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Bizden gidenler 
R,.... ~eMen nl'kamlua 

.... aulurebelwden 80llfa yana
.... ta. 1,221,849 ,_ ,... .. 
nala ılr•it· IMden gldenltır 
1,104,1\A dw "•-.eleri ~ 
Aaa~ 626,954 
RumelMlen 2J6, 63S 
Kara-dendden 182, H;9 
letaabuldan 38,4S8 

Bu hieret aye•i.dc Y llU· 

aiatalun ah lıeufeti d6rileme 
kilometro baıı• 37 dea 49 a 
çıktı. MemJ.ketin ahatisi, •ak· 
tile laep nna delildi; timdi iM 
yGZde 99-25 i rumdur. Demek ki 
mlbadele Yutaaniıtaa M}İrl bayırla 
olda. 

Eftl, itiraf ederiz, Yunan 
lıükü..U bu muhacirleri yer· 
leıtirmdc için külhte, masrafa, 
boraa pdl. Fakat iktieadi itler 
yohtaa ,Wdiiinclen bu fedaklr· 
lıAta H1Aer.&eri gı6rülüyor. 

N...._ edl&ea yardım ıudur: 
ım 4-beri 6,544,155 •• ,. 

lia lirMlc ..._. ba -tarda iki 
kaı.. w ~ da akdedil111iftlr: 

HMlct iltlhMZ lS,382,450 i1-
teaii11S Da.. İllÜrfıl 7 milyar, 400 
.n,on ..-.m (t ~ ıo 11. 
r......tır. 1 dr....U 100 paramız· 
cbr)' 

lıtsalk 1 
.... Utittrazt11 ...... 

vi -- 1,144,000 lire, dlieri
.. tJ5ll •"'9n draluni olup bi-

zim .-.•-'• 62 bll9'1k milyoa 
lira demek ol11JOI'··· 

Şa,&e kab. taıl.t bir heup 
yapmM ..a..w.dar: Her y•i 
,..... .. dMlet bütçMiM ıe
..vt ft tlrk liJMı kô)'laUfhlr. 
8- ınuUMI Yonanilta•m 

iıti•ırMtı güDden pine artmata 
batlttdr. Devlet biitç .. i de kabar
&. Nimet Hilesi (1922) tütln 
ı.6ıllltı 75 milyoa lliloyu az 
"1o*clu, 1927 de iee 26 milyo
na plllııtı. 1927 de 100,800,000 
tllık Ura11 ibracat oldu ( bizde7 
... )1 

Botd•Y 245 bia tondu 4SO 
bla .. çtktı. 

.. ıeaelor Yunaiıiıtanda da 
lrm I M 'ff feyeu.alar olmuıt11. 
...... b.a afetlar olmau idi, her 
W.S., iltl\sl1at daha fala görü· 
Jectıkti. 

l••ride de api inkitaf. Me
... kıllcılık Y unaniıtanda meç· 
hwda. Şimdi bize geniı mikyuta 
nkabet ediyor. E• ıan'atları, 
•laaoitler sayesinde, ala bildi
_., ilerıedi. 

lıluhaeirlerin a-elmeleri ile baş
m ~i ft iktiıadi hadiseler 
de oı..ttv: Artlk büyük çiflik
ı.- _.anuftar. Her keıe bir u 
toprak •ermek mecburiyeti haııl 
aldupada11 büyük arazi kamile11 
iltimllk edildi. 

A,.i ıeb{'pten dolayı göçebe 
tarzmda hayvan y~tiştirmete de 

.. Ü!.D.AM.,, ın tefrikası :4 
Arsene Lupin 

Kapalı oda 
Yazan: 

Maurlce Leblanc 
gözü, saçları, yi.ırü) üşü gözümden 
bir türlü gitmi,or. Öyle sadece 
bir görüş dr~il. içime, ruhuma 
karışmış bir k Jın.. Babam öldü
rüldü, öldüren l" dın da cezasını 
görmedi. Şu dakıka kim bilir 
nasıl mes'uttur, kim bilir ne ka· 
dar zenğindir. Önümden bir ka
dın ordusu geçse, bu kadar • 
neye rağmen hu katil kadını 
vallahi tanırım. Elbisesinin rengi 
bile aklımda,. Kenarlan dantt:!· 
lalı siyah bir elbise.. Gök.::iin· 
dttde etrafı altından 1 ir y11 nJarla 
Çtl} ılı "h ··ı 1 bro-; rnrdı • 
B l ~ur mu? 

1 n ; mağa 
c .... ı gıbh 

, 

halime ç.wtcti . R...lli )'Wlll 

NpOl)IU gıöre iM.bvl KIB h
muhacieloden 111ömteua olm.W. 
benber, gene, )IAYaf ya-. Y11-
.... ialeret etmelrte imltlw. 

R.porua um.at lwbitau hö
lfıea etmiı oldum. Bundea i.tilalil 
Ml~n.ttee ... r:[Yaa

Mttan nufusu ..ac bir memleket 
haliae geliyor, ve, bir aan 'at 
memleketi olmata namzettir. 

B~cie ie• hil beralcistir : ahali 
seyrek, ara11 çok. Yunaniıtaada 
yapılacak büyük nafia itleri 
(yollar, demir yollan, oedveller, 
kurutma ameliyeleri, limanlar, 
•· •.) maarafını ödeyebiliyor; 
bizde ise bu gibi işler umumi 
bütçeye yük oluyor ..• 

İtiraf edelim ki Anadoluda 
utradıkları kahkari ve laakıki fe· 
liket Y naıUılar ve bötin grek 
unıuru için ..... hayırlı oldu. Şim
dilik 1ergüzeıt politikuına fa•· 
la •erildi w bir imar Ye lktfut 
clewi betladı. S. siyuet Balkan 
devletlertai ve lcompılan dötiiD-
dirmele HSadır. 

Y ... ailtantn tek bir millet 
laallae gelmesi de kendW 
itill p.,k iyi olmuıtur. Meseli 
S.lgariıltaa o vaziyette delildir; 
ahalisinin b .. te blri türktlr. Yu· 
ptlavyaclaa iMç bahaetmeyelim, 
çhldl bu memleketin bir birbae 
taben tabana zıt tan on iç unıura 
varl 

Milleti• vahdeti itibari ite Tı
rkiye ile Yunanistaa aynı vazi
yettedir; bizde de aıwur kalma· 
mıı aibidir • 

Yunaaiıtanın tefevvitku mnte
merlciz, yani toplu olmasındadtr. 
istikbalde. daha fazla inkitaf ed· 
erse, belki, 9tlcınb çeker. Nuhu 
lceaafeti iki mislini bulunea Y u
nenietan Afrikada wya ÇIDcle 
bir ..o.temleke aramalıdır •.• 

Bize ıelince, Türkiye, fazla 
aruiıi ile tıpkı ceaubi Amerika 
cümhuriyetl•ioe, Brituya do
IBiniyoalarıaa (Kanada, Avum.J. 
ya, v. ı) benziyor. Türkiye bir 
iıtlkbal memleketidir. 

Böyle geniş arazi nuıl im1r 
ve iıtimar olunur? Bunma yaman 
bir miaali vardır: Amerika. Aziz 
kaıllerim iaterlerse bu uaulü bir 
illi makalede icmal edebilirim. 

CELAL NURi 

suriye ile ticaret 
Suriye hGktlmeti ile aramızda mil· 
nakit ticaret mukave]e!linin müd· 
deti geçen ay bitmişti. Bu yüz· 
den son zamanlarda Suriye ile• 
ticari münasebatımızda müşkülAt 
başğöstermiştir. 

Ald1ğımız malumata göre, ya· 
kında Suriye ile yeni bir ticaret 
muahedesi akti için müzakerata 
haılanacaktır. Suriyeden önümüz· 
deği ay bir murahhas gelecektir. 

onun da ruhunu ıztırapla sarmış

tı. Paul karısını gök!lüne doAru 
çekti ve alnından öptü. 

- Unutma Pau], cinayet ce
zasız kalmaz. Lakin hayatını da 
bu hatıra ile zehirleme. Biz yeni 
evliyi~ Önümüzde mes'ut bir is
tikbal duruyor. 

Ornken şatosu on altıncı asır· 
dan kalma dört kuleli, kenarları 
dantelalı yüksek pençereli sade 
bir şatodur. On avluda muntar.am 
tarhedilmiş yollar, şato sakinlerini 
haçelere, ormanlara, sebze haçe
sine götürür. Son Baron Ornkenin 
vefatından sonra satılıga çıkarıl· 
ml§ ve Elisabethın bahası da pek 
seTdiği karısının hatırı için on 
sene evel şatoyu satın alımıştı. 

Bütün kı§ Paristen şatonun 

imar ve tefrişini idare etti, hatta 
Pariıteki en güzel mobilyaları, 
tabloları. bibloları, hahları şatoya 
gönderdi. Ancftk Agustosıta yerleje• 
bııc.l'ler. 4 va~mdnki kü1.,--ük Elisa· 

Emanette [Pollste -Adalar elektrik tahvilatı Dayak atılmamış 
Ad-_lar elektrik firketiııia his· 

se senetleri adalara satılmakta· 
dar. Pek çok tahvilAt 1atılmııtır. 
Bu ay nihayeti tirketin lıey'eti 
umumiye içtimat akdedilecektir. 

Eminönü poliı merkezinde da
yak abldığı bakkmda vaki olan 
ıikiyetler üzerine poliı müdiri
yetince yapılan tahkikat hitama 
ermiı ve netice itibarile merkez
de dayak ablmadıtı tespit olun
muştur. 

Paris sefirimiz 
Ankarada bulunan Paris se· 

firimiz Fethi B. bayram ertesi 
iehrimize gelecek ve buradan Pa· 

nna tedavi ettirmektedir. Zaten riee dönecektir. 

Beledi ye doktoru az 
Hayat pahalılığı karıısmda 

halkın ekıeriyeti mühim olmayan 
bastalıklarmı belediye doktorla· 

hududu geniş olan belediye mmta· • --- • • 
kalarmdaki doktorlar ihtiyaca Bıtaraf aza yann gıdıyor 

. . . , Türk • Yunan müzakeratında 
kafi gelmemektedır. Bu ıtibarla ihtilaflı kalan ba:ı teferrüat için 
belediye doktorlannın adedinin ,hakemlik edecek olan bitaraf ar.a 
tezyidi kararlaşmıştar. yarın Ankaraya gidecektir. 

betbleri iJe, burada mes'ut hafta· 
lar geçirdiler. Karısı Hermin -ja· 

todan ve pıtrktan hiç dı§arıya çık
m ·yon)u. Teşrıni evel nıhayctinde 
Hermine so~uk alğınlığından ya .. 
taga düştü, iki hafta sonra hastalık 
zatürreye çevirdi ve kadın göçtü, 
gitti. 

Kont Dandvil için bu ölüm 
müthiş bir darbe oldu. Artık ha· 
y1tt onun için bitmiş gibi idi. En 
büyük saadeti tattığı bu şatoya 

bir daha dönmedi, ptonun idare
sini kayya Jeroma bıraktı. 

Mazı ile bu suretle alakayı kat· 
tetmek konta kafi gelmedi. -

Değil şato ve eiyaaı, hatta ken· 
dl kızı bile ona birer ıztırap men· 
baı oluyordu. 

Eliıabethi Şomondaki hemşire· 
sine bıraktı, kendisi de seyahata 
çıktı. İki seyahat arasında bir kı· 
zını ve hemşiresini görmek için 
Şomona gelirdi. 

Elisabeth büyüyovdu. 20yaıınde 
çok güzel, ~eviınli. cana ~akın bir 

kız olmuıtu. Konk İtalya ve İs· 
panyaya iki seyahatında kızını da 
beraber götürdü. Bu surede Paul 
Delraze ile Romada tanıştılar. 
Birlikte seyahat iki genci daha 
ziyade birbirlerine bağladı. Seviş· 
tiler. Fransaya avdetlerinde, Paul 
kızı habaeından istedi ve mem· 
nuniyetle muvafakat ed\ldi. Kont 
Dandvil drahomadan mada Orn· 
ken şatosunu da gençlere bağış-
ladı. Yeni evliler de bu şatoda 
yerleşmeğe karar verdiler. 

30 Temmuz perşenha günfi 
Şomonda evlendiler. Merasim sa· 
de oldu. ÇlinkU herke& harpten 
ve harbin çıkması ihtimallerinden 
bah!ediyordu. Fakat kont Dand· 
vil böyle bir harbe ihtimal vermi
yordu. 

Ak§am sofrasında Paul, Elisa
bethin .erkek kardeşi Bernard ile 
tanıştı. 17 ya§ında bir kolejli .. 
Bernard da bir ka~ gün sonra 
Oroketıe geleceğini ı;öylemişti. 

Saat birdP Elisabeth ve Panl 

Maltlfemlerde 
" Hronika ,, davası 

"Hronika,, gazeteıi mes'ul mtıdü· 
rtt madam Elcni birinci ceza mahke· 
meıinde muhakeme edilmekte iken 
hey'eti h!kime davanın rü'yetini va· 
sife harici görmtiş ve evrakı mtiddei· 
umumiliğe iade etmişti. Müddeiumu· 
milik evrakı, tahkik.at icraat için dün 
altınrı istintak dairesine tevdi eyle· 
miştir. 

Altıncı müstantik Süreyya bey 
dün mevkuf madam Eleniyi celbettir· 
miş ve istiçvabını yapmıştır. 

Madam Eleninin istintak dairesin· 
ce tahkihatı hitam bulduktan sonra 
hangi mahkemeye verileceği anlaşt· 

lacaktir. 
~ Dosyadan evrakı Bfll'Iyordu 

- Polis memuru iken açığa çıkarılan 
Talat Nuri efendi, ifayı 'fazife esna· 

Şomondan trene hindiler. İzdivaç· 
larınm ilk senelerini geçirecekleri 
şatoya geliyorlardı. 

Saat altı buçuk vardı. Şatoya 
g~ldiler. Y eromun karısı karşıladı. 
Yemekten evel bahçe}i, sonra şa· 
tovu dolaştılar. 

Elisabeth çok müteheyyiçti. 
Vakia çocukluğundan bu şatonun 
çok hatıraları yoktu. Hatta anne-
sinin yüzünü bile hatırlamıyordu. 
Sanki annesinin ruhu bu şatonun 
gülğdiklerinde dolaşıyordu. Aynı 
gün, aynı saatta şu ağaçların hlŞıl· 
tısını beraber dinlemişlerdi. 

Paul sordu; 

- Elisıibeth mahzun görünü· 
yprsun. 

,.... Mahzun? Hayır, fak.at 
teheyyüç içindeyim. Bu şatoda 
bjzi annem karşılıyor. O da bu~ 
rada ) erleşmek istemişti. imdi 
biz de aynı arzu ile geliyoruz. 
Fakat babamın bir daha gelme· 

diği bu şatoda yalmz kalan an· 
n~mi rahatsız etmıwır muyuz? 

ı;ınJa ı§lcmı~ olduğu bir cürüm do
layısile hakktnda tanzim edilen eY• 
rakı tahkikiyeyi dun müddeiumumilik 
l<aleminde aramakta iken evrak ıpe
yanmda bulunan ve cürme taallttku 
olan bir raporu kimse görmedeıı al· 
mak istemiş isede, kalemdeki kltibe 
hanımlar görmüş ve kendisini yaka
lamışlardı r. Talat nuri efendi derhal 
bir zabıt varakasile birinci ceu malJ. 
kemesine sevkoluomuştur. Mu.bak• 
mesi orada yapılacaktır. 

® Bir lngiliz doktoru aıabt 
kemede - Madam '' Roı.a " qın 
vefatına sebebiyet vermekle maznun 
bulunan İngiliz Dr. Mikleskonun mu• 
hakemesine bugtın ağır cesa mahke
mesinde devam edilecek ve mttdafaa 
yapılacaktır. 

Mliddei umumi bey, Mikleskonun 
mttcrimiyetini istemiştir. Hev'eti hl· 
hinıe bugün kararını verecekti . 

Biz ancak kendi aşkımızla, ken· 
di saadetimizle meşğuluz .. 

- Elizabeth yavrum, sen bir 
akşam üstü yeni bir memleketo 
gelenlerin duydukları haleti ru· 
biye içindesin. 

- Olabilir. Lfikin içimde bir 
sıkıntı var. Hiç alışınadJ.ğıın bir 
sıkıntı .. Sen hissi kablelvukua in•· 
nır mısım? 

- Hayır. Sen? 
- Ben de inanmıyorum. 
Güldüler ve öpüştüler. 
Şatonun odalarında ve salon• 

Jarında sanki hiç terkedilmemit 
gibi bir bava vardı. Hermine öl· 
meden evvel olduğu gibi eşya hep 
yerli yerrinde idiler. 

Yeni evliler yemekten sonra 
hahçeye çiktılar, kucah kucağa 
gezdiler. Elisabeth : 

- Paul, dedi, şatoyu gezerken 
hüytik bir asma kilitle kapalı hır 
kapı nazarı dikkatini celbetti ını? 

- Büyük dehlizde, tam sizin 
{R"tmedı) 



Kaat üstünde "Kanton,, da 2000000 lira· 
1\alan sulh muharebeler lık istikraz 

Berlin, 10 [A.A'] 
Londradan telgrafla bildirili· 

Yor : Abbort Hahde irat etmiş 
0'duğu bir autukta M. Lloyd 
~eorge sulh fikrinin ancak kaat 
ı rinde ter.kici etmekte olduğu· 

nu ve milletlerin s•llı ve mü.Yle· 
illet hakkındaki niyetlerinin haki
ki ve müspet delilioi ancak ciddi 
surette tahdidi tealihat icra et· 
lllek suretiyle göstereceklerini 
söylemi~ir. 

----
Darülfünun bütçesi 
Dün mecliste Darülfünun büt

Çesi 889,142 ve yüksek mühan· 
dis meptebiJaie bütçesi 280, 700 
lira olarak kalıJul edilmiştir. 

Yeni Ingiliz 
namzetleri 

Lon.dra, 10 [A.A.] 
Parlamentonua Rs'hine ait 

l!utlcu krlllide bilhassa Avrupa 
devletleri ile münasebatın dos
tane olchtu beyaıa edilmektedir. 
Atikadoya dizbetı nışuının tev
~ii için Japonya ya bir hey' et 
1ı.naı 1-ailtereain bu memleketle 
biient\ maaasebabnı idame etmek 
hususundaki arzusunun yeni bir 
delili ve muallak beynelmilel 
meseleleri muslihane bir surette 
halletmek huausundaki azminin 
bir nişanesidir. 

Amerikan murahhaaanın son 
nutku bahri tulihatın tah • 
didi meseluinin yakında tesviye 
tdileceği hakkında yeni bir ümit 
uyandırmıştır. lngiltere hükumeti 
LtiaryeVt harp memnuiyetine ait 
protokolu mütekabiliyet kaydile 
kabul edecektir. Hindistan ka· 
nunu aauiainde yapılacak ıslahat 
~akkında bir rapor tanzimine mem
ur edilmiş olan Simon komisyonu 
Programııun birinci kısmını ikmal 
ttnıiş olup raporunu hükumete 
tevdi edecektir. Nutku kırali bu
lldan sonra dahili meselelere te
lllas etmektedir. Nutukta işsiz· 
lik meselenin daima hükumetin 
başlıca kaygusunu teşkil etmiş ol· 
~"iu, fakat işsizler miktarının son 
'Ylar zarfında mühim miktarda 
llzaldıtı beyan olunmaktadır. ln
tiliz aanayiinin yeniden tensiki 
\'e patronlarla amelenin u:ılq
llıaaı zihniyeti ıüphesiz devamlı 
bir salahın esasını teıkil edece
ktir. Yeni meslcealer inşası mese
~~i iyi bir yoldadır. Nazırlar, 
"tlllıer tedavisi hueuundaki eh
'lılnıiyetine binaen radyum satın 
alına le için toplanaca~ scrma ye· 
t~ iıtirak hususunda mutabık 
~lnııılardır. 

Şanghai, 11 [A.A] 
Ka11ton şehri dün sabah hala 

mukavemet etmekte idi. Şehrin 
yakında sukut edeceği zannolu
nuyor. 

Changhai, 11 [A.A] 
Röyter ajansı bildiriyor : Kan· 

tonun bombardıman tayyareleri 
Kwansi kuvvetleri ile müştereken 
hareket etmekte olmasından şüp· 
he edilen filoyu itaata mecbur 
efmişlerdir. 

Kanton asilerin elinde 
Paris, 10 [A.A] 

Şangaydan bildirildiğine naza· 
ran Kanton tehrioio, Kuangsi 
eyaletindeki asi kıtaatm eline 
geçtiği rivayet edilmektedir. 

Tellsizle şatraııç 
Montreal, 11 [A.A] 

Bura darülfünun müderrisle
rinden bir zat, cenup kutbu 
hey' eti reisi M. Birde telsiz telg· 
rnf vasıtasiyle kendisiyle bir 
parti satranç oynamasını teklif 
etmiştir. iki oyuncu birbirlerinden 
8000 mil uzakta bulunacaklardır. 

Çarın oğlu imiş 
Paris, 11 [A.A] 

Maten gazetesinin Meçten al
dığı bir habere nazaran Rusya 
sarayı k11alisine ait bazı vesika
ları hamil olduğu halde sabık 
çana oğlu bulunduğunu ve ismi 
nin Alexsi Nikolaviç olduğunu 
iddia eden bir serseri mezkur 
şehirde tevkif edilmiştir. Yakın· 
da dimağ hastalıkları mütehas
sıslarına gösterilecektir. 

Kırklarelinde koşular 
Kırklareli, 10 [A,A] 

Ialah encümeninin bütfin Tra· 
kyaya şamil olmak üzre tertip 
ettiti ilkbahar at koşuları bu 
gün Kırklarelin~e yapılmıştır. 
Son ftç bin metrelik en büyük 
koşuda birinciliği Istanbullu izzet 
beyin Sayyadı, ikinciliğ! mandıra 
köyünden Tevfik bcyın Tay -
yarı, kazanmıştır. Zabitan koşu
sunda birinciliği yüzbaşı Şevki 
bey almıştır. ----

Atinada çiçek salgını 
Atina, 10 [A.A] 

Çiçek salgınından dolayi 
meb'usan ve ayan meclislerinin 
içtimaa davetinin bir kaç gün 
tehir edilmesine karar verilmiştir. 
lngiltereden gelen yolcular hak
kında sıhhi tedbirler alınması 
emredilmiştir. 

Kalkütada kolera 
Kalkütada, 10 [A.A.] 

Şehirde kolera hüküm siirme
ldıcdir. Yevmi takriben 90 vak'a 
kaydedilmektedir. 

~ && 

Washington, 11 [A.A] 
"Röyter,, Yunan hük6meti 

New-York ta %4 faiıli iki mil
yon 400 bin İngiliz liralık Qir 
istikraz akdetmistir. Bu istikraz 
muhacirlerin iskanına tahsis edi· 
Jecektir. 

Basın acıların 

miicadelesı 
Moskova, 10 [A.A.] 

Pravada gazetesi basmacılann 
Sovyet hududundaki son hareka
tından bahis neşrettiği bir ma
kalede diyor ki: Basmacılar kızıl 
orduya karşı giriştikleri mücade
lede tahsisatlarını her halde Be
çe sakinin boşalan hazinesinden 
almıyorlar. Basmacıların hareka
tile ancak Efgan- Sovyet hudut-
1armda sulhun ihlali merkezi As
ya hakkındaki emellerini temin 
etmek vesilesini arıyan devlet 
alakadar olabilir. 

Iranda zelzeleden 
3,000 kişi öldü 

Talıran, 10 [A.A} 
Son :zelzeleden mu.sap 

olan havalide bir seya
hat yapmış olan Horasan 
valisi t'ermi§ olduğıı ra
porda ölen ve yaralanan
ların mıktanııın takriben 
3 bin kiıi olduğunu be
yan etmektedir. Bir çok 
kasabalar harap olnıuş
tur. Binlerce kişi 11ıes
kenSiz ve ya gıdasız kal-

mıştır. Şirvan şehri te
mamen harap olmıı§tur. 
Alıali o civardaki köy
lere iltica etmiştir. 

Berlin, 10 JA.A} 
Tahrandan bildirili

yor: Iranın şinıalinde 
yeni zelzeleler olmuştur. 
100 kasaba temamen ha
rap olmu§tur. Nufus te
lefatıııııı çok olduğu söy. 
leni yor. 

Küçuk haberler 
@ Iran-Belçika - Londra, 10 

JA.Al · Tahrandan bildiriliyor: Iran 
ile Belçika arasında uzun müddetten 
beri müzakere edilmiş olan muhade· 
net, ticaret ve seyrti sefer muahedei 
daimisi imza edılmişJir. 

* Memelde bir tevkif- Meme), 
10 [A.A] · Gazetelerin neşriyatına na· 
zaran Litvanya darulfununu talebesin· 
den Vosilius .M. Voldemarasa yapılan 
sui kasta iştirak tohmctiyle te'ikif 
edilmiştir. Vosilius bir el bombası 
ile elinden yaralanmıştır. 

* Leniııgrattn bir hadise - Her· 
lin, 11 [A.A]·Gnzet do Fos Almanya 
htiH1metinin 1 eningrattaki Alman 
konsoloshanesi nunde 8 foyısta ~ a· 
pılnn hasmane tezahlırlerden dolayı 
Sovyet hukllın~ti nezdinde teşabbusatta 
bulunulacai'(ını yazıyor. 

= Londra, 11 [A.A] 
• Avam kamarasının 615 azalığı 
l . 
Çın hali laazırda 1708 namzet Müsabakamız 
Vardır. 

()1 

588 
566 
506 

Muhafazakar, 
Amele fırkasından 
Liberal 

31 Komilnist 
27 Bitaraf V. S. 

Namzetlerden 67 isi kadın 
up bunlardan 28 i amele fırka· ı 

sınd:ındır. lrlanda müstesna olmak 1 
Uzı-e ele geçirilmesi için müca- i 
~e ye lüzüm görülmiyen azalık- ~ 
harın miktarı yalnız iki tanedir, ı 
albuki 1924 intihaplarında bu 

ll'ıiktar 32 idi. , 

l(üçük itilaf toplanıyor 
Belgrat, 10 [A.A] 

Yugoslavya hariciye nazın 20 
mayısta Belgratta toplanacak~ 
<>~an küçük itilaf konferansına 
aıt Prog!"amı tanzim etmiştir. 

Türkiyenin en sevim_li çopuğu kimdir. 
.. 

Futbol maçı 
:Futbol fcderao:i,·onu Stadyom· 

daki nıtie sif vak'a tızel".iae düD 
fevkalade hir içtima aktederek 
mühim hazı kararlar vermiştir. 
Tatbik edil-
mek üzre 
yakında ilin 
edilecek o
lan bu ka· 
r arl ardan 
spor muha· 
biri mi z in 
ö~renehil
dikleri şu 
maddeleri 
ne9rediyo-
ruz: 
"l -Bade-

ma Stadyo- ~ 
mda veriJe. '?@ 
cek maçlar- _..---=;...-
da hangi bir 
haksızlık yapılarak mtiüe88if bir 
\8k

0

a çıkanlmaması için hakem 
vazifesini bizzat Polis miidurU 
Şerif bey yapacaktır. 

Yan hakemlik vazifeleri de 
Taksim ve Beyoğlu polis merkez 
memurları tarafından ifa oluna
caktır. 

2 - Sıhhive ve Muavenetiiçti· 
maiye müdü~iyeti her ihtimale 
kar~ı hundan sonra maçlarda bir 
sıhhiye otomobili) le 10 sedye, 3 
doktor ve 2 ezzacı hazır bulundu· 
racaktır. 

3 - Oyuncular; tekme, sopa, 
yumruk gibi muhtelif dayak nsı· 
talarındau nıutees ir olmamak için 
eski kurunu vusta şavalyalan gibi 
zırhlı e]bieeler giyerek sahaya çıka· 
caklırdır. 

4 - Her oyunun hitamında 
gazetelere bir kiat gönderilerek 
" \akit,, gaze(esinin dUnkU müsa
bakada yaptığı gibi: " Stadyomda 
maç yapılmıştır. Lehülhamt telefat 
yoktur.,, tarzında tebliğler neşre· 

dilecektir,, 
Futbol federasiyonunun bu mu· 

karreratı alkışla~la kabul edilmiştir. 
. . . . . . . . . . . . . 

21 inci asır erkekleri 
:Meşhur Amerikalı doktor de

miş ki: 
- "Gelecek asnn erkeklerinin 

kafaları hUyuk olacak, 9açlan 
dökülecek, 1 
di9leri çürü- i 
yecek ve 
mideleri de 
kaz kursağı 
kadar ku 
çUk olacak· 
tır.,. 

Eğer bu 
Amerikalı

nın dediği 
doğru ise 
gelecek as
nn erkekle· 
ri şimdiye 
kadar dün
yaya gelen 
erkeklerin 

en bahtiyarı olacak demektir. 
Bence bir erkeği ha)atıoda 

ancak iki şey meşgul edebilir: 
Kadın ,.e Mide... Amerikalı 

doktorun dediğine bakılırsa 21 inci 
asrın erkekleri çürük dişleri ham 
bir \ıelvacı kabağı gibi büylık ve 
saçsız kafalarıyla merhum Pazarola 
Hasan heyi bile gölgede bıraka
C'aklar. Bn suratı taşıyan müstakb~l 
erkeklerin kadınlar tarafından ruyn 
iltifat rrörme)erine imkan )Oktur. 

Binaenaleyh kadın ciheti rnU· 
emmendir. l!.Sascn mideleri de kaz 
kursağı kadar küçükmüş. Hayat 
pahalılığı ile de alakalan ol maya· 
cak demektir. 

Bu h6kme göre 21 inci asır 
ergeğinin ta mahşere kadar yaşa
mamasına sebep yoktur. Hepsi iyi 
ama yalnız anlayamRdığımız bir 
cihet var. Şu meşhur Amerikalı 
doktora sorsalar: 

Kadından ve mideden mahrum 
olan hu 21 inci asır erkekleri 
niçin ve ne 'apmak if'in ) aşa) a
caklar? ESat Mahmut: 

Türkiyenin en ya
k•••kh erke§i kimdi 

MÜSABAKA KUPONU 

N°35 

Türklyenln en ••· 
imli çocuQu kimdi 

MÖSABAKA KUPONU 

N°35 

T atavla dilberi: 4 

Bey, barba Sotirinin delaleti 
ile, Tatu·la ve Be) oğlunun daha 
bir çok evladını da himay~ye baş· 
lamı9tı. Ne bitmez, tilkennıez 
himaye ... 

Sokrati ile Efterpiça budala 
değildiler. Vaziyeti layıkı ile anla· 
dılar. Babaları. anaları Beyin dev
Jethanesini idareye devam ededur· 
sunlar, iki kardeş, velinimetlerinin 
ihsanı ile Kostantin sokaıtuıdaki 
dökük evlerini hem tamir':' hem 
tefriş ettiler. Sokrati hemşirsi ile 
birlikte ekser gecelerini o evde 
geçiriyordu. Döşemeleri tanı değil· 
di, mesr]a iki kardeşin bir tek 
kar)olalan vardı. Ne )apsmlar? 
Şimdilik bununla kanaat. 

Bey, zengin, ) ahut zenginccdir. 
Sokrati velinimetine karlı işler 

hulu yor: 
- Akar sahibi olmak hem 

külfetli, hem karı az bir iştir. Bu 
züğürtlük zamanında her kes elde 
kalan mücevherlerini satıyor. u~. 
beş hin liraya on bin liralık eJmas 
alınabilir. Bey Efendi hazretleri, 
binanın birini satalım. Bir sermaye 
elde edelim. Zengin olalım. 

Bey çok düşündü, bir ay düşlin· 
dii ve Sokrati) e hnk Hrdi. Bir <'V 

satıldı. Parası sıkı sıkı sandığa 
yerleştirildi. Beyle Sokrati her 
sahalı Sandal bedestenine de' ama 
başladılar. (Hikayenin iist tarafı 
erteye ... } 

.... Bey Sokratiden hem korku· 
yordu, hem de onu gene himaye 
ediyordu. 

Ilikio hu himayenin kıyamete 
kadar de\am edemeyece~ini sezen 
tilki kulaklı Sokrati zihninde 
planlar kurnıağa haşladı. 

Efterpiça, evi bir ze\'ce gibi 
idare ediyordu. Sokrati bir az hü· 
yüdü. Pek dilber bir delikanlı ..•. 
Cepte para var. Her akşam Tak
simle Tünel ara anda yavaş yavaş 

bir gezinti yapıyor. 
Yana mail açık renk bir çapkın 

,apkası. Şampanya renginde bir 
kostüm. Elinde bambu ağacından 
incecik bir hastun. Ayna gibi par
layan rugan iskarpinler. Yuzli de 
pek sevimli idi. Erkeğe benzer 
yeri yoktu. Sok.ağa çıkmadan tua· 
leti bir saat iiç çeyrek sürerdi. 

Korsesini Efterpiçaya olanca 
kuvveti ile sıktınrdı. Yirmi dakika 
tırnaklannı törpulemeden dışarı)& 

ayak atmazdı. 
- Kız, Efterpiça! çok hırsızsın ... 

gene pudralanın, allıklarım eksil
miş... haydut. 

Efterpiça, ekseriya, bu tekdir· 
lere bir öpüclıkle cevap '\erirdi. 

Aynanın karşısındaki Sokrati) e, 
Eftcrpi~.a: 

- Canım kardt'einı, Sokrati 
Bey, &açlarını bir az eağa alsan 
aktris Pola Negri'ye benzeyeceksin. 

- Yok, Efterpiça, ona degil, 
Matmazel Robine'e. Sokrati, dojlru 
yolda, bir rus pa tahaııesinde 
oturmasını se\ erdi. 

Mektep tatili saati. Çocuklar 
birer birer çık1yor]ar. Sokrati 
hunlardan hir kaçını tanır. Pa ta· 
cıdan gördu: Elinde çantası • tauıa
ti geçi)ordu. Çocuğu durdurdu, 
arkadaşlarından ayırdı. Dukkana 
girdiler. Stamatiye bir bira ısmar
ladı. Köpiiğü taşan biiyl k bir 
bardak. Eline de bir hanım siuuası .., 
tutuşturdu. 

Sokrati dikkatla Stamatiye 
bakıyor; pek az laf ediyorlar. 

Stamati kı a pımtalonludur, 
spor kı~afetindedir. Kaşlan ustura 
ile hafif ten düzeltilmiştir. Giiksu 
bahriyeJiler gibi açık, hatta fazla 
acıktır. Pantalonu çatlayacak dere
cede dardır. Sonra hep konu~mağa 
haşladılar. Söz sinemaya, aktor 'c 
aktrislere dairdi. 

- Stamati, sinema vakti geldi. 
Buyuk bir sinemaya girdiler. 

Biç kalabalık yok. Pek tenha hir 
köşeye kondular. Gezginci geldi. 
Sokrati Stamatye iki pak,•t çikolata 
aldı. Oyunu se)Tcdi~ orlar. Karan
lık... Sokrati ile Staınati dalmış· 
lardı. Elleri bir birine hağlı idi. 
Yalnız ı~ıklar unnıııca a) ı:ılı) or
lardı. 

Oyun bitmişti. Geç olmu~. Her 
i~is! Kostantin sokağındaki eve 
gıttılcr. Efterpiça musafiri görtıace 
komfllya gitti: 

- Sokrati ben Mtrikaya gidi· 

yorum, kapı kolay açılı' or, binq 
gire bilir. İçcridt·n kapa! 
Sotamati: - okrati, çok geç oldt. 

Arnk bana izin ver. Çok ta 1• 
dum. Evde beklerler. Haydi J.b. 
Jım. çık iki lirayı. 

Sokrati Stanıati)e iki lira TeNi. 
Çocuk )Ola revan oldu. Dllll
nüyordu: 

- Bu gece evde Fuulya U. 
Pilav var. Zanllı babalığını Ufak 
rakı alamıyor. Kendisine öte. beil 
göttirsem ... 

Bir bakkaldan elli kuruthık dU.. 
bir az da tuzlu halık aldı. Soma 
anası aklına geldi. Onun için de 
bir okka muz aldı. Para tUkea
mişti, )ikin Stamati kalben rahatta. 

- Neye geciktin. Stamıd? 
Bu tözleri SÖ _ _Jlerken bab&41ı1111a 

kaşları çatıktı. Fakat üvey oılwaa 
kolunda ı>akederi g()rUnce gttltt• 
sedi, memnun oldu. 

Baba yudum yudum dfldnl 
içe dur!un, Stamati tefekknre 
daldı: 

- Sokrati ne iyi arkadaf! dtla 
heni ih)a etti. Ah! her gün bir 
Sokrati veya başka biri çıba .. 
hana bira içirae, sinemayı göıan.. 
çikolata yedirse ve üstelik o~ 
da iki lira \'erse... ah! 

Uç giin beklemeli. Sokrııi Sı.
matiye kilisenin içinde rlDdeft 
\•ermişti. Stamati saadan sayıyorc1it. 

Hayat pahalılığı 
ile mücadele 

[ 1 inci sayfadan mabal] 

.... Bir onkta daha var: Civ.r 
şehir ne yapıyor? Bütün kom111-
ların cedvelleri de duvarda uıb
dır. Neden orada südün litraıı 
88 buçuk santime? Ortada böyle 
bir "mes'elei müstehire. vana 
iptida b\l hallolunur ..• 

İki dükkacı ayn ayrı fiatlaa 
aynı malı satamayacaklan gilal 
iki şehir arasındaki farka da 
ba~ılır. Eğer bunun bir sebebi 
varsa febiha... yoksa fiatlarm 
tevhidine çalışılır. 

Kontrol mütemadidir; bir da 
aksamaz. Bütün şehirliler alb 
dardır; hey' et bir pot kıracak 
olursa müsteblikler hey' ettea 
davacıdır. 

Bir saatt9 hasıl olan bu ne
tice ne gözboyacılığıdır, ne .. 1 

sihirbazlık... "'• -
Her yerde, hatta komşu m6 

leketlerde tatbik edilen usul, itte, 
hülasatan budur. 

Pahalılığa karşı gelebilmek 
için keşfedeceğimiz sistemler 
yoktur. Mücade!enin artık bir 
ilmi, hüneri var. Bu ilmin tat
bikinden başka görlilecek İf 
kalmamıştır. 

Pek ala! öyle ise bizde neden 
bu usuller tatbik olılbmuyor? 

Temenni ederizki, dizde de, , 
şehir teşkilatı vazifeyi de, meı'a· 
liyeti de başka yerlerdeki tet• 
kilat gibi üzerine alsın, işe bat
lasın. 

O zaman göreceğiz ki fiatlarda 
hissolunacak derecede bir te
nezzül hasıl olacaktır: 

E·uet! biitün cihanı "'61• 
gul eden istihsal buhranı 
burııuıla yiizde ylJs orta-
dan kalkmaz, fakat, lıon• 
trolsuzlııktan, insibata• 
lılftnn nuitevellit tere/fa 
derlı<1l zail olur. 

Şehirlilerimizin beldeclilclerl 
işte but 

Kaathaneden feci 
bir dönüş 

Osmanlı bankası memurlartndaa 
Ihsan be\ le it bankası hademelerla
den Sadettin, Mehmet, Ali, Kemal. 
Saim, Ha.) ri ve Niyazi efendıler cllD 
Kiataneden donerlerken Sedlllia 
biçakln Ihsan beyi cerh etmi1t iMi 
aralık sandal devrilince hepli ..._ 
dUtmUtler ve billhara kurtuıl ..... J 
sa da mecruh lbaan bey magnaba 
.,.~fat etmittir. Polis badiıe bU.kmda 
tahlrikal yapmıktadır. 



apınln 

rıden 

yor. :Uzti gorlin· 
endamı, yörfiyü~, 

pek ara gösteriyor ld, 
dın : "Ben, benim,, diyoı. Ka· 

dma y lnız öyle arkadan bak· 
m bile biı' kek gozü ıçm 
d~r·n bir ze,•k,. Bir sani}ede bu 
gü el vucut g ü içinde şekilden 
sek'le gi,.iyor, bütün tede' vür· 
leri ve hatları ile bambaşka bir 
m nz alıyor. 

Hıkmetin y lnız arkadan gör· 
düW bu kadın kim? Yilzi.i de 
vücudu gibi güzelmi, yoksa alel· 
ek er vaki olduğu gibi in~anı 
derin dir inkisara uğratacak de· 
reced çirkin i? 

Hikmet bu inki arın korkusu 
ile, t th hayalini biç bozmamak 
i ·in, ka nı önleyip yiizünü p; lr· 
ın b.. istemiyor. Güzelse ne ala! 
H' metin kendine gore bir u lü 
v r. ha a k dm karşı ında 

· · den ziyade gozlerini öylet· 
mek ~ım'atının inceliklerini ögren· 
m · .. Bili) orki, kadın dilden ziya 
de. gözün soyJediklerinc inanır. 

Sonr Hikmetin gozlcri hani ya· 
h na atılacak gözlerden de değil· 
dir. Bu gozlerde bir kuvvet, bir 
rira ve istfrhaıı1 ı. u1esi var ki, 
kadın olup ta anlamamak müm· 
kün de~il.. Hikmet bilir ki kadın 
için h } t her gün ba k:ı bir renk 
g t ren , caip bir geçi'lıitir. 

Yağmur mu yağıyor, kadın 

de i ir, hava güzel mi, kadın de
ğ' ir, hır me ele için kocasına ve 
yahut :.ıkına mı kızdı, kadın de· 
ğ'l>ir. Hulasa bir mütelevvin mah· 
l ... ·, kimse bunun esrarını an· 
l mı tır. Anr.ak anlayanlar bu 
t lcv' tinden istifade edenlerdir .. 

l e endamı, boyu bosu yerin· 
de bir kadın önünde gidiyor . 
H · k etin işi de yok, keyfi de 
}erinde .. 

F t bu kalabalıkta çekilir 
ğil.. Araya yürümesini bil
bir ~i<ıman karı giriyor. 
caınekAnları ünde du· 

ran r yolu yle kapayorlar ki, 
H'km tin g z koyduğu kadın 
u tıkca uzaklaşıyor Bir ham· 
1 , biT daha .. İşte gene iki adım 
gen 

Garıp mahluklardır hak1katen .. 
Takıp edildiklerini derhal hbse
der r .. 

Önden giden kadın arkadan 
gelen' gonnek için ba:.:ını çevirdı. 

1 te o zaıno. Hikmet yti?.ünü· 
de dti.. Am n Allahım en-
mı y ratan? HaJır, bir kal
dırım kadını değil, ev !i bir ka· 
dm, belli! 

Hikmet derhal, sihrinden ve 
t · · d n t criib l r'l pd. m'n 
olduğu gcrzlarinin rolüne müra
caat ti. Evela ateşli, sonra 
hird nbire dur·unl!ı an ve yal· 
'Hır n gözler •. 

Yuriiyen kedm Hikmete şöyle 
bir b • Bir bakış ki. Hikmet 

b' :ha ye i bir kalenin 
fet i crofesindc oldui;,runu anladı. 

l · a1ıne mü :lffakıyetle geç· 
tikten sonra, artık ) aklaşmak ve 
g · üşmekte bir beis kalmıyordu. 

G e kadın yavaşladı, Hikmet 
yakl tı, konuşmağa b~ladılar. 

De1ıkanh söyledikçe, kadın 
b yor-du. Bu ) erde hi~ 
· i mıni i karpin, Hikmetle 

}an yana gidiyoır •. 
l yet kadın gözlerini kal· 

dırdı ve lrıkmete ba ptJ •• 
h r e}l anla tmağa 

k~ ı g di.. Hikmet ikinci ahn~· 
yi müvaffakı}etle bitirmi ti. 

- H nımfen ı, b yle n re)c 
unuz.. 

eŞiglnde 
-Fraıuızcadan-

- Rica iderim, fazla konuş· 
; 

mayın, bizi görürler .. 
- Baş üstüne, bendeniz ge· 

riden takip ederim. 
Hikmet dü ündü. Böyle çabu· 

cak! Zavahire aldanmamalı, derler. 
Acaba bu kadın da ötekiler gibi 
mi? Hayır, olamaz,. Onların ne 
olduklarını bdli eden bir halleri 
vardır, bunda öyle şey yok •.. iş hu 
fadde}e geldikten sonra sadece 
merak denilen şey hile, in anları 
nihayete doğru sürükler. Kadın 
bir sokaga saptı, muhteşem bir 
apartmana girdi, girerken de bir 
defa arkasına haktı •. Ha, demek 
ki buraya ancak ihtiyatla girilebi· 
lir. O da ihtiyatla girdi, kadının 
merdivenlerde ayak sesini duyu· 
yor. Bu ayak se teri üçlincü katın 
apartmanı ônünde durdu . Bir 
anahtar gıcutısı . Kapı içerden 
açılmıyor. Kadm biuat açıyor, 

demek evde kimse yok ... Kapı 
açılıncaya kadar, Hikmette üçCin
cü kata yetişti.. 

Bir şey konuşmadılar, fakat 
Hikmet kadınla beraber apart
mana girmişti. 

_l Lütfen oturunuz efendim. 
Kadın mantosunu çıkardı. 

şapkac:ını çıkardı. Yarabbi, ne tatlı 
mahrumiyet.. Hikmet cür'etini ar· 
tırdı . Fakat kadın mukavemet 
ediyor, dudaklarını vermiyordu. 

- Durun, ev\ ela şu i karpin
lerimi çıkarayım. 

Ondan kolay ne var. Hikmet 
derhal kadının ayaklaıına atıldı, 
mmı mını iskarpinlerinin bir 
saniyede dülımesini çözdü. 

Fakal ne sıkı i11ka1 pin ! 
Bir tane ini güçlükle çıkardı, 

ötekisinide epeyce terleyerek .. 
O zaman kadın rahat ve geniş 

bir nefes aldı: 
- Teşekkür edNim beycfndi, 

dedi, Jm yeni i karpinler ayak· 
larımı oyle sıkıyordu ki, acısın
dan tek başıma imkanı yok çı· 

karanıazdıın. Kocam da evde de· 
ğil, ancak akşama gelecek. Bere
ket versin karşıma siz çıktıııız, 
bu iyiliğinize teşekıcür ederim. 

Eh, h~ da fena değil.. Kadın 
memnun, kocası da akşama 

gelecek .. 

Lakin büyük bir azaptan kur
tulan kadın, apartmanın kapısını 

açtı ve Hikmete yol göstererek: 
- Çok teşekkür ederim, zah· 

met ettiniz efendim, dedi .. 

Hikmet o kadar afalladı ki, ne 
diyeceğini şa:.ırarak, kapuya doğ· 
ru yürüdü, gözlerinin artık hiç 
rolü kalmadığmı anladı ve kapının 
eşiğinde alnının terlerini silerek 
çıkarken: 

- Tcşckküre ne hacet efendim, 
Estağfurullah, Estağfurullah! dedi. 

•••g•a••• •••••••••••~ 
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Bu akşam 

Na itBeyde: N<A§it H. 
Alhamrada:Krıcuk l r 1ıs<>s 
Operada : Amerihı 
Melekte : Al Beni 
Majikte : Gurur 
Asri sinem da: Kadın 1.-ıırbanı 
Alemdarda: Sarı zanbak 
Ferahda : llarp ve a§k Deniz 

kaplanı 

En zengin ç şftler 

En 1cuz ffat!ar 

• • 1:: -

egnnın maceraırırı : 3 

••• Tam 17 yiışındaydım ! 
"Bu adamın aşkı kalbimi ısıtmış, kalbimin 
etrafında yükselen setti eritmişti. Seviyordum 

ve sevildiğimi biliyordum ! '' 

Bir baltaya sap olmam icap 
ediyordu! 

Aklım tiyatroya çok yatıyor· 
<lu; annemi, diğer hısımlarımı, 
yaptığım şeyin dokru olduğuna 
inandırıncıya kadar akla karayı 
seçtim. 

O günlerde benim mensup 
olduğum sınıfı içtimai de bir genç 
kızın tiyatroya intisabına aklına 
sığdıramıyordu. Aktörler, aktris
ler serseri güruhundan addolu-
nuyordu. ' 

insan bir kere sahnenin eşi
ğinden adım attı mı, adeta afa
roı edilirdi; fakat ben ayak dire· 
dirn. Annem bu israrım korrısın· 
da iste; istemez boyun eğdi. 
Varşova konservatvarına girdim. 

Ne çalıştım bilseniz! O zaman 
çalıştığım kadar ömrümde çalış
tığımı hatırlamıyorum... Henüz 
pek gençtim; adeta çocuktum 1 
Öyle olmakla beraber yeni ha· 
yatımda muvaffak olmak için 
bütnn azim ve gayretimi, son ze
rresine kadar sarfediyordum. 

Rus Baleti 
Tiyatronun her şubesinde ça

lıştım, dans öğrendim; bir müd
det Leningratta lmparatorun 
Balet hey' etinde bulundum. O 
zaman bu muazzam kumkanyaya 
dahil olmak bir 1ian' atkar için 
en büyük bir ehliyet beratı idi. 
O sırada film kumpanynl&rı faa
liyete geçmişlerdi. Bir hikaye 
yazdım; "Aşk ve ihtiras" diye 
bir filmde oynadım. O zaman on 
altı yaşındaydım 1 

Muharriri : Pola Negri 

Bu suretle tanınmağa başla
dım. Varşovada meşhur bir res· 
sam resmımı yapmak istedi. 
Her gün bana bu yolda bir çok 
müracaatlar vaki oluyordu. Fakat 
bu s ferki ressam dahi bir adam
dı. Davetini kabQI ettim. 

Mukadderat aleyhimde çahş
mağa b~lamışb... Fakat ben 
henüz farkmda değildim 1 

Ressamın stüdyosuna bir çok 
kerreler gittim. Resmim yapılır
ken konuşurduk. Zeki insanlarla, 
bilhassa yaşça benden büyük ve 

daha tecrübeli kimselerle ko
nuşmnktnn çok zevkalırdım. 
Genç ve tecrübesiz bir kimse için 
Hayat denilen mektepte noksan· 
larını tamamlamanın başka yolu 
yoktur. 

Yavaş yavaş dosluğUmuz ol-
gunlaştı. Ben gene farkında 
değildim! San'akiira karşı gittikçe 
artan bir takdir hissiyle müte-

hassistim. Yalnız şunu biliniz ki, 
bence bir erkek - erkek olarak 
hiç bir şey ifade etmez. Benim
kisi, sadece konuşmak, yalnız ba
şıma içinden çıkamadığım mes'e
leleri birlikte halletmekti . 

17 yaşıııdaydını! 
Sonra öyle bir gün geldi ki, 

san'atkar dostum bana : 
- Seni seviyorum! 

Dedi ... 

O zaman tam on yedi yaşın

daydım, fakat yaşımdan büyiik 
gösteriyordum ... 

ı Hayatın ve erkeğin ne demek 
olduğunu daha anlamamıştım. 

Yukarıda söylediğim gibi, Rus 
Balet hey' etinde bulunmuştum. 
Burası bana hayatı bir dereceye 
kadar öğretmişti; çünkü o sırada 
Lenin gratta çılğın bir hava esi
yordu." Yiyelim, içelim, eğlene
liml..". işte o devirde Leningra
dın bütün dOşüncesi buydu ... 

Fakat bu adam başka türlü 
idi. Bana hörmet ediyordu: beni 
kolları arasına aldığı zaman, bu 
aşkın büsbütün başka bir şey 
olduğunu anladım... Boğazıma 
bir şey tıkanır gibi olurdu. Başımı 
kaldırıp yüzüne bakmağa cesaret 
edemiyordum ... Hayatta ilk defa 
olarak bir erkek elinin teması 
beni titretiyordu! 

O zamana kadar bütlin er
keklere karşı Iakayttım. Fakat 
bu aşk kalbimi ısıtmış, kalbimin 
etrafında yükselen seti eritmişti. 
Sevdiğimi ve sevildiğimi biliyor
dum. 

Ah, o mes'ut günleri 
Benim için bir şiir kitabı yaz

dı. Bu şiirleri kendisine benim 
ilham ettiğimi söylüyordu. Bu 
giin bu şiirler Leh edebiyatına 
girmiştir... Bu, saf, lekesiz, ma· 
sumane bir aşktı. 

Bütün benliğimi şiddetli bir 
aşkla dolduruyordu; yalnız krıl

dığım zaman bu aşkın i kenccsi 
içinde yaşıyordum. 

O benim herşeyimdi... haya
tım, işim ... bütlin varlığım ... 

[Yarın gene var!] 

işi ıçın malını kullanmasıdır. Ecnebi mallarının 
bir tecrübe ile anlayabileceğiniz 
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otboleu "Zeki,, ne diyor? 
[ Birinci ıayf adan, mabaı ] 

kazaya bu sebeple uğradı. Ha
reketimde hiç bir hata yoktu. 

Ne ıöyleditini bilmeyen baı 
budala ve adi nıblu iuanlara 
nazaru ben bunu kasten yapmı
ıım. 18 aenedenberi berkuia 
iyi bildiği futbol uyabm içinde 
içinde hiç kimsenin bueunu bile 
kanatmadım. Halbuki fiç deh 
ehemmiyetle utradılim 
gibi hiç bir maçtaa 5 - 6 yara 
almadan çıktıtıırn hatırlamam. 
Beni tanıy..ı. böfle p)'l•re 
•bek olmıyaeai'ıın• bilirltr. 

Futllolan daha nazik oyn ... 
muı llzım gelditini senelerden 
beri .&yliiJQnUll· Fakat bu tav
liyelerim iteni• Hri oyu OY91S• 
yamacbtam pldiade \elalda W. 
liyor. ~ düıak1l maçm kwban
lpı ıCSrea maamluım eeerle
nl• lftiw ........ 

Zeki beyin pek haldı olarak 

Dün Ki 
kazanan 

keşi dede 
numaralar 

[Birınci Jayfadan mabat} 

500 lira kazananlar 35298 36461 36551 36215 
33534 34963 6891 26194 3698& 37531 37743 38100 
37973 40766 40934 42670 38732 39886 40564 40888 
42726 45727 4.5893 46187 40919 40559 40270 41876 
47104 51841 53628 S6886 41990 41822 42953 42951 

736 1165 2106 7620 42570 42394 42555 42592 
8617 9210 10145 483 43808 43588 44872 44547 

12796 lı&06 16818 23762 45825 45000 45464 45126 
29721 30577 30645 45594 46660 46577 47371 

250 lira kaunaalar 47168 47581 47817 47970 
1336 2004 3577 5809 47414 47355 48672 48943 
6110 6910 6818 7763 49126 49280 49469 50740 

10113 ıt.s1s 122.12 12122 50668 so113 50536 51415 
12234 16291 17179 18631 51153 51867 51511 51311 
19778 19168 19'28 21629 $1559 52656 52426 53991 
21746 22282 22528 23342 53058 54903 55703 55659 
25486 25131 26672 27080 5S449 S5S6S 55632 S6329 
28539 29337 32549 53440 57783 57329 57435 57062 
335 9 58937 58642 58415 •1s 

1 25517 35435 35486 59596 59622 59170 59S62 
36201 3738i 41179 44520 59790 59311 
44613 45661 48178 4820 
49014 50421 50829 81273 SOllra kazananlar 
53222 54961 54219 55781 83 S60 1264 1697 
57224 58013 58600 59008 1801 2516 2320 2914 

150 lira kazananlar 2135 2658 2843 3887 
421 lg07 1492 1875 329'J 3686 3994 3396 

2147 2845 2803 3908 3tU 4204 4628 5264 
35

19 
ss57 5631 5241 56n 

3751 4682 4302 5161 S64S SSOO 6758 
!086 5069 5469 5843 6230 6284 6396 6960 :: ~=~ ~: =· .6875 6973 6'l97 6932 
9485 ıcn.ıo ııeoı 121so 6919 1342 1211 1a20 

dedlt! pbi dO.kG maçın pldl 
bile b .. taa bap facaaclar. Kaclıi. 
Melunet, Kemal Şefik, Rila 
eı.amiyetli _.tte pr.lan· 
chlclan Bibi defli oyuaculann 
hepsi erıuya uiramıtlardır. 

Zeki beyin bile biri boJDllDd• 
olmak eıre Jlaıclunua mahtellf 
akummda tam 12 tekate yaruı 

12485 1:1714 13495 13191 7242 7773 7953 8384 
14377 14006 14317 159'23 8511 8286 9509 9881 
15165 15625 15195 16907 9918 9415 9859" 9129 
17754 17!05 17286 18441 10234 10385 11176 11338 
19309 20714 20121 21204 11614 11195 11054 11607 .,nhr. 

am1• n kaba ifler için dokumacıya ihti • 
Wlldllr· Taliplerin Balatta Süreyya paşa 

Jllflllllllltmt fabrikasına derhal miiracaatları. 

• 
• 

Z K E 195 Kilo Paaauk 111 ... ıucat fadralık 
A H 3006 153 • Demir kllkaç 
C M 911 • YODIG pamtlldu IDUIUC&t 
D A 900 • Müstamet elblse 
V K 390 • Arua pamuk y6a tolt 

• 
• 

V S 346 • Pamuk lmdife 
c o 23 • Qnmofon 
11. M H 306 • P•ak meaacat 
B T 20 • Pamuk iplili ,_ak laalillde 
Bill 16 • • • .. • 

J.t! 15 • Kokulu sabtm 

• D T 18 • Sarclalya l>Jbtı 
• S 1 T 119 .. eo,.ıa .Ohendie m111• 
• S B 5315 350 • ~eli ,eker 
• J B C O 345 • Çissili defter 

..,. R L 3014 6172 • Mlceddet tehi lranaYiçıe çuval 

.. Mr F V V SS • ôraıe ıun'I ipek kırav•t 
..... .u.rre, ~n 13 Ma,.. 929 tarihine müaaclif Pa .. 

' 21603 23652 23878 23013 11637 11198 11495 12698 
24548 24254 24031 24506 12134 12967 12732 12317 
25797 2S6ıt7 26461 26847 12208 12868 14173 14995 
27764 27000 27062 28294 14978 14518 14384 14805 
28310 28471 28299 29896 15321 1534 1529 15161 
29080 29221 29838 30448 15197 15296 16782 16415 

$1699 14()7 31156 19271 16315 16325 16883 
.,. S932cJ 16'9' ı.,, ı 1 t'OOS 

S4193 34080 34388 34210 1'7t94 1775' 17887 17623 
54027 35682 ~161 35C>23 18998 18965 18833 19937 
35879 !5269 S5577 35956 t9'54 19134 19923 191!7 

19825 19660 19'62 2<m2 
55882 37548 371!7 37100 20l ?S 20434 20571 205GO 
37168 38631 38172 38943 20828 21456 2160'2 216{ 4 
'81n 38559 59569 59793 31904 21581 21879 21153 
,.,, 40736 40167 40903 22616 22847 22810 22898 
41058 41633 42943 42627 42886 S2312 0 720 43714 22176 22712 23918 24796 
'4279 44.954 4Vlf11 45459 24116 24354 24827 24524 
4cnu .Aa~lftl A~t 46"8 25043 25882 25513 25530 
~ ..., " ~ 25570 25643 25032 26757 

4<1Q45 46$53 47232 47352 26628 26221 27595 27055 
48552 489M 48469 .t9S97 27962 ~7997 27519 28009 
49089 492'8 914 50212 28095 ~8132 28345 28607 
50514 50335 51951 .,., 28542 a8690 28793 29'l09 
52"5 53' 5 13034 55800 26705 29983 30516 tZ1tt 
53012 54560 54926 54!76 31306 51846 31652 32129 
559'3 ''193 55399 46679 32245 32547 32645 33391 
55208 Ş7l74 ,,237 58569 = rsm ~m m4J 
59931 S9!6S 599'2 36393 36888 37013 37460 

80 lira kazApanlar 37714 37747 37829 38016 
26 282 13S1 1521 '8495 38361 39143 39188 

1584 1662 2328 SS18 '9535 39612 39772 40064 
.......... plada itib.r• latanbul itbalit Jllmrütü 6 numanlı ......_... Wlna...,_.. mılectlı llb oluaar. 

..........__-----~-------------· -·-----~ı~e·~------..a..•. 
Onun ve arazii vakfiye müdürlügünden: 

3419 4976 4444 4'7cn -40129 •40276 40412 40496 
5891 90SS 6482 7055 40558 40995 40853 40974 

Ba;&kclencle dere iobp$ kabri• ..... ilinde wald kulGbe 
...ı..ktir, •illarec*i 5 HtıirlP 9?1_.;~rpmb~. giinG qat 

b-.. bclardır, talip olanların )ltanbul Evliiif müdlılfttinde o,.. 
.,.. Muuine müracaat etmeleri. 

1617 7617 7580 7448 41080 41443 41642 41957 
7907 7686 8451 l290 43078 42751 42859 42926 
8942 8687 9618 9638 4!003 43258 43418 4S57S 
9952 10286 lOWl 10868 43816 43866 44289 4'290 

11254 ı 12t0 12802 12533 "559 44643 44794 450'JO 
13380 13969 1!895 15716 45941 45723 'iS489 46492 
13410 144'8 14'33 46904 46628 46631 46125 
ısı•s ısm 15249 16894 46811 4650'l 47421 47220 
16950 16191 t7CM6 1748' 47532 47037 47496 47656 

17306 17030 18411 ~ = :'J :rı = 
18060 '°795 20060 .,.,..,.. 49213 49697 49799 ,... 
2109 2t9f"JO 21116 211M· 50898 515şo 517H 5112S 
2l517 21207 21857 211• 51941 51283 51950 52389 
233!}1 23115 236'5 2"°' 52J8S 52422 52274 52470 
ı4122 24978 2!775 ~5515 52760 52570 52908 52559 

25216 2535 2571l - ~~~~ = = = 
'8526 2'i62S 261- 2'829 54789 55753 55969 5.5833 
27908 27162 ""' 27Jt' "844 Ş580J 6,998 5620P 
f1974 27564 27148 27215 '6891 5d841 #106 5'441 
28580 m21 m• 2'1162 51541 57551 msı 'f7At 
29801 30774 98711 J0640 SJ'6S 51'46 57516 .,,,,, 
Sl028 31°'2 3'119 52591 _ 6'4S6 58955 511M 51662 
S2393 33561 3!72D 33494 593P7 59998 59270 59S97 
35632 3Sf75 SS752 343~S 59956 59749 '95$9 59540 
34817 34110 95308 ,... 49538 

Vakıf akarlar 
müd .. lügünd n· 

Pazarhkla kiraya verilecek emlik 
l - Kuuııpapda Seyit Ali ç~lebi •ball•iade llaadra lok·•-.. 

25·29 No. dttkkln ...-
2 - Befiktaıta Sinan pıp mahalleeiDde Yapar ilkeleeiadt 1141 & 

dttkkln 
3 - Ortaköyde Btt1Uk aJuma cadcleeinde 18 No. buae 
4 - Arnavut köründe Yeni mahalle aokatuula 52 No ..... 
S - Cerrabpap caddesinde Mektep ıokalında 2 o. mektep mıhelll 
6 - Beyuıtta Slmekeıbane derununuki caminla lluiota ola 1r ... 

mahalli -r
1 

7 - Tahtakalede RUltempeea mıMlleti Mahkeme eolral•Dda 12-12 No 
clJkkla 

8 - NHocçqada Karaki BOH7ia çelebi Nöbttbane ,,...... U 
o. ana 

1~ : ~Jitafda TaYUk puaruıda Çilinlirler ıokalmda 2 No. dHD .. 

11 
Sil apı Tayqi Sttleyman ap Çetme aokalında 41 o. c1Ukkla 

-
17 

•11111Di,. lemeettia Monlqtlrui mahallesi imaret lokalqada 
o. mableo 

12 - UIUDÇalfl Yavap pbin maballealnde Cami lallalıU. oda 
13 - Kumkapıda K:ttrkcttbltı mabalfesiade t.kele IOUlında ııa No 
l4ı - l!,ocapap Kar.ki Htteeyin maballeliDcle Daröasttade eokalı .. ll 

no. dUkklD 
15 - Kumkapı Kuani Sadi mahall•inde Pıtrikbuo IGkalmda 15 

No. anadan mtılres mahal 
16 - Kumkapı l:ıuni Sadi mahalleeiade Patrikhane aokalmda 15 o. 

anadu mtilra mahal 
17 - Çakmakçılarda Vahde han ikiaci Utt katta 98 No. o4a 
~ : Babıali .~ ~yıettia m•ballesiade 7 No. Apitü .ıt11a ....... 
9 t=nı Denli aptal m•ballelinde Topkapı caddeabaclı S3S Na, 

20 - Stıle1maııiyede Askeri matba bqıaında 11 No. Nemıs L...t..... 
mektebi ..._ 

21 - NMabmutpapda Taya hatun mıNl'-iade Hımım eolralr"W , .. 
o. kirlir depo 

22 - ~:~!':!' Çadırcı Ahmet çelebi m••-.c1e ç..- ....,, .. 

25 - Kttçttkpuarda Ayama kap111 itlaliıado 3 No. ittkkla 
24 - 1.eyrekte Booa Aktar 7.eyrek o.dd.U.do Çefm~ utpıada ana 
25 - Çakmakçılaıda Valide hanında Mescit lahluada 21 1'e. ecla 
26 - Mercanda Valide hanı birinci k9ıerde 9 No. oda •· 
Z1 - Kocamııtapqada Mektep sokatuada 5 No • .._ 
28 - Çenberlit&fta Atik Ali pqa Yılbkcı han Ult katında '7,8 o. CNlaJlr 
29 - Fatihte At puan caddesinde 3 o. 111 k-t iölll 
30 - tlatudarct. ~~ ala mahallesi Karaca Ahmet caddeeiMI s,ı. 

man ala eamu medbal mahalli 
31 - Ulkudarda Selman ala camii sok-tında BlllhUl dende 4-1 .._ 

dökkln -
32 - 'Cıkttdarda lmnbor mahallesinde Ayuına-iakelo ce4cle • .. 

hor camii karşısında dük.kin 7 numanlı ıa 
33 - Uakttdarda Tavql Hasan ap mıballainde MeaziJlut Jokot•da 

425 No. Rttfahi defllhı solamlık kısmı 
34- tlskU.dardi Selimi Ali efendi mıbıllni ~ aokılm• 

" ... 35 - 9'1Warda llui Melmlet ...................... ----
No. dökkla 

~=-=atı~ =l~\':9 n:-:z 'tLta-:.:.: = ~· 
kiraya verRmemıe '!;~Umenl idarece kuv verilmlt*, Tdphr -
Mumak ve temmat ita ederek ican aıt talepleriai dermeJaa :,C~ 
:O:r1an!vkaf müdiıi,etinde vakıf akarlar qaUdUrllllae ııalNctadlıa 

Evsaf • ve ~Of!8~illtı hak.kında mal4aat abuk •1..ı. .. ... 
odumdakı tcn miail raporunu oku abilirler. 

Vakıf akarl ...... 
müdürl 
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Se ri sefain 
Mreils Acmesı : Gal 

Köprü başında. Beyo41tı 2362 
Şube Acantası: Mes'adet 

hanı altında Istanbul 27 40 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

( CÜMHURIYET) vapuru 
13 mayu paıarleti \2 de Ga
lata nlatı...dan hareketle 
lne•ola, Sllnsua, Gireson, 
Tral.on, Rize, Hop.ya gide-
cek v~ -iitte Puar ilkele
.. Riır-. Sinaene, Tnbzon, 
T"ırebGlu, Glreaon, Ordu, On-
~~··-· laebolu, Zongul· ••,.nk plecektir. 
~ IÜlli Jile kabul 

ohaz11. 

1ı ıi• • Menin sur' at 
J>08*e8I 

(llı\H8lnŞEVKE.1? AŞA) 
• .,_. H Ma71s Salı 12 de 
G.lata Mt:-mclu laareketle 
ha- h1ılfa Alai,e Mersine 
BidN& .,. TlfUCU Anamor 
~ Amll)'8 Kqaduı Jzmi1:1 
• .,. .. rlecektir. 

e kenci Vapur1an 

IZM1R SÜRAT 
POSTASI 

1.11ae 11e seri iSME' f 
AŞA.,....12Ma 

Pawar 1111i tam saat ıs de 

c.a.t. nhtHa111dan doğru 

hwire llll'eket edecektir. 
............ IGll del'eee• ·•=·:d G.-...L_ tediJdj• -, llllWll' IDU r. 

~ ....... 
&R&DOLU 

VAPURU 
.Jts Pazar 

Gtıi& MtU11 Sirkeci nh
....... '-ellıetle dofra Zon
pw.k, haeboı., Samsun, Or
du, Giruoa. Tnbı:ona gide
celııtir. 

TalrilM icin Sirkecide Yel· k• &.uMa kain ıcentası· 
na Mlrac:ut. Tel. lstanbul 131 

Ve Gelatada merkez nhtım 
hanıada Celipidi Ye Stafilopati 
aceıı~ mlraeaat. Tele
fon BeYOllu 854. 

Eın ak: ve Eytam Bankası IRtanhuıı .... 
Şubesinden: r .......... !!!.~!}~~!!~!!:~t ........ . t,, t: 1 .. _,... ı Fındıklıda M. M. vekileti s!tınalma 

. . B I. I.r... ÇEl.ylr C>t'l...1 f komi8yonundan: 
Vela efencbde K~ mabalh Çayır otu 15-5-929 tarihinde bilmüzayede satılacağından taliplerin ~·0•~uu•.••••• .. ••u•~·~· .. ~··•••·~··• .............. . 

yevmi mezkUrda saat on altıda BaAlramaza .. t et I • M aıusa ve cınrındakı lı&a tın 1btı1aea oıan ekm~ı p,pr.ıe.ı kapalı .Jll 
muracaa me en. . nakatıaya k.orımufhır. ihale i 2: nıılvia 929 tarih'r:ıc;e Mat 15 te Mmw.da a 

Askeri müna-· 

Laleli harikzedegan devairi müçtemiası ;~~ı::-~~ 
h satın alma komisyonunda yap•Jac.ak.tır. 
. Şuh.mMiai gônaek İ*yeolel"in komieyonınnuza ve teklifnameleriıai veı 1 

isteyenlerinde Manieada ukeri •hn alma komisyonuna muracaatları. 
O rdu içio yerli maaıulatındo 1,200000 n tre çamqırhk (Bez) kapalı ıarf al" • Tayyare cemiyetinin lilelide kain harilaedegin devairi müctemiasının birinci dairesindeki 6 ve 27 

vs 32 ve 38 ve ikinci dairesindeki 1 ve 38 numaralı haneler işbu Mayısın 16ncı peşembe günü ve 
üçtlncü dairesindeki 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 Ye 15 ve 18 ve 26 ve 34 ve dördüncü dairesindeki 3 ve 7 
ve 13 ve 26 ve 31 ve 33 numarala haneler dahi Mayısın 19 uncu pazar günü saat ondan on ikiye kadar 

bilmüzayede icara verileçejinden talip olanlann eyydmı mezkiirede pey akçelerini alarak devairi müç.temia 
müdüriyetine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

eatna almacak.tu. İhalm l~S..929 gönü saat 14 tür. Şartname ve aWDQD81İDl 
recelderiu her gön ve munakAM, .. iıtirak edecek talipler yevmi ihalede mua 
saattaa evel tek.lif ve temioatlarile birlikte Ank.arada merkez satın alma komİljOU 
gelmeleri. 
M enemen Maaisa ve civartlldak.i kıtaatın ihtiyacı olan mifır eti iki prtnam 

SİNİRE 
BAYGİNLiGA 

YÜREK ÇARPINTISINA .. . 
EMSALSiZ DEVADlll 

HER EC:2ANEOE BULUNUR 

Maarif emanetinden: 
Sultanabmette Terzilik mektebi dahilinde bammlar için terzilik, 

moda, çamatır, ppka ve saire derslerini ihtiva eden bir (Akfam 
san'at mektebi) açılmııtır. Talip olan hanımlann bergüa (4,3()) du 
(6) ya kadar mektebi mezldlr müdürlütüne müracaat eylemeleri ilia 
olunur . 

Mekitibi askeryie sabnahna komisyonundan 
·························································~ 12000 Kilo Taze bakla 

2.5000 .. .. kabak 
15000 Adet Enginar 
28000 Kilo Tae fuulya 
7000 .. Ispanak 

25000 .. Patlıcan 
12000 • Domateı 
6500 • Dolmalık retli btlber 
12ı>OO • Tue bamya 
12000 • Scımiaota 

~ • Kmıı IOY&D 

30000 demet Tuıe ....... 
1500 • Dereotu 
3000 • Maycluı~ 

m>o Kilo Tue bezelya 
2000 • Jlavug 

Har, T!'PÇU ft akliye, Suvari, Topçu ataı mekteplerile tilçfl tabulan, Habotolla. 
Maltepe liaelerile, Kedikli küçük zabit lıuJrlama mektebi. Güllaane haabıhanai içia 
baJlda cinı ve miktan muharrer 16 kalem ruhk aehze kapah arf saretile aatm 
alınacaktır. tbalesi ~Mayı•9'ı9 Pazar gönll llUt 14 de Harbiye mektebi yemekha
nel n ön ndeü ıaUnakasa mahalliade icra Juhnacakbr. Taliplerin ıartJwne ivin 
koaua o umma mllnca&tları ve iıtirak için de mllukua pyıhallinde buır bul1111-
malan ilin olunur. 

7000 Kilo Tue bakla • • • 
16000 • • kabak 
7000 Adet Enginar 

20000 Kilo Taze ı&sulya 
(JO()O • lapanak. 

"800() • Patlıc:an 
8000 • Domates 
5000 • Dnlm&hk. yetil biber 
8000 • Bamya 
7000 • Semizotu 

ıseoo • Kuru IO'f&ll 

2000 • Havuç 
~ Demet Tua SOY&D 

2100 • D rotu 
2200 • Maydaaoe 
4.500 Kilo Taze beaelye 

Kuleli lİlelİ, Tıbbıye, Baytar, Maltepe Piyade atıı mekteplerile, Haydarpa .. 
lwtaııeai için balada cİlll ve miktarlan muharrer 16 kalem 7..ııt aebze kapalı zarf 
IQl'etile •tm alınacaktır- 1haıesi 26 Mayıa 929 Pazar guntt eaat 14 te Harbiye mek· 
tebi yemekharıelıeri önündeki munakua mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin 
prtname için komia dbamma milracaatlan ve itdnk iGin de mttnakaaa mahallinde 
16m bulunmaları ilin olanar. 

50 kilo 8 Puta hurufat• • 
2)0 ·12 •• 
iO • 16 • • 
58 • 24 • • 
8'200 • Muhtelif punta hurufat 
8 adet luırufal kaauı 

ukeri mektebi ıçiıı Wıida ine kllınan haru&ıt ve hDrDfat 11... bir 
ıartoamede ve mevcut numun leri mi arı evsafuıda olarak alem auretile münakasaya 
k.onmuttur· lbale.i 13 Ma ıt 929 puarteei günll l8At 14 te Harbiye mektebi yemek· 
baDelen n e Dl nakUa nıalmllinde icn kılmacaktar. Talipleriia pıtname içiD 
ve numuneleri içm komia onumur.a müraClatlan ve ittirak it;iaAe mupıh• maJi11. 
liude hasır Hlma-1arı illn ol11Dur. ••• Bir prtn~e) 

3000 • • ( diFf hir prtıwnede ) 
Harbiye ve Tıbbı e mekteplerile, Kuleli, Hah ı otlu •• Maltepe liaelerile, 611· 

hane ve Hay arpqa tatbıbt hrneleri içuı bUJda miktarlan mubatrer tereya11 
ayn a n rt am olarak art suretı e aat n alınacaktır. İhaleleri 3 haziran 

929 pıarteeı ıı: nU ~t 14 de la Hapi•e mektebi emebaııeler nUndeki ma 
aakala ... hallinde ıcra ıulmaeakta: Taliplerln prtnam~ içia koamyoa 1DfJ1k1ıe 
m racaulerı ve i tirak içinde prtnınneleri veohile huırla acakları teklif meklupı.. 
noı ihal gUnll ,..t muayven De kadar maaellel num&rab Umaber mDkabi&Dde 

omsyoa mezkOr ri uetuıe vermeleri an ohmar. 

Devlet demiryollan ve limanlan 
umumi idaresinden: 

~ Ramazan bayramında oldatu mililla Kurban bayramuacla 
da leJ&hat edecek yolculara 16-17 Mayaa m rece ,.,.... .. 
26-2t lıfayıa pce yamana kadar teuilltlı bayram t:aıifeıi tatbik 
oluaacalııbr. 

Fazla ..ıemat almak arzusuada buldnulduta takdirde ._.,~ 
la za at o1UDID88l ılin olunur. 

Satılık 
lzmir-Bandarma demiryolu üıe

rinde kırkağaç kazasının yegine 
ecuneai sabbktır. Talipler oradaki 
.Uibi ŞemHttia beye mlracut
lan. 

.. hremanetl 
11anıarı 

Ş ehremaaetinden: ~
damda piyasa caddelind 

ki G•rino kiraya verilmek 
için açık aüzayedeye koamu1-
tar. 2 Haziran 929 tarihinde 
ihalesi ro1acalcbr. Taliplerin 
prblameyi görmek için her 
fÜD, müzayedeye girmek için 
mezkür tarihte Levazım mfi. 
clürltl .. e etmeleri. 

M abkemei aalire altuıa huknknndaa: 
1.ebra hanımın mukaddema Ayuof. 

yD mulla feaari mahalleainde çatal 
çetmec cddeainde 30 namub Fettah 
efendinin hanelİnde mukım iken ikamet· 
gllu meçhul balunduıa anlatılan 
Amuyalı fflileyin otlu Mutafa efendi 
aleyhine feabi niklh ve botanrna 
da'fllllla dair 21 Tepinilani 1927 
tarihli anühal tureti m8dcleialeyhin 
•• mahalli mezkOrde dört _.. mukad
dem İlede bilahere mahalli ahere uimet 
we elye'fm ikametılhı meçhul bulualu 
........ malaMn ile ........ , il .... 

Yeıdlli mepıahattan anlqıhD11 ve biltalep 
illben tebligat ifası karaqir olınuı yevmi 
tahlnkat olmak. tııre tayin ohman 9 
ffuinn 9'ı9 Paar gllnll l8al OD birde 

mlltemerridi mamaileyhin biaat gelmed ffo 

yahut bir vekil göndermesi akli takdirde 
11111UDelei kanani79 ifa ohmacaiı tebbi 
JMkfmıu kaim olmak Uzre iJan olmıur· 

B etiktq IUlh malakemaindea: Fatma 

ve kapalı zarfla mtinak. .. ya konulmU§tur. İhalesi 27 Mayıs 929 Pazartesi 
saat 15 te Maııiaada ukeri eatm alma k.omiay onunda yapılacaktır. Şartname • 
komiayonumur.da vardır okumak isteyenlerin her gön komisyonumuza ve tek 
melerini vermek iateyeııleria Manitada ukeri utın .ı..., k.omiayonwıa mııaoaa 
ilin olunur. 
K apalr r.arfla mUnakal' a konalan bet demir lwıgat taliplerin verdikleri fiat 

~rtıJdtlifünden 16 Mayıa 9'ı9 tarihinde peqembe gllnB saat 10 da Aakıı 
M. M. V. merkez sabn alma komisyonunda puarhkla ihale edilecektir talip 
meıkGr komiayona milracaatlan. 
O rdu için komisyonda memat eartnameleri auıcibince take ometre teodo1it. 

metre. tem,.e aleti, gönye metre, mimar g~eli, vemi erli mmkale, mill. 
taha ıinciri. lıerometre. teffaf Uat ve Mire l8tuı alınackttr. !baleleri 12 llaJ11 
Pazar gllnfl saat 14 te yapılacaktır. itaya talip olalar prtnamelerini alı 
İlteyeıılerbı komiayonumm ve ı--rbla qtirak etmek isteyealerin aum•aslcn 
birlikte tomiayonumua gelmeieri illn ohmur. 
O rda ... yerli mamulatmden 40,000 metre boz renkte kaputlu kQlllal k 

arf uulile satın alınacaktır. lbal9'i 16 • 5 • 959 gllnU IUt 14 t r. Şutuıo 
nummaesini göreceklerin her gün ve munakuaya ıttirak edecek talipler ynmi 
llllla:yyen auttan enet teklif ve te'miuatlarile birlikte Aobıada merbeı 111111 
komisyonuna ge)meleri. 
K omieyooda mevcut enafı Ye miktarı ilerine telsiz telefon için anot bmrpıP 

ıarlıkla abnacaktır. İbaleei 14 mayıa 929 tarihıne mlludıf ..ıı gllnU IUl OD 

tedir. Taliplerin teminatlarile komiıYt>numma muracaatlau 
8 kalem mutabiye paı.arhkla ilıoacaktır. lha1eei 13 mayıa m puaıteai gtm 

14 te yapılacakbr. TalipleriD eartname ve nummeleriai komil1G1111111Uda & 
leri ve ihale gllnilndll teminatlarile komia on~ gelmeleri. 

[:~!~~~~~~~~:~~=~!!!=~! 
A fyon satın alma komia)'Oll1llldan: Şekil " pOIDlan ko..U,OD•"'ll"k a 

•e inp edilecek. olan binalar kapalı zarfla 254-929 dan itibll'eD mıı= 
nulm111tar ihalesi 14-5-929 aut 15te icra edilecektir mllnakua • qmak 
Jevmİ meık.Grde teminat akçeleri •e maaıaddalt ehliyetaamelerile birlikte U. 
mtıracaatları. A fiyon: K. 1. Satın alma komiayonundan: 30-4-9'8 tarilainde utalacaiı tnelcc 

edilen 1kiyUz yirmi iiç kalem otomobil m1'1ıemeti 309 kalem oldup ..ı. 
pnden 14-5-929 Salı gllnfl ihaleli icn kaluımak bere 25-4,929 dan ıtibuea ,a 
mlllayede'-e v• edilJliittir. Taliplerin y~ meskGıde ..ı 15 te temiDat üceı.&1 
birlikte Afiyonda utıo alma komiayonuna mllracaatlan. ........................................................ 

!. .~~.~~.~~ .. ~::~~~~ .. ~~~~·.'!!~ .~:!=-~:!!1.~ 
K - um,- itin ........ * pil.=a I!'· - ..w. ... ,...,. ....., ..... .....,... 
edilecektir. Taliplerin şartnamesini komısyonumuzdan a ma ve 
meleri ve yevm ve .. t muanenei ihalede prtnamede )uW olan tekildeld 
aatluile komiayonwnusda huar bulamaları illa ohmar. 

K ıtaat ihti,acı için yirmi altı bin dört ylls kilo l&bma kapalı zarf ma'W. ır. 
Ulaya koomuttur. ibatesi 4 Huiran 9l9 taribiae mlilldif sah lld- llll 

dörtde icra edilecektir. Taliplerin prtDamıelbai komia ooumtllldm almaJan .,. • 
MIİDi g6rmeleri •e yevm ve eat moayyenei m.Jade ~ aah olaa 1 
deki teminatlarile komillyonwnuzda hazır balanmalan ilin olunur. 

P uarlıkla mlllayedeye konulan Dikliye depoemda mncut bet tan vak• 
talip pıhur etmedilinden yeniden pazarlık auretile mlayedeye ~ 

14-5-929 f.rihin muaadif Sala gllntt .at 14 de icra edileoektir taliplerin fUl8llr; 
komiayonomuwla görmeleri " prtnamede yuılı olan tekildeki tepabyıtJ.U. • 
~yende ham bulunmaları ilan olanar. 

ı..ımın ~ta ..,_ illada 
Dörtler eokalmda 16 numarada mubm 
ibıı elyevm itam,...ıu meçhul hul1111a 
huıdaea Vuil atadan alacalı olan ylls elli 
lira ve aenetle muharrer kabul e&tili 

Büır klyfuıde barat fabrlk•••mda lmtltt ~ + (atambul eatwnelme komüyonanda: • 
tİClll'e&teD 7U. elli lira ki ceman Oç Jtlı 1 
Uniam tahsili içia ikame eyledili dna
IUD pyabmda cereyan eden muhakemede 
mlddei Tekili da'9111ll tifüm tekrar 'f9 ..... _...~ ...... _...~ ...... ..,.~ ...... ..,.~~ ...... ~..,. ... .,..~~ 
bir kıt'a leDd ilına ile mikyaa' tatbik M ubam bölillünlln Huina. 929 ill 81 Mayıs 930 taribine Uılillr ~ 
ollDl6k. u.re latanbul dördtlnctl kltibi 6CıOO .... 7mo azami kilo Sllsr F.ti ... mf UIUliıle ll_lll•ke•,a 
.ni MOrteu bey taıafıodaıı tamim kıh- 1Duttur. lıweii 2. Haziran 9'ı9 puar gtlntl aut ~4 te ıcra kı na•m. ş.~ ... nm-•~•l! 11:1 

1 Tı görmek isteyeblerin her gttn komiayODDmma ınOJacutlan. Va mhak••P 
nan l eıriniaani 341 tarih ve 15349 etmek ilteyenleria teminatlanıu havi muhllrltl teklifnUnelerinı SDelkGr gllDM 
numaralı eeneUe imsaaı balandutwada IUlmcluı mukaddem komiayoaa te'fdi 91-.ı.L 
tallkıkat ic:ruuu talep eylemit ve mab- M tıayede ile atıla~ft 8 U.,. 92'J tarihlncle ihaleli Mft lnhuoala * 
kemece reeen intihap olunan ehli vukuf illa edDeD 6000 kilo kadar hamm .- için 9'mi mua1ylllinde talip 
lelletteki imzanın mtiddüleyhe aidiy• lmda teklif edilen fiat haddi layıkmda gö~e thalMi 16 Jıfa)'11 
tini beyan eylemlf ve bir ay müddetle laine mttaadif perıenbe gttntlue temdit ve talik kıluunıfttr. T~ tmn'Ntla> 
ü&oen teblipt ifuma kanr ftrileıek meak8r -ncl,e lut 14 te kqmisyoaa mUrlAIUtlarl. 

muhakeme 11 Hatinn Salı gllntl uat ona • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •' •' •• • • '• '• • '• • • • ' ' ' • • • ' ' ~' 
tahk edilditi •• tarihi iJlndan on ""' S Defterdarlık ilam 
gün arfmda bir itinD TUa beJuı t 
edebileceii abi tatcliıde mahkeme e •••••••••• K.iRiiii'iiERA''v'E .. iiANöiiiA'' ... 
kabul olunmayup mttddeİDİD talep eyJe. • 
dili ftkıalan ikrar •e kabul etmit Sillbdara Çobaçepne ciwırmda .., hclU. kiRa 600 lim, m mlldded iç 
addolanaeatı tebQ makkmma kaim dir, mıaayede 26 Mayıa ım da Defterc1artıkta ya .. ._.,tar. (113) 
olmJk tbere ilin olunnr. KlRAqK TARLA 

A,-&de 40 dtfnlbn. tiruı so lira mtsa,.te 16 •1• ım da 'O*"dar Huluk HlkimJiiinded: Klmile 
Unun Oıtlldarda İhaaııiy-' mahtUe

linde F.dhem pqa eokalmda 60 nnma· 
rab hl1lede kidemli kilçllk ahit boyabat 
kalu1mn 1'aracaden karyesinden fuçucu 
otullanncluı HUlll otlu Yuauf er. &ley· 
hia• ikame eylediii p.iplik dawiDUD 
g.s.929 tarihli celaeainde illnm teWip& 
~ gelmeyen lllllddaule7la 
hatkmda bittalep gıyap karan ittihu w 
kanıl maltlimı teb1igi 11am1ada emri 
mahıkewM 134929 tmibine at•dif peır
eemM gllnll IU& 18,50 a talik kıhamıı 
oldalunu mllbe Jİll karamame hali hasır 
5bmetg1Jı10 D mechuliJeti huebiyle iJI. 
aen tebl ohmar 

1 staobul Sultan Ahmet Beşinci plh hu
bk MahtemelİDden:Mereanda Meram 

.ıdeainde 61 numaralı dllkUnda ppk• 
eıhk. etmekte iken bu il.en vefat eden 
.., minecılan ohmhtı lhhlr ol1111a11 
flPt.l Ahmet ZlJ• efeadiDln bnal edn. 
... .. -- 113 ldet bite&-.. 
addlt ba\ clerW " sair -~lS.S.929 
tarihine m .ılf plllll1ell gttnO ..C 17cle 
mezkGr dukklnda mtlzayede De llblac. 
91ndım tal p olaDlarm vakD meıttrcle 
me1 d Una auncaatlm ilin oluaut 

apılacaktlr. ( 188 ) 
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