizme - hep iyi şeylere alıştı. Şimdi ye- Şehremaneti ilanalı 15025 3 ~!~~ ~~~~ 

4035 1453 
6898 7070 

23780 39127 

1 
t pardı: lerle kalpak gerçekten odada i- ni ve müşkül vaziyetimizi na- Kadıköy şubci idariycsinden: Ka- 12300 28063 12612 

'.ı e _ Nerde kaldınız? Canım! di .. Benim dolapta olmamın ar- sıl anlay;p ta ona uyabilecek? .. palı 7.arllı ınlinakasasını talıp_zu~ur 51822 
6752 1980 

•
' p Bizim ev sahibesi sırtındaki tık lüzumu yoktu. Ah, bundan çok korkuyorum. cımcı·en Caferat• mahcllesının Sa· • 5791 '- Yahu so··ylesene nedı"r bun kar,·a· •. o'-a~ına lıermucibi keşif yapı- "' 

. ı r. mantoyu fı"la'n atmış, hafif ipek - - Pek o kadar korkmayınız ·' • 
6 

4725• - ı ' lacak mecra inıun 14 em muz 9:!0 .. 
' bir entari giymiş ve omuzlarım ar··· Size bir şey söyliyeceğim: zev- pazartesi ~ünü uıt 14 de PU:•rlıkla 35917 

da geniş bir maşlahla örtmüştü. - Hiç Köprüde güzel bir za- ciniz eski biçim · eski biçihaff vcrilc.:cğimlcn ıahplerın ~ez kur gUn 43035 
.: n Beni hali durgun gôrünc~ elim bite rasgeldim. ciniz eski biçim kocalardandı. 1 ,-c <a:Htc d3ire eııcilmenıne gelme· 42766 

1 
t• den tuttu ve odaya çektı. - Ey?. Karısını kendine tabi görmek !eri. * * * 15593 

- Hoşuma gitti eve çagır- 1 d B d 
't d - Gel bakalım bebek.. dım ! isti yen koca ar an. u a am Fatih dalrc<in<len: Karagüııırük 20232 
. : n Oda bir yatak odası. Genili _Ey?. öldükten sonra da seni ve kızını meıd•nmdıki ~e?ıre ıln arkı tarafı 50451 

v · k ı b. k f. . b" nüfuzu altında tutmasın. Bir an •··•k ınuzaı·cdc ile kıraıa ><rılccekıır. 8 · ' bır aryo a, ır uva or, ır ge- - Eysi geldi .. Oturduk, gü- ' 30 b 2 198 • 1 · d 1 h b" · d" evvel şu siyah esvapları çıkar- Taliplain ~O ıemmu< 9 çarşam a 
•. nıs e bıse o a ı ır genış se ır. !üs. tük, sen gelınce rnklandı. d 1 h . •u·nu ,.11 ı, ıc rncümcnc gdmelerl. 6662 malı .. Vaktin en evve i tıyar n ~ • 

1716 38680 
57114 42461 
18931 32830 
46303 1561 
10957 56296 
48334 13033 
13365 52552 
11454 45786 
12947 18782 
49686 40622 
48487 32927 

· ' Güzel 2üzel resımler.. Nereye saklandı' · ~ - · · 1 k · · şey değildir Ölenle-
' Ben içeri gırince kapı gene - Dolaba! dedi. ~ma ıyı t tmak hay.li mana 
, ı r kapandı. Bu oılada ne cereyan Allah kahretsin ... Kaltak be rın ya~ını ~ . d" b -
· Y · · · · · h h .. d" . . ' sız hır şeydır. Şım ı ana sa-

"Milliyet" in 
1 2 3 4 ~ 5 ·e 7 · s 

eğlenceleri 
' . utıgını ıza a acet gormez ım,. nı mahvedecek .. Hıç te utanmı- . " .. · · · d · ·b 
• ıı eğer iş sizın ve benim tahmin yor. Allahım sen .encaınımıLı ını~ı soyleyınız, rıca e e~ım .. u 
: n ettıgimiz şekilde cereyan etsey havreyle. Erkek sordu: mut~lealar~ma deva~ edıp s:u! 
1 b di. İnkar edemem ki ev sahı- -_ D. 1. · · k d ?t tatbıkı kabı! bazı nasıhatler e-

d 
1 

e ı mısın sen a ın. . · · k ' 
,ı bern çok nazik ".e ~ültefit. da~- - Neden deli olayım .. İnan- reyım ~ı, Y0

. ~ s~sayım ~ı. · 
, I randı. Bana huvıyetıme daır hıç. mazsan al anahtarı ac bak! - Soyleyınız rıca edenm. 
, 'k hir şey sormadı, yalnız o bana: Ben bitkin bir halde kapının Dinliyorum. 
;ık - Yeniçerim ! diye hitap e<f 

1 açılmasını beklerken gevrek _Peki ... Madam ki dinli-
h yor, ben de onu: bir sesle kadın: yeceksiniz söyliyeyim. Genç bir 
C• - Kösem Sultan! diye çağı- - Lades! dedi ve arkasın- ana güzel kızma niçin istediği 
b rıyordum.. 1 dan billür bir kahkaha işidildi .. gibi bir koca bulamasın? .. Fa-

Likörler geldi ... Ben çeketi Erkek te: kat siz hep böyle siyah esvaplar 

..;;...,..;ı::;..,. 

HııpakG yenı 

bilmecemiz 

Dinkli bfür ecemlzln 
halledilmiş tekil 

Yukardan aşagı: .. 

45926 12891 
8738 2305 

47518 31751 
44514 24057 
26955 10035 
38674 
14458 16135 
14386 18057 
13083 53320 
50359 11254 
48689 14364 

53271 
45053 
15506 
18168 
33208 

514 
13280 
41386 
30308 
54986 

79l'S 
59357 
30516 
33MlS 
169"3 
39840 L kalpagı, hatta rahatça oturabil - Hay Allah müstakını ver- içinde mateme gömülmüş du

Y. mek i5in çizmeleri bile çıkar- 1 sin .. Nasıl e~ek gibi aldandım, rursanız hem kendiniz ihtiyar
tı dun .. Adım hatırlamadıgım li- diyerek pattadak anahtarı yere !arsınız, hem de hiç bir kabaha
h körden yarım sişe iı;tik ... Benim attı ve il3ve tti: ti olmıyan kızınızın hayatını 
b halim haraptı, lakin bizim Kö- - Hadi şu benim suyumu ha zehirlemiş olursunuz. Son söz: 
=.~sem Sultanda hiç hir tebeddül nrla da d~küneyim .. Çıktılar .. genç kalınız .. 

ı yok. İşin fenası hanımı tanıdı- Ve beş dakıka sonra dolap fet- D 1 k d bu sözleri dinliyor 
Sağdan sola: 

1 - Bayağı (3) Vücut suyu 

32259 
47815 
23058 
12803 
53781 

ğımdan beri "siyasi ( !) müna- tan ev sahibesi tarafından açıl- f k u . . adın ·syan duymuyor 1 - Beygir (2) Parlak değil 
b 

· · h · - - d El" d · 1 · ld ~ a at ıçın en ı B se ctımız ne alde ıse hala o ı... ım e çızme erım o ugu _ ____ 91!' ______ '!!1 (3) Beyaz (2) 
rıı vaziyette bulunuyorduk. Rica, halde parmaklarımın ucuna ba- . . . . . . . .. 2 - Saçları ütüler (5) 
tt minnet, h • cl<lct para c ~mi yor ve sa basa merdiveni indim .. Kapı- mek ıçın çeketımı .~lıklı~c:_cegı~ 3 _ Tabaka (3) 
!ı Kosem Sultan " bitarafliğı .. ilı- dan çıkmadan evvel, iğildi kula sırada S:kıntıdan uç_ dugm~!11ı 4 _ Genişlik (2) Nota (2) 
v lal ctıneme ve bır ittifak mua- 1 ğıma: kopardıgımı farkettı!11 .. O _gun- 5-Amirin dileği (4) Daima 
i" heclesi aktirıe IT'U\•afakat etmi- ı - Kadının şerri olurmu imiş denberi kadıı;ı~arın bıze faık ol- değişen biçim (4) 
ı yordu. Ben artık isi cerevanı- dedi. duklarına kaılım~,., . 4 - Yuva (2) Nota (2) 
li na bıraktım ... Görü. tük, bÜlüs- Ye ilk ve son defa olarak du- Ahpabımın hıkayesı bu ka- 7 - Bir kadın ismi (5) 

tük. Bir aralık s~atiıı bc;şı geı;-• daklarını uzattı. Sessizce evden dar. 9 - Nota (2) İstifham (3) 
:a ~if:ini farkettiın 'e gitmc.k için cıktım. Kendime çeki düzen ver FELEK Nota (2) 

n 

(3) 956 
2 - Sual (3) 39553 
3 - Dinlediğimiz ilk musiki 46503 

(5) 29504 
4 - Mastar edatı {3) 
5 - Siyahi (4) İranlı (4) 11785 

13378 
57067 

6 - Lezzet (3) 
7 - Gardırop (5) 
8-Hücre (3) 
9 - Kış yağmuru 

de (3) 

46325 
(3) Va!- 22463 

9228 

47474 55794 
57321 41321 
10891 48396 
48645 3799 
25277 48317 
55806 35480 

60 lira kazananlar 

57576 57357 
36642 12605 

610 6807 
58429 36585 

3229 28232 
18682 17392 
51965 20970 
31558 38342 

8300 33387 
1085 27000 

23650 12329 
14774 1031 
51090 18097 
28244 36783 
19127 5999 
52070 37739 
32931 32581 
36023 40395 
30249 22772 
31159 38867 
22820 7974 

979 23538 
33404 45948 

427 27463 
14145 16480 
46268 45274 
2508 41419 

46913 26320 
34393 59816 
57492 55588 
35074 43895 
45010 7405 
14263 39139 
23048 58462 
43170 13141 

5140 41464 
57948 1947 

5211 57284 
57703 63 
26937 48835 
49642 35684 
47655 53856 

2701 29888 . 
48930 15740 
22079 48694 
47676 52971 
51871 23128 
28693 3516 
47889 28075 
58417 43656 
17252 37266 
46047 22889 

7039 13214 
21511 55087 
51294 24788 
38391 40618 

5649 29525 
3330 52665 

14993 29382 
50787 35759 
8149 51867 

12655 35322 
24832 40044 
55428 11677 

8205 38367 
33927 40106 
50164 30703 
26797 22799 

7715 18530 
10180 58219 
11656 41696 
19869 19316 
35284 52417 
22715 31820 
46809 55166 
29231 32072 
50525 26566 
22105 34019 
48808 7924 
10890 23814 
41199 31195 
lli450 59370 
23130 436 
30518 40165 
437i4 43169 
36427 20965 
23747 9834 

4888 23368 
49852 38703 
43998 31766 
58048 51326 
22099 44064 
45783 15248 
53100 55521 
13757 48270 
21046 4648 

1961 3657 
11369 56159 
289~6 35594 
53601 35947 
23726 56741 

23 968 57389 

30167 
4593 

50822 
3114 

33211 
57139 

35900 
43933 
40775 

2640 
35539 
59549 
31261 
29369 
12787 

Asrın umdesi "Milli>>tl 

12 Tl·,~L IlıZ 1 
iDAREHANE - Ankııl"' 

No: 100 Telırraf acire!İ: . 
tanbul. 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 391Z, 

ABONE ÜCRETL& 
G Türkiye için it,,. 
J aylığı 400 kuruş 64' 

6 " 750 .. ',, 
12 " 1400 .. z 

- ----
Gelen evrak geri verı~ 
Miiddeti ceçen auahat.r ;/o 

tur. Gazete ve matbaaya ait 
müdüriyete müracaat edilir .. 

Gazetemiz ili.nların meı'-ıM 
kabul etmez. 

34772 F=======~ 
52915 BUGÜNKÜ B.4f 
1190 7 f:lin baıarrt vı {Ok ~ı 
28469 18 ~u<ee !dl. JlugİİI' 
47515 mtiıehınil havı açık oı.cal 
23261 .. 
30202 

Devredllecek ihtira beı' 

23274 ·ı tonuçların nlı~n• mıh..; 
45023 liyc!·e dair i<lihat, hakkını!' 

İ\'İn Sinıl .\ ludiıriyeti L II'uıd' 
36695 den i tilıul edilmiş olan l~ 
55855 19!!8 tarih 'e 2o!!44 numerolıl 
26833 berıu halkındı hu kere ~ 
54982 frrajl; ,·nıhııı icara wr;Jec-ıl 
45919 m<Zkftr lhurayı saun almak 
41465 islicır etmek ırzusan&ı buJuııl 
48357 Yatın lsıınbul Yeni J>o;ıebınf 
19062 ıındı Turkivc ilanında 18·22 
1456 7 

rolarda k~in ukili l lanri 

49111 
l<1ok Efendh·c mura,·aaı cf 
iltn clunur. 35473 ______ ____., 

35 740 Devredilecek ihtira bc1i 
42980 • ~eker pıocanr.ın hiı5nd 

fazasmı ,. ondan ~eker · 1 
3804 ait i•IAhaı • hakkındaki Jo:tl 

59194 SJnaı' \Jülki)"Cl Umumi~e<indt 
17666 111 edilmiş olan 6 ı~u~t 
14461 tnrih ve 72:" nuınerolQ ihrirt 
41194 hakkında hu kere ba şk ına f 
24389 ) ıhuı icara vcrilecef;inden ti 

ıhıiraVl satın almak ynahut 
31562 1 etmek arzu unda bulunan 
28286 1 tınbul Yeni po,ıahane .~ 

6121 Türk.i ·e liaP.ında 18 2-2 nuııı 
29973 klln ı·ckili llA. 'RI \r.\L1" z 
22487 TOK Efendiye müracıaı c 

5207 4 1ı~l~iii"iıı'iii'liuniiiuiir.İılll ____ _ 
36878 
28046 
39021 

5049 
437 

BARO TTE1. 
27122 -·-~11111!1111!1-~ 34412 Devredilecelı: ihtira befll 
23977 • l 'stuıa bilevcilcrin i!l 
59271 hakkıudı 14 A~us.tos 1928 il 
28568 \"i!Aycı evrak kaleminin 2.ıb· 
15354 maroıMe ınokıntı murac.,ıl 

olun.m ihıir& herall bu k<f( 
l0007 f<ra!'; Hyı icarı vrrilecct;ind<1 

11410 lıayaaıını l"<J• J ticar•nı ııllP 
9519 !arın 1 tanbul Yeni PosıaJısne 

35635 sında Türkil"c ilanında Jı!· 
27833 mcrolannda kAin vekili h-ro~ 
154 73 diye mtiracaaıları illn olun~ 

33753 9403 8974 109 9 
58405 40383 41331 14132 
56285 29840 4240 32736 
36010 16532 16502 22989 
23226 33562 6432 30490 
57323 31865 35198 57158 
45725 23604 31379 232 
31485 11090 54593 2307 
13516 4134 10097 50959 
26359 41415 50828 51549 

7418 16272 33046 9842 
24041 27634 31968 36364 
20489 36587 40770 43024 
14348 50850 42068 53791 
56531 56726 24299 9313 
45640 23898 27762 56494 
15632 45609 415i0 56004 
49949 39684 3629 36876 

469154604 53375 6038 
7279 1892 47027 14348 

22002 14097 30710 35184 
38806 42745 36870 21687 

5033 3Sb27 38444 15843 
55183 48290 9812 1467 

25181 23926 22035 
51643 144035 15977 10850 
45370 1·36912 39874 3533 
44 719 45418 35195 52760 
20058 30918 59S48 49237 
35104 34970 31809 46835 
58836 53107 28908 32294 
57286 47631 14478 ~osı 
18636 624 35485 37270 
42657 54857 38163 53083 
13250 57115 3109 35069 
547 60 ı32800 58966 28770 

280201120524 21 43738 
4186 42121 16933 25483 

12294 57120 59542 3401 

15121
121575 1069 t8867 

9560 57474 48125 
18685 17449 8972 42205 
23345 26967 14578 ~610 

47773\ 6494 11013 

li 
lıiz 

t 
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1 C KLARA tahammül edebilmek ıçın KABIZLIK HAZI~ISIZLIK z 
midenizi hafif tutunuz karacığcr ve bobrek hastalıklnrında 

zanelerde ııuluıı•.•. Jfahçckapı Zaman IZ.\llR Margunato ec-za depolarında. TRABZON Şıfa. ADA.."IA Mustafa Rilat B. A. TALY Ki\hmet Selim R. cc-zanelerinde l ı-

~nıniıet san~ı~ı euılat ınoza1e~esi 
Kat'i karar ilanı 

-----. ---- - - - -·m 
ı le;~;, i --f r 

ELEKTRlKjl 
ventila-lı ikraz 

No 

1341 

1502 

Mer!ıunııtın cins ve ncvı 
ile mevki ve müştemllAa 

Borçlunun 
ismi 

Çengelköyünde Kuleli caddesinde eski 3, 13, 15, 
17 19 19 mükerrer ve yeni 5, 5 numaralı üç yüz 
on' be; arşın arsa üzerinde harem kısmı ahşap iki 
buçuk katta Ol!_ iki oda, ilci s?.fa , bir taşlık, bir 
kuyu diğer selimlık kısmı yuz on beş arşm arsa 
üzerinde ahşap iki katta üç oda bir sofa, biri alt
mış diğeri yirmi beş arşm arsa üzerinde iki mut~ 
fağı ve yirmi dönüm bin seksen be~ arşın bahçeyı 
havi bir köşkün tamamı. Hikmet B. Vehibe H. 
Galatada Çeşmemeydanında Yolcuzade mahalle
sinde atik İmam ve yeni Mektep sokağında eski 
7 mükerrer 7 mükerrer 7 mükerrer ve yeni 2, 4, 6 
numaralı yüz altmış arım arsa üzerinde kargir 
üçer kattan ibaret olup birinin yani dört numaralı 
sının birinci katında bir dükkan bir mermer antre 

törleri 1.1 

S l Ti E ~e!: 
VERE~ i JE1 

satılır. 

llfetro 1 hn · Tünel 
meydan~ Beyoğlu 

• ~'.lekırik evi • 
Bey ızıt · 1st3nbul 
Muvıkkithane cad-

de5i "\lo 8J 

! 1 
i 1 
! 

zemini malta mutfak bir kuyu bir kömürlük ve Kadıköv Şirketi 

Cafer Fahri Beyin 
eserleri 

Kuru; 
Tııukçııluk 200 
Keçi beslemek 50 
Salon ve av köpel.Jerl 50 
T11·ukl>n Ç<lk yumurtlatmak 10 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanesi 
fstanbul Ankara caddesi No 4 ·-------= dükkanın üstünde asma ahşap bir oda ikinci ka- !layriy~ iskele~! No 

tında iki oda bir camekin bir sofadan bölünmüş ıo. L'sküdar Mudanya post:ısı 
bir oda üçüncü katta bir camekanla kapatılmış bir il IJ 
sofa iki oda üstünde bir oda bir daraça ve dara- .--Taksı"mde Stady-um k-apıs-ı-nd_a_ -~ ~iliifer \'C Asya 
çadan ayrılmış salaş mutfak bir balkon ve terkos 
tertibatını ve diğer alt katta kısmen harap mer- Mehmet Ali Beyin vapurları Cumartesi, Pazıırtesi, 
mer bir kuyulu harap ocaklı mutfak birinci katın- •• • • Salı, Perşembe günleri .aı ah 
da adi tahta ile bölünmüş oda diğer bir oda biı;- Mı"}}"ŞQFQR • • llJIAKINIS at d k h kt r a\ 
antre ikinci, ün;ncü katlarda ufak birer sofa üze- 1 ve zıraı 1\1 sa o uz uçu. a \ar ·oy 

~-· Mektebi rıhtımından hareket ve erk i 
rinde ikişer odayi havi iki hanenin tamamı. (Biri- günleri lstanbul'a avdet ederler. 
nin üzerinde fazla olarak darac;a ve oda vardır). 

Mehmet Ali El. Servi, mükemmeldir. Azimet ve 

Her Çeşit avdet bileti olanlara yüzde yirmi 1608 Davutpaşada Hekimoğlu Alipaşa caddesinde es-
ki 30 ve yeni 32 numaralı seksen sekiz arşın arsa G beş tenzilat yapılır. 
üzerinde yarım bodrum katı kirgir diğerleri ah- az IDOİÖfÜ Gafat"da kııçuk rıhtım han 
şap olmak üzere üç buçuk katta sekiz oda iki so- k N ı.ı.s uTcle!on· Bcyo~ıu 913 · 
fa bir taşlık bir kuyu ve yirmi yedi arşın arsa Ü- otomobil, tra - . " 
zerinde kargir bir mutfak ve yirmi beş arşın bah- SEYRISEFAIN 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Fatma H. tör alatı ziraiye !erte! -\ce,~ .. <;,,ıı kfrırJ 

157 2246 Merkezefendide Merkezefendi mahallesinde Se-
yi tnizam caddesinde eski 30 ve yeni 15, 15·1 nu- d . ·ı· e brnn ı., lleyo~! 1 2Jöl s ·,, erSI Vefi Jf V ıcnte<ı: :\lahmullye Hnı ıltmh maralı doksan üç arşm arsa üzerinde kısmen kiir-
gir ve kısmen ahşap olmak üzere ıki katta biri t ı • • İ } l<tanbui 740 
natamam olmak üzere dört oda iki koridor bir ça- a imi yap lfl tr (Anararta) ,apuru 13 Tem· 
tı altı ve dört yüz arşın arsa üzerinde kiirgir bir Mektep garajında Tamircilik tatbikatı gösteri-ir. muz pazar l l de Antalya 
katta üzeri samanlığı havi ve bir kuyuyu ve on bir 20 UZ PAZ Ü Ü 
dönüm bin beş yüz yedi arşın kadar bağ ve bah- TEMM AR G N po,ta>ına Galata rıhtımından 

çeyi havi bir hanenin tamamını. Yeni devre batlıyacakbr.Tabsil müddeti dört avdır. kalkar. 
Adviye ve Hayriye H.lar Ders zamanlan iti olanlara da uygun gelir. Ücret 10 ı.ı Temmuz pazartc>İ gu-

2600 2273 Bebekte Küçükbebek caddesinde eski 27 mü talimle SO lira, 20 talimle 60 liradır. Taksit ile alınır. nünd n itibaren mevcut i\lu· 
kerrer 27 mükerrer 27 mükerrer 27 mükerrer 27 Taşralılar için çamaşır yıkanması ile yatak ayda 8 liradır. danya po tal:ırınu ilaveten 

ve yeni 43, 43-1 numaralı biri yani eski köşk b~r~·t-~T~~ı llll•ı~~İıııılıııİıımj•••aliiiıiiii~İııılliiiım-•~-_. pazartesi, perşembe, c:umar· 

binası yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde ahşap OS a e ~ra OV',,llll u" o"r u·~~u·n en· tesi l<tanbuldan :\Iudanra·ya 
iki katta beş oda iki sofa bir mutfak ve diğeri ı ı UIJ t . pazar, s1lı cuma )!;t.nleri ~lu-
yani yenı köşk yüz otuz üç arşın arsa üzerinde 1 M"" • · . . . . . · · 
ahşap bir buçuk katta beş oda iki sofa bir mut- tt' 1 ku~1;;;!2t.;:;; ıç~n ımal. I ştmdıde.n.' t~mın~t v~ :eklıtna- danya'dan 1 tnnlıul"a Ereğli 
fak ve yedi bin iki yüz elli dokuz arşın bahçe- e ırı ~ce k k 1 tafım eli~bı 'meJerını ıhtıvfla e eced' .al?a ı ~e vapuru tnrarından arnlık pos-
yi havi yenice iki köşkün tam K . se ve as et apa ı zar usu le memhur zar arı tev ı ıçın e taları y:ıpılacaktır . 
. ~it Paşa amı. adrı Ra- münakasaya ~onulmuştur. mezkur tarihe müsadif Çarşam Vapur Tophane Seyri,efnln 

255 2462 Usküdarda Muratreis mahallesinde Ça0vuşde 2.h-. Jh~lesı 1t ~mm~ 93o ba günü saat on.~ortte ~~~anbul rıhtımından 8,30 da i\fodan-
re sokağmda eski 121 ve yeni 153 153-1 mak tarliı lın .e ıcra ı almcagkm~~n da Yenipostane .. e mlıı ayaat ya'dan da ıo da kalkııc~k-
lilp Uma alı l'k' .. kırk ' .. . - ta p erın şartname a a ıçın komsiyonuna muracaat arı. . 

n r ı yuz arşın arsa uzerınde ur Gidi~ gelişinde ( Armut-
ahşap iki katta ve iki bölükten ibaret olup bir '.l lu) ya da ıığray.ıcaktır 
bölüğü yedi oda bir sofa bir· avlu bir mutfak di- l 3 Temmu1.dan itibaren 
ger bölüğü iki oda bir mutfak ve harap gayri 5uı hazimden.· ve inkibazdan mdztaripmısiniz ? 
kabili istimal üç kuyuyu ve iki yüz doksan ar- Her go.n bır su kadehi derununda bir •kahve Pazar, çar~amlıa post.ıları da 
tj11 ~.ahçeyi havi bir hanenin tamamı. Raşit B. : kasiğı Eno's .. Fruit Salt" meyye tozu alınız:. Gemliğe uğrltij:layacakl:ırdır. 

645 2543 skudarda. Tabak!ar mahallesinde Selim paşa Izmir sür'at !JOSta 1 taşı cad~~sınde eskı 11 .ve :!;'eni 9 numaralı yüz Altmıt senelik cihanşumul ~hret ve muvaffekiyeU 
altmış dort arşın arsa uzerınde ahsap ikı katta &eseri kat'isine delildir. (Gukcmal) 'apurıı 14 tcm-
yedi oda bir ~ofa bir malta taşlık O'tuz arşın ar- muz pızartesi 14,30 ılı Gnla-
sada ahşap bır katta mutfak bir kuyu ve iki yüz ta rıhtımından Kalkar Salı 
altı arşı.n bahçeyi havi dahili bazı sıvaları nok- ııll!... -"* 4• sabahı fzmlr'e varır re çar~am 
san.harıcen kısmen t:ımir edilmiş yenice bir ha- o·.. ~~ "'*'/ :.f~;·.~!:= ba ı.ı,30 d3 lzmir'dcn kalka-
nenın tamamı. Hayrıye H. Mehmet Nccmed- ~ ~~~ ~~ '"'""' "''' 
d . Be ~ ~ ........ rak per~cmbe ~abahı gelir. ın y.... . . ~~ ~ 

330 2951 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Meydan y /..... .. \'apıırJa mlikcmmel bir 
cık sokağında eski ve yeni 12 numaralı doksan orkestra ve cazhant nıc\·cut-
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta bc!ş oda iki 
sofa bir toprak avlu iki kuyu ve elli arşın arsa ü
zerinde bir mutfak v~ beş yüz kırk arşın bahçeyi 
havi eski bir hanenın tamamı .. lbrahim Elen-
di Emine H. . ..•• 

4-05 16770 Galatada Hacıama mahallesınde Çeşmemey 
danı caddesinde eski ve yeni 22 numaralıyüzalt 
mış arşından ibaret münhedim hane arsasını!) 
tamamı. Halil Nuri Efendi Ayşe Münevver H. 

BILÔMUM 
ECZANELERDE 

SATIUR 

tur. 

Trabzon birinci 
postası 

l750 19984 Erenköyünde Göztepe mahallesinde Rıfatpa
şa sokağında eski 23, 23, 17, 17-1 numaralı bi
ri yüz otuz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
üçü bir sofa üzerinde olmak üzere altı oda bir 
sofa oda dahilinde bir kiler bir kömürlük bir bal 
kon ve kırk beş arşın arsa üzerinde bir mutfak 
diğeri doksan arşın arsa üzerinde ahşap iki kat 
ta dört oda iki sofa ve çatı katmı ve on sekiz ar 
şın arsa üzerinde bir mutfak ve bin üç yüz ort 
yedi arşın bahçeyi havi yenice iki kö§kün tama

CELiLE KENAN 

PLAKLARINDA OKUDUÔU 

L 1 i Z YB 8 8 ~ 0 Y ! 1 
Şarkılarını dinlemek şartbr. 

(REŞITP:\ŞA)vapuru 14temmuz 
Paznrtesi 1 ! de Galata rıhtı
mından hareketle lnebolu,Sam. 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabz n Tirebolu, Giresun . 
Ordu, Ünye, Samsun, lncbolu, 
Zoııguldağa uğrayarak gefe. 
cektir. 

Antalya PostHsı 
(Anafarıa) vapuru 13 f cm muz 
patar ı ı da Galata nhnmındın 
hareketle lzmlr Küllülı: Bodrum 

Rados Fethiye Flnllı:e .Antalyayı 
gidecek ve dönUşte mezlı:Or 

lakelelerle blrlllı.tı, AndIOi 
Kalkan Dalyan Marmari• Kuş

ada~ı Çanakkale Gclibolu'ya 
ujtrayarak p;elece ktir. 

mı. Münire Hanım .... 
Yukarda cins ve nevile semti ve numaralan muhal'!'er emva 

li gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde tekarrür 
etmiş ise de mezkO.r bedeller haddi layıkmda görülmediğinden 
tekrar (otuz bir) gün müddetle ilan edilmelerine karar veril
miş ve 16 Ağustos 930 tarihine müsadif cumartesi gllnü kat'! 
k~rarlanrun çekilmesi tekarrür eylemiş olduğwıdan yevmi mez 
kurda saat on dörtten on altıya kadar Sandık idaresine müraca 

t eylemeleri lüzumu itan olunur. 

istan~uı Yilayettn~en: 
. Yalova Hü~Omet konağile Jandarma dairesinin tamirine a
ıt. m~akasa muddeti görülen lüzuma binaen 20 gün temdit .. 
iılmış e 19 7/930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu ilan 
olunu . 

• 

Soa çıkan MAKBULE lfAOIC NOTES 
.............. I' 

Hanımefeudiııin 

Çini KIZ KARA KIZ 
arkısı vUrut etml tir. 

DiJarbı ir Yll~e i Daimi ıncftmıoin~ıa: 
. ·~ 

Vlllyet numune Qltdili dahilindı yapılacak olan 41853 llrı 36 knruf 
bedeli keşlfll viltyet aıllJlerelc aygır depoıu inş&atından 15000 Uralık mık· 
dan 9i9 mali senen ıoedında tallbine ihale olunarak yaptınlmıınr. 980 ~ 
nesi lflnde de civar Yillyederinln büıçelerlndekl mııavıncte naıaran 20,000 
mlkdanıun iııfutı 80 giıı mUddedc münııbuyı Yazedllerck SO-temmuz·9SO 
wilılııe mliMdlf ~ımba gUnil saat 12 de kapalı zarflı ve münakasa ka· 
nanıınuna tevflltm lhıleal icra kıbnacaknr. Proje ketlfname ve ~artnaıu11inl 
.tirmek isteyenlerin vlllyec daimi encümenine müracaat eylemeleri. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 12 Tem
muz cumartesi l 7de idare nb
tımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanalı:lı.ale lınroz Bozca 
adaya gider ve Çanakkale 
LAptı:kl Gellboluya uğrayarak 
elecektlr. 

tihadı 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınu·t:nJe)İ 
icra eyleriz. Sigortalan halk içiıı ınü>.1it 

şeraiti havidir 
~terkezi İdaresi: Galata:ta Ünyoa Hanın11 11 ı 
-~ <'ııtı• i l:ulnnıuayan .e!ılrlcr.la acca'o :ı.r.t ı •ı'. · t lı • 

Telefon: fley.-ı~ln - 200J ..-

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Kıyseri Poz bölQğü altı aylık et ve ekmeğinin kıp•lı zarfla muna' uuı 
30 temmu• 9JO ç.arşambı günü ıaat 15 te Ankarada Devlet demlryollsn 
idaresinde yıpılae&kar, 

İştlrılc edeceklerin teklif moktupl&nnı ve muvakkat teminatlarını ayni 
gıinde saat 14,. O a kadar miloıkua komisronu kAt!pli~ine vermeleri 
lhımdıı. 

Talipler münakasa şartnamelerini Uç Ura mukabilinde Anltarada ve 1 by· 
darp•••da idlre veznelerinden Kayseri:ie Kayseri . Sıvas inşaat milfctdşlı· 
ginden tedarik edebilirler. 

Deniz levazım sahnalına konıisJonun~an: 
I0,000 kilo yerli .mamul~tı kırıstal eker: lllünakasai aleniy<' !le 

ıhnleı;ı 19 1 emmıız 930 Cumarte i gi.ıııü aat 14 de 
3.500 • : a ıun munakasai aleniye ile ihalesi: 19 Temmuz <ıJO 

Cumartesi günü sııat 1 5 de 
Deniz kuvvetleri talebe ve efrat ihtiyacı için yukarda mıkdar· 

!arı yazılı şeker ve sabun hizalarında muharrer glin ve s:ıatında 
ıılenl miınaka a ile ihalclf'ri icra edilecektir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bu 
lunanların da yevmi ihalede muharrer saatta Ka ımpa,ad" deniz 
lc\·azım sattnalma komisyonuna müracaatları 

" .. 1 I G~~~EDE J~ DEHE~Elf f I 

YiNTILJT~B~ 
HER IERDE ARAYIN~ 

Posta T. T. U. M. leva
zım müdürlüğünden: 
J - l 60 tonu Ankara\la umum müdürlük binas!le Ankara telsiz Is 
tas}onlarına ve 05 tonu telgraf fabrikası ve lstanbul telsizlerine 
alt olmak ıizrc mubayaa edilecek olak "225., ton kok kömürü 
kapalı zarf usulilc münakas:ıya konulmuştur. 

2 -- Mcvaddı mezktlren in J l Temmuz 930 tarihinde ihakıl 
icra kılınacağından taliplerin şartname nlmak için imdiden, şart· 
namenin üçuncu madde ine gore ihzar edecekleri teklıf mektuplan 
ile teminatlarını tevdi için de me.zktlr tarihe mUsadi! Perşembe 
gunü saat ı .ı de lstanbul'da Yeni postanede mübayaat komsiyo· 
nuna mi.ıraceatları. 

Ziraat Bantasın~an 
Karyesi 

~taltepe 

.. 
Kartal 

.. 
Pendik 

• .. .. .. .. .. 

Sokağı 

D<irtyol • 

" Gül-uyu 
Mcşelıayazına 

Mubadil 
Ba dat 

" 
Cavitp~a 
Bağdat 

İstanbul 
Kala 

Cin~i No. 

1 iane 

" .. 
Köşk \'e 24 dönüm 

8 
8·1 

14 
14 

Hane .. 
DükkAn 

Hane .. .. .. 

arazi 
11 

619 
61!0 
518 
626 
510 
557 

!bale edilecek 
!eri gün 

4/8/930 .. .. 
" 

.. .. .. 
" .. .. .. 

" Knrab~kir ,, 511 ., 
., Bağdat Dükk!n 649-76 .. 
,, ,, Hane 625 ,, 
,. Defne Bo,tan 1? ,, 
• Hat boyu Tarla ,. 
,, Çetinceviz ., " 
,, istasyon ., 18 8 930 
,, Tavşanlı ., ., 
Gayri miıbadlllcrc nir bal!c!a yazılı emlAk hizalarında gösterilen 

günlerde ihaleleri yapılmak ü7.re kiraya verilmek için müzayedeye 
çıkarılm~tır. Taliplerin pey akçelerile mezkur giırlcrde slat ikıyo 
kadar Bankıınuza müracaatları. 



1 
• 1 

1 

r 
1' 

.., ; f 

' 
1 

1
1 

• '~ 1 

~ jl; 
, 1 ' 

' 1 l 
' ı' ~ 
; ı 1 ı ~ 
: jl t• • 
1 ,ı ,; . 

l ,ı,l . 
1 :ı·'·; ; 

ı ;I ı l 

1 1 ıı ' 
ı r ı.: j 
( \ı 1 

~ ;J 1 
• 

~ 

j ı 

. ~ 
'1 ~ 1 
r ı ~ 1 . ' • 

l : 1 
1 

( ' ' .ı . l 
1 J J t ~ 

1 . :; 5 
' 1 . c ,, i 

1 ~. t 
j " : ti t. • 
' ... ı: ı, ~ 

' . 

' \' -,. 
-1 - ' ~ q 1 

. <,4 
. • l· • ' , 1 , , 

: l 1 . l 
1 ) 1 

')' ,, ı, 
l ,, • 

1 1 

<ı 

" 1 
•( 1 

ı 1 

• ' 
c 

~ ~ . 1 

l 1 •• 

~ • .. 
i .. 

• 1 \,. 1 r. , 
- I· , t • • 

ı' 
ii · 1 

tı 1 
1 ı c , r , 
~· , ı 

' 1 .. 
! 
t :ı ı 

1 
,a 

' r. ( 

1 1 ı 
ı 

i l 

1 1 
ı ' , 

) 

, • t 
'ı f ( 

' r 
: 

1 1 
' ı 

., f 

t 

) 

l 
'·' 

! ' 1 

B!N SÖZ 
BİR RESl\t i 

;Jl.ill·y~t,, 

CU ~1.\R fl~Sİ 
12 TE\'l \1UZ 930 

• 

Oi!n Cuma ve hava dl fazla 11cak olduğu için pek çok kimseler biraz hava almak üzere Butaza ve Adalara kaçmışlardır. 
Resim vapurlara olan tehacümü göstermektedir. 

Otomobili ile şehrlmıze gelen lsveçli ressam M. Marsel Anlge'nln gezdiği memleketıerue Y~r 
resimlerden mürekkep olan koleksiyonu dün Güzel san'at•·• akademisinde tefhir edllmlşO 

Burhaniye Himaye! elfal cemiyeti tarafından fakir çocuklardan 
mürekkep bir bando teskil edilmiştir. 

ISTANBUL ViLAYETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Kiralık Depo No. t9 Yen:şehirli sokak Ba

yazıt nlahallesi tophane icar müddeti bir se
nedir: Tahmin edilen senelik kirası (264) lira
dır kiralama muamelesi 24-7-930 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 17 de Beyoğlu mal
müdürlüğünde aleni müzayede ususile yapıla-
caktır. <R) 

• • • 
Kiralık ev numara altı Kireçhane sokak 

Kuruçeşme: iki katda sekiz oda iki safa bir 
kömürlük odunluk iki hela ve bahçede 
bir harap mutbak ve bir hamam icar müdde
ti bir senedir: Tahn1in edilen senelik kirası 
(240) liradır kiralamak muamelesi 24-7-930 tari
hine müsadif perşembe günü saat 17 Beyoğlu 
malmüdürlüğünde açik arttırma ile yapıla-
caktır. <R> 

• • • 
Kiralık harap köşk No. 4-1 Kireçhane sokak 

Kuruçeşme zemin katda bir taşlık bir mutbak 
bir hela birinci kat iki oda bir sofa meycut
dur icar müddeti bir senedir. tahmin edilen 
senelik kirası 72 liradır kiralamak muamelesi 
24-7-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 
17 de Beyoğlu malmüdürlüğünde açık arttır-
ma usulile yapılacaktır. (R> 

• • • 
Kiralık bahçe No. 2 Kireçhane sokak Kuru-

çeşme 22 dönümden ibaret bulunan bu bahçe
de 2 nar 14 incir 2 elma 6 çam 2 badem 16 fın
dık 2 taflan 11 erik 2 ıhlamur 1 manulya 2 a
kasya 13 sakız 6 firenk estanesi 5 dut 3 hün
nap 4 armut 5 ceviz t yabani hurma 1 kayısı 
t citlenbik ki ceman 104 ağaç mevcutdur icar 
müddeti bir senedir tahmin edilen senelik ki
rası (60) liradır kiralamak muamelesi 24 7-000 

tarihine müsadif perşembe günü saat F bu
çukda Beyoğlu malmüdürlüğündc açık arttır-
ma ile yapılacaktır. <R> · 

• • • 
Satılık ahşap ev No· 4 Topcuhaşı çıkınazı 

Yazıcı mahallesi Galatasaray birinci kat taş
lık bir oda bir mutbak aydınlık mahalli bir 
kuyu ve merdiven altı ikinci kat iki oda bir 
sofa hela bir daraca üçüncü kat iki oda bir 
sofa bir kömürlükden ibaretdir tahmin edilen 
kiyn1eti detaten verilmek şartile 1500 liradır 
satış n1uan1elesi 24-7-930 tarihine müsadif per
şembe günü saat !7 buçukda Beyöğlu malmü
dürlüğünde acık arttırma ile yapıla•·akchr. (R) 

ı 
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t 

e 

Ahlmesutla Ankılra ara~ındıt Tahar denilen köy civarında yer altı sularının topıanma~ına mansus ouynıı: l>lr bent yapılmıştır. 
Bendin hacmi 4500 metre mlkftbıdır. Bent bir kapakla boşaltılabilmektedir. 

Eyi, Şık, ve Ucuz Giyinmek ~ 
Ancak, Galatada Karaköyde Börekçi fırını ittisalinde 

büyük mahallebicinin üstünde 

• Büyük elbise 

1 mağazaların-
da kabildir 

Kumaşlar. gayet eyı cıns ve 

Kostümler ln~~: 1;!~;: t~ç~~' 
bitimi son der~ce kusursuzdur: 

16 112 • l!radan 
ıtıbaren 

Kostümler Spor. bi~imi 
eyı cms 

Kostümler ço~u~ı~r için •por ve 
saır ıyı kumaştan 

Pantalonlar Kaşe en son moda 
ya muvafık 

14112. " 
6 

" 6112 
" Pantalonlar Beyaz eyi ~i';'s gayet 7 112 

şık bıçım " 

Pardesu•• ler "Mandelberg,, emperme 24 112 
ablize her renkte " 

ITrinç. -kot teminatlı ~ins 18 
şık ve hafif " 

Hanımlara mahsus elbise dairesinde ı 
Mantolar İngiliz biçimi kumaş 15 112 

Tüit, şık ve son moda " 

T• k t Hanımlara mahsus her 18 
InÇ- O renkte teminatlı cins " ısmarlama siparişler dahi kabul· olunur 

• Tediyatta teshilit ~ 
Ankara asliye mıhk,;mesi birin 

el hukuk dairesinden; 
Ankarada yeni şehirde Anadolu 

oıobUı tlrketi garajında şoför 
lbrablm tarafına 

Ankara nUmüne hastanesi kalo
riler kazanını tahrip eıılğinlzden 
dolayı sıhhiye vekAleıi namına bn
Jrnk muşavlri Mehmet Salih B. tarı- . 

müddetle a'eni mtızayedcye konul· 
muştur. Yevmi müzayede Temmuz 
ayının yirmi altısına müsadif cumar
tesi gilnildür? Kiralamak isteyenlerin 
yevmi mezburda saat on beşe kadar 
lııanbul Evkaf müdürlyednde Per· 

ıevniyal Vakh idaresine veya encil
mene müracaat eylemeleri. 

fmdan aleyhinize ikame olunan ıaz- -----------
minaı davasına ait istida sureti ikl· 
metglhınızın meçhul olmasından ill
nen ıebUğat yapılmış ve müddeti 
zarfında cevap vermediğinizden mild 
del vekili milracaaı ederek gıyaben 

ıabkikaı icraoını talep etmiş ve tı· 

lebl vakı tahkikat bakimllğince mu
vafıkı kanun görülerek bir ay müd
detle illnen ıebllğaı icrası na karar ve 
rilmlş elduj!undan ıahtıkat gilnU 
olan J 1·9-930 perşembe günü 
saat on birde Ankara asliye mah
kemesi birinci hukuk dairesinde Is· 
batı vücUı etmediğiniz ve ya bir 
vekil göndtırmediğiniz takdirde hu· 
kuk usul muhakemeleri kanununun 
398 inci madd._si mucibince gıya
ben tahkikat icra kılınacağı 141 inci 
maddeye tevfikan tebliğ makamına 

kaim olmak Uzre ilAn olunur. 

Pertcvniyal vakfından: 
Kadırgada Kadırga caddtslnde 

53 numerolu arsı ile Köprilbaşında 
Valfde ilanı tahtında 1-38 numerolu 
dükkAn müz•yede evrakında mııhar
rP.r ı,;erait dahlHnde ve yirmi güu 

• 
Jşte EIAstlkf. 

Kemerle· 
rJn Şaheseri 

Devredilecek ihtira beratı 
• Beton tuğla imaline mahsus 

maklnelerde yahut bunlara alı lslA· 
hıı • hakkındaki icat için Sinai 
MildOriyed umumiyeslnden istihsal 
edilmiş olan 19 Haziran 1928 tarih 
ve 703 numerolu ihtira beratı hak
kında bu kere başkasına ferağ ve 
yahut icara verlleeeginden mezkOr 
ihtiraı satın almak ve yahut 
isdcar etmek ar:<usunda bulu· 
nan zevatın lstanbulda yeni posta· 
hane arkasında Trükive Hanında 
18-22 nıımırıda lcAnin vekili HAN· 
Rl V AL TF.R !STOK Efendiye mil· 
rtcaaı etmeleri llAn olunur. 

laıanbul 2 inci icradan; 
Mahcuz ve füruhtu mukarrer 

•fl'al beytlye 15 temmuz 930 tar!· 
hine müsadlf ...ıı g(lntl 1aaı 12-ıa 
raddelerinde ikinci artırma suretiyle 
Galıtada YUkselr l<aldırımda ROSI 
hani önünde paraya çevrileceğinden 
ta!Jp olanların yevm ve vakti mez· 
lct'ırda bızır bulunacak memura 930-
67 B.S. nuınerosu ile mUracaaılerl 

illn olunur. 

btanbul liseleri mubıyuı ko· 
miayonundan: 

Galııauray llıeıi panılyonunda 
bar mucibi lcqil yıpunjıcak olan 
inşaat ve ıadillt 3-8-930 tarihine 
müsadii pazu günü ııut onaltıda 
lhıltıl icra kılınmak Uzre kapalı 
zarf uı ulile münakasaya konulmuf· 
ıur. Tallplerlnln lceşifnsmeyt görmek 
ve ıaflllAı almalı: üzre Galatasaray 
llse<lndeki komisyon lııkıbeıine 
mtirıC••tlarL 

--· ' Tahtakurusu, pire, sinek, sivrı 
sinek, güve, örümcek, hama~1 
böceği ve sair haşeratı yumııt ı 

talarile beraber katiyen 
imha eden 

ıFrans•ı hlıkUmeh men balarından lhrac edilm19 tuzları havı 
ıı, 

e VIC~Y-IETAT Mi!IBlıerah ;ı 
follıf/ırı"lu ıatııwı • flCHf. EIJT tnukısıaı 11usırNı ısllf 

VICHY ETATTUZU VOchyEtat•.,...,hU<&oa•ta~:~ ' 
- ııtr• • .., "''"tar•~ ktn oak• _ ,, 

ıtı tıMJ ve MO •ratnllk ,.,.,.,. ' 

VICHY·ETAT PASTİ LLERt.~:::li~:'i?./~ 
VICHY· ETAT KOMPRİMELERi ~!§:{~rftJ~: 

. FRANSIZ HOKOMETİNİN me nbaları 

VICHY CELESTI IS Oamı",;,:,~.":ı~:ı!:'a'ı.ı•'"i' 
VICHY GRANDE •GRiLLE Karacli~:.~ıı'ıı' k" 

VICHJ•HOPITAL Mide ve Bareak llataıı1<1ar•· 

Istanbullösta ve T-eı~ral ba, ıııü~üriJeli~ 
lstanbul - B. Çekmece - Silivri - Ç3taka hanı posta ~ 

otomobil veya kamyonla yapılmak üzre yirmi gun ınU~d~e 
nalı:asaya çıkarılmışur. Taliplerin ~artnamesini görmek ıı.ı: 
bul Posta veTelgral baş müdüriyetine müracaatları. .-// 

M ' ı "dü .. sıırlı ea '' rnu ru 




