
Ba.nada 
118znunlar hakkındaki ııakz kararma 

itU"ba edllmetli. 

Mahkeme 
IÖık kararuıda unr etti. 

Gedikler 
Guya evelce ilga edilmi.1 

Hayat ve maişet 
Bu yftmden de pahahlaşıyor. 
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Af ve T e' cil kanunu wecliste dün kabul edildı. 
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Bamm~llar da pllhalılıkta Dun te1ıkifhane 
" • gardiyanlarından 
amıl oluyorlar. biri tevkif edikli. 

Hammalhk ~rbest kalsa, gedik denilen 
illet olamasa hayat pahalılığı 

Yüzde yedi derecesinde ucuzlayabilir • 

lstanbulda nakliye fiatları fıatten 
ef zun derecede tahammülf erwdır. 

Hayat pahalıl'lfınm şe~p'lerinden bi.ri th nakliye • yam ltammaliye · 
'1ıaaraftmn fahtu111frtlll ediMmeyeoelı derecede > üksek, manam; ve gerÇek· 
len gaddarane ol""""1u-, 

Şei.,-imi:ı:;de laammalWc bir gedik, bir ocaktır. Bürük Fransız inkilabın· 
dan (17891 evvelki e na/ te1.kildtını, ''Corporation,, ları, eıki Türkir_edeki 
"ahı,, ıurı1rat1111 bilirsiniz değU mi? Her keı, her &anala F.eme.zdi. Bu 
hı.su.ta hürriyet yoklu. Bir esnaf loncası o esnaflığı ınhisarı altına 
almı§tı ... 
. Dütıjanfl' iter yerinde bu hiirriyetıiken teıküdt f-,.,ldırıl.dı; ,ünkü bu 
1"1ıisar uıulil ıerbesti ile telif kabıll etmes. 

Tee~elfte gı6- ""/ 
rilyoruı ki hili, ,./ 
lataabulumuz d ,·· / 
hımıilalı.k bay- /~ _.,...;..,!3~ 
le ııla bir imti- (. ..A~:;~ !..-1 
Yaz ve inlaiıu :T. 

~~-'Lt' iL.,.. 
altındadır. "- .. ~ -~ _ • 

itinizi mutla- ... 
ka •••yYH ba
lllmallara ıör
dürmek mecbu· 
.tiJ:ıattr ıiaeinlz. 

Baıkaları 
hu iti görme· 
ğe salahiyet
tar olmadığı· 

ndan hammal 
ler iste efendi 
dikleri ücreti 

~-.... ~....-.... ·•r rı 'llJ!'_t: 

aLrlar. 
[ Nameıru kazanç ceza görmedikce 
mftstehlik daine ezilecektir) 

lıte hayat pahalılatı amillerin· 
dea biri daha r 

Biı· mahalle bakkalı Aama·al
landıı~ bir kaç yüı okka ağırlı
tında mal alıyor. Bunları nakle· 
decek o cemaata menaup kimıe· 
lerdir. Binaenaleyh her oklcanan 
fiatı toptancıdan perakendeciye 
~dinceye kadar artıyor ... 
Eğer serhes olsa tllccar 

'l>u işi pek ucuz kendi gö· 
"ecek. Lakin buna imkAn 
Yok. 

inhiıar bedelini ihtiva edi
yor. 

Emek mukabili ahnan 
flct"ete hiç itirazımız yok. 
İtirazımız inhfsardır. Ham· 
mallıkta rakabeti tesis et· 
mek tehremanetinin elin· 
dedir. 

Hamamların innbatı başka 
meı' ele. Bu, inhisara tevessül 
edilmeden de temin olunabilir. 
Fikrimizce hamallık keyfiyeti bü· 
tün bütün ıerbeı bırakılacak ol· 
ursa hemen rekabet teeuüı eder, 

[Mabadı 3 üncıi aayfamızda] 

Sui kast cürmiyle maznua bulu-
nan Kadriyehanım hakkındaki tah-
kikat tamik edilmekte iken polis 
ilcincı ıubesi hadise ile alakadar 
tevkifhanei umumi g~iyanla
rından Mahir Şükrü efendidir. 
Kadriye hanımla alakadar oldutu 
kuvvetle tahmin edilen bu adam, 
tantik Hikmet bey ıu mektubu 
gündermi~tir. 

"Efendim; 

" Malum olan tahkikab mu· 
vaffakıyetle ikmal eylemeniz pek 
şüphelidir. Tahkıkat netic~inde 
yapmış olduğunuz tevkifler ve 
sureti tahkikabnaz hakkında Müd
dei umumi "Kenan" beyin muh· 
telif meclislerde yapmıt olduğu 
tenkidat vo şahıınızla istihza· 
ıından şüphesiz haberdarsınız." 

Bu mektup ele geçtikten ıonra 
poliı ikinci şube memurlan tah
kikata geçmitler ve evveli Sıhhi
ye müdüriyeti otomobilinin şoför· 
ünü ime•ap eylemişlerdir. Bu 
şoför tevkifane gardiyanı Mahir 
Ş&krilnün Kadriye hanım meı' ele
sinden sık sık bahsettiğini ve 
bir günde Hikmet bey hakkında: 

- "Otomobil çarpta 6lmedi, 
vurmak için arkasını adam takip 

etti Jiae muvaffak olanamadı.,,ıek· 
)inde bir takım sözler arfeyle
diğini beyan etmiftir. 

işte bunun üzerine Mahir Sükrü 
nezaret altına alanmış ve e[ ya· 
ziıiyle, tevflcifaneye gönderilen 
mektup karşılqtınlmışbr. Neti· 
cede bu mektubun Mahir Şükrtl 
tarafınc'an yazıldığı ve Kadriye 
hanımla allkası oldutu teıbit 
edilmiıtir. 

Italyada şiddetli 
zelzeleler oldu. 

Berlin, 13 [A.A] 
Milanodan varidolan bir tel

grafa göre, dün ltalyanın şima· 
linde ve bilhassa Ceneva ile Bo· 
logne de şiddetli zelzeleler ol· 
muı, bir çok evler baıara uğra
mıştır. ilk zelzele üzerine hemen 
sokaklara fırlamış olan halk ara
sında panik hüktım sürmektedir. 

. ~ehremaneti hammallar gedi· 
linin amiridir. Bir hammallık 
lllansıbı açık kalırsa oraya nas· 
P•dilecek kin1se behemehal ıeh· 
te11ıanetinin taatiklae müftekir
tJir. 

Bu kuruni Vtdta tetkilitanı ber· 
leraf etmeli. Nakliyeciliği külli· 

\'en ıerbeı bırakmalı. 

Maçtaki kaza tahkikab bitti, evrak 
r•:;n adliyeye verildi. 

Garip detti mi? Her ıan'ıta 
'ntiıap serbeatir. Gazeteci mi ol· 
~ık iıtiyorsunuz ? Buna kim1e 
"ll!ill'ıtmaz. 

'· Bir gazete ibdaı etmek sarih 
~kkınazdır. Yahut mtieueı bir 
~atbaaya kapılanırımız. Kimseye 
., ~lap vermek milkellefiyetinde 
'Otilıinlz. 

Bankerlik mi etmek niyetinde· 
~ı? Pek ili. Bir dükkin tutun. 
uır bu, bir kaç defter ıa~ın 
~-· Milyoalarca lira alın, verın. 

ınse ifınia karıımaı. 
l'akat hanıal olmak? Yok, 

Lrı luıkkı hau deiilsiniz ••.• 
Ttıtün, kibrit, banıt , şeker, 

h1lıisarı ıibi bir şeyi Demek ki 
~er istihlak ettiğiniz madde üze· 
l'inden hammallara ağır bir vergi 
"eriy~raunuz. 

Hammaliye diye öde· 
ilen para hakıkatta b;llll
llıal denilen adaının meş· 
""''

1 h"kku.(IAn fRzla bir de 

Son maçta 
husule gelen ka
gnın bıraktığı 

teessür daha ta· 

zeliğini muhafa· 
za ederken ame
li hayat mek· 
tebinden iki ha· 

nım kızın da id· 
mın talimleri 
yaparken düşe· 

rek kollarının 

kırıldığını haber 
aldık. Bu hanırr 
kızlar tedavilt'. ~- "~!~ .. .,~_ ).., 

için Hasakinisa Nazıf beyin dtın haıtanede aldırdığımız resmi 

hastanesin'\ . kaldırılmışlardır. Bunlardan MuallA hanımın } araı;ı d~~a 
aaırcadır. Mamafi hastaneden sorduk, endişeye mahal olmadığını oğ· 
r~ndik. Diğer taraftan maçta sakatlanan. Nazif beyin ayağı dön alçı!.a 
alınmıştır. Kaza hakkııı?a :raksim .~?hs ıı~rk~zi~in ~hkı~.atı dun 
ı ·tmistir. Ve evrak miıdcleı umumıhge verılmıştır. Bır mustantık 
:~hkıkattı memur edilince isticvaph~ra bd~lanacaktır. 

idman 'bayramına hazırlık 

Edebiyat zevkı 
Aınndan IİWYef eım.h etlri

mes b ir modadır. H.,. d.tJirde ba· 
n sekalar, geçmİf bir meolıum z a-

Dün de stadyomda kızlar 
talim yaptı} 

mana niılieıle lc.ndi. devirlerini 
tereddiye düımÜf olmalrl.a ittiham 
ederler. Anrlardanberi g_eleduran 
bu ıikayetlerin aalı ollnydı, insan-

Dünkll talimler mektepli 

lı,fın ıj.mdi yeni bir devri laace
riye "dönma, olm.tW l&ım gelma 
miydi? Fakat hepimiz biliyoruz ki 
İf böyle delil/ 

Geçenlerde C..lôl Nuri bey efen· 
di "Heyecan,, urlevhalı bir maka
lesiM ıu ıatırlarla 00,1.ıyordu: 

kızların bu sene 
de çok muvaf
fak olncakları-

"Etkbiyat anık milletleri tMyiç 
etmiyor.,, 

Bu nevi umumi hDkil .JMr ne de
receye kadar dogrudur? Bu, muh· 
terem mütefekkirden ayma öpe· 

nı pek iyi gös-
terdi. ~~~~~~~ 

nilecek bir noktadır . .ı4.Al mea'eleye 
gelince, böyle geniı bir huküm 
i.stihracına müıait beşeri bir Va.ıi
yetin mevcut oldutundan ıilphelifis. 

~r, Kumar gibi inaaııl&lm 
öıedlınbel'i tanıdığl kuvvetli bir 
heyecan menbaıdır. Eıki A.tina w 
Romadan .zamammu:a intihal eckn 
lıevkeltı~ fCJhaerleri ycdnu Ü. 
lala ve pelılliıHm hqlcelWidir. O'le· 

Cuma pnü yapalacak mek
tepHler ideıan bayramına iştirak 
edecek kt ~ktepleri talebesi 
dün T~ .ıtadyomuada top
lanmaılaf _ , .... lıveçli mutahassıs 
Matmazel Nermanin idaresinde 
terbiyei bedeniye hareketleri 
yapllllflardır. 

Hankita bini mlltecavi:ı: talebe mpiya meydanında iyi koıa.rı, iyi 
dük veya mısrak atan, iyi gi.Ue
ıen gencin alnı, en büyük 14irler 
ve m ,anlı kahramanlannlCi gibi 

iştirak etmit ve pyana dikkat 1 talimleri, bu aenelci idman bay· 
bir intizamla harakit yapmış· ramında da, geçen aene oldup 

defne yapraklarıyla çevrilir ı·e 
mum/fer vücudu mermer veya 
llUIÇ İçi~ ~lfrilirdi. lyi 

~"fi:.:.:: = 1Tır<':ı 
horos veya koyunıuıiine mil· 
llWİ olmanu,ıır. Fakat bu a,.... 
hayvan için oldulu gibi, İINall 
için de adalenin gençligi llllUIM
ıincedir. Conaon, Ce.fri w Kar· 
~nıiyeyi tinu.U kim hatırlıyor? 
Halblılri daha dün, Pariaıe al-
miıı bir polonyalı ftJİr namma 
mua.uam meraıimle bir abit:M di
kildi. Demek samanımı.eda Ml4 
f(lir ve ediplere ~keller clilciliyor. 

Malcinaya gelirit:e, o, Merihten 
küreki.R inmif bir dtııman delil· 
dir ki, imanı luır türlü manevi 
fasiletlerinJen ıoyarak, onu diş 
" mideden ibaret bir canavar 
haline getir.in. lruCJn, daha u 
çalıırnak, daha as yorulmak ve 
manevi sevklere de hwretmek üzre 
daha çok boı zaman kazanmak 
için riıakirıayı icat etmiftir. Za
manımızda bUyük merkaleri dol· 
duran milyonlarca i§si: amele, 
makinanın azat ettiği e1irlerdir. 
Bunlar, sU.fli yorgunluklardan kur· 
tulmuı mes'ut bir insanlığın ilk 
habercileridir. Makına bunliırı bu
lürı ipi: ve 'belki de aç bırakıyor, 
fakat yarm mes'ut edecek. Maki· 
na, mülumdisin he1apla yaptığı 
makina • Yani kaaıtan fırıldak 
delil! 

Eaki H yeni biltün bediiyat
çılara göre, aan'at eşerleri, maddi 
hayat İli.erindu amn/abilmif bİI' 
fcwliyet fasla.aı.nın mahsulleridir. 
Eaki Yunaniıtanda blly/1/c bir aan'· 
at medeniydi vüeuda geldüe, bu· 
nu YunanUer ıll/U iılerde kullan
dıkları emwre borçluduJ-Uır. Esir
ler, dağda, tarlada çalıızr; efen· 
diler ıelıirde ıiir söyler, heykel 
yontar, mobet kurardı. 

Zamammısııı IWlP.si makinadır . 

lardır. Cuma gll D ü yapı· 
lacak bayramın çok mükemmel 
olacağı muhakkaktır. 

Mektepli banımJann dGnkü 

Bitaraflar gittiler. 
Nebil beyde bugün 

gidiyorl.ar. 
Ankarada cere1an etmekte 

olan Türk· Yunan müzakeratının 
ihtiliflı nolcatında hakemlik va
zifesi yapacak olan M.M. komis
yonu bitaraf azalarından M. Ri
vas. M. Holıtat ve komisyon 
umumi katibi M. Simon dün ak
şam Ankaraya gitmişlerdir. Bi· 
taraf balarla beraber mübadele 
heyetimiz müşavirlerinden Mıt
hat bey de Ankaraya gitmiştir. 

Müzakerata iştiraki mukarrer 
olan ikinci murahhasımız Nebil 
B. bugünki trenle A nkaraya gi• 
decektir. 

BW 8/lnden gl1ııe asaletaiz '°ba· 
14ınala.rdan kiırtarıyor ve ruh ve 
sekdyı 1aTOıı baglan çözüyor. El 

yasmaa kitap devrinde edebiyatın B u r 
5 

a d a k 
1
• 

bu günden f~la halk arasında 

müntefir ol.dıığu iddia edilebilir mi? muhakeme 
Matbaanın günden güne ıehô.mülü, 
okum.alc ihtiyacının kütlekr arasın-
daki iııkifafına alfedileme~e, ney· Bursa 13 [Hususi) 
le isah edılebilir? Medeni diınya- Mahkeme nakza· ittiha et· 
da harpten .onraki k~ 8'Jtıfı, diğ. · h ti b ·· 
herpten eı,ftki mıııırı bin muline me 1 cı e e, ugun m uha-
çıkm..,ıır. Ki.tapç_ılık ancah wma- keme yapılmadı. 
nımı:da büytık bir ticaret ,aklini Hey'eti hakime e@k i karar 
almı"'1'. Bu okuma iıtilaa~ı 1aye- mucibince Gökbayrakeı Ce
sind&dir ki, en kötü yazılar bile mal ile lsmnil ve Sabri Ki· 
şimdi kita~çı camekanlarındt;ı~ hiç milin idamlarında ve Jaz Ali 
olrnaaıa ilii, Dç gün yer bulabılıyor. ·ı ı· H 

II e- ev ıya ocanın ahışar •r 
Ahmet aşim 1 wahkurnıj etlerinde ısrar cttı. 

gibi ~üyük bir muvaffakiyet gös
terceklerini ifade den bir inti
zam ve mükemmeliyetle cereyan 
etmiştir. 

lngiliz liras1 dün 
1005, 50 kuru§a 

kadar çıktı. 
Ingiliz lirası dün 1005, SO 

kuruşa kada ç· m1ş ve mtlhim 
bir farkla 1000,25 kuruşta ka· 
panmıttır. Dün borsada hararetli 
muamele yapı!maınıştır. Vaziyete 
vakıf zevatın fikrine nazaran 
Ste~ .. lin ni~ayet bir hafta içinde 
tabu haddıne inecektir. 

Batan bir vapur 
Paris, 12 [A.A] 

• .Par is· Midi gazetesi Berlindea 
ıstıhbar ediyor: 

Gazeteler bir seneden beri 
F enlandiyanın şimali şarki sahil
lerinde kaybolmuş olan (Scharu
grn) namındaki Alman vapurunun 
batmamış oldugıınu yazmaktadır. 
Buzlar arasında ma 'sur kalmıı 
olan bu vapur yerliler tarafından 
yağ~1a edilmiş taifesi esir ve 
hapsolunmuştur. içlerinden kaç
mağa muvaffak o!an biri Alman
yanm Tromsoe deki konsolosuna 
keyfiyetnten haberdar etmiştir. 
Leningrattaki Alman konıolom 
tahlcik ta başlamıştır. 



ller gün bir ,..,..,. 

Bizde ve ODi a: 
Gazete 

-·-da i tel»li .. W.cluı ·8-i s,ôcMl,ooo ldtl o1nı,-. Her.,.. 
ntlda ele g6ndereceliais JUl
lara buua•ı alaileleria IMr 
türl6 b....- açalıbr. 

Bu suretle IMr k• o pzeteJi 
obr; .. laiç bir ldmae glceamu. 
S.tq artar. o gibi matbuat Wr 
mı. halkla ıueteleri olmaktan 
zi,adffl ile çekinirt•. Nepfyat• 
ta • ....ı. yeri tutaa 81C19ll 
tualardar: Bir otobüla ........ 
Jll:llİ petrol laameai patla..,: 
6 ldfi ölmit, 14 W,i ,...a1u ..... 
Gazete tahkik ediyor. Şemea
döferler lçia bir kanun Ye nizam 
varken otobüsler için neden ah· 
kim olmuın? Derlaal m(ieadele
ye giriıiyor, halkı böyle bir hacli
aenin tekerriiJüııden bilaaldda 
kurtarıyor. 

Polia ıulmediyonaUf. Seri bir 
tall.W. Hlldmetia uari dlk
bb eelbedillpr; polis .......... .... ,.. 

Şehir c1a1am.de fabrikalar ,... 
,........ Duman ........... 
lla~ Hbatlana ..... 
nu clokanacalc. Binalan braıta
cak. itte ~ ..ıc.le .-iai. He
le hayat pô&hlıfı, lplıbk... ban
lar '-ilaca metnllyet aemial.t
dlr. Her nm~ 1aa1ka bir Waaet 
Yarclar, Faidell laer ..ıa..t bu 
alühlerde ~ Jerİ•dedir. • 
gldlf)e halk lflere lttlralc edf7or, 
teaewlr ediyor. 

lmdi .... hlyle,...ttilerle ............ _ ......... ..... 
telllilıi wrip .. wha ...... 
- mimldln detiWir. Halı .. 
uteyi almata aec._..... tilki 
o ....... faidelidir. 

WUterec1e •Fı.nei.ı r-... 
di7e '\~ .~ ~tui vv. Her 
p~ aldbi bun• almakla mlkel-
ltftlr. 1Jra ~ alban W1 p1,..... • .... .,. ..... 

- Kaç muhanlrl wr, b• ml
.U? 1100. 

-~--- ......... ............. ? 2.000.000 ,... 
u .... (nwl bilAlllO). 

AtlliltJa •B...mı Worlod. • Demek ki IMa •* ....... -·--"'* ... '• ..... _... ~ ~ldlr~ Wa ... •w.Meml• lt.arlç olwWr ele p1Mtec1Ua.ın aw ... _... ............. ..,1 •• ~-
Kidru• ..... ..n. ldfldlr. .....,-1111ct. ir. Bir ... ...., ı- ,..... .. .,.. llra • ltıe,wk 

Uaubnayum ld ba ... .,.. .......... 75.000 ..... ,.,. 
bir .-kezcle çam~ ~ ohir. c•LAL NU ..... _... adıkl,hü hlrl..-le , _________ _ 

....... itte. -.da .... 
edi,oıi Şebria iktiadiyatı .. 
.._ ~diyormUfo ~ ... 
ı•iıiae P.re ba yeni alüfe tlea
retlı& dtiilemlllM •Mp ola
M sı 

Afim lmrilerim ....... 
Yeli ıazete haDtl liyut Y!! 
~ wleki t.-.ı edıılll? 
!l.t:ı ... ...ıe1ı: ye •ubebi... 
qilı ancat 6ç farbdan ~ 
••••• meJlebe mala~ ,..a•. 

&Uma Daily Mail ne ,.,... 
~·" llu ~erde lasiltrede inli· 
.... .-.k. Gazete iç farlcaya 

-l@!JUI, ın !!frUcan: 6 
Anine Lapln 

Kapalı oda 
Y-: 

•urlc• ...,,,.ne 
,,at ODUD artık her teJİ 

..... ek, her eyi anlal08k ihti. 
ya ..... yakı ordu. Hayatmın bu 
b..ı.k ka fı iaıı tenevvtir 
.... idi. 

~leyecekleri IÖlleriD ... 
__., .. teJdea 

...... JeıomJe hftaan iaticwp 

..... prekti. 
•mu bpıca bl~ bul
..._ ile gaete obyorlanh: 

Efeadnn. havadWer fej
S .. t.erlilı: vUllUff 

.N8811P 
ı lik illa ediliyor, 

dl:Jlll-. a cak beJunameler 

Romanya 1eyahatı 
Hima,.ı etlal cemiyeti Btik· 

... bir ..,... tertip Mınlftl. 

.... kadar wak 70 kiti ... 
ncaat etmiftir. Aa..tolucla barif. 
tea de ratbet ...... Fakat ... 
yallllta -- anmwla .. , .... 
-•Mdtllllywkmda ....... 
.. ba Myahattan ce.1,-. bir 
kir ..... yacall ............ .. 
tetebbünea ~ ~. 
Netice ba a'°' 15 İlle bcllır bel
li °'"91r.br. 

Paul ~ alda, telgn8aa 
glıs .-Mil 

- Ba itler da.ur dedi. 
- Pek dwl_,. bewmiyor 

efmeim. Almanlar düa dan bir 
istaqun biDaeı ile bir köpriJfl 
berhava ettiler. 

Paul artık bulan dial_. 
yordu bile •• 

- Jerom, biliyor .. .._ ... 
daa ve ben kapalı odaya litdila. 

Jeromla kamı oturıt-'1 u 
yerde sıçradılar. Kapalı odaya 
girmek onlara bir cQıillD pi 
pbdfl. 

JaomukanaR 
1aaa.-: 

- Aman, ne yaptmıs, dedi. 

-- dıa: - Ben anahtarua kilMIW 
koma pderuıi dedi. 

- .... fakat OD analatm 
din bile ftrmitti. 

Paul, ~kilerin 11tkm
hkllanı ehemmıyet vermeden 
eoıdu: 

Eınaf hüviyet 
cüzdam alacak 

lzmire gönderilen 
komünistler 

Bllia ·ıa+· •••111p W.. Evelld t6a Glloı-ıl .-~ 
d...., cemiyetlere müracaat ile lzmire bet komGniat daha 
ect.ek bir ffl ..m.de bilYiyıt pderilmiftia:. Dualar tUlll .. 
•et.lan almtaluı wbuıt lm· marlmındu Saclla. maldnllt FJ. 
famuttır. Bu bld.,e rl•yet etml· nyfm, ru• tabaasındu Koço, 
J• -.af tiddetle tec:Dye edile- titüa ameluindH ltkodralı Tro-
oektlr. eki, Melmet, komilyogca lzakbr. 

llalf clldan ., ... ı~ Mamualar haklanlıda lcailen 
bera'* llW r..,..e._.. ele tevkif mbekkerelile bapiıbaaeye 
ibaal ebDit balullaealdar.. ıinderilmitlerdir. 

Şehrimizde korüaiıt tabkika-
~ tw .... oc1 .. ..__zat 

CllkbaLçesı bey de lzmire gitmiftir. 

Glllaane pulunda bir çocuk H••rlfte 
bahçeıi yaj>ılmap bqlandapu -
yazmııbk:. Bu b&hçe _için lizı.m Ak.alliyet mekteplerinde 
ıelen te~kikat icra edilmektedar: Maanf idarai bilumum ecnebi 
Bahçe_ llilaayet 12 yqına kadarlü ve alcalliyet mekteplerine yeni 
çocuWara ~ ~ ve ço. bir tamim ,llndermiftir. BU ta
culdar ancak Yelilerile beraber mimde Tlrlderla miltt ve cllal 
aelip oyna,abileeeWerdir. •ı.- ba,........._ mwla ya.,.._ 
a. rc..ı. etlwıl.ı, alaaoaklar, tatıhrl. .. tlbi mabaüarla 
tahbravaalar v, L balmaacaktuı. ,apaJ4ıtmı •hamh• hir oeclvel 

Köprü duNJ;n ww. hildirihwi teWlt .._ 
Galata kaprWniin d•hala- •utbn'· 

.... tamirab fimcll,a be* Şikayet eden talebe 

.,......._.. mat-la i .. ecn. &uı -~ı. taWM.•• 
liJOrdu. Ba seaed• itibar• h• hali bir fl~ beldmd. 
...... llaprGler idanlW• la· dofrudala dotraP wekllete ..... 
alllarmcla tamir olawıaldıır. Ki- ..-at etzaeleri dotra f6rllme-
pıl ........... laalll.; .... .. .. talelae tara1a.a..,.,.. 
200 w. lira talllil.t .......... -- ... luti bir PlJ9tia 

Ekmek narhı nftll mektep mlclGrliil-, 
~aeti elnMk ve ta.... bilallara llWif •üdlrlli6ae. 

al&p bir hafta taüddetle uwt daha ~ tıU.tlrde wıif 
,.ı fW -,...,.. S.. ~ emialifiae .aracut .tmelerl, 
na .mek fiab 16.JO w ..._. nllllete btiyea tikl,etta ı.. 
- .. l'J,30 ... ........ bnrllttlnlmlfbr. 

Sanayi rbabıDJQ muamele vergisi 
ve aldıklan prim. 

•• ,. hlrUliDln dinkti içtimaı 
s-,1 Mı111i dla hlr ""9• DWI iflmA wJI eıhlbı 

aktt.....,. lktilat ffklleti tepiJQ -11 vuiJederinin hiç ıe ıaleait 
w1' kanuaa wilainQI fabrika. •• .., ... , Otri ..._. ba ,.... 
tollıua " 5 pıta ~ am kendileriudm almmamallDI 
Fddbtorlar da 1ı1a11Je ftkllet,. .O,lemifleıdlr. 
• " 6 ...... yergili "'* BtlkGmet ha eeae 1111&yicileıe 
meabmtJetiadm. Y. 7 prim verecektir. Buau Y. 

8a itibarla ..diki yGlde hlra biri pçea lllleki Yergi borcuna 
librlbtorlaı; taraluadan llllktme&e ••beap edlldi&i ve Y. 6 w da bu 
lenl,.a llaa l'l•ekt.ıir. eeneki Yerpye kaqabk tutuldup 

fahribtorlardu ._Iİ iMi takdirde keııdileriııin hlldmete 
~ bir faıtı ....._ tenlfe et· biç burcna kalmayacakbr. 
modikleriaclem maliye tablil ...- • oek1iD kabull için blke•t 
leri ha gihiltr vkk .... - ~ awdiade tıııbbtilaa ....... bıar 
.... "-tla••· 'ferilmittir. 

0 
• k • • d _,A. T-..&.:• -I JU1Dl ae •an e .. ._ ~- en.-

.. da cenup Tilayetlerine gittiler. 
Artlk Pa.ı Mbbta ~ 

-· Çlakl • ._ ı.. 19 -Eylaıde 
6ldlrlllalt&L 

- .... buıadm De bdu 

~- 7 kOometıe ..... 
'.. 'L - ffadadma 6telinde " ~ 
,-1nmda Wr ıı..n köyt Jak w 

-lwt ...... Elnoout 
kıeelw•.. • -B.._. gitlttk it111 ._ 
Wr-,o& varmf 

- Ewt. lllidm ,.._ 1Q1wJea 
pı. bir keGI ~ ...-. 

- Bilim puba iPlea mi? 
- Evet efendim. 
- Yani 111 ormanın içinden.. 
- Elhette. • 
Artık laakıkat Paul için el ele 

taıbllacak Wr bale aelalltti. Bir 
-1 daha luıdm 

- ICantee ptoda otuıdutı iki 
ay ifinde bir kaç gfln tapyyip 
etmedı mi? 

Tavuklar nasıl 
götürülecek? 

TaYUk, Wncli, pifft sibi hay· 
.anatm ayaklarından udarak 
.-idi sabdai belediye talimat
•m8*e matayirchr. 

Halbald bu kaideye riayet 
edilmiyerek bu ıibi hayvanat ba· 
caldanaclan tutularak naldodiJ. 
mektcdir Emanet ba gibi llar
vanatı bu ıuretle götiırecelder
dea nakdi eeaa alacakbr. Ke~ 
fi,.t ubdai belediye memar
laklanaa teblit edilmiftir. 

NOtelerrllı 
Tıbbiyelileri tebrik 
Tıbbiyelalerin bayramı mllna-

1ebetiltVf»qvekil pafll hazreti• 
rinden atideki telgraf gelmiıtir: 

•ı.tanbul Haydarpa.-da Tıp
talehe cemiyetine : 

V arhta pk kıymetli, hbmeti 
Vole cleierli olan bbbiyemisia al
zide taleb..U.la bayramlanaa 
t Je kutlalanm efeadia .• 

Bat Yekti Iemet 

Hacı Adil bey 
Tlt&a inhilar iduell meclilİ 

idare nili Hacı Adil B. mlabil 
ola Tilrk-,__ hakem malı· 
kemul azalafına tayin edilmiftir. 

V aqovadan gelenler 
Lehiltala hariciye nezareti prk 

itleri mldOrG ile VU'foftda çıba 
• Mesa191' Poloaaiı • gazeteli 
malwrirleriacle M. Andere baza 
tahkikatta buıu-ak ....... 
rlmize ,.ı.qierdir. Bir lld .... 
bclar Ankarayada @idMektm, 

Seyyahlar gitti 
Dd r6a evvel (Moeta ciriltıt) 

ftpariJI• .. larimlze 500 

"Çôcuk bakımı 
-6-

.A'r•• ..,,.... -~ffl~MM!lrl9'~1l11Jİllll 
fileler halinde şehrimizde gez· 
miflerdir. Bu meyaada MJPh
lard• bir laamı 4aıllftlaunau
•uzu, müzeleri. Alman llfaret .. 
hanesini ziyaret ..... .... 
lmmı ela Botaziçiacle t•ezzüla 
ppmqlarch. Alman 1e11ahlan 
dOallq ... ,.. ............. 
ketlerine a ... t etmitlerdir. 

Gayri mübadillere tevziat 
Ga,.t mtlbadlDere tevziat ko

miayoau düa içtima ederek ... 
zabratta buluamut. lla meyan
da ma&VU&J& tabi olmaya p· 
,n mlbadlUore yapılacak ikllacl 
tevziat liatealni batik etmiftlr. 
KomllJOn ikinci partiye dalall 
bulunan )'ÜZ kifiyi aektupl•la 
claftl ettitlnd• iltlblrak ahip
lerlada bir laaau müracaata ba
tl••tlardar. 

Dit• tuaftaa tevaiat İfİDİD da
laa 6'11l ve iDtiumla t.dYiri 
için cemlJet taraf.ada teYliat 
lmmi.,..... ~ t.tldl ... 
... blro da ite baıladalfbr • 

-Hapr, kontes ptodan, parktan, 
ormaııdaD çıkmamıtb. 

- demek ki, ormandan biç 
çıkmıyordu. 

- Koat hemen hergfln ~le
._ IODn Kom.yiy. .pteNi; .. 

bt--m~---D-diprı C!knwich. 
Paal arbk lJlmı~ ölren· 

mitti- Jeromla &rısınm bu ıaaıı .. 
riDdm ne mUllh•lara kapılaeak· 
larmı heuba bile katmayl.rak, o-
~çıktı. 

Kendilini IOll bir delilbı de 
bqWDda bnlunacagma ıGpbeei 
blmamıtta. ŞatoYJ dOndfl. Yemek 
•maıı bimrur bnaı ile kartı 
kaqıya plmek ıztrabmı bbal 
etti. 

Fakat ~nautm hUietefei, 
madımm rahatsız oldupnu ve 
yemeğe aelemeyecepıi IÖ ı -eli. 

Paul anladı ki. bna bir u 
yallUl)kaJmak oı B•enah)h 
ya İki eaat sonra 
tekrar ı odaya girdi, me, um . 



Af ve te'cil llngilteredellOsenedeniz 
kanunu İJıtihahat altında 

Ankara, 13 [A.A] 
B. M. Mecliainin bupnkil içti-

ftaıııda kab.1 edilaa Ye kaba
•etlerin affı ve buı cürümleria 
ta ibat ve cezalarının tecili hak· 
lındaki kanua bervethi zirdir: 

Madde 1- Umumi ve huauıi 
~unlarda yualı kabahat era
~~den mazaua ve yahut Jiyabın· 
'l4l veya vicalımd& mabkOm ol
aaılar affedilmiıtir. 

2 - Tnrk cua kaauaunua 
dcinci kitabınm birinci babuaın 
~~ fubnda yazıla vatan aley· 
.~ ve ikinci faıbnda yazılı 
~~_!'iet kuvvetleri aleyhine ve 
~CÜ babıaın bqinci faıhnda 
1'lılı ima.lar, hatipler vaizler
.. rulwai ntlalere mlteallik nı 

inci babmm birinci fulının 
inci mabdeıinde yazılı suçlar 

._ ikinci faılmda yazdı, cürüm 
8'.ı içia cemiyet tqkil edenlere 
'te 8 iad babının biriaci faslında 
~~li cebre• ına geçen ve ldl
'l'lltleri battan çıkaran ve iffete 
~vüz edenlere ve ikinci faılın· 
~-yuıh im ve kadın nı erkek 
~ranlara Ye betinci fasılda ya· 
~ı zinaya ve dokuzuncu babının 

l 
S inci maddesindeki ıuç hariç 

' llaak üzre adam öldürmete ve 
°'1lblaa babımn ikinci fulmCla )'•· 
t.dı yatma Ye 7ol keımek ve 
~ın bldırmap mtitedalr cü-
1ihaaıerle eski ceza kanununun 
..._da Jazı1ı faıillar ve madde
lere uyu clrlmler müsteına ol-
'-alt iizre diler cürilmlerdea mu• 
~ veya giyahmda yahut vica
qlllda mabk6m olanlann halda
l'llıdaki takibatm iam Ye hilkl
-.&erinin infazı tecU eclllllliıtir. 

3 - Memartarm memmiyet 
•azueıerine mflteallik i§ledikleri 
tihiimierle efradı askeri yenin 
'8kerlik vazife veya sıfatların· 
4-a ıafitevellit cürümleri te· 

J~IMMf&ıl·, dir. 
ı, mala ve cana kar-

11 vuku Lulaa tasaddi ve taaı:
l'tız üzerine adam öld6rü}!te ka· 
lluni esbabı mahaffefe ile ve 
)a ırza'mala ve cana kartı it
~ııen cürümlerde eaki ceza ka· 
'llııuna göre fer' an zimethal 
're ttlrk ceza kanununa göre 
Jii"iki cürüm sayılarak asıl fa· 
q;erden daha hafif bir ceza 

. L _ mahkam olmue ve ya aynı 
,~1ep ve suretlerle mahkGm 

;t~caklardan cealanıun içte 
~'irini bitirenlerin geri kalan 
~lan tecil olunur. şapka~ 
i~e ederek devletin emniyeti 

• 

0

Yesini ihWden dolayı es
ve yeni ceııa kaunlanmn 

:.fıS:.'~ı
0

Üıci bablarııwı ikinci fasıl· 
._L nda yazılı hükümlere göre 
~hk.am olanların bakiyei cer.a· 
• te'cil olunmuşiur. 
~ı:.. S - Buauai kanunlarda ya
;:' tazminat kabilinden olan 
~ta cezalan te'cil etabi değidir. 
, ~ - Evvelce neıredilmiş olan 
~. kanunlanndaa istifade ede
~en, te'cil müddeti içinde 
~ bir cürüm itleyen ve mez· 
L:-- kanunlar hükümlerine g&re 
""' iki cürümdea dolayı takibat 
~ muhakemeleri icra lalın
~ olanlar veyahut mahkUm 

d
7
ealer te'cilden istifade edemez 

L_:.- Te'cilden istifade edenler 
~aruıdald takibat ve muhake
:-tın icruını talep ederlene 
:::ı olmayarak tahkikat ve 

~ ""':!:i:.. a:-· ~~ 
---~~İD htlkmü 1239 Ye 1316 
~~ te'cil kanunlarına da ..-

'-r 8 - Me•kuf olmayan maznun· 
~ bu kanunun neıri tarihinden 
.:. llleıvkuf maznunlarla mahkum· 
)l tahliyeleri tarihinden itibaren 
lci Ptıldan cürüm veya baklannda· 
-. hillcmün tabi oldutu müruru -:an ınüddetinia yamı içinde: 
~ •eYiden veya daha alil' ce
lefi mGatelzim bir cüriim itledik· 
-- ıc::"clircle ha1clannda tıirk ce 
~ ununun memnu fiiller ile 
L.~-!~ içtimaı haldcmdalci hü· 
"''llllletj tatbik olunur. 
eli v.._daki müddetler içinde 
~~!İlci hir c&rüm itlemeyenler 
~ cürümlerini işlememif 
11ıol!t ... i. Kanun ne,ri tarihinden 
-u ~erdir. 

Lem a, 12 [A.AJ 
'tntilaap möoadelGai fiddotlea· 

mİftİT. 5 nazır işsblik IMHleaİ• 
ni halledebileceğini iddia eden 
M. Lloyd George ua beyanatına 
kartı ufak bir risale neıretmİ§· 
lerdir. Hazinenin bir muhtıralı 
liberallerin tanzim etmİ§ olduk· 
ları projelerin İngiliz mükellef· 
lerine llakal 125 milyon İngiliz 
lırasına malolacağmı beyan et· 
mektedir. 

Londra, ı;_(A.A] 
intihabat mücadelesi hararet· 

lenmiıtir. Gece gündüz aon derece 
faaliyet sarfına, bir çok itleri bir
den görmele mecbur olan siyul 
fırkalar liderlerinin vazifeleri pek 
ağırdır. M. Baldwin dün worces
tenhire de kiin olan Bewdly inti· 
hap dairesini ziyaret etmiş ve 
orada resmen muhafazakir nam· 
zeti olarak gösterildiıcten ve bü· 
ytik bir mitingte bir nutuk irat 
ettikte• soara garht lngiltereye 
gitmek üzre trene binmiştir. Mu· 
maileyb, orada muhtelif şehirler· 
de yedi ve ya sekiz büyük içtima· 
da nutuk irat etmek mecburiye
tindedir. Bu da mumaileyhin mii· 
temadiyen seyahat etmesini icap 
ettirecektir. Bu seyahatin ikma· 
linden sonra M. Baldwin, Site 
muntahiplerinden mürekkep bir 
hey' et huzurunda nutuk söylemek 
üzre Londraya gelece~tir. 

M. Hamur Makdonald, ~ 
nama~ni kQymuş olduğu Sea· 
ham intihap dairesinde tarafta~ 
larına mtal>eıı bir nutuk ırat 
eclecek •• 80IU'8 İskoçyada aeya· 
mta Çlbcaktır. 

Son günlerde Gal memleke
tinin hemen hemen her tarafın· 
da akdedilmiş olan bir sürü mi· 
tinglerde nutuklar irat etmiş bu· 
lunan M. Lloyd george yarın Lon· 

drad&ı.Jt~ ~r •-,a:m· LODS vo ınvardak 
munta&iplerine seyasetillİ tethir 
ve tasrill edecektir. Bunu müte
akip hemen Gal memleketindeki 
İntihap dairesine gidecek ve or. 
dan Gardiff ve Swansea ya azi. 
met eyleyecek ir. 

Lordlar kamarumın mücade
leye ittirak eden mflteba~ 
izası meyanında Lord Birkenhead 
ile Grey yi likretmek icap eder. 

Londra, 12 (A.A) 
Bqvekil M. Baldwinin, kendi 

intihap dairesinde nqredilmif 
olan intihap programı, hali hazır
daki muhaf•1.1klr hüldlmetin faa· 
Uyetini bütfhı teferrilatı ile izah 
ve teşrih eden ve tekrar iktidar 
mevkiine ğeldıği zaman istihsaline 
çalışa~ gayeleri gösteren uzım 
bir vesiltadıt. 

Program, harici Sİ) aset hak· 
kında sulhun takviyes · ve tahdidi 
teslihatm tahakkuk sahasına isali 
hususlarmın bu mühim faaliyet 
sahasında muha&zakir kabinenin 
takip etmiı olduğu havlıca gayc
lerı te§kil eylemi§ bulundugunu 
beyan etmekte ve Lokarno ve 
Paris yani ( Kelloğ • Briand ) mi· 
saklan gibi ıümul ve ehemmıyeti 
fevkallde olan misaklar n nkdı 
sayesinde beynelmilel vaziyette 
husule gelen salihın Ingıltereyi 
hali hazırda idare etm kte olan 
ricalin tahdidi teslihat yolunda 
daha bir takım yeni erakkiyat 
vücuda geleceğini kemali emni· 
yetle tahmin ve ümit etmelerine 
mü9ai t olduğunu ili ve eylemek· 
tedir. t _ 

Gene bu hususta program, ıo· 
gilterenin kendi s lililannı bizzat 
kendi isteğiyle ilkolarak tahdid 
etmek ıutetile bütün dünyaya 
bir den ve mit oldujunu ve hu 
nun netıcesinde askeri masarifin 
mühim mikd21rda 87.&lmış bulun· 
duğunu ve bu masarifin kara 
kuvvetlerinın mücadele vasıtala· 
nnı bqtan &flliıya asrilqtirmek 
zarureti mevC\lt olmuma ralm• 
tenkis edildilini beyan etmekte-
dir. . 

Progaal!Jr bunu miiteakıp in· 
kipfı mubafuakir fırka tafalm· 
dan takie ve tath"k ediln:ıit olan 
harici sıyasetiıı sas noktuım 
tefki1 etmekt:e bulunan cemiyeti 
akvamın beynelmilel ıııünueha· 

Loacll'a, 13 [A.A] 
10 .... deaizin albnde kalDUf 

olen 25 bin tonluk Seydlitz 
nam111dald Alman kruvazörü, 
Scapa Flow da ytizdürülmüftiir. 
Gemi lr.aru havra ithal edilmek 
üzre F orth karfezlne çekilmiştir. 

Yeni bir ihtira 
Loadra, 13 [A.A] 

Futwood açıklannda bir al• 
tin tecrllbeleri icra edilmiıtir • 
Bu alet, nekadar derinlikte olu· 
rsa olsun balık ıürülerinin bu
lunduklan mevkii ve ciheti hare
ketlerini riyazi bir kat'iyetle ta· 
yin etmektedir. Bu suretle ba· 
hkçılar, bazen semeretiz kalan 
talıarriyattan ve boıona intizar
larclan kurtulmuş olacaklardır. 

Atindaa komünistler 
Atina, 13 [AA] 

Nlmayiı yapmap blkıfall 
komünistler datıblllllf n içlerin· 
den bazılan te•kif edllmiftir. Da· 
hiliye nazın komünistlerin hariç
ten aldıldan buı emirlere uya· 
rak kargqalıldar çıbrmak kas
bncfa buJunduklan baklanda hü
ldbaetin delillere malik oldutmm 
beyaa etmiıtir. ---
Paris belediye intihabatı 

Pariı, 12 [A.A] 
Pariı belediye intihabman ae

ticui 111dur: 
Muhafazakarlar 4 (detişildik 

yok), Cümhuriyetciler 19 (üç iza. 
lik kazanmışlardır), Sol cenah 
ct\mhuriyetcileri 22 (değifildik 
• M.. . . . . 

sosya\tıtler 6 (bir IUİılc: kam· 
llUflardır), Sosyalist climhariyet
ciler S (bir balık U,~ler
dir), Müstakil soayalistler 4 (iki 
azalık kaybetmişlerdir), Sosya
liatler 1 (üç iza ık kaybe it
lerdlr), Komlaittler 9 (defilildik 
yok). 

Paris, 13 [A A] 
Gazeteler, intihabatın beledi

yeleria aimuını pek az deji,tir
miı oldupna yazmaktadır. Fır- , 
b gazeteleri, intihabat neticele
rinin kendi fırkalanna müaait 
oldutu mütaliaamda bul11Dmak· 
tadar. 

Viyanada tezahurat 
Viyana, 12 [A.A] 

Muhtelif ıiyui cemiyetler ta• 
rafından tertip edilen alaylar 
evelce kararlathnlmıı olan geçit 
resmini ıükao dahilinde im 
etmişlerdir. Nümayiı iatiyen bir 
kaç komünis tevkif edilmiştir. 

Pariste intihabat 
Parla, 12 [A.A] 

Mütemmim intihabat sükQn 
içinde cereyan etmiş ve saat 18 
de bitmiıtir Yeninden bir ç k 
kims lerin intibaJ>a i~tirak ttik· 
leri ıö ülmüır - --Çin de muharebeler 

Canton. 13 (AA.] 
Samhui de Cuton kuvveti .. 

rile Kwanzai 1'uvvetlerine muza. 
bent eden çın ganbotlan aruaa
cla pddetli mubarebelw olmut
tur. 

tından bahsetmektedir. 
Program, ıu kelimelerle neti

celenmektedir: "Hakarııetin ha-
rict meaaildeki b6tCtıı: maliyeti, 
daima dominyonJarla t.emamen 
itilif ve onlarla sıkı 111rette tefe 
İiki mesai edilmek 111tetiyle Af-

fedilecektir. Bu tepiki mesai, fik· 
rimizce imperatorhak vahdetinin 
bakası ve onUD cihan meclisle.. 
rindeki nflfuzununl muhafaı3n 
için elzemdir. 

ltalyan sefiri! Tatavla dilberi: 6 
S. Orsini 

Barone dün geldi. 
Hariciye wekilimizle Italp 

bq vekili Iİllyor .Muoliai arasa· 
daki müllkatta hazır bolunmak 
ÜEere geçen ay &maya gitmit 
olan ltalya elçiei sinyor Orsini 
Barone dün avdet etmiıtir. ltaJya 
sefiri bugtin Ank.araya giderek 
haşlamakla olan Türk • ltalya ti· 
caret müzakeresinde ham bulu· 
nacakt1r. 

Aldığımız malumata nuaran 
geçen gün şehrimize gelerek 
buradan İtalyan sefareti ticaret 
mümessili M. Foniona ile birlikte 
Ankaraya giden Italyan murah· 
hası M. Karavelle müzakerat et· 
rafında hükumetimizle temasa 
haşlamıştır. Mii7.akerata hükiime
timiz namına Mıstafa Şeref 
beyle hariciye ve iktisat vekilet
lerinden salihiyyettar birer zat 
i§tirak edecektir. 

Mütemmim malumatımıza gö
re Lozanda aktedilen muahede 
müddeti 6 Atustosta biteceğinden 
iki hüktlmet arasında yeni ticaret 
muahedesinin bu müddetten evel 
ilu.an lazım gelmektir. Müzakerat 
~sas itibariyle her iki taraf için 
azami müsaadata mazhar millet 
prensipinden mülhem olacaktır. 

M&zakerat tarakkı ettiktten so
nra teknik mesaili üzerinde 
çalışmak üzere İtalya milli iktisat 
nezaretinden iki murahhas daha 
gelerek ankar ... ıa gidecektir. 

Müsabakamız 

Osman bey 

TOrklyenln en ya. 
k•••klı erk•OI kimdir 

llf)SABAKA KUPONU 

N°3'7 

TOrklyenln en ... 
~mlJ çocuou kimdir 

llOsABilA KUPONU 

N•37 

0 pn, bir nun yortuınma teea

dtif ediyorclu. 
Bey, yortu, ftJ'8 tan•·• .... 

Sodriyt ç.pdı, k•dnlae emirler 
Yerdi. bıtiy.r dedi ki: 

- Pek aM. Bey Efendi. Bea 
•ise tirli dlda memeler, eotuk 
yemekler, rakım, yıemitler ham-
1.nm. Sofrayı da bir bahçe pbi 
eilsleria. Y a1mz, merhamet ediai11, 
bu gece bize isin verinİL 

Bey clflttlndfl. cebinden on lira 
çıbrdı, İhlu etli. Ye, J8ft .. 
- ol11r! detti. 

Barba Satiri pek ,u.eı bir eo&a 
tertip etmitti. Hiç bir ebilt yoktu. 

O gece ev kalabalıktı; Barbanm 
ailesi yoba da yedi genç • erkek. 
kız· Beyi eylendircliler. Gramofon
lar çahnch, tablo vivanlar yapıldı, 
herkeı içti; Bey hepaindeu fada 
içti. 

Herkea yoruldu; en yorgma 
Beydi. Saat, aabahuı üçl. Yorgun, 
perişan bir halde müsafirler dalıl· 
dılar. Fakat, bu kadar ıarhot ol· 
dukları halde dit kiruun ietemeği 
de unutmadılar. Bey zil oma idi. 
Onun için ne •erdiğini bilemedi. 
Fakat ciadaaı büıbildba boşalmıftı. 

HenGs ortalik karuılık. Bey, 
soyunmadan ya~İıa y~lmq. 
Belki, on bet dakika bir agır, ka
buslu, eziyetli uykudan soma ate,e 
ler içinde Bey uyandı. Kalbi fena 
halde t.arpıyor. Harareti çok. Yft· 
mnden seller gibi ter akıyor. Hem 
ayık, hem olğun. 

Sokak bpıeı açıldı Sokratinin 
huauet anahtarı var. Ueulla Beyin 
odama girdi. 

- Y •'8 be SobtiI Ne iyi ettin 
de geldin. G-kteu mi geldin; 
iman mıam. m le.k miım? Y amyo
rum, güzelim, kavruluyoru, ci
cim! Aman bana bir kahve. .. 
limonlu bir kahve. 

Sokrati, Beyi soydu. Yüziintl 
kolonyalı su ile yıkadı, temizledi • 
~ elelr.Mk ....... plfirdf, 
içine ae yirmi damla limon nktı. 
Sokrad, yumUfak elleri ile Beyi 
01&yorda. O b'dar iyi opyoıdu 
ki Bey ayılır gibi oldu. Mtıkifaten 
Sokratiyi buselere gark ediyordu. 
Sokrati yaklaştıkça yaklaştı. Beyin 
kalbi, ispirtonun ve heyecanın te
Iİrİ altında fena halde, marai bir 
halde, tarPıyor. Bu halecam arttır

için ne yapmak lizım? Sobati 
j bu ilmin cahili delildi • 

İapirtoama tesiri, derler ki, nane 
liköri ile llBil olur muş. Bu batıl 
fikir Beyin hoşuna giui. Yeni 
açılan likör fişeai eonmua gelmiş, 
ikiaciai açılmışcı. Sokrati, Beyin 
yatalmm içinde, kendishıi mtlte
madiyea oıuyor, o«uttuıııyor. Bey 
de hareket büyük: Derken Bey 
bip ~k.telİDden birden bire 
ölmes uu"? 

Sopati ~inden ıskonto ettiği, 
hekledili b11 hadise fb:erine biç 
istifini bomıadı. Yalnız öliımtln 
hakiki olup olmadığını anlamak 
utiyor. G&leri fal taşı gibi açılmış, 
Beyin blb"ni dinliyor. Hiç ses 
yok. Bir as sonra ce86din soğuması. 
qudan koptik gelmesi ve gözlerin 

I 
yana kayması büt .. n füpbeleri 
gideni· 

S · b (1a. 
Elektrik fe eri ile mutpağa 

indi. Oradan kömurlü~ geçti. Uç 
çuval kok kömiiriinü nakletti. Bır 
yılın çalı çırpıyı kaldırdı. Oradaki 
maltız ta'1m bldmnca hepsi bir 
buçuk okka eğir ığı geçmeyen ftç 
paketi açtı. B nlilt banknotlar da 

da. tek t ar: da y rinde. Bunları 
aıkı aı göpine rerlettirdi. Y o
bnya ku. Jıfelmede yatak oda
IUDll iki cemını tlkttt, kırmadı. 
Odamn içine de het kulaçlık 
blmea bir ip bıraktı. U8111 uıul 
merdi-..enden indi. Kapıyı kilidedi. 
Sokaklsda eaD cin top oynar. 
Analatan, yol&, bir ıüpribıtiilfile 
bıraktı. Hulı yftrilmemek tlzre 

emae geWi. Her be uyay-. 
kedm:i, ..,........ wı. .... 
~ bir ,.. ..,... 

.hle m..e .,._."":. ... 
nti ,......,.. girdi. Qlya ll'lllJ'lilllıı'IMI .. ._ 

Şafak IM:dL Aaaa 9 Ev halkına birer blave 
Kocuım da, muu 4a, otı
uyandırda. 

- Çabuk ohm, 
Bey it hekler. 

Barba:-Beıyfiac1i .... . 
kadadır. 

Km: - ~bilir ..... . 
kadar içmiftir; 

otlu: - Ve ne kadar Tlmlhı• 
yı~tmıştu'. 

'lw-ba: - KaııJ ayley1e - ,. 
fİD pt, .. ymk, his de -- .. 
gelris. Odayı da bir gtlae1ee .... 
tabaklm yıb, eiteleri sat. ET .. 
gibi ollma. 

Iokoaa I.atiwp hohçmm 9 
lmaa aldı, pUi. Oıekiler ele &111 ı 
te.bamlanmala .......... . 

.... Evia Mr ..Utarı u .... .. 
ki hakkılda danr. Ltinp _.. 
tan aldı, bplJI açu. Yv Jdb 
çıktı. Bey weis. Balbakl hor' rt 
idetidir. Kadın yU)afb. Beyi .... 
bir halde göribıce yere ..... 
P1Dayiamul ( ya Meryemimt ) ..,. 
batırm-ıa koyaLla. •kW .. 
imlandı. Kapıyı çal4h. YaJaa ' 
UUU1da Katingo kapıyı ... 
- cinayet. itte ip, itte, IMk, p•• 
renin camı yok.. • 

Bakbl çıntun KOltadll .... 
ima gönderdiler, Mkbl .. .... 
haber verdi. 

Din geceki davetWer -
edildiler. Tıhlrikat. Sobati ....,_ 
Din gece idamlanw eTde ol= ... 
,tahakkuk etti. yalım clandllell 
bapiae tıktıı.r. On g&n iatiDMkma 
eoma, bir taneü mlteema, lllpll 
tahliye edildiler. Bu bir taDlll ile 
sabıkalı bir edeptismif. .... 
..,- om laeaiacle N:M ıı ... 
etd. Alh1e ......_. ..... 
mahkiim ettiyae de &kl..WnWd 
temyis delilleri ...,.., ,......... 
tehriyealne karar verdi. 

(Bi• .. J 

Hayat pahalıhtı 
ile mücadele 

[ 1 inci sayfadan naalıaı] 

ve ıöriiftiitümüz mateber ta. 
carlann fikrince &atlar • 
yüzde yedi buçuk dlfW. 

Bu gayeye pek kolat:•· 
Şetı.'.emanetinin bir it

tihaz etmesi kifidir. Karana it
tihaz edilditi glnün erteli • 
bun, pirinç, gaz fiatlanncla ba
nun ani tesirini görecebinis. 

Şunsmı dailive edelim ki, bir 
usrdanberi hiç bir mealeketle 
bu •co~tien. lar bl1DM1•*'· 
Hammalhk ta sair meualiyetls 
gilfi hürdür. 

Olmayacak itlerden baUew. 
yoruz. 

Emanet ittihaz edece;i kiclk 
bir karar ile, me,ru, mulük lıilr 
kararla sekiz yüz bin istaabulht
nun ~ü glltdürecelctir ....... 
mallara hitabımaz: 

.ı.... Gölge etme bqb Da • 
istemem! 

Maçta alınanlar galip 
Berlin, 13 [~ 

Dün yapılan Franm• i! 
futbol maçını 50 bia kili 
bir alilca ile takip et .... ir .. 
3 r.te karşı 11 Gol J4•+ • 
retiyle Almanlar kı,.... ık ... 
Jeanne d'Aark baJllllQl 

p..,ı..f2 CAAI 
Milli .Jaat:ae d'A*rke ...... 

Fn•unm her tanı6dcla · -._,. 
edilmiftir. 



~n tefrişi münakasası 
~ idia fe~ JQektebi muhajaat komleyonnn-. 
Taamhan IHJ1'W'1111 zemınden ıttbarerı O, '5 metro irtif~)Hi. 
, __ . 'l!'_... .. ffjj k .plaıtıtt~ ke§f i ,artnamesini görme/t 

u 1ııt mıinakcuaya 11tirak '911 ayısm on. altırıcı, per-
ıe ~ ... ( 11) dJe ,.,.lerin mektepte mıinakıt kwnısyonCI 

m~ •• 

·rmertt· 

Pola Negrinin macenıl8" ı ? 

Emsali"ln Olan kızları nışanlilarıyliı 
gördakçe kıskanırdım. 

b iloyu 929 
NAKm..D 

ıı.u. 991.75 •ı....N. ,,, 
1 Dollr :aos. 1 ,.... ~ 

• Fnl. 160 •• Ka.Ç& .. 
20 Lireti :aıs. ı n.a ..,. ................... 

Bır. hi • b. ..,, 1 ı..,.. .. ,. -~ .... °" gece ç u11:utınam, azız ır oostum a ~ t:ti ::ı1 .! ::::,. : 
tiyatroya gidirordum, yanımızda '" çA.ı: 

• Loaa.lt.1001.'75 ........ fL 

hır gülle patladı ve dostum cansız yuvarlandı. ~~ =-~ 
lfDaoJt. 9.24ı.5(} M 

1 
.. ... 

Hili tayatroda çalışıyordum. 
Almanlar bizi tiyatroları açık 

bulundarmağa ve temsillere de
vam etmeğe mecbar ediyorlardı. 
Bütün sevdiklerimiz bqlarında 
kopan felaket kasırgasının ıid· 
detiyle zebun bir ~de, tatlar 
lzerinde yatarken oynamata 
mecbur tutubyoıduld 

Oyaadıta byatroaun uloaa 
bomboştu. Seyirci IWBIDA tek 
bir Alman sabiti, bir kaç Aı. 
man neferinden bqka kilDIO" 
ler yoktu. Bu bir kaç eyirci ka"" 
ıwnda oynarken, taliin bu acı 
cilvesi karşı$mda avazım çıktıt 
kadar batırmamak için kendi
güç zaptediyordum... Sahnede 
söz ıöylecllii~ o feci dakikalar 
eınumda kulatım yalnız kurfun 
vızıltısı, top gümbürtüsü duyuyo 
rdu. 

Bir pce, hiç unutmam, •. 
Senelerden beri taıud~i•m bir 
erkelin, çok uiz bir dostumun 
refakatinde tiyatroya ıidiyordum. 
Birden, mtlthit bir gümbürtil yeri, 
gölcü sanb, yanımızda, yam ba· 
tımızda bir gülle patladı .•• 

Betbaht dostum eanıız yere 
düttü, 81-_aklanmm ucuna yuvar
landı, Muhtezir baımı kollan· 
mın aruında tutarken kanına bu· 
landıml 

_ luharriri : Pola Negr · 

el ma'-kesi altında ne korkun~ 
bir kuru kafa sakladıtıru düşunup 
itreniriml 

ilk izdivaç ! 
Dk aplamı böyle feci bir tarzda 

kaybettikten 10nraJ bir daha l'9 
bir -"•kit •kadat• ~ 
~ i1itt.aı wım,ud •· 
Sdlci vücudumun bir parçası, 
en hayati bir cm'ü ölmüş gıbi)"" 
di. . 

:a.u. w v • ..,. .. . 
• _ .. _ • .!!!!8 . Allllıiı .... 
>:79........ 66.'75 ...... 

bqlamıftm • ..,.·at aleminde Bdkeelhl.48.SO ......_., 
kuaadıiım muvaffakirete ratm• Gineuet uo.so ......... 
ba1atıuua boş lcaldığuıa hiuettim • ISf'IUU1LAR 

Akraaım olaa kalan nipnh· lti:U~ M. 75 ( 190.,,... 
ı.riyle birlikte ıördütüm zamaa Dtlyua~ 2()5.SO ~ ıtM • ı 
feaa halde laı~yonm. Yaktirle o... Yola 205.50 fı ı.:•~.:, 
beacle sevmemn ve sevihaenm uo:a a 1._ ~ 1908 • 

zevk ve •et' uiai tatlufbm. 1908 hJdlwalll i.* 
Fakat kads b4tim bualan \en· 1908 Teelllıail A& =: ş • • 
dea çaı-., yerine mUftffakiyet l'ABY.fL47 
denaea vahi oyuneata elime ver- ...., .. .,._ T• ı• T_.. tn&I • 
•itti. Halbuki muvaffakiyet bot ı T_...IAJLC.J • a • tr.G.I • 
bir ıeydi, bir çocalun tifirdill TUN& 
tabun köpüpnden balon kadar 
muvakkat ve botlutu dıpndan 
görOlen bir ıeydi ve ••• beni. oya· 
lıyamaıdıl 

itte bu aükOnsuz ve botnut· 
ıaz zam•nımda. bir çok ıeyler 
bekleditim hapttan acıhktan 
baıka 6ir tat almadıpm bir sıra· 
da kont Dombalciye tuadlf et· 
tim. •• 

Bir sır l 
Size ıimdiye ka4iar • 9ılcı 

aldadıtım bir mnmı .a,li,_. 
tim. Kontun boa kar11 alilaam
aı ilk hiuettitim g6n, onun .-.. 
diğim ~ kaybettitim adama çok 
benzediğine llikkat ettim. 

Sim"9ı hana ressam se•tiUmi 

".... Jt.IO lllDID6.aa. -... ı....... n-.a ....... 
o-..a ... 196 ..., .. 

YAPUR DEJllB.YOLV 
........ ~ ıa.so Slpnılar 

"T...-. 11 ~.mi ... Yllpm- llll ...... • 
.ü.D.Y.... ... klmMıi • ••• 1• • .... •. :o• ....... .......... .. .... ,, 
'l'nmYq "l&.71 .... u... ..... 

JUDBN ŞlllJUD.'UllU 
a.ı,.s..., 1"8 ....... "' 
......ÇS-. ............... ... 
....., • 14.IO ....., .. • 'l'lrk....., • ...... ...... ı• 

hatırlatıyordu. Aynı lilOa, aynı ....... Tiıll ' 
anlayıth, rüa Yakın hal. •• &,. I>aB ŞDlOT.tEI 
sen beni de ona en çok cezheclea ır... .... • 61 o hali olclu • "' 

Ba sun.tlt k•di~ ....... ._...., 
Hamt~-.~~ ..... 
ruhuma sahte bir huzur ve sü· 
idin te8'ia ettim. Ha~tta ye
niden aıe.'ut olmak, bip yara· 
lanmı iyi etmek iıriklnı haial 
olduğuna kendimi inandırmak 1

( ·-•• -.-.-•• -.-.-•• -.-._---.-_ ............... )-

iatiyorduml rı.ld Sinema 
'-·······~~ .......... .. 

Çocuk denilecek bir y&tt. bu 
kadar -.,... ...ı talaamınül 

ettim?... Bili falıYPrum 1 ltt 
onun içiadir ki, tiaidi hqatın 
boı .. ylerine kartı derin bir 
nefret duyuyorum... Ben ki ı... 
yatı en çirkin ve müstekreh tek
linde r&rdüm, timdi onan p 

Fakat gün ~tikçe· bu esna
da Berline gitmiı, uıethur rejillör 
Raynhartla birlikte çalıpnap 

-- - - --- - - -- ~ -~ -- - - ----------- -------- - ...... -- - - --- . ----- - -------- ------ - - - ---- -------- --~ -·- - . -· - - - --- --- ---~---#- ~~-~~-- - - --- ------ ---- - - -

T 

değiıtiriniz, sinekleri koğnnuz, fazla 181DRQ 

mahalleri &erinletiııiz.. 
Bôtiln bu eeyler için vantilatör kullanıow. 

A 1iE ,..,,,..,,, ..... ,.,,., VERESiYı 
OLARAK TABDlll BDER 

Metro Han Tünel meydanı: Beyoğlu=Beyazıt: lstı\nbul 

Buz ııanı 
Karaagaç ınüessesatı katibi umumiJi~· 

15K.lnuaqew~" MaY. nihayetine Irada elaa middet zarfmda tiletlcü tatbika konulu 1at Wile9 
maclbince ._.. WAr okkua hel k-.. latllmak lllua pl~b11 ifte' ._... •ım: 
balkın bUla olan ihtiJaclDl arttırllHf olclupildan on bet Mt.,lı n9 ~ilidtn:.: :~N Q 

ta ... k- olunacatı ve bu tarife mucıbincıe tarilli meziGrdeaa itibare• Wiilll~ oltk•~ .. ,·~ 04; kuruta 
.. ta1acap ilin oıu..t~ 

au a~am 
NafitBeyde= 
A1hamrad4:Küfdle Preaıa,. 
Operada : AmBrika 
Melekle ı .41 Beni 
Majikte : ,;..,..,. 
Aeri elaemada:ICaduı iıu6Gnl 
Alemdarda: San mnw 
F~da : Harp N (Jfi Deate 

irap lanı 



.. ıaua.aray -Fener 

Eski bir spor hadisesi 
n sıl tahlil ediliyor. 

Tek da 
10000 

5500 

\io 
8)00 

=' 6500 
8900 
8700 
2100 
5000 
ı 
moooo 
1500 

Buaun aebeplerini, elki ,,.. 
vaziyeti tahlil etmiı bir ıporaa 
ııfab ile anlatmak ilterim • 

Vaziyetin ba pkJi aJmıpnm 
en IMiyük 1ebebi · m~ 
Galatuarayhlana ...,..ucl*• ~ 
lüplerine müaafir tidaleri bile 
•bu adamm baracla ne iti Yar?• 
vehmini verecek ezici bir JÖZ 
hapı11ne alaçak kadar magrur 
ve kendilerım cem"yetin fevkin
de uyu .., .. 1az .. ao .-.biai 
mağlubiyeti ilay•ıy.etlillik :~!.lclri 
eden bir ziliaiy~t~ _. !""..,.,...:•· 
lfte ba tana tefeldriil'üa 1evkile
dir ki Jcevp•ık IÇlll her çareye 
bat ftl'WJOI' .e her f8Y1 mabeh 
~· Galatuuay. Faer 
~ tirkin bir teki alcbla 
~ada datüımeain moda ol· 
dutu ıon bef senenin tarilaini 
tetkilı eclenleria hatıralanm in-
tı"balaa davetaeclerim: Fenerbah· 
çenin büyük sayı farktan ile, 
matlup oldutu maçlarda en kil· 
çtik bir hadile bile zuhur otme-
miftir. 

Fakat Fenerbahte ........ 
tehlikeli ola.., ne ftlat pli· 
biyete yatclapaı~=--e " 
tahYif' ~ fena 
aldbetler ..... ..... Eter 

,. -~Clt ve&.d• ,. 0.,.,,. ~D lal'l
tMJIQIQ DPiikU ftliJft

.... .........., çakma11 
lbım plmez miy~i? GalatAINray· 
blar da, Fenerli rakipleri pbi 
matlubiyeti ıportmeace bir te
vekkülle kabul etmek nezaketiai 
g6ıterebilaeler mu' ele kafmu. 

utıualma komieyon11Ddan 

M nak•-
Kapab 

• 
• 
• 
• 

Aleni 
~b 

Aljıi 

• 
• 
• 
• 
~ 

• 

l lbalai 28-5-929 
Salı Sut 10 

~I~v;_§~._~~ası ~Mart 1929 V~l!l-
DeıdMti taUii (A) hi119li • • 4.432,512,65 ihtiyat akçeleri • .. 314,506,22 
l l"ıllli lttirak mukabili gayri menkallc • • 1,985,8'9,- Vadeli ve vadesiz mevdudat • • 2,782 971 97 
ıca .. ve bublar meYcudu • • 2,558,010,70 Eytam hesabı carisi • • s,s94:534·93 
E••• ve TaWllt ckdaa• • • 49,019,60 Harici mulaabirler • • 59,'1'14:78 
Ga • ....ıculerimiz • • 114,870,80 Muftldrat alacakhlar • • 970 005,30 

ilk hlia munfa • • 90,961,52 Nazım hesaplar • • 20,200;288,47 
J9,6M,99 

.... 51,266,53 
ı.,. mnb bli n\athahat 

Hiıuei iftiralc mubltili 
Müdewer emlik ubf 
Taklitleri 2,200,990,-
Acli ikrua blboluua ..... 14,79'2,~ 
Gayri •eakul mallar 
M•ablli ~ S,650,355,80 

S..eüt elidanı 
Mulatelif temiutb ....... 
IWatelif borçlular 
.... laeaaplar 

• • 

• • 
• • 
• • 
• • t.L 

7,866,138,-

726,471,66 
896,392,93 

t ,001 ,544,34 
20,200.288,47 
49,922,081,67 1. L 49,m,ô81,67 

Emllk ve Eytam Bankuı 
Umum mubuebe mtidttrll 

Zlyıt Tehi• 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbull 
ubesinden: 

............. a .... ttl k çaylr 
1 ~e KOfll mellalli ~ otu 1S.S.9'l9 tarihinde bilmüzayede •••" 

yevmı meıkird& aut OD altacl.: ~akam mlracaat etmeleri. 

• • • 
dtık lD 

tl' darda Gtdfem hatun mahlll t1irb nde baraka 
• Selimi Alı efeadi mabaUeeuıde Karakolhane &Oka da 6'-81 

No. ban 
tl'eküducla Kara Danat pqe m.b.U · Karaca AluDet ead4ellade 68 

No.u. 
U'lködarda Hace Heeııa hatun mabaUe1mcle Pqa liman caddelbıcle 2S 

cedıt No. ana 
Fatihte Kirmuti maballeaillie Emirler bun aaddelincle mektep talıttnda 

iki dttkkln 
Hır aiferif A Hki mahallemıde Hır ıiprif IO a(t11ada 16 o. dUkklıa 

• • • • 12·1•. • 
GUçUk Mıstapapda Molla Jlntıe• 11111.ballainde Şeref ıye aokaimda 36 

No. dUkklQ 
• üç~. M st8ıEıw:- Molla Bu.rev m e GUçUk Mıatapqa cadde-

111nde 98 o. 
Balatta Ta ta minare cüdednde l~l O o. cltlkkln 
Kaımpqeda ICG91tp ~ 1.eaeirlilia a .aCS.mde 165.201 No. dtlkkln 
Uakldard& ÇiaUi mafMlleliade Sili'*' ata IOkalmda 219 No. ıctuklrla 
Balatta 1ahta minue •bellttiade lokal ada 7.9 o. bue 
UIUD ~t Mektep IOkatıada 20 JDtPktQ mıhaUi 
MBddet: 29 ~yı· m Oaıeamba .. .... OD dort baçu&a kadar. 
Ymni ıam mtıddetle ilin -edilen balldJ muharrer emlakin pUulıkla kiraya 

verilDMıiiae &ıcUmeni ıda~ ~ veribntp. Talipler IUIDam'Ji okumak 
H temınat ıta ederek icara ait talepleruP cleriaey.a ., felllek içm ütanbul 
Evk~f mUdınyetinde vakıf akarlar mUdlrlUlüne m raeatlatı illı1 olmıur. 

Evsaf ve m~temllltı bakkuada mattmat ahnak ilteyenler müzayede oda
ııadakl ecri mitil raporuna okuyabilirler. 

Emrili aaefnlke illın 

.A. 

VE iFLAS KANUNU 
Tatbiki v• esba..-mucibeaiyle beraber remi ..weclea iıkti'
ve Cihu lütapuneaı marifetiyle haalWfbr. in• 50 _.cilt 

lili 75 lmıuf . ......,. 15-...... tMlıaltldl ........ _ ..... 
..... 

VILA YET IDARES 
Ba dahi Cihan lattpbanui marifetirle tab' edilmi"'1-. Fiata 15 

kuruftur. Cilı• kitaph••i tab' .. tlikkat eMmubai 

Do 
lOOOO il4 $()()()9 

100 • 1000 
l<XJ " 1500 
100 • 1000 
20 o o 

billl•·~ ederiı, 

Sathk 

c···· 2incllmktlk ~ • .,. malakGma .......... 
......... ..ıa.. .. muw.ı.. nrpr,.... .. ,. &ablliJe ..... Af ... .. ,..,. .... , ............... .. 
ı.e.1'._W K ........ taftfl 9lle,*8 
... .-...ıı .... i .......... .. 
ti oedit 17 ı 1111 • s• lı _,.. 
klbaaa [2&5d ... ...... -
ıo •ı Nl••pde ._... 011 ...-
taHp olanlarm ,.... .. . .... ... 

.... ".... .... ... !Jl'I ... 3 w ..................... 
B •Jotluadia ,.._..._.ant., ... .................... ........... .., ........... 
... .....,..... •• ··•c-...ı ................ & ...... ....... 
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~lada İdW caddesiade 

artman Magazalarının 
peklller d ıresinde 

Kuruş 

T uaf dö sua :r~~men ipekli, çama§ll', için gayet325 ayı cms metrosu 350 ve . 

Çi.-n-Zlj tual do•· SUa Tamamen ipekli 
~;s.ı kumaş, metrosu 

T nal dö sua empn·me Son moda desen- 275 
lerde metrosu 

F olard emprime Yazlık ~oplar için son moda 350 
ve müntahap desenlerde 
metrosu 425, 400, 375 ve 

krep döan emprime E~. son modc ve el'l 400 
y• muntahap desenler-

de metrosu 625, 550 ve 

Jorjet emprime Ropluk, tamamen tabii ipekli 600 
cazip desenlerde metrosu 

Musöiin dö sua emprime ~~~~8:e 1~~'f 450 
son moda kumaş metrosu 

krep saten emprime ı:ama~en ipekli, zen-900 
gtn ~eşıtler son moda 

k d Tamamen ipekli, rop rap ra için meb'O-~ 

.ı ...... C.xl 1150 \C 

ve ~autoiar 750 
Sultan fantazi ~ersi saten, z~nzin mantolar için 925 guzel ve muhtelif renklerdo r.letrosu 

krep j. Ünon T_?m3men tabiı ipekli pek çok ve 675 
guzel renklerde metrosu 

' 
Yflnlü ve pamuklular dairesinde 

" Kazaklar için fantazi kumaşlar 150 
San moda desenlnrde metrosu 375, 300, 275, 200 ve 

Musölin dö len empirime ~~~1~~d~uh~~ 150 
enli metrosu 

Krep jorjet len ı:tzı~eı:~!:r için müstesna 

Krep len Yazhk ropluk için 
son moda kumaş metrosu 

krep dö Şİnlen Rop ve man.toluk, gayet 
yumuşak cıns metrosu 

390 
475 
450 

F antazı· kumaşlar Ko.~tüm tayy~rler için en 475 
mukemmel cıns metrosu 

Nate len M:ıntolulc son moda kumaş metrosu 425 
krepon emprı·me Yıkanabilir cins son moda 55 

desenlerde metroeu 

Vual emprime Yazlık roplar için gayet mükemmeı 125 
desenlerda metrosu 150, 140 ve 

kreto emprime tefrişat için en son 7 5 
moda metrosu 

..... •1151D ---··::·ıı···--·c·--·························· .. ································· ~ ..... • ....... •••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·"~ 
Mayıs avı zarfinda H 

. Y az~ı~ m~ntolar, rop_lar ve şapka ~odeUeri ii 
ıçiıı ikıncı katta cazıp ve §Ik hır meşher ii 
açılmıştır. li 
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Şehremane'ti 
ilAnları 

Ortaköy tramvay hattı üze-
rindeki yıldız sarayına ait 

Seyri sef ain 
yıkılan duvardan çıkan taş ka
palı zarf usuJile müzayedeye ~ 
konulmuş olmakla talip olr.nla-

~· =- 1 

Mrekez Acantesı : Galata 
Köprü başında. Beyol'rlu 2362 

Şube Acantası: ~1es'adet 
hanı altında Istanbul 2740 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

rın mahallinde taşları görerek f.I 
şeraiti anlamak üzere idare ı· 

heyeti fenniyesine müracaat
ları ve yülde yedi bkçuk nis-

~ petinde teminatı muvakkata 
ile meblağı muayyeni havi 
teklif varakalarında mazrufen 
yevmi müzayede olan S-6-929 
Çarşanba günü Saat üçe kadar 
daire encümenine tevdi etme
ler· ilan olunur. 

(ANKARA) vapuru 16 Mayıs 
perşembe akşamı Galata rıh
tımından hareketle Zonğuldak 
lnebolu, Sinop, Samsun,Ünye, 
F aba, Ordu, Gireson, Trabzon, 

Rizeye gidece\c ve Of, T rahz'ln, 
olııthane, Gireson, Ordu, F at

sa, S:ımsun, Sinop, İneboluy:ı 
uğrayarak gelecektir. 

I stnabul mnhkemei asliye altıncı hukuk 
daire inden: Madam Sirpahi tarafından 

Kadı koy Unde Osman agıı mahallesinde 

.ııımı---ü sli udar bukuK hakimlıgindcn: Meh· 
met efendinin Anadolu histınndn 

Knle içinde tılttincü Ar§ k ~r... Ale) hine 
i me e) ledi~ı alacak d"vasımn cere)an 
tdm muhnkemt. ı neticesinde 850 liran•n 

ma aiz tahsiline daır ıındic olan 21 Mnrt 929 
t ıhli kararı hti'i ve 219 ttdetli ilfinın 
ik ıeti meçi ul ol uğundan tıittnlep il!· 
n n tebligi ka;:argır olmuş ve mezkilr 
il n b'r suretini mezburun mıı.hallesi 

r ına t hliğ ı: oır mı ha ı dahı 
di'ianhanesine talik edılmi~ 

u cian tı>blig mekumına imim olmak 
•" P ti t 117Pt .. 1ı-rl il n ol r1ıır , 

seidli çc§me caddesinde 222 numara lıı 
mukim kocası Ardavost Rodosian ef. ale.r-

hine ikame olunan ıhtar dııvn9ı zımnında 
mahkemeden .sadır olan 26Mıırt 929 tarih 
ve 2835 numaralı htikmu gıyabi müddei 

ale, hi r.ınmaile;>hin filhnl ikametgahının 
meçhuliyeti hıısabile bittaleb iliinen teb
ligat icr ıınıı karar verilmi~ olmakla 

tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
mumaileyhin hanesine avdet eylffllesi 
hususi ihtar edılmiı bulundu~undan ve 

ilrun nıez' firen aur ti musaddakası mtıh· 

lrnme dıvanhaneaine talik. kılınmış olırskla 

keyfiyc tebliii makamına kalın olmak 
.,,,.,.P ~., t•lPrl"n" illln ol ırınr, 
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YERLİ OLARAK MUADiLİ, ~ 
l\fÜMASİLİ MEVCUT İKEN mi 
MİLLİ SEtlVETİN Al~AHTA- ~ 
RINI YABANCI ELLERE ff!i 

=··· VERMEYELİM. BU CİDAL- ım 
DE MUVAFFAK OLMAK İÇİN ~~s 
UCRAŞAN MEMLEKETİN FE- tW 
DAKAR VE MÜNEVVER KIS- lilıi 

i .. 
MiNA 

.. er 
r : i!!i .... 

kesçe malllm olan esamisini bir kerre !ffi 
I::: 
::ı: 

!i!E .... 
ı::: 8- PERTEV DIŞ TOZU 

9- PERTEV ESSANSLARl m: 
10- Pr.RTEY ( DO W ER ):ili 

KOMPRİMELERi öksü-lm 
"k . . :::: ru ıçıni::: 

11- PERTEV BRIY ANTINi em 
12-PERTEV TUVALETmi 

PODRASI ifü 
13- PERTEV TIRNAK et im 

=~~17- PERTEV KİNİN KOM- ı..Ast ~m 
.i;i PRIMELRI 14-PERTEV LOSYONLARıjm 
mns-SUDORONO PERTEV (KOLTUK altındaki teri kesmek- =i!j 
:=r:! ı"çı·n ) E::. .. . .... 

.• ·ı·u:••r•u•••••ı•••H•••••H•HHH••······=·•••u•••Hr••••••••••n••••::r••••••U•HHOl•U•:•···M 
;::!:ı::::::::::~:::::.:::.::::::::::::::::::i:!ii!Si5iii3:ii!iiS!!!iiiii!!i:::!!i!!ii!!i!ii!!i!!Si:i!!!ll" 

T akıf a iar lar 
m ·· diirlüğünden: 

M
00

zayedeye vazo unan emlak 
Çengel kö;> ünde J,uleli caddesinde 33-86 "\o hane. 
Kandillide rum kili esi sok&ğında 4 • 'o hane 
Galatada kemanktş Kara Mustafa pa§a mahallesinde Cami ~erif havlusunda 

24 No mektep. 
ErenkoyUnde Caddehoc:tanında Bağdat caddesinde 276 No hane. 
Alem da~ında Sultan çi.tli~indc hane. 
Alem dağında Sultan çiftliğinde 34 No hane. 
Ha, darda Hacı Ferhat mahallesinde İrfan zade sokajfında 11 No Taş mektep. 
Eğri kapıda Molla aşkı mahallesinde 7 No tekkenin me~ruta hnneden maada 

diğer aksamı. 
KaragUmrUkte Karabaş mahallesinde Altııy eaddcsinqe 73.71 ve 23 No mektep 

ve me~ruta hane. 
Vemecilerde Camcı Ali mnhııllesinde tramvay caddesinde 94.80 No diikkin. 
Ç&kmakcılarde büJ Ü({ Yeni hıın derununda 13-53 ve 55 No iki dilkklin. 
Çakmnkcılardn Yeni han sokaf,ında 37.33 No dukkii.n. 
Tophanede Stlheyil bey mahallesinde Topcilar caddednde 551 No dUk.kfuı, 
Buğaz içinde Kaıılıcada cami şerıf havlusunda 8·10 No dükkan. 
Be) le.rbey inde Kupliıcede namazgah ittisalinde 79 No baraka ,.e çayır. 
Ku7.gUncukta Çarşu cad<lesindc 111-27 No dukkfin mas ıırsa. 
Ortnktiyde bu) iı { Ayazma caddesinde 4 vo 6 No dtikkinlar. 
Kuç\ik Çnmlıcada Mecdi) e mahallesinde Faik boy sokağında 19 No düldı.in. 
Çııkn:akcılnrdıı bu:> U k Yeni han orfa katında 20 No oda. , 
A) ıı of) ai agir mahallesinde Mehmet pn~a medresesi sokaifında 13 No oda 

maa taşlık. 
Çenbe.rli ta~ta atik Ali paşa mahallesinde Sofci hanı derununda 13 ve 14 No odalar 
Karagtimriil te Karabaş mahallesinde ço§me ve helalar Uzerincle oda. 
Ayvansıırayda Toklu İbrahim dede mahallesinde korucu Mehmet çelebi sokaifın· 

da türbe odası. 
Şişlide Mecdi) e 1 nryesinde iki oda. 
Anadolu hi arıııda Goksuda gazino fevkınde oda . 
Beyoğlunda Şah kolu mahallesinde merdivenli sokakta ~. 4, 6 ve §ah kolu 

soltağında 1, 3, 5 No arsalar. 
Kumhapıda kUrkeü ba~ı Süleyman a~a mahallesinde taşcılar caddesinde 14 No 

arsa ve iskele caddesinde mıııı baraka arsa. 
Altı mermerde Hncı demir mahallesinde Cami soka~ında 12 No arsa. 

Kiralık oda başılıklar 
Çnhnıakcılarda buyuk Yeni hanın oda başılı~ı ile oda ve dükk.An ve barakalar. 
Tahtakalede rlıstem pa~a n·aballesinde Bal kapanı h:ınc odn ba§ılık ve kahveciliği 
ÇımberJi taşta Sofcu hanı oda La~ılığı \e 19 No cnmek!n 
Müddeti ınUza) ede: 26 Nisan 929 tarihinden 18 Ma) ts 929 Cumartesi gününe 

kadar. 
Bııllida muharrer emlak kimya verilece~inılen mUza.} edeye vazolunmuştur. Talip

crin ) C'i mi ihale olan son gUnUn saııt on dört buçuğuna kıı.dar §artnameyi okumak 
ve temıııatı mu\altkote ita ederek müzayede)e iştirak etmek Uzre Istanbul Evk.af 
mUdUrluğUndc \akıf akarlar mUdıirlıijtunc mUracaatları ilAn olwıur. 

Evsaf \C mtl,.tı;miliitı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet zarfında 
mtlm.} ede oda.sına mılracatıt ederek ecri misil raporlarım g1irehilirler. 

a i.If a {.arlar 
•• ürlüğünden: 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Şehri lira Talipleri tarafmdan teklif olunan icar 

90 Bahçe kapıda dordiincU vakıf hanın. ikinci katında 19 ve 20 
mımaıalı iki oda 

Müddeti muzayede: 11 Mayıs 929 tatihinden 18 Mayıs 929 cumartesi 
glinU ı;aat on dort buçuğa kadar. 

BalAda muharrer emlak kiralık olup hiıalarında gösterilen bedellerle ta· 
lipleri uhtelerindedir. Erıclimeni idarece bir hafta müddetle temdidi müzave
delerine karar verilmi~tir . .Fazlasile talip olanlsr ~on gUnUn saat on dÖrt 
buçuğuna 1-aclar istanbul evkaf mudUriyetinde vaklf akarlar müdUrlU~ne 
mUrar,a.atları ilan olunur. 

Ahalii l\luhterenieye ilan 
Türk Anonim Elektrik Şirketinin lstanbul Şubesi aklamının An· 

kara caddesinde Babıali yakınındaki ~imdiki binasından, 13 Mayıs 
1<>29 da, Bayezitte Is anbul lisesi karşısında Elektrik Evi te3miye 
edil.en yeni binaya nakledilecekleri muhterem Istanbul ahalisine
arzolunur. 

Bunun için Istanbul Şıı.besi aklamı 13 Mayu 929 Pcuart:!si 
glin( · gleden sonra kapolı bulunacaktır. Cereyan inkıta/an ve saire 
gi t TULıstur.e/ hl!;SUSat için a.halii muhtereme yevmi mezkurJa oğ[e 
den wnra Beyuğlunda Tıinel meydamnda Metro Hanına. Telefon, 
81>vnlrl11 9 l fı n 11rarrzr1.t. Pd"hi/,.,re/.:/P11lir. 

200 000 Kilo Koyun eti 
50 000 • Kuzu eti 

Harbi e, Suvarr, Topçu ve Nakliye, gedikli KUçük 1.abit lı~rlamar, Baytar, n.1> 
biye, Topçu atı~ mektehlerile ölçü taburları, CUlhane ve Ha) darpaşa tatbik.at hast• 
neleri, Kuleli, HalıcıoAlu, Maltepe liseleri, için balada miktarları yazılı Koyun •• K~ 
zu etleri bir ŞD.rtnamede olıuak ve kapalı zarf suretile satın alınacaktır. Ihaleal 'il 
Mayıs 929 Çarşanba gılnU saat 14 te Harbi ve mektebi ,.emekhaneleri l:lnUndeki :rnft
nakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin prtname:.j için komisyonunnn.USI 
muracaatları iştirak içinde şartnamesi veçhile hazırladıkları teklif mektuplarım yevnıl 
ihalede sut muayyencsiue kadar müselsel numaralı ilmiibaber mukabilinde k.omiJyoıı 
riyasetine vermeleri ilan olunur. 

20,000 Kilo Sı~ır eti 
(• • •> 

Maltepe Piyade atış mektebi için 20000 kilo Sığır eti Kapalı zarf suretile •bO. 
alınacaktır. İhalesi 29 mayıe 929 Çarşamba gtinU saat 14,30 de Harbiye melde~ 
yemek:baneleri önündeki munakaan mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin ~nanı"1 
için komiayonumum muracaatları ve iştirak içinde §artnamesi veçhile hazırlayacaidatl 
tek.lif mektuplarım ihale gunü saatı muayyeneaine kadar müselsel numaralı ilmühabel' 
mukabiline k.omiayon riyasetine vermeleri ilin olunur. 

• ·:· <• 
120,000 Kilo Sıtır eti 
Halıcıojtlu, Harbiye, Suvari, Topçu 'e nakliye, Gedikli küçük zabit hazırlar.ılr 

Baytın, Tıbbiye, Topçu ateş mekteplerile ölçü taburları, Kuleli, Maltepe liseleri. GUI· 
hane 'ie Haydarpaşa tatbikat hastahaneleri için 120000 ı;.ilo Sığır eti bir ~artnamede 
olmak ve kapalı zarf usulile satın alınocaktır. İhalesi 29-Mnyıs-929 çarşanba guoö 
saat 14,30 da Harbive mektebi yemekhaneleri önündeki munakasa mahallinde ic.tl 
kılınacaktır. Taliplerin şartnameıai için komisyonuna mUracaatları ve iıtirak içindi 
ıartnamesi veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını yevmi ihalede saatı muayenf: 
sine kadar mUselscl numaralı ilmühaber mukabilinde komisyon riyasetine vermekti 
ilin olunur. 

Ot 
Kik> 

25000 
40000 
25392 

Saman 
Kilo 
20000 Harbiye mektebi için 
24000 Suvan • • 
16928 Topçu ve nakliye mektebi f~ 
1000 Ctılbane haııtahaneııi için 

8000 5000 Baytar mektebi için 
lflOO Haydarpaşa lıa.stahanaei için 

26280 25000 Topçu atıı mektebi için 
26000 10000 Piyade atı~ mektebi için 

3VOO 1000 Kuleli liı::si için 
Bal!da isimleri yaulı 9 mahalle ait hizalarında yazıtı miktarlarc!a kuru ~ ~= 

>roan, otlar ayrı ve samanlar ayn ve keza her mahalle ait ber iki cinı miktmrllll""" 
ayn ayn şartnamelerde olmak. Ur.ere ve aleni muı:ıakaaa ıruretiie UU!i almM9k~~ 
lhaeleri 16-Ma} ıs-929 Pe.şenbe günö otların aaat 14 te ve wn&nlanr.da ııaat !S ~ 
harbiye mtıktebi yemekhaneleri önundek.i munalc.aııa mahallinde icra kılıSMUAluıcleO 
taliplerin prtnameleri için komisyonuwuza müracaatları ve İ§laak içinde munatuısS 
mahallinde h&zu bulunmaları ilin olunur. 

• 10 000 Kilo Koyun eti 
2 000 • Kuzu eti 

Maltepe Piyade atıg mektebi için hailde miktarlıırı yuıb koyun ve Kuzu etl~ 
bir ~amede olarak ve kapalı zarf suretile samı alıuat'~ktır. İbaleei 29 Mayıı 9 .... 
Çartanba günü saat 14 te Harbiye mektebi yemekhaı:ıelen CnUndeki mUnakaaa n:ıab•· 
linde icra kılınacaktır. Taliplerin §&rtnameai için komiııyonumuza mUracaat!Yl'l -ıe 
~tirak içinde ~rtoamesi veçhile huırlapcakları teklıf mektuplarını ihale gUnU ~~ 
ınuayyenesine kadar muııelsel numaralı ilmühaber mukanilinde komisyon riyatetı0 

nrmeleri ilAn olunur. 

ı•::m::..- Dokt:or ~1111mm:•t. 
ğ Haseki kadınlar hastanesi Cilt D 
•i Y.'irengi Hekimi •• ~ , 
ı;cevat Keriini~ 
İİ Tıirbe de Eski. llüali. akmer jj 1 

H binası. Tel: lstam. 2622 U 1 
.,,. •• r ~ .. 
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1.19 ıı.ıo 

1-'3 5,\~ 

Sah 929 
-ı 

--
~kidf ı. .• . Yatau ı.....•ı. 

---· 
16,"6 19,11 21,0· 

g/~ . 
~ 

7~=-&,49 12,(,-0 J,4-1 . , .. , 11 . pc:. ~T \ıtt\1 ·ı 


