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Islan bulu 
Tenkit! 
Dr. Nevzat B. çok dikkate 
pyan bir makale neşretti 

Avrupada senelerce tetkikat 
yapmıı olan doktor Nevzat bey 
son ÇJkan belediye mecmuasında 
"lstanbulda yapılması ve ıslihı 
liıım bazı işler,, isimli bir ma
kale netretmiştir. Nevzat B. bu 
yazısında belediyeyi tenkit ettiği 
gibi, bugün varidat menbaları 

anyan belediyeye bazı yeni va· 
ridat yerleri göstermekte, ıslahı 

icabeden iılerini teıbit etmekte
dir. 

Nevzat beyin bu şayanı dikkat 
yazısından baıı parçalar alıyoruz: 

"Boyacıların kahve ve lokanta 
larda ayakkabı boyamalarının 
men'i, berber dilkkinlarmda traş 
olanlann hariçten görülmemeleri 
için bu dükkanların dışarıya na
zır cephelerine buzlu cam kon
ması, dilenciliğin kat'i surette 
men'i. Ayasofya camiindeki kah· 
velerin kaldırılmasını yazmış, bu 
maddeler zabıtai beledi ye tali
matnamesine zeyledilerek tatbiki 
cihetine girilmişti. Fakat aradan 
aylar geçtiği halde men,i en ba
sit olan bu maddelerin tatbikat 
sahasında en ufak bir tesirine 
dahi phit değiliz. Hali şehri 
bütün dilenciler istila etmiş bir 
haldedir. Hali Ayasofya metha
linde o kirli kahve duruyor, ta
rihe ve san'ata karşı hali hür
metimizi göstermiyoruz. Belediye· 
ye ayrıca bazı varidat menbaları 
da gösterelim! 

Bir hayvanat bahçesi, bir şeh· 
rin en mutena bir zineti, fikri 
terbiyeye ve ilim ve tarakkiye 
en hadım müesseselerinden biri 
olmakla beraber aypı zamanda 
en güzel de bir varidat menbaı
dır. Hamburgta hayvanat bahçesi 
yalnız rehber ve duhuliyeden se
nede 300.400 bin lira varidat te
min etmektedir. Çok fa'kir olan 
latanbul belediyesinin bir varidat 
ocağı olması dolayısile her türlü 
fedakir1ığı göze alarak bu gtbi 
mUessesata sahip olması lazımdır. 

Rumelihisarı şehri tezyin eden 
tarihi. Türk tarihine ait bir abi
dedir. Istanbula gelen seyyahlar 
bu yeri de ziyaret ederler. Ukin 
ben iğri. büğrD taıh sokaklarda 
yıkık. çukur kaldırım ve yollarda 
yDr6meğe alışmış iken bu kale· 
nin fçindeki pis, dar yollarda 
muvazenemi güç zaptedebildim. 
Gözlerim harabeler ıörmeğe çok 
alıfmıt olduğu halde bu kaleler· 
deki bakımsızlıktan mütevellit 
periıaniye tahammül edemedim. 
Buraya gelen ecnebiler, seyyah
lar nasıl bu yollarda yürüyorlar, 

Hayvan sergisi hazır
lıklarına başlandı 
Teşrini evelin 26 sında Beşik

taşta açılacak olan hayvan .ser-
gisinin hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bu sene verilecek mükafat 
4,500 liradır. Sergi ( At, Sığır, 
Koyun, Eşek ve Katır ) olmak 
üzere dört şubeyi havidir. 

Dağıtılacak mükafatların mik
tarı şudur: 

At şubesinde teşhir edilecek 
aygırlardan 5 vine 1010, kısrak
lardan 4 düne 940, taylardan 
4 düne 690 lira .. 

Sıtar ıubeainde teıhir edilecek 
boiılardan S tine 530, inekler· 
den 5 tine 520 llrı .. 

Koyun fUbeth,de teıhir edile· 
ce\r koçlardan 5 tine 290, dlti 
koyunlırdan 5 ııne 260 lira., 

Eıek ve Kahr ıubeainde teı
hlr edllecelc eıık Ye kıtırlardan 
4 dUne 1 SO. kıtır yavrulu kıı .. 
raklardın 3 Dne 130 lira maki· 
fıt Yerilecektir. 

naııl ıBılerl bu manıaraya ta
hımmUI edebiliyor. 

Hi11rın çertevılıdltl bahçe 
içinde yakak, harap köy kulUbe· 
lerlnden daha lptlda1 bet alb ev· 
den mOrekkep bir mahılle var. 

Her taraf ııki ayakkabılar, te• 
neko kulular, eakl ıUpOrıeler, 
paçavralar ile bir meıbele halin· 
de. Halbuki bu bl11na luımen 
olıun ıılah ve tamiri kabil ve 
mubıfıııaı mnmlıond,nr. 

Ancak 10~150 Ura luymıtinde 
olan kulObıler belediye tarafin· 
dan istimlak edilip yıktırılmalıdır. 
Ve burada önden arkaya doğru 
tarasa halinde giizel bir bahçe 
vücuda getirmelidir. Bu bahçenin 
en yüksek bir noktasma askeri 
müzeden tedarik edilmiş tarihi 
toplar konmalı. bisann davarları 
tamir edilmeli. kulelerin içine bi
rer merdiven yapbrılıp Üzerlerine 
mahfuz birer aahanbk İDfa üdr· 
melidir. Deniz cihetinde soldaki 
ve en yukarıdaki kulenin dibine 
temiz bir gazino yaptırabilir. Bu 
şekilde bu tarihi yer ziyarete de
ğer bir hale getirilmelidir. Ziya
retçilerden deufak bir ficret alın-
malıdır. · 

Şehrimizde umumi aptesbane
meselesi en yakın bir zamanda 
halli icabeden bususa-ttan biridir. 
Şehrin her tarafında muayyen 
bir model altında bir tarafı ka
dınlara, diğer tarafı erkeklere 
mahsus ve modern aptesbaneler 
yapılmalıdır. Bunlar belediyeye 
hiçte ebemmiyetıiz olmıyan bir-
de varidat temin ederler. Şehri
mizin uı:ıumt yerlerinindeki ·-kah· 
vebane, pastahane, birabanelerin
ekseriıinde apteshane yoktur. He
le kadınlara mahsus helhı olan 
yerler nadirdir. Bundan başka 
vesaiti nakliyede kontrolları azalt
malı, tramvaylarda mevki fark
larını kaldırarak aktarma temin 
edilmeli ve vesaiti nakliye ücret
yerini yarı yarıa indirlmelidir. 11_ 

Sesil Kolomp ! 
Yazanı Jacques La Guerche Nakleden: fa. 

-13-
Sesil tasdik etti. O ana kndar Pi- ler. Bir taraftan da başka şeyler ha

) er bu husustaki mesaisini gizli tut- zırladım. Eğer ümit ettiğım netice-
111uştu. Fakat genç kıza hir şey söy- Yi alırsam, şiprimizi piyasaya çıka

Jemmesine rağmen, Sesil mesaisinin rabileceğiz. 

ehemmiyetini anlamıştı. Dunun için, Durdu. Daldı. Bir gün evel lla-
Piyerin keMisine bu sırrı tevdi etme· basının haber ,·erdiği mali müşküla· 

sinden, ne kadar itimat gösterdiğini tı hatırlamıştı. Sesile de bunlardan 
anlıyordu. Pi yer: bahsetmek istedi. Zira, birisine kal· 

- Tabii, diye devam etti, bütün bini açmak istiyordu. Fakat devam 
söyliyeceklerim aramızda kalacaktır. etti. 

Babam ve ben, bütün ümidimizi bu - Burada kimse bu fıçıda ne oldu
usulün muvaffakıyetine bağlıyoruz. ğunu bilmiyor. Memurlar, burada 

Sesli mırıldandı: da ötekiler gibi alelade maddeler 
- Hiç endişe etmeyiniz. ,.ar zannediyor. 

- :Artık tecrübe devrelerini geçir- Sonra birçok tafsilat verdikten 

A • büyük samımı ve 
teati edildi 

Devlet ricalimiz Yunan meclisinde hararetle karşılandı 
Atina, S (A.A ) - ismet patı 

M. Veniıelos, Tevfik RUıtU bey, 
M. Mlhalakopulos, TUrkiyenln 
Atını sefiri Enıı bey v~ Yuna· 
niıtının Türkiye sefiri M. Polych· 
ronladlı. Yunan hariciye nezareti 
umam müdürlerinden M. Mav
roudiı, ıly11t iıler ınOdUrU M. 
Georges Melas, Ankaradan gel· 
mit olan hariciye vekaleti umum 
mUdOrlerlnden Cevat ve Kemal 
Aılı beyler bu ubah aaat 10 da 
hariciye nezareti binaaında lop
lınmıılar ve saat 11 e kadar 
içtima halinde kalmıflardır. Bun· 
dan ıonra Yunan hariciye neza
reti er.lcanı ile Türk ve Yunan 
matbuat mOnteaiplerinin bekle
mekt'= oldukları bııka bir sa:o
nı ıeçmitlerdir. Bu it bittikten 
ıonra M. Veniıeloı, iımet paıaya 
hitaben ıu sözleri ıöylemlıtir: 

''GUn geçtikçe daha f a1la 
lcuvvetleılp sailımlaıan TDrk 
Yunan doıtluju bu muaaddak 
suratlerin teatisine muh(aç de
ğildi. Çünkü bu mukaveleleri 
milletlerimiz ço~t evelden ruhla
rile tasdik etmiş bulunmaktadır. 
Her halde bu muamele ve rasi
meyide yapıp bitirmiş olmakla 
bahtiyar bulunuyoruz . ., 

ismet Paşa şu cevabı ver
miılir: 

"Bütün dünya halkı karşısın
da söylemiı olduğumuz sözler
den sonra artık herkes dostlu
ğumuzun samimiliğini öğrenmiı 

bulunuyor. Bununla beraber 
Türk - Yunan mukavelelerinin 
musaadak suretlerinin teatisi ifa• 
sandan büyük bir memnuniyet 
duyduğumuz ehemmiyetli bir ha
reket ve merasim mahiyetini ha· 
iz bulunmaktadır.,. 

M. Venizelos, ismet paşa ve 
diğer nazırlar kadehlerini kaldı
rarak Tfirk - Yunan dostluğunun 
sağlamlığı şerefine içmişlerdir. 

Bundan sonra ismet paşa, M. 
Mihalakopuloıa doğru dönerek 
Yunan Hariciye nazırının siyasi 
basiret ve kıyasetinden takdirle 
bahsetmiş, M. Mihalakopulosla 
birlikte çalışmış olmasından do
layı teşekkür etmiş ve demiştirki: 

«Sizin şahsınıza itimadımız var
dır. Sarf ettiğiniz gayretlerden do
layı duyduğumuz takdir ve hay
ranlık hislerini size izhar edivo-

ruı. Siıin tah11larınıı dostluğu· 
muıun kuvvet v. metaneti için 
fevkıllde teminat teklini almıt· 
tar. Sihhıtlnlıe içmekle bahtiyı
rtm. 

M. Mlhalakopuloı verdltl ce
vapta teıekkUrlerini bUdirmit ve 
Tevfik RUttU beyefendinin 1927 
aeneıinden ltıbaren kendlıl için 
çok kıymetli bir meni arlcada
tı oldutunu illve etnılttir. M. 
Mlhalakopulos rahatıııhğı h11e
bile Cenevredekl kıhniklerden 
birincle bulunduju ıırada Tev
fik RDıtü beyin ıelerek hatıranı 
ıormuı olduiunu hatarlatmıf, 
TUrk-Yunan ınlaım11mın eoaa
larını if\e o ıaman Tevfik RUıtü 
beyle birlikte lcurmuı olduklarını 
beyan ederek demiıtir ki: 118u 
e11ıler l 927 tarihinde 11y11lyıta 
ait menfaatlerden defli, fakat 
politlkıdan uıak bu1unmakta o· 
lan M. Veniıeloı tarafından da 
tasvip edilmiıtlr. O ı.aman bııla
mış olduğumuz eserin bugün ta· 
mamlanmasına şahit olmakla 
memnun ve bahtiyar bulunuyo-
ruz.,. 

M. Mihalakopulos sözlerini bi
tireceği sırada kadehini kaldıra
rak Tevfik Rüttü Beyin sıhhatine 
içmiıtir. , 

M. Vcnizelos 1"evfik Rllştll 

Beye hitaben şu sözleri söyle
miştir: ismet P,. mn M. Miha
Jakopuloı hakkında sarfetmiş ol
duğu sözler benim de size kartı 
duyduğum hisleri ifade etmekte
dir. ismet Pı. nın M. Mihalako
pulosa söylediklerini ben de ay
nile size söylemek istiyorum.11 

Tevfik Rüştü B. şu cevabı 

vermiştir: 

«Başvekillerimize teıekkür et· 
memiz Jlzımgelir. Çünkü biz ha
riciye nazırları onların çiımiı 

oldukları siyaset yolunu takip
ten başka bir şey yapmış deği· 
liz. Yalnız bunu samimiyet ve 
derin bir kanaatle yapmış bulu
nuyoruz.,. 

Tevfik Rüştü B. kendilerine 
beyanatta bulunmasını isteyen 
gazetecilere şu cevabı v~rmiştir: 

"Bu dakika hayatımın en mes· 
ut anını teşkil etmektedir. Bu 
cümle bütün fikir ve duyguları
mı ifadeye kifayet eder. 

getirdiğim tetkikatımı )arıda bırak Ilir aydanberi, 1\1. Emil Diitri
mak mecbudyeti beni ne kadar müte yö yazıhanede görünmüyordu. Piyer 
essir ediyor. Bana ancak siz hu hu- Sesilin yardımı ile, babasının gay-
susta yardım edebi1irsiniz. hubeti dolayısite üzerine kalan i:.le· 

Genç kızın gözlerinde bir gurur rj baaşrmıştı. 

alevi parladı: Liyona gitmiş, ,·ade alabilmiş-
- Bana, dedi, emin olabilirsiniz. ti, başka taraflarda da işini yoluna 

Her şey burada bizzat siz başında koymuştu. Babası da artık nekahat 
imişsiniz gibi olacak. denesinrle idi, istikbal iyi görünme 

- Biliyorum matmazel Sesi!. Fa- ğe başlamıştı. 
kat size söyliyecek bir şeyim dkha M. Emil artık yalnız başına yürü-
nr. yebiliyordu. Vakıa sağ ayağını biraz 

J>iyer yazıhanesine doğru yürüdü, sürüyor ve bastonunu bırakamıyor 
cebinden bir anahtar çıkardı 'e: ise de daha beterinden korktuğu ı~in, 

- Size şif ah en verdiğim izaha ti, bu kadarı onun için bir nimet idi. 
buradaki dosyalar ile tamamlayabilir Nihayet doktorlar kendisine işile 
siniz. Bu anahtarı alınız. Size 1~- meşgul olabileceğini söylediler. O 
zım olacaktır. zaman Piyer ile uzun uzadıya gö-

Ve çıkardığı bir dosyayı kendisine rüştü: 

gösterdi. Sesil dikkatle gözden ge- - Görüyorsun ya, baba, I.ormiye-
çirdi ve: ler ile anlaştım. Hize verdikleri al-

- Tamam, efendim, dedi, anla- kol parasını vaadeden üç ay sonra al-
dım. Peki bu anahtar? mağa razı oldular. Yani yeni şipri-

Atine muhalif matbuatının 
mutaleaları 

Atina, 5 (A.A) - Gazeteler, 
muhalefet fırkası reisi M. Çal
darisin ismet Pş. ile olan müli
katmda, bütün Yunan siyasi fır· 
kalarmm Türk - Yunan mukare"' 
net siyasetini tasvip ettiklerini 
söylediğini yazmaktadır. 

Muhalefet gazetesi olan imera 
ismet Pş. nan yapmış olduğu be· 
yanalın Türk • Yunan dostluğunu 
sağlamlaştırmak suretile sulhu 
takviye etliğini i<aydediyor. 

Muhalif gazetelerden Proia da 
stadyomun istiap edebileceli mik
tar olan altmış bin Yunanlının 
Türk- Yunan uzlaşma ve banşık
lık siyasetini en samimi Ye en 
muhteşem bir surette tastik et
miş olduklarım yazıyor. 
ea,vekll ve hariciye veklllmlz 

Yunan milli meclisinde 
Atina, 5 ( A.A ) - Yunan 

meb 'usan ve ayan meclisleri bu 
gün saat 17 de ismet paşa ve 
Tevfik Rüştü beyi kabul etmek 
üzere Meclisi milli halinde top-
lanmıştır. Localar hıncahınç dol· 
muştu. Parlemantonun kapııı 
önünde bir efzun kılasile muıika 
Türk vekillerini selamlamış, 
meb'usan ve ayan meclisleri 
raisleri kendilerini sclamlamıt· 

lardır. 
Misafirler, riyasete ait kapıdan 

m•c-lis calnn11nA .-: .... 1 .... ı, ..... hn. 
tUn meb 'uslar ayağa kalkarak 
şiddetli ve devamla bir surette 
kendilerini selamlamışlardır. Mu-
halefet fırkası reisi M. Çaldaris 
ve diğer bilumum muhalifler de 
bu tezahüre iştirak etmişlerdir. 

Riyaset kürsüsünde reisin sa· 
ğmda ismet paşa ve M. Venize· 
los solunda ise Tevfik Rüştü B. 
ile M. Mihalakopulos otumuşlardı. 

Meclis reisi M. Lapulis Yunan· 
ca bir nutuk siSylemiş ve bir 
meb'us nutku Türkçeye tercüme 
etmiştir. ismet paşa Hz. bu nut-
ka cevap verdikten sonra salonu 
terkederken meb'uslar tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. 

DUnkU ziyaretler. 
Atina, 5 (A.A )- ismet paşa 

ve Tevfik Rüştü bey saat 18,30 
da Olimpiya tiyatrosunda veri· 
Jecek bir konserde hazır bulun· 
duktan sonra Türk sefaretha· 
nesinde akşam yemeği yenilecek, 
Ve yemeği bir suvare takip 
edecektir. 

ismet Pş. ve Tevfik Rüştü B. 
her tarafta alkışlanmaktadırJar. 

- - n 
M. Emil hayret etti: 
- Nasıl oldu da bunu yapabildin. 

1.ıormiyeler öyle kolay kolay her şe
ye razı olmazlar. 

- Fakat Dütriyölerin ~öhreti az 
bir şey mi baba? Böyle nınzisi olan 
hir müessese için her şey kolaydır. 

- Yazık ki ben de bu şöhreti ida
me etmek istiyordum. 

- Öyle ama baba, ben bu şöhreti 
ek iltecek bir şey yapmadım. 

M. Dütriyö oğluna, gurur n uy. 
sal lığın karıştığı bir nazhrln baktı: 

- Peki, dedi, öyle olsun. 
M. Dütriyö yumuşak görünmek 

istemezdi. Fakat Piyer, böyle bir 
kelimenin kıymetini bilirdi. 

Hastahı";;rından beri, M. Emil, oğ-
luna, şu mahut izdivaç hakkında 

bir tek kelime, l>ir telmih yapr.ta-

ti~ Birlcaç haftadır bu fıçıda ko- sonra ilave etti: 
Jmya tesbit edici maddeler var. Pek - Görüyorsunuz ya.. Hem baba· - Sizde kalsın. Bende bir tane mizi piyasaya çıkardıktan tahminen 

mıştı. Babasının inadını bilen Piyer, 
bu devrenin kısa olaca~mı. onun 
tekrar hücuma geçeceğini bildli!i için. 
bu sükunetten pek memnundu. 

7.1kmda Jatediğim vaıiyetc girecek- mın hastalığı, hem de sonuna kadar daha var. Ben yokken lıiıını olur. bir ay sonra. (Bitmed") 
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ingiltere, yaptığı hataların 
cezasını çekiyor ! 

Bir Fransız muharriri lsterJinin sükutun
dan evvel yazdığı bir makalede muhteşem 
komş~ larının hattı hareketini şf ddetle 

tenkit etmişti 
Bundan bir ay evel, M .. Joseph ve ayni zamanda vergiler cihe· 

Caillaux, Pariste çrkan (Repub- tinden her türlü mecburi borçları 
lique) gazetesinde, 1ngihz lirası azaltıp, yükü hafifliyecek olan sa 
ve bir asırdanberi lngilt~re iktısa- nayii bir kısım taahhüdatından 
di politikasının istihalesi hakk~nda kurtarmak ve ona vesaitini yenile
ve mevzuu ziraatin, sonrn sanayi- mek fırsatını vermekti. 
in ve daha sonra maliyeciliğin rüc- Kendilerine tavsiye edilen bu 
haniyeti olan bir makale neşret- usulü, hükumet adamları tatbik 
mişti. l\1. Caillaux, bugilnk i.i müş- etmek istemediler. Onlar da, eğer 
külatın halline yegane çare ol:ırak M. Poincare ilk telakkilerinden 
İngiliz lirasrnm, altın mikyasm- vazgeçmek akıllılığını gösteı·me· 
dan daha aşağı bir miktarda istik- seydi, bizde alınmak istenilen 
rar ettirilmesi ve bunun bir an evel tedbiri yaptılar, İngiliz lirasını al
ve bir mecburiyet karşısında kal- tın mikyasında bıraktılar. 
madan yapılması Jüzumuntlan hah Şüphesiz parasını hafifleterek 
sediyordu. İngiltere imperatorluğunn düşür-

Bu tedbirin alınmasını bugünkü mekten korktular. Dolu, yegane 
hadiseler mecburi kılmış ve çok müstakar mübadele vaııtagı ola
gayri müsait şartlara başlı ola- rak görünebilirdi ve her halde ha· 
rak mecburi kılmıştır. Bu ihtibarla zı (dominion) lar, Amerika ca
hadiselerin doğruluğunu bizzat is- zibesine mukavemet edemezlerdi; 
pat eden bu makaledeki fikirleri ve her halde para hakimiyetinin 
nakletmeyi çok faydalı bulduk. en kıymetli hakimiyet ve lngiltere 

Bir asır kadar evel kom§umuz imparatorluğuna en büyük istifade 
iktııadi bir ihtilal yapıyc.r, yava§ menhaı olduğu dütünüldii.. 
yavaı gü?1rük ~arifeleri'!i k~ldıra- Her ne olursa olsun, dört yol ağ· 
r~, lngılte~eyı, sanayı lebıne v.e zında kalan ve sanayi ile maliye
zıraat aleyhıne olarak, serbest hır ciHkten birisini intihap vaziyetin
ithalat memleketi haline sokuyor- de bulunan 1925 teki lngiJiz ricali 
du. ecdatlarının da vaktiJe ziraate sa-
~u te.~b~r, o zamanl.ar için bes- nayii tercih ederek o zaman için 

lenı_I~n umıtler«: ta-?.1 .~ır c~vapw ve- ald~1?'mayıtları gibi, sanayie mali 
rebılıyordu. Bır suru adlı baglar- yecılıği tercih ettiler. 
dan kurtulan lngiltere, tabiatin Artık, Londra mümtaz bir va
kendisine. verıni§. olduğu . _kö?1ür ziyet alıyor, r:vkalade muazzam 
madenlerı aayesınde ve bınncı sAı- bir sigorta teşkilabnm girdiği ve 
nıf. ~atro.?I~, usta bqıların dela- bilhassa dünya kredilerinin büyük 
leli ıle buyuk babalarımızı hayran bir kısmını temin ederek kazan
bırakan sınai bir inkitafa malik ol dığı para ile, lngiltereyi be.;le
mu§tu. .. . mek ve hassaten, büyük sigorta 

Yalnız, bu dunya hır dolaptır, primleri vererek zarardide olan 
Clöner. . . sanayiin zararını ödemek mecbu-

Daha 1890 senesınde lngılte:<e riyetinde kalıyordu. Bu sigorta 
-•· iktısadiyatmda ıukut alametleri primlerinin, işsizlere verilen taz

görünmeğe ba§ladı, ve bu, . Alm~n minat olduğu malumdur. Bu sis 
ların rekabet sahasına gırmesıle tem muhakkak ki fena idi ve de-
!iddetlendi. magoji ile .maluldu. Fakat kaçınıl 

Bundan otuz sene kadar evel, maz bir fedakarlık idi de. 

ı __ A_d_li_y_e_H_a_h_e_r_ı_e_ri __ ı 
Rakı içirerek 

Bir gencin öliimilne 
sebep olmak 

ikinci cezada bir davanın 
rüyetine başlandı 

İstanbul ikinci ceza mahkeme
ıinde, bir rakı içirmek ·suretile 
ölüme sebep olmak davasının 

ruiyetine baflanmıştır. , 
Dava edilen, marangoz Mus

tafa efendidir. Ölen, Nusret 
efendi isminde on altı yaşında 
bir gençmiş. Davanm mahkemeye 
sevk ıekline göre, Mustafa efen
di, Mehmet Ali efendi isminde 
bir arkadaşı da yanında bolun
duğu halde, Nusret efendiye 
Üsküdarda bir dükkanda rakı 
içirmiş. Sonra, Nusret efendiyi 
almış, Beyoğluna götürmüı ve 
nihayet Beyazıda gelmişler. Be
yazıtta Parmakkapı sokağmdaki 
evinde, ertesi sabah Nusret 
efendi yattığı odada ölmüş ola
rak bulunmuş, derhal polise 
haber verilmiş, tahkikat yapılmıf. 
Gencin rakıdan öldüğü, rakıyıda 
Mustafa efendinin içirdiği neti
cesine varılmış .On ıekiz yaşın
dan küçük olanlara rakı içirmek, 
ceza kanunundaki bir madde ile 
cürüm olarak tesbit edildiği gibi, 
bu harakete, dolayısile ölümün 
de inzimamı noktesından, Mus
tafa efendi mahkemeye verilmiş. 

Mahkemede, ölenin amucası, 
davacı mevkiinde bulunuyor ve 
Nusret efendinin ölümüne maz
nunun sebep olduğunda israrla, 
ona ceza verilmesini istiyor. 
Mustafa efendiye gelince, o, rakı 
içirdiğini inkar ediyor ve arka· 
daşı Mehmet Ali efendinin şimdi 
nerede olduiunu bilmediğini 
ıöyliyor. Mahkeınede Şahit ib
rabim ve polis Seyfi efendil"'°y 

dinlenilmiş, · Üsküdarda köfteci ,, 
Ahmet ve polis Hulusi efendile
rin de şahit sıfatile celbleri için, 
muhakeme beş teşrini sani saat 
on dörde bırakılmıştır. 

tıpkı (~arx) .gi~i (Ric~r?o) nun Şimdi artık Londramn karı ku
talebesı olan_ ıhtı>:ar l~g~lız avuka- rursa, İngiliz lirası düşerse bunun Bir meyve enstitüsü 
tının bana soyle~ıkle~·~· hatırlıy~- bütün lngilterenin felak~ti olduğu tesis ediliyor 
rum. Tıpkı benım gıbı Alman ıt- anlatılıyor mu? 
halatının seri terakkisini ve lnı:.til- V h tt .. h 1. .. .. b f Vilayetin, meyvecilik ve fidan-. .h .. . 1 e a a fUP e ı gorunen u e- .1 h . k A tere ıstı salatının nıspi aza masını IAk t "ht" r K d w cı ığ'a e emmıyet verere vru-
eören bu zat, vatandaşlarından ake bı lıma 1' kuOm§utlm~zu, .attf!I d b. "t h • . · k. m u unan vve erın 1 1• pa an ır mu e assıs ve osta 
bahsederken 

1
hana dhıyorcl~ ıb:. hadım aramağa sevketti. En kısa batı getirttiğini yazmııtık. Bir 

- Uyuyor ar, ve er gun ıraz 1 t ·h d k k b' t•· müddettenberi şebrimı'zı·n muh-
(ı h d • I yo u ercı e ere , anca u un 

aBa .. enbjn.
1
uyunlyor ar.h .. lA partilerin fevkinde teşekliil ede- telif mıntakalarmda tetkikat 

ugun e o ann a a uyanma k l b" k b. · h·· · ·d kl .. k b • t" d ce o an ır a ınenın, utçe ın- yapmakta olan mütehassıslar 
! annı gonne mec unye ın e- tizamını ve çekilerek paraların tetkiklerini bitirmişlerdir. Yeni 

yızisoo dan 1914 e kaC:lar sadece kıymet;:.i s.aı:san s;rmdyele.,r!n. td~- bahçe, Saraybumu, Büyükdere, 
'(made in Germany) markası olan r~r l1 eıışnı ter;;ın e ectegını .. t Beykoz, Paşabahçe gibi yerlerde 
Alman mallarım takip ve tezyif et· şun1 . u ek~· hunu a geçer ~:n 1

80~ ı- sondaj yapan mütehassıslar, ni-
kl ·ktif tt'l ye ım ı, arpten ve nelıce erın- h me e ı a e ı er. d d w b . 1 • ayet Paşabahçe ile Sultaniye 
Belki de, muhakkak 'urette ol- ekn')" ogankr u serlserı .serınabye e_~ın çayırı arasında meyve ve fidan-

·stemed"kl . fakat kendi çe ı ıp te ar ge mesı ve ugun- l k 
maıını ı ı erı d b.. .. ·k d' f cı ı için çok müsait bir erazi 
ellerinde olmadan patlıyan harbin en yanna utun 1 tııa .1Y"~1 • ~- bulmuşlardır. 
bu rahatsızlık veren rakipten ken- na halde sarsması pek 1?':1thı~br :· Vilayet burada derhal bir 
d·ı · · kurtaracagwını u""mit etmi•- Bununla beraber, lngılız rıcalı, b I 

ı erını 'S' b db. · b. · • b enstitü tesisine aş ayacaktır. 1 d. u te ırın muazzam ır ıtın aş· 
er ır. ı ld w b"l k k d a Meyvecilik enstitüsünün, meyve B ağmen İngiliz sanayii angıcı o ugunu ı ece a ar m 

d···mu:~: devam etti. Buna sebe~ hirdiler. cinslerini islah hususunda temin 
,:Jece kambiyo yüksekliği müna· Eğer bu tedbir, lngiliz sanayii· edeceği faideler dütünülerek 
sebetile yeni yeni memleketlerde nin yenibaştan canlanmas.ma. y~r- bir an evvel tesisine çalışıla. 
açılan fabrikalar deği!,. (Rica~d~) dım ~tmezse, ~?ş ve. netıcesız~•r. 1 =c=a:=k=tı::::r=. ::::::;::====:;:==:====== 
nun talebesinin sözlerımn akıssız Belkı de fazla soyledık amma, ışa- sa istihsalatı sarfiyatla tevzin et
kalmı§ olmasıdır. ret etmede? geçemi!eceğiz, ~iç ~i~ tikleri takdirde geçilebileceğini bil 

Mazideki zaferlerinden magrur zaman planını pzmek curetmı mek ,mecburiyetindeyiz. 
kendi yüksekliklerine emin ola~ kendi?!i~de gö~mediğimiz İngiliz Büyük ve gayet zengin bir .nem 
komşumuz, yeni sanayi vasıtaları s~n~~nmn. ye~ıden yapı im.as~ ~e- leketi sarsan hu hadise, in· 
nı benimsemeği kafi .miktarda a- cıktırılmesı caız olmıyan hır ıştır. sanların cehaleti, ihtirasları, de
ramadılar. Bilhassa mübalağa e- Zira, kömür devri bitmek üzere- liliği yüzünden dünyanın düştüğü 
dilmi~ hayat tarzlarını, patronun dir. bu vaziyetin bütün tehlikesini bize 
da amele kadar hoşlandığı tatil za- Muhakkak ki bu i~ muazzam bir ölçüverebilecek mi? 
manlannı tadil etmeği dü~ünme- iştir. Bu başarılana kadar İngilte Nihayet her yerde ve bilhassa 
diler, buna razı olmadılar. renin yaşaması, İnıziliz lirası ile helahet içinde uyuyan ve yarın acı 

Bot yerine ana sanayie tatbik yaşama&T lazımdır. Bir bankanın tecrübelerle gözlerini açacak olan 
edilen bir himayecilik si~tem!nin serveti müşterilerinin servetine bizim memlekette anlaşılacak mı 
vaziyeti ıslah edeceğini ümit etti- bai!h de~il midir? ki artık parti, hatta millet kavgala 
ler. Bir şey olmadı ve hiç bir şey O halde Londra. nasıl olur da rının zamanı değil, bütün meseie 
olmak §Öyle dursun, İngiltereyi kendisine vasi krediler vermi~ ol- medeniyeti kurtarmaktan ibaret
besliyen ihracat, hundan miitees- duğu Orta Avruı>a buhranından tir? 
ıir bile oldu. miiteessir olmaz? Bütün mevcudiyetimizle, ihti-

lngiltereye bir tek çare kalıyor- Bu suretle dünyada hi.iküm sü· laflarımızı unutarak mesaimizi, 
'du. Bu da altın mikyasından aşa- ren karısıklığı nazarı itibara al- bu temsili gemiyi kurtarmağa sar
ğı bir derecede paralarını istikrar mak ve bunun önüne ancak bütUn f etmeğe karar verıniyecek miyiz? 
ettirmek ve hu suretle miHetin milletlerin, icap eden tasfiye~ri 
medfuabnı hafifleterek binneticelyapmak üzere birleştitkleriı bilhas Josep_h CAILLAUX 

·-
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No.: 66 Hz. JSA 1 

Nakleden 

ömer Rıza 

• • 

Semavi saltanata doğru ..• 
Isa Kuduse yaklaşırken öleceğini hisse
diyor, ancak kavmini kurtarmak için 

hayatını fedadan çekinmeyordu 
~~~~··~--~~-

Kendi takdim olunan ve hay- şimaJiodeki Hermon dağının te-
vanlardan seçilen kurbanları ka- pelerine çadırlarını kurmayı dü
bul etmek istemiyen allahları şünmüş ve muhaceret davetinin 
bu çeşit kurbanla:rdan daha çok buradan ilanını istemişti. Fakat 
büyük fedakarlıklar istiyordu. İsa ile cemaati, burada kalmak· 
Onu memnun eden yalnız bir tan sa Kudüse hareketi tercih 
şey vardı 1 O da ınsanın azız ettiler ve yola döküldüler. 

• 
tanıdığı her şeyden feragat et- İsa bu sıralarda son derece 
mesı, anasını, babasını, çocuk- muztaripti. Kendisi esir düfece• 
tarını bırakması, mallarını, evle- ğini, meşakkatlere uğrıyacağını, 
rini, tarlalarını terketmesi, hatta nihayet ölüm ile karşılafacağını 
mev'ut araziyi bile feda eyleme- hissediyor ve son derece üzülü-

si, insanın hane berduş bir be· yordu. Bununla beraber ona te
devi olduğunu ifade eden Salip selli veren gizli bir ümit vardı. 
işaretini takması, haliskarın pc- isa, ilahi bir mucizenin vukuunu 
şinden hürriyet yurdu olan çole ve bu mucize ile her ıeyin yola 
çıkması ve bu suretle Romanın girmesini bekliyordu. Fakat gizli 
hükmüne tabi olan meskun ara· ümit, onu en mahrem arkadaş
ziden hicret etmesi idi. Jarıoa, hakiki hislerini anlatmak· 

isa da taraftarlarından ve ta- tan menetmiyordu. Kendisi bu 
raftan ol~ıyanlardan bunu isti- sırdaşlarına, ölüme doğru yürü· 
yordu. Bunlann hepsi bu şekil- düğünü, "Y ahuva,, nın bir kulu 
de hareket edecekler her şey- olmak sıfatile bütün kavminin 
den feragat edecekler, mal, 1 
mülk, ana, baba, evlat tanımı-

gllnabını yüklenerek ö eceğini 
söylemekte idi. Zaten israilin 

yacaklar ve onunla birlikte çöle günahını başka kim yüklenirdi. 
çıkacaklardı. Bunu ancak onun öz hükümdarı 

Eıki Yahudiler, esaret yurdu ve onun müntehip başkAhini ya· 
olan Mısrı ~ırakıp çikmışlar par, ve semavi halası temin için 
ve rehberlerinin kumandası al-

k~ndini feda ederdi. 
tında hareket ederek hürriyete 

[Bitmedi] 
kavuşmuşlardı. 

Yahudilerin gene bundan baş
ka halas çareleri yoktu. Y eglne 
çare mubaceretli. Bu muhaceret, 
şüphesiz bir isyan değildi. Bu 
ancak, tahammül edilmez zulüm· 
den firardı. Mademki zulümden 
kurtulmak için, firardan başka 

çare yoktu. Yapılacak iş, bir an 
evvel kaçmak ve hakiki kurtu
luş yoluna dökülmekti. 

Yahudiler bayram münasebe
tile akın akm Kudüse geliyor
lardı. Bu fırsattan istifade ede
rek onları muhaceret ve firara 
davet etmek lazımdı. Bu dave
tin vukuile hicret başlıyacak ve 
İsa, güzi~e arkadaşlarile, haYari-

lerile ve bütün yenı ve hakiki 
İsrail oğullarile çöle çıkacaktı. 

isanın maiyetindeki müfritler, 
ve eski asiler, onun bu tetebbü-

• 
sünden zerre kadar örkmediler. 
Fakat bunlar bu sulbcuyane 
teşebbüsün harp ile neticelene
ceğini biliyorlardı. Onların başın
da bulunan •• San Şalom ,, yani 
"Sulh ve müsalemet emiri 11 Ku
düse bir merkep sırtında gire-
cek ve bu yoldan çöle çıkacaktı. 
Fakat bu yol çölden evvel har
be çıkardı. 

lsanın taraftarları, Mısırdan 

muhaceret eden eski cetleri gi
bi, harp için silahlandılar ve Fi
listinden çıkmayı kararlaştırdı-, 
lar. Silahlanmak zaruri idi. Çün-
kü yol tehlikeli idi. Isa bu za
rureti takdir etmekle beraber 

canı istemiyerek arkadaşlarına 
kılıçlar satın almayı emretti. Fa
kat onun arkadaşları daha e"el 
bu lüzumu hissetmişler ve silah
lanmışlardı. Isa, onlara silahlan
mayı emreder etmez, onların her 
biri elini koynuna koymuş ve 
ikişer hançer çıkarmıştı. 

Bunun üzerine Kudüıe doğru 
hareket edildi. Simon (Celil) in 

Fırkada: 

Recep, Ali, Hakkı Tarık B. ler 
Ankareya gntner 

Gümhuriyet H. F. umumi ka
tibi Recep bey, idare heyeti 
azasından Afyon meb'usu Ali 
Ye Giresun meb 'usu Hakkı Ta
rık beyler dün Ankaraya gitmiş-

lerdir. Fırka umumi idare heyeti 
Ankarada bugün bir toplantı ya
pacaktır. 

Recep bey perşembe günü 
şehrimize dönecek ve evvelce 
yazdığımız gibi fırkamn progra
mı hakkındaki konferansını ve
recektir. 

Polis Haberleri 

Ağır yaralama 
vak'ası 

1 

Evvelki eece saat 11 de Sa
matyada ağır bir yaralama vak
ası olmuştur. Sütçü hatun ma· 

haHesinde Manav sokağında evi
ne gitmekte olan meyhaneci Ga
libin önüne oyuncakçı Halit çık
mış ve ufak bir kavgadan sonra 

taşıdığı bıçakla Galibi göbeğin
den ağır surette yaralamı,tır. 
Vak'a mahalline yetişen polis 
memurları yerde yatan Galibi 
Cerrahpaşa hastanesine götür-

müşler, kaçan Halidin takibine 
başlamışlardır. Galip henüz ya
kalanmamıştır. Hadiseye iki şah
sın arasındaki eski bir duşmanlık 
sebep olmuştur. 

Darülbedayi Temsilleri 
Buı.rün akşam saat 
21,:m da 

NAMUS 
Piyes 4 Perde 

Y a?.an:Sudermann 
Tercüme eden: 

Seniha Bedri 
Yalnız muallim v1:; 
talebeye mahsus 
Altı yı ~ından aşn

ğı olan çocuklar 
tiyatroya kabul e. 
dilemezler. ' 



Atinada Şenlik Devam Ediyor 
[Ust tarafı ı inci sayıfada] llanıış olan iki milletin arı:usile falik de sa.haya girmişlerdir. 

gtirmiye gitmişlerdir. edilmiş bulunduğunu beyan etmekte- Onde Bulgarlar başta b.~yraklarr 
Yol boyunda bulunan muhacir köy dir. olduğu halde ilerlemişler ve halk ta. Vapurun maymunu - Muhtelif eQlenceler - Ahmet ihsan 

Beyin palabıyıklJ resmi - Şikago sergisinde keten 
helvası - Deniz ve f aler 

ve mahaUelerinde oturan ahali Türk Bütün gazeteler İsmet Paşa Hc.z. rafından alkışlanmışlardır. Bulgar
ve Yunan nazrrlannı ~şkun tezahür- retlerinin dünkü beyenatmı uzun uza,. lardan sonra gelmekte olan Türk at-
lerJe selamlamışlardır. Türk ve Yu- drya ilctibas etmeJrledirler. Jetleri hareketli ve coşkun tezalıürler-
nan nazırları, bilhassa l~m~t Paşa Yunan gaze•~ı·ıe :ıi.ne b tt b • le karşılanıp aJkışlanmışlardır. AdaJar denizi, 2 teşrinievel, Ege meği, yemekten sonra. yer. yer sohbet, 

V · I k ı surette ~ 1 eyana a u Kl • :ı. · ·· b 1 · · ile M. enıze os ço sa.mım 
1 

M V . 
1 

Is t p Türlerden sonra sırasile Uomanya- vapuru - asJA usulu o~mama • ıı,:ıu musikı muhabbet, oyu11. 
·· ·• ·· 1 uşmakta idiler unan • enıze os, me aşanın l i ti k bi l kt b ·1 · goruşup mn · .. . _ .. . . lılar, Yugoslavyalılar ve en son o a- şe mu a a r yo me u u ı e mı ikinci günün bil§nçosu da şöyle hu-
M. Venlzelosa bakan hasta soylemış oldugu .~zlen .bll' çeşmeden rak Yunanldar geJ.ıni.şler ve hepsi de başlamak lazım? .. Fakat bnna iki mü- ıasa edilebilir: Sabah kahvaltrsı1 

bakıcıya teşekkUr akan berrak su gıbı kalbındcn gelmek· Ik l l d him mani var· Evvela geceli aün hbet ..• 1 -· hbet . . _ . .. . a ış anmış ar ır. • .. • so , oyun, og e yemegı, so , 
.Kırmızı salip hasta.nesmde ltf. t.e oldugunu beyan etmiş ve şu sözlen Bu geçit resmi bittikten sonra ek.İP- ijzlü uzun bir yazı hayatından yoru- oyun, ikindi kahvaltısı, sohl.ıet, oyun, 

ler önlerinde bayrakJan olduğu halde 
resmi ricalin işgal etmekt.- olduklan 
yerlerin önünde sıralanmışlardır. 

Yun an atetleri geçerken İsmet Pa
şa a.ayğa kalkmış ve elinde tntmakta ol 
duğu şapkasını salJıyarak Yıman bay
rağını selamlaınıştu. Bundan sonı-a 
M. Venizelos bütün balkın ve seyir
c.ilerin alkışları arasında piste inmiş, 
Balkan gençliğini selamlamış ve bü-

tün atletlere hoş geldiniz demiştir. 
M. Veni:zelos bu vesileden istlfade e
derek Ismet Paşa ne Tevfik Riiştii bey 
efendinin teşriflerini de selamlamış 
ve kendilerine sefa geldiniz demiştir. 

Bu esnada halk 1\1. Veni.zelosun 

ismet paşa Hz. Egeden karşılamıya gelenleri selamllyor bu t.emennilerine iştirak ederek Türk 
vekillerini hararetli bir surette alkış- . 

Başvoklllmlzt selAmhyan Yunan k.talan 

Venizelos 1929 senesinde dang ilave eylemiş.tir: lamıştır. İsmet Pa ile Tevfik Rüş- ]an m~arnr, bu seyahati birkaç gün akşam yemeği, musiki, sohbet. oyun, 
hastalığına tutulduğu sırada ken· M. Venızelosun beyanat. tü beyefend· g '""° şa .. tethteyyiç bir dınlenmıye fırsat saymıştı:; sonra da .. uyku. 
d bak ı hasta ba 1 ay"'" mu d h .. l ak h -'- • ·ı ·· d'"k. isine mış o an 

1
_- "Türk arkadaşımın söyJemş olclugu halde avag"a kalkın 

1 
halla seHi.nt· sonra a enuz yazı ac iç bir şey Çanakkaleyi saban gozı e gor u 

kı t d ··r t · ve bu kadını :;· " • ış a.r ve yok! B' l h Ik sah'l d''k''l ·· B cııya. esa u e mış sözler beni son derece müteheyyiç et• lamışlardır. ın erce a . ı e o u mm.ı, a!r 
met Paşaya takdim etmiştir. miştir . . .. .. lstanbuldan nasıl ayrrldığ"Tm1zı ga- vekili selamlamak için çr.rpmıyor, yüz. 

ismet Pasa hasta bakıcının elini n · ··ıed be . T'' ki" •1 y . Bır mıkr~f?n Önünde soz soylemckte zeteler tafsilatiJe yazmış olacaklar. lerce insan motörler, sandaJlar, mo-
- :. d t l\I V ni en o en rı ur ye ı e unanıs olan ve sesının ak' 1 rl stadvomun heı· y · M b . . . .. sıkmıs ve çok kıymetli os u • e • • t d . A b' d ti 1 . ıs e · unan ve acar aşvekillu1le lıari- törlii mavnalar içinde denizin ustunde, 
~ tt baJ ş ol an arasın a samımı ır os u \: sıya- tarafını çınlata M Venizelos ikin- . 1 . d . . zelosa gayet iyi bir sure e rnu · t' t k" rı . . ·ıı t· .· l' n • cıye nazır arına ıa eı zıyaıet ederek vapurun etrafında dolaşr)O!', alluşlr-

maslnd .... n dola .. -r kendisine teşekkiir se 1h. a .1P tec 1 mtesınfınkmıt e kmt anllda ı~e d Balkan Olimpiodının açı!nuş oldu- olan siyasi heyet lsmet Pa"'a Hazret· }·or. Bıı.,.w·kil vapurun gü11este:;ine 
.. " ve ıssıya ına eva u e .me e o ugu - . . . . . .. .. " A " ' • • 

etmi ... tir. k ı· d . gunu belan etmıştır. lerıle Tevfik Ruştu beydeıı . ba!5' 'el.a- dayanmış elinin geniş nareketlerıle 
-s M .anaa ın eyım. :M V · h k't ahs k 1 ··d·· ·· V d' 1 (:)"l üzeri Yunan hariciye nazırı · . . . . . . · • enızelos ba._...ında er . va ı Jet m us a em mu uru e ıt. ıa- halkı :;ıeliimlıycr. 

Mih
g le kopulos Türk ve Yunan uazırla· Şım?ı .had~eler. bcnım bu fikir ve giymekte olduğu bonnesi bulunduğu riciye huhusi kalem müdürü Kemal * * • 
a a S ., telinde l<anaatımı teyıt ettı.., A . h · · b" · · b ·· m serefine Kifisyada esı 0 • • .. ve halk tarafından alkışlandığı halde zız, arıcıye ınncı şu e umum mu- Boğazdan -;ıli:tıktan sonra 1>ir müd-

rm ., . t' Bu aksam reısıcumhur tarafından · d" b d'' ·· C t be 1 d h · · r· b" öğle ziyafeti vermiş ır. . . " . . yerme ondüğü sırada İsmet Paşa u- uru eva Y er en ve epsının r e l· det güvertede güneşte hem ı.sındık, 
ır • t hır resmı kabul yapılacak ve hır zıya- _ k ı ·ı T f'k R" t" be ·· k d · 
TU k gazetecilerine zıyafe f t .1 kt' lundugu tribünün basantaıdarını ine- a arı .? e~ 1 u5 u ).ın .ızın an hem ıpten halkaları muaD·en mffia· 

r • d y an matLuat mü e verı ece ır. rek 1\1. Venizel k şılamış ve Yu- teşekkul edıyor. Gazetecı arkadaş-- fcde dikili küçiik bir direğ·e geçirP.-
Aynı zaman a un Ati ada y la ati tik osu ar ı · ~ h t' b" k ·· ·ı· · ... M Kimon Diyamandapulos Te- n . apı n e nan başvekiliuin koluna girmiştir. ar sıya.sı ere ın ır aç . ml.i m~sı ı bilmek ve spor yapmış olmal: içın kurs 

dtiru . : otelinde Türk gazetecileri müsabakalarında lki başvekil b . etw tekrar kalabalık. attık. Alacalı bulacah halkalar di-
okse~eı.}ab. o"ırle .ziyafeti verıuiştir. Bu Atina, 4 (A.A.) - Atina stadyomuıı yerlerine otu u vazıy . ciler tara Milli iktisat ve tasarruf CE'mi)eti reğiıı önüne, arkasına, sa.ğma soluna 
şerefıne ır .. . . d AA " ifillsf le q ~ ı b h.k d" rnıuşlar ve seyrr ... 1 . b' R h . "k .. .. . tık 
ziyafete birçc l< Yunan gazetecılçp S .?'--:lvg .. t " l. t•Ha; ~r ... ]..,.a ~ ._ na Il'en fmdan şiddetle alkısJanmıslardır. I:ıs~ ~mır"'~~> ~~ı'\ . aB~ı.. ı ,.1~ıs:ı-t~ı duştukçe kahkahalar kopu~ or. 

1 • d'l . l cr.dı'r goru muş u. avanın yagmura ~e- B d- ::ı .' 'k t .rrnrullali .r..sa.t oeyıer aşvekı ınıızın muvaffakıyeti Başvekir kazntı.fü. 1,.. 
davet e ı mış · . . 'ht' ı· b 1 • un an sonra ~eri bır muzı a a- . . · lh . . 1 da bü•'iik :bir vırme..<u ı ıma ı u unmasınn ragmen 1.•·- ...:1• • • • 1 davethsı olaı;ak buluıtpyoda.ı:. ı • mir meb'usu Rahmi beş,ı; AJımd ' -

B dostane ı('fJma ar "' . . . . "'ımı beŞ mılletln ıllt marşJarııo ça .. . . . . . . . 
. u. h "ktlm sünnüstür. :\f, Dı- halk saat 13 ten ıtibaren stadyoma gel- mrstır Yunan ısefırı M. PoıhromyadtS, san bey, Anadolu a,Jansı baş mulıarn· 

samımıyet u T" k ;azetecilerine rniye başlamıştı. Saat 15 te altmış ~ • . . heyetimizin muvasalatmda mPnıleke· ri l{emalettin J{ftmi bey murnffa.J,Jar 
yamandapulos . ur hoc:. ..,.eldiniz bin kşi stadyomu doldurmuş bulunu- Marş bıttikten sonra atletler yemm tinde bulunmak için bizden daha <:a· arasındadır. · 
Y h "kumetı nanıma :. "' ' etmişlerd · B n d b' k daJ-ika r ı · h unan u rl ki dMt- rdu. Ortada tam bir sükun ve in- _ · ır. u es a a ır ·aç ' buk gidecek olan ta ~-an postasıJe a- Bir aralık at yarışı yapılac<ık. de. 
demiş, iki memlekettl::~~;l~esl hu- ~~..am hüküm sürmekte idi. ismet Pa- ya~ur yağmış fakat oyunJar devam reket etmiş, refikası · ~iz~m v~purda diler. Cigara salonundan geçerken 
Juk bağlarının kuvve tl tı m . .1 Tevfik Rü-.tü beyefendi ve re- etınıştr. ve İsmet Paşa. Hazretlerının refıkaları- yandaki masanın üstünd<' ıgördiiğüm 

T .. ı - ,.e Yunan nıa ma 11 şa 1 e " Yu Tii k ı t d · d d. susanda urn: iü ehl>mmiyetle fakatlerinde bulunan zevat ile M. Ve- nan ve r na~ır arı s a yom· nm refakatın e ır. kiiçük tahta atlan küçük çoC'uldara 
ifa etmiş oldukları ro . e l\I Mi.halakopulos 15 35 te da~ aynırlarken geldıkleri zaman ol· Seyrisefain umum müdüıii Sadııl- ait zannetmi5tim. Meğer nnlar bü-

. t' nızeos v • ' dug 'b· h ti' t ah'. 1 1 kaydetmış ır. . . ·tad gelmislerdi. A u gı ı arare ı e2 ur ere se· lalı bey ev sahibi ve yolculu~un az:tmi yüklerin oyuncağı imiş! 
Türk gazerecileri namına Mıllıyet s yoma ; T vfik R" t" 00 lamlannı1şlardır. derecede intizam ve mükemmeJiyetile Güverteye yere tebesirl<> çizgiler 

gazetesi müdürü Ahmet Şükrii bey ls~et Paş.a 1
tle . e tad uş u ~- Sefirimizin zivafetl derecede intizam ve mükeuınıeliyetile çizildi. atlar bir suay; dizildi. Hep-

.. t ·ı · · efendı ve maıye erı s yomun meli" • . . 
verdiği ceYa~ta. Turk . g"aze ecı ~n.nın alinden itibaren kendilerine! tahsis Atina, 5 (Hususi muhabiı'imizden ) geçmesine . bir kefaet n temınat sinin ayn numarası var. Her numara-
gü7,el ve sevıı:niı Yunanıstand.~ h~~ıka- ~·ı . 1 yerlere gelinciye kadara,. - Bugün öğleden sonra parlanıt'nto olarak vapurda bulunuyor. yı taşıyan kartar var. .l:Wşcr kur'JŞ 
ten samimi hır kabul tarzı g~ı·muş ol· v ~:~a~k:ş Qlan bütün ·halk tarafın binasında bk resmi kabul yapılacak- Vapurumuzda hariciye vekilinden mukabilincfo bahsi müşterek tııtuluyor. 
maktan çok memnun ve babtıyar bu-· ag A 

1 
. , idd tl lk .'ô>. tır. Saat 21 d sefiri , ...., . '-- başka dört tane doktor daha var:lsmct Kazananlar ve kaybedenler oldu . 

.. 1 . t' elan selamlanmış ar '\e ş e c a ı~ e mız .ülllS ~y, . . d . I . 1 . t l'J" 
lundukhtnnı soy emış ır. 1 p h · IJ 1 İsmet Pıı~m T vfik n·· t·· b • Pasa Hazretlerınm ayısı Me~ın meb- lk partıde smet Pa.'}n yıne a.ı ı· 

1 nrnışlardrr smet aşa a an m .....,... ve e uş u ey şere- ~ R f t be 1 d . . f ~ 1 .. .. !. ö 
Atlna gazeteleri neler yazıyor? a · .. • b" h ld . f' b' . k . . usu doktor e e y, smet Pa~ ler arasın a ıdı, akat oglu rn~ll' -

. .. 
1
. ınm alkışlarına muteheyyıç ır a e mu ıne 1~ ~yafet vere~e ~r. Hu :1.1ya- Hazretlerinin aile doktoru Arif hmet mer beş kurusunu kaybetmisti. Iliraz 

Etnos gazetesı Turk nazır .tr kabele etmişler ve stadyomu dolduran fette butun Yunan ncalı ile ecnebi se-
8 

. f . tabipl . d ş .... 1 k 'b" .. ld f- k t ·. 1. nJi 
Y 

· · tl · .. nast:be1ile . d ttukl f' 1 b 1 bey, eyrıse aın enn t>n ere- uzu ece gı ı o u, a a yıne ,e 
unanıstanı zıyare en mu seyircileri ve halkı ellenn e tu a· ır er u unacaktn'· . be gemı"nin dok•. H.. . k d' . t 11 . .. b ld 1 - rdı. 

d 
~ . d At' dd •nrinde z· . fettın y, wru useym en L'\llle ese ısını u u. 1agt . 

yaz ıgı bır yazı a ına ca eı · rı c:ıapkalnn ile selamlamıslardır. ıyafetten sonra hır süvare veı·ile- S t be D b b . d "'"'" ·ıl . d ı ı a.ı -s ~ • ' ua y. - a a. enım para.mı a ı::rı... ' ~ 
yan yana ~-ardeşçesıne a ga anm i· .. .. cektır. ' , 
t.a olan TUrk ve Ynuan bayı aklarınrn Bu esnada stadyomuıı ustun de tay- • * * dın; neyse, ha .... 
soğuk bir diploması tezahürü olmak Ü· yare ve deniz tayyan!leri filoları uçup Puntusçuların Areisi mevkuf Jstanbuldan kalktıktan sonra hir- "' * * 
zere ve yahut muvakkat bir şevk ve dolaşmakta idiler. Atina, 5 (J{u.sus~ ntuhabrimizden ) kaç saat~n .i~are~ kalan ilk gi.in, he- Vapurun kü~ük. bir maym1ttrn ,-ar. 
heyecan tesiri He asılmamış olduğunu Türk ve Yunan nazırları yerlerine - Yunan polisi .ihtiyat tedbirlerden o- men denılebılır kı tanışmıyanların bi- Parınakhğm üstünde türlü holJrnb:ız
belki her şeyin leh ve a1yehjn~ düşün oturur oturmaz borular çalmmağa Jarak bazı muhacir maha1lelerinde ta- ribirlerine tanıştmlmalari1t> geçti. lıklar yaparak, küçüğü biiyiii{il, ge
diikten sonra ıSa.ğlam bir dostluk yolun başamrş ve ayni zamanda Balkan o- harriyat yapmış ve Puntus muharip- lkindi kahvaltısı, yine birkaç kişi- leni geçeni eğlendiriyor. Maamafih 
da yürümeleri lazım . ge'diffeinl an- yunlarına iştirak edecek olan atletler leri cemiye~i _:e~~f etmıiştir • nin biribirine ~nıştmlması, akşam ye. rLüfen savıf:m çevirini7.1 

- - ---~ --- ~--- - - J 
meden bir duvar deliğinden konuş- bastı artık konuşnıuyorlardr. dolaşacaktı. Ben mıntaka hakkmda 
tuklarmı ~inliyo~duını. Alelade şer· Bahçede bu dört mahkum bir sı- kafi derecede malumat toplamıBtını. 
lerden: ç.•z.~elerın~en baltsediyoı-Iar raya, yan yana dizdilc. Emniyet.;,iz Günlerce devam eden anıeliye netice 
dr. HTç bırısı kendıletine tefhim olu- bir tarzda ellerile yanındakilt>ri ye>k- si bataklık içinde bir geçidin mevcu
nan karardan bahsetmiyordu. Biri luyorlar. Omuz omuza kol kola hir- diyetini hissetmis Ye geçit istika:"'le
çi.zmelerini ~~pan ~undu?"acıyı ~.1ethe- birlerine yaslanıyorlar . Keskin bir tini kızılcık dall~rı:na işaret etmi~-

Tefrika 1 
No. :23 ~izli Kuvvetler içinde l

fecrilme 
eden: 

Do§an 
Ylldız 

K ndilerine birer de saat hediye et-
e · ti d tim. Bazan takiplerde maıye rn e 

b 'k'~inden başka kimse bulumnazdı. u 1 ı. . .. 
İcabında benim için kendılerını par-

çalattmrlardı. 
idam 

Baranoviçi de yakalanan casuslar 
arasında genç delikanlılar da vardı. 
Gönüllü olarak Rus istihbarat hizme
tine girmişler, bu suretle menılek~t-

. · .. 't etnuşlerine gelebileceklerını umı 
ler. En gençleri 17 yaşmdaki il~ ko
nuştum. Kabahati diğerl~riı~e- yukle
mek istiyordu. Yanmdakı kagıtların 

· · ol mevcudiyeti mahaza muhafaza ~çm • 
duğuno, yoksa casuslukla :3..iç .~la
kası olmadığını söylüyordu. Boyle 
bir işin kafası pahasına nıal olacağı-

ru kendisine söylediğim zaman diz]e
rj üzerine yere çöktü. Elleri ile ba
na srmsıkı sarıldı. 

dıyordu. Dıgerlerı de buna mümasil kumanda.. Tek bir gürültü.. tith. Kunetle tahmin ediyordum ki 
şeyler söylüyorlardı. diğer t:m.ı.ftak.i dü.,.man bu ~'!Çittf>n 

N Birisi dizleri üzerine yığılırken " ·-
Di"erı· de bir muallimin og-ıu imiş öbetçi kapıyı açıp beni içeri hı· - · .. b' · - malümattar değildir. Casusla1·1 sev4 

h k digerı one, ın saga devriliyorlar. 
kabahati olmadığını ispata çalı~tı. ra ttığı zama.nt ~;.~ş korktular. Bir Birisi de içi bo~ ı;uval gibi olduğu kedeceğim yolları iyi tanımal,Jığım 
B 1 ilds. . . d b şk b' d saa sonra ene us etmiyecek işit- d - ld k ld lfı.zımdı. Çünkü bu yolları v·\ln·zc:ı un arın mı e a a ır o aya • .. . ' yer e yıgı ı a ı. Bunlardan hiç • • • · 
hapsettirdiın. Diğer iki kişiyi de be- nııyecek, go~·mıyecek ~lan bu adam- biri artık yaşamıyordu. Ben nefsim- avdete me~burum. Maıuııı odasın· 

. b . . larla konuştugum da.kıkaları unum- le mücadele ediyordum. dan almaga gittiğim zaman bir tav-
raber aldım kı bunlar enım emıınıde mıyacagrm" Ilakilcaten .. th. ıu a ·ı k 

1 t ı · mu ış o • ş n yavrusı e oynar en buJdum. Q. 
,.n ış ı ar luk" K Rus haltl gerisinde :ı'" • • yor. Casus .... atiJ? .. Aklımdan da da bir de kanadı kmlnırş kaıga 

Fakat bırkaç ay sonra Rusların bu iki kelimenin manaları akın edi- Casuslardan itilcadr batıJa inan- vardı. Odasında ld • · zaman 
eline .düştül~r. ~usl~rm 1.ıunlan. hi- yordu. Karşımda betbaht yardımsız, mak bana da mı tesir etti. Yoksa bu lar bunlarda v;_it ugu geçiriy(ll' • 
yanetı vatanıye curmıle asnırş •hı u ,_ yalYaran ye korkudan bitmek üzere dört ki;;inin ölümünün tesiri nti tıiJ. B"'nden .,,. maada onun odasına 
Iarını zannediyorum. Çünkü avdet bulunan insanları görüy·ordum. miyorum. ~fazuri Rus tarafına l?e- . gırmiye hiç kimse için mi!saacle yok· 
etmediler. Diğer dördü, baba, kaı·deş Tuhaf değil mi ki kendileri ile çirmiye gittiğim bu gece itiyadrm ha- tu. Kendisine satranç teklif etti~im 
haini olan da bunlarla bl'raber kur- delice manasız şey1erden konuc::.mağa ricinde bir his duyuyordum. Mazuru 

';i' zaman beraber oynar, oy..:tmadığı-
şuna dizildiler. başladım. Bazan onlar hazan ben sevk için yeni bir emir almıştım. nu mız 1.amanlar erkanı harp haritaları 1 Bunları kurşuna dizdirmek ı~ın bir şeyler anlatıyorduk. Zaman kı- emirde Mazur. şimalde bir göl ile üzerinde mütaleaya dalardık. 
emir alınıştnn. Daha odalarına gir- saldL Nihayet bil' sükilnet hepsini başlıyan Rus cephesini boydau boya 

(8itmedt~ 
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Bir sır 
1 

Yazanı 
fa. 

™ :ıs ı rn 

Memlekette VAKiT 
Gün Un Muhtırası 

Bir ·ayının hücumu 

DAVETLER 

R. A. 
AUnada ikinci gUn 

r Yanrıkı S&\,ınızdıı , 

lstanbul radyosu 
Saat 18 den 19 n 11adaı gramofo 

plAkları ne~riyatı, 19.30 dan 2().30 
kadar bırinci kısım alaturkasaz.. Vedi 
Rıza \ "C Nermin H !arın lştlrakile 20,3 
dan 21 c ı. adar Salih l\1 urat B. tarafındı 
fenni konferans 21 den 22 ye kada 
ikinci uısım saz. Tahsin Ef. 'c Belkis 
iştirakile 22 den 22.30 a kadar orkcstr 
Bor~:ı hıberlcı i 

Vakit: Abone fertlan: 

ı 3 t1 t 2 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Harictc - iOO 1450 2700 

Askerliğe davet llln sartlar1mız: --------lstanbul viliyetinden : 
: aurı 
San ti mı 

Hcsmı 
10 Kş 
20 .. 

l lusust 
ı 2,50 l\ş. 
25 

Bir buçuk cenelik hizmete tabi 324. 
325 doğum !ular ile J 7 41 ~o. lı af ka· 
nunundan istifade edip henüz scvkcdil· 
memiş olanların sınıf 'c doAumlarına 
bakılmaksızın 931 Te~nnic\'Velinde celp 
ve sevkedilcccklerinden 10 Teşrinie\•,·el 
93 t tarihine kadar mukayyet oldukları 

veya mıntııkalırında hulunduklan aı:kcr· 
lik şubesine müracaatları llAn olunur. 

KUçUk llln .-r1ıar1mız ı 

1 ~ ~ 

30 50 65 
4 

75 
ı · 1 o Ocf alıı 

100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her uç aylı· 
ğı lçın bir defa meccancndir 

B - 4 satırı geçen ilAnların fazla 
saurı için 5 kuruş zammolunur 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 
Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 

386 67 Tamamı otuz yedi zira ferbiinde Galatada Yeni• 

551 

cami mahallesinde vaki 49 atik 39 cedit No. ile 
murakkam fevkinde bir odayı milıtemil klgir 
dllkk&nın 180 hiue itibarile lf 5 hi sesi. 

25 Tamamı 2105 zira tcrbıinde Osltndar:;o.a-Ç-..ak.-ı ...... rc-ı -'-' 
Hasan paşa mahallesinde T unusbağı caddesinde 
atik 31 No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin mah· 
lul nısıf hissesi. 

768 32 Tamamı 134 arım 16 santim terbiinde Yedikulede 
imrahor İlyas bey mahallesinde atik Narhkapı 
cedit Mahzen 11okağında atik 126 mllkerrer cedit 
7 No. ile murakkam ilç oda, bir sofa, bir matbab 
ve bir heJiyı müştemil iki katlı maa bahçe ahıap 
bir hanenin tamamı. 

Cinıi ve kıymeti ballda irae olunan emlAki mablule dört 
hafta müddetle aleni olarak müzayedeye konmuştur. Müzayedesi 
Teırinievvelin 27 inci salı günü saat on beştedir. Talip olmak 
istiyenler balAda -muharrer kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte ye•mi ve saati mezküra 
kadar Çenberlitaşta lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat 
müdüriyeti mablülit kısmına müracaatları ilin olunur. (2790) 

lstanbul Beledlyesı llAnları 

Eminönü kaymakamlıiından : Batı boş o!arak bulunup tahtı 
muhafazaya alınan keçinin aahibi bir hafta zarfında müracaatla 
almadığı fakdirde alelüsul aatı!acağı ilan olunur. (2989) 

* * * 
San'atlar mektebi için lüıumü olan 1500 teneke yoğurt pazar-

lıkla alınacaktır. Talipler şartnameyi görmek için her gün 
le.azım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa girmek jçin 
145 lira teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depoziıo 
suretile yahut hUküınetçe muteber tanınmış bankalann birinden 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla bera~ 
ber 10 • 10 - 931 cumartesi günil saat on beıe kadar mezkur 
mUdürlilğe mUracaat edilmelidir. (2994) 

• • • • 
4671 lira 77 kuruı üzerinden keıif bedeli yapılarak 12· 10-931 

tarihinde ihalesi icra kılınacağı 18 Eylul 931 tarihli Akıam, 
Milliyet, Vakıt gazetelerile ilin edilen Kartal - Yakacık yolunun 
tamirabna ait keşifte tadilit yapılarak 4642 lira 14 kurut olmak 
üzere teabit edilmit olmakla keyfiyet taahihen ilin olunur. (2992) 

Devlet matbaası 
ğünden: 

müdürlü-

Matbaada bir senede teraküm edeçeği tahmin edilen SOOOO 
kilo beş santime kadar k1rpıntı, 2000 kilo 8 santime kadar 
kenar kağıtları ile meıin parçalarına talip zuhur etm,diğinden 

18 teşrinievvel 931 pazar günü saat 14 te yeniden mllıayede 
ye vazedilecektir. Taliplerin yevmi mezkiirda pey akçelerile 
matbaa komisyonuoa müracaatları ilin olunur. (2767) 
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ki 9 mlkerrer Ye yeai 4 aumuali 
barem inamı yetmif sekiz arpn ana 
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ı Raumarı.fAlmıayı 

1 Zlne l th ~tan 
1 taıo f\ ıur stııı 
1 ev f<om•n> ı 

ıo l>te• Y11JM'°"Y•f 
1 ( t~ ntleC ~ VIC 

"'"" l\leetdıye 
l'anknnor 

flona 
tıırld 

1 _ ............. ı 
ı.t•llll • .,,., knr ,,..,.,.,,,,.,.. 

~ ,.....,.,_ brtola. lb•Dl&ll 
~ en tarOüncle .. , 1! dea 

~!....= GalatuaraY: H•••lbaJi ~· 
=de Ktiçilk Parma hanın onüaA 

Jatılacağı ilan olunur. (1187) 

~·~ 
--~r .. ~ dolılyı •ÜeUZ Te fj· 
nddu .urrer ka••· maroken ko. • 
tak. .: ........ 4elap Yt bir d..u: 

kull ·- ' - .. ........ ,.. aaat 12 •• 1....,_ •tılacafllldan ~ 
lip .... - .... Gala&ad• •rk• Rllataıb'..•a 10 aamaralı yudıanede • 
ha

11
,a....,..._ -•arana mtlraeaat-

lanMa .ıaar. (l'188) 
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Uta Un ilci afak ıof a bir merdiven alb ha· 
1459 7450 70'l Erellkl,O..de Suadlye mahailetlnde Şaziye H. rap ev altı (hariçte olan mutfak 

Baidat cadd..mde eald t 09, 109 .e 11kılllllfbr ve bu hane harapbr) 
feai 301,301 No. h iki ylz eW alta lelamhk Susmı elli dört •rt•• ana 
arııa aru Dzerinde ahfap ikibuçak D&erinde abpp iki katta iki ocla bir 
katta ikisi aanclık odası olmak nze- ufak sofa, kUçiik evaltı merdiven 
re on bir oda Oç sofa çini dlfe& alb ve on arıın aru Ouriade 
antre llç balkon iki çıkma iki met• bir mutfak ve iki yUz otıaz alh aıı. 
hal Ye iki d6n0m bin Oç ylz lcark ıın bahçeyi ve bahçede bir tuJum-
d&rt arım bahçeyi ve bahçede mut- balı kuyuyu b .. viiki kıamclan ibaret 
fak bir kuyuyu havi bir baneaia bir hanenin tamamı. 
tamamı. 882 3014 7164 Arnavutk6Jlnde Adah Dimitri ao- ...... 

1650 Kırtal Maltepesinde .. ki vapur i.t- HOseyinEf. katuıda eski 37 m6kerrv ve yeni Sabri~ 
keleai aobfmda eaki 519, JO " 8 numarıh yetmiı ıekiz arpn ana 
yeai 337,7 No. h yllz yetmiı arpa Dıeriade bir kab klrıir• iki kata 
ana tberiacle kip hirbuçuk btta alafap olmak Uzere iç katta bet 
arlrumda bir mutfak ve mutfap oda dd aofa bir mutfak bir kl-
BatBade bir odaya haYi bir d&ldd4 mllrl&k bir merdiven alb bir çl-
nıa ta--. mento tqhk iki çakma bir balk• 

2630 Ortakl1de eski San ve yeni F~ Adwi1e Ye albnıf d&t arpa bahçeyi ha'fl 

650 2040 

1834 
bfda Mkqmda eski 24 •lkerrer Rebia H. bir haaeaia tamamL 
Ye yal 17 No. h ytlz oa arpa .,.. 2300 7852 7394 Saltaaahmette lrmbir direk ma-. AJ1e ... 
• lseriDcle yanm lrab kip dJj'et'- hallaiade Dildariye çepaeai _. ... 
leri ahtap olmak &zere iki buçuk bpncla uld 2mtlkerrer 2mlkener F.-.. 
katta biri 1andak odaıı olmak 0ze- 2mlkmvveyeni 1,3,8 numarah bir ,.._ 
re alb eda iki çıkma bariee -tba· numanlıll yDz •ben d6rt aquı fh 
li Ye yetmiı dört •rtm bahçeyi ana ilzerinde bir kab ahpp bir lala Ala-
haYi bir haaeain ümamı. buçuk kab karp olmak Bıere iki metFet-

2740 Oaldklarda AbdurrahmanGaıt (kair- Haua buçuk katta oa bir oda bir ıalon hl 'ft 

t•I) Maltepeainde makıdderna bü· Talaaüa B. ufak bir 10fa iki tqlık bir ufak Mebaet 
kal kiyi yola elJeftD Çiftlik "'8 koridor ilci phnif bir urmç dipri TnfilC 
10kapcla 231, 253, 59, 13-12 No. Ja yeni 3 namaralılı dolman alb IU'flD BeJMr. 
~ Jll _..... .,.. Oz.U.de bir bb ana Uzeriacle klrıir iki katta Oç oda 
klıir cliierleri ılapp oı.aJc bere bir aofa bir tqlak biı' klmtlrlilk 
Od bdpk Jratt. yedi oda ild iofa pmllıane, bir methal bir IUIUÇ Ye 
bir taihk iki methal oeak111 mutfak dokun alb •l'flll ana tb:eriaa iki 
(CNlatlnlu biri mutfak olarak kul- mutfak Ye ytlz altmıt dert arpn 
ı.m1maktadar) re &ç d&ıtım alta rll bahçeyi haYi iki hanenin tamam~ 
aqaa bahçeyi laaYi ve llabçede bir 5182 24420 7411 Betiktaıta Meırutiyet mahallesin· 
lcayar.J haYi bir 1d5tkUn tamamt. de Cabi ıokafıada eaki 20 mDker· 

!006 Saltauelimde T abakyonus mahalle- Leyll rer ve yeni 32 numarah iki ytız 
ıinde Çifteçeıme k .. d H doksan artın ar1& nıerinde kargi.~ 

ıo agın a i . d f 
11 ,_. ı ..,,.,... . ..... ,..,. d.6n ~ lf.a~oJı . beş. oda ört ıo a 

1 ıuı üm.'lSWl '.CJat.Mi ....... _ :ı.: hA.: ·""-

.,.. ana •zerine kllfr dil ldr ~ ~-· •.:.:; ·-; 
iç ocla ·~ IOfa l»lr mutfak wr:ta,. ~ • mutfak t.üıeı bir ... 
hk ve elli bir arıın bab(.,t avi mer antre L-raCt bir methal ,,.,.. 
herici llftll& bir haneaia ta.... -. 

3268 ~anlpapda Kaupilyu •ahelle- Ham, dır l.arlct antrenin Bati ,..bnya 
aıade Samatya c:addeainde e1ki SS.. Selllai& beis -çıkma ve ~ıkmalarm birer 
4, 55 S Ye yeni 67,69 nu...-ab 161 Ye Fat- tarafı balkoaclur bir kaya Ye ytız 
elli alb artm araa Oı.eriade kip maMIP- ti,.~!..e::'~= bahçeyi bari 

bir ba~ katta bet oda (odalardan ha H. 484 2166 744 l Yeaibahçede OrdekkUlp mahal· 
biri yemek odası Ye biri nata•am- leaiade eaki Atikalipaıa ve yeni 
dır.) bir sofa bir mutfak bit ı• aJ. Hutabue bahçeli solcatında eski 
b bir kiler malaall bir mctlaal we 39 ve yeni 63, 61 numnala iki y6z 
yllz altmlf yedi ll'flD babçetl havi alta ll'flD aru üzerinde bir buçuk 
harici savaııı bir haaeeha ta••1. k t k 

6225 Oık&ct.rda Solabiaaa maha•-..t-de Fatma' • ı lıir yınm kah ıbtap olmak 
pe91u &zere iki katta 6ç oda bir sofa 

Topahaaelioflu ıolcatıada eski 12 Zelita H. bir mutfak bir hamam m•halli bal-
Ye yeni 14 numaralı iki1&z elll ar- sne1iz bir bodrum natamam çab 
flD ana &ıeriade ahfap iç Jıatta alb ve Uç yOz ae~aea sekiz arpa 
biri aaadık odua olmak ...,. oa b h 
iki oda iki aofa iki uloo iki •'1tf•lc a çeyi Ye derununda cari rubu 

masura t•tla 111yu bavi harici sıYa· 
iki tatlık iki ku)"U UçyUz ..W artın 11z bir haneoia tamamı. 
bahçeyi baYi bir banenia ta•••· 1074 748 Ah 

7047 Y akacakta Minare sokaiJndı ~•~i Şlilcril B. 130 1 ırkapıda iukpaıa mahallttinde ~ 
17 •e ,. 19 ..,., ... ,oı b«tf ar- 1ukpaıa ve yeni Saraçhane soka·~ 

a .,.. ll••'9• ...., ili buçalc fmda eski 44 mDkerrer ve yelli 
• Wr 1C>f8 lıılr lcl•Grw 35 • l numaralı yetmif cl6rt 1f11D 

lllt ,...,. tifr li1fler~ ••1u ve arsa Oıesind' d•bili abıap iki katta 
..._ .,... ... .._rmae bir liç oda bir ufak sofa bir mutfak 
imltfai n tlfflz altmıa Uç Ufin bir çatıalb bir taılak bir metbal •e 
llH~eJi (bılaçe1e methıli ftl'dar) on dokuz •rtm bahçevf havı barıc:ı 
haYi laaric:ea tamire muhtaç bir laa- kıımen llYlllZ bir hanenin tamamı. 
nellia ta.-amı. 2955 6450 7519 Beyotlunda HUseyınata mahalle- Mm. 

7078 Galattcla Bcreketzad~ mahılleaiade EleakoH. sinde Altınbalckal ıokatında ealci Elenke 
Zlrefa •okaiında eski 35, 37,39 Ye 19 vt- yeai 23 No. h aekı n bet 
yeni 35,37 numarala ikiytlı ıqua ar. artın ana Ozerinde lrAgır d6rt icatta 
ıa Ozerinde 35 nuıııa11la11 kAgir r•dı ode ikı ıofa bir kiler lld 
Dç icatta on iki oda iki antre iki çıkma merıner antre bir tatlık bir 
afak tofa iki mutfak m.halli iki mutfak fataalh ve daraça bir sarnıç 

2020 

362 1584 

649 3309 

1604 68~0 

175 1164 

2112 ms 

methal bir kiler bir merdiven altı •e bet a11ın aydanhğı hava bir 
DolıQ, l bir dançayı, diier lceu lclsir da- h•neain tamamı. 

alız ma laDi abpp iç katta biri .-. od " 3404 '910 7555 Be,otlunda H6ıeyinağa mahalle-
...,.,. ll•ıl8hlc .. n ........... ,.. olmak &zere yedi oda bir taraça ıincle Arabacı sokağında ulii 15 C.••• •aa•a ber cila öilecl•1' -=== s e) bd•r r.ıa.. ile ulııük ilıl llflılr, .ı., ~ "" yeni 21 No. lı yllı on bq """' 

...... 118 ... aralı ... ilk malaalH we olllaet upt ayd•lall ana &zerinde lclgir dört buçuk 

..... ;----de dablU ıautalıld•n .-.1..L .. ~ .-_, L-- k tt b0 od ~'-...o....~ tedavi fftr· Telefon= f• ha•i seneden bir ........ 115 ....... a a on ır a Oç ıofa tiç ban10 
•••• mahalli bir koridor bir bodnun .. 
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