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~n Saat her .. gün 16 sahife, 
"'\itki.yede dini propanandada bulun-----...... 
~·•&k • ti ~ Elim bir fÜD p ıs ·yenlere hakkı · hayat yoktur M:~eıı.:b..:~:ıı!:'ıri! 
~~?1 ?aganda mektepleri gidiyor ::ı-:di~n:1: b.!8'.!"ı!: 

~Ilı) el~etuııizd hareketi medeniyet aleminin 
Qfı. a, icrasın · e dini hiç bir proı)a- tees üs etmiş olan birkat,~ ınektep, bu yüzünü kızartacak facialar ve 

Qn lh •• a ve hu i ~ : tak. i Bu 
llltı ... ıUes ~satu ... şlerıe nıeigur enıelılerine muvaffak olamıyacaldarıııı vahşetler ıp etm şti. 
bu .8Ude etnıe(ı·~·' Uctıdüııe hükumetin anlanuşlar ve bu senet tatillye iptida- elim günü Türk milleti ula 

"1 ~'etı •uı ve l" Ik d k }ıl\ı• • ar~7.lsi d· . ay · Türk cum- sın an itibaren müesseselerini lutpayıp unutmıyaca tır. 
lllaı<:ket Ye fnaliv ~hlhnde dini hiç bir memleketimizden gitmlye karaı· ver
Utiaı~ııchıı·. işte·. ~le nıeydan olmadığı mlşlerdir. Bu meyanda maruf bir İngi· 
ı·ıne rde Pı•n(•bı v~ sebepledir ki son .liz ınektebl d~ 'vardır. 
l'lhııı~!klsinden zlya~•kallıyet mel,leple- Geçenlerde bir Ernıenl nıektebinin 
% ıu·d huşlan1111~ e ehemmiyet ve- tefU~I esnasında, çocukların civardaki 

Belediye 
ve kadınlar o din" ..., Ve sık su.n Öllüı 1 J)ı·oıH•oan ı takibat neti- bir Ulliseye ' götürüldüğü anlaşılarak 

lHl dini ıe Uc~·llnıışu .lla~~.n kısmen ol· tahkikata başlanmıştı.r. Bu elbet sabit 

il va • · iR~~·;)•·io~ı)~a~ı~••~d;~·~· ~1~u:r~J~d~v~ed~e~y1a~ı-jj· o~· 1~u~r~sa=m~e~zk:·u:r=m~e~kt~e~ı=) ~lı~e~y=et~i:.i!il~a~resi a~ kaıı~ PIDak gayesi ile hakkında kanuni takibat yapılacaktır."!!!' 

Belediyeler kanun liyllıuı
nın encümenlerdeki tetkibb 
bitmiştir. Hiikümet kumma 
bu içtima devresinde çelmia
sım arzu etmektedir. Bu 11,._ 
haya göre, belediye intihaba 
eylülde yapılacaktır. 
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arar Verilnıi e;ıeaıııce 
t ır. 

Eğer kanunu meclisin tati
linden evel çıkarsa Eylilde 
yapılacak intihaba kadmlan
mızda iştirak edeceklerdir'. 
Fakat layihanın, mecliateki 
itlerin çokluğundan, gelecek 
içtima devresine kalmuı da 
muhtemeldir. 

C. H. F. miifettişi Hakkı 
Şinasi paşa, bir muharririmize 
demiştir ki: 

Bakkalların çt>k. bulunduğu Balıkpazarmdan bir manzara 
dükkinlardan buılannm ka- dükkanlar vücuda getirilmesi-

« - Kanun meclisten bu -
günkü şekilde çıkarsa, tabii, 
yeni belediye intihababnda, 
kadınlardan da namzet göste-

panması değil, belki bir kaç dir. 
küçük sermayenin tevhidile Eline iki, üç bin lira gibi 
daha bllyük ve daha asri [ Mabadi 3 ncü sahifede] receğim. » 

Bir ceset ve bunu eöl-en aranıyor! 
Meçhul muhbirin yaptı~ı işler-

P<>lis beşinci şube müdürlüğü, Hasköy polis 
merkezi ve Arap camii polis ·merkezi dün 
akşamdan beri eırarengiz bir ihbann peşinde 
koımaktadırlar: 

Dün akşam geç vakit ~ :~p camii ~füı 
mevkiine meçh~l· bir · şahıs, Hah~ı oğlunda 
deniz üzerinde bir iman Dafi a~rdüğünü 

haber vermiştir. 
Polis mevkii de bu haberi beşinci şubeJe 

bildirmiş, fakat telefonda ekaeriJa selimdılııa 
konuşmak mümkün olmadığı içiu haber befiDd 

şubeye: . 
- Halıcıoğlunda bir insan Dafi buhmda; 

[ Mabadi 2 inci aahifede J 
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ôriiştü 
rmJ eisicumhur Hz. Fransız 
~ sefirini kabul buyurmuş-
lardır. Ya:rım saat devam eden 
mülakatta Tevfik Riiştü bey 
hazır bulunmuştur. 

. M. M. bütçe encümeni-
nın memurin derecelerini 

(25) e cıkardığı, asğari ma
aşlarin (25~35-45) lira olduğu 
söyleniyor. 
rffilaliye Vekaleti, İngiliz lira
~ sının esbabı tereffüunu 
Borsa komiserliginden sor· 
muştur. 

czacılar Romanyaya bir 
seyahat hazırlıyorlar. 

lfıiı\larülfünun tarih talebesi 
lliM1J bayramda Bursaya gide
ceklerdir. 
Bifüehmet ef. isminde biri, 
(OOj polis mevkiinde dayak 
yediği iddası ile müddei umu
miliğe müracaat etmiştir. 

azirandan itibaren sine
malardaki izahat yalnız 

Türkçe olarak irae edilecektir. 
ffı1il fganistanda Beçe Saki or· 
~ dusunda bir ihtilaf çıkar
mak için tahrikat yapılımşbr. 
Vaziyet vahim görülmektedir. 

stanbul futbul heyeti reisi 
Orhan bey, son maçta 

hataların çoğıınun Fenerrıier 
tarafından yapıldığını söylemi
tir. 

arülfünun divam, dünlcn 
içtimaında yelli sene me· 

saisi ve bazı müderrislerin 
daha muntazam devamları ve 
tatilde fakültelerde açılacak 
serbest dersler etrafında gö· 
ruşmüş, Hukuku esariye mu
allimi Ahmet Rqit beyin 
Hukuku umumiyei dnvel mU
derrisliğini tasdik etmiştir. 

. ahiliye müşteşan Hilmi 
bey, İtalyadan avdet et-

miştir. 

~asuslukla maznun Kasım 
~ Tevfikin dün muhakeme
sine devam edilmiş, şahitler
den Pıı.ngnlta merkez memuru 
Ahmet, <-l»nci şube b~ş me
murlarından Emrullah ve Şi .. 
nasi beyler dinlenmiıtfr. Şa
hitler, cürmil n sıl tesbit et· 
tiklerini anlatmışlardır. Maz
nun, ele geçen vesaiki cürmi· 
yeden birinde bulunan Fevzi 
paşa Hz. ne ait imzayı bir 

Son Saat 

Kundury 
olmak " ........ LJQ ....... ...,,.. y . . 
Atina, 14 - Amiral Kunduryotis Reisicumhurluğu kalul et

memek hususunda ısrar etmektedir. Bun~nla beraber gerek M. 
VenizeJos ve gerek bir çok zevat, mumai!eyhi fikrinden vaz 

geçirmeğe uğraşmakta olduklarından nihayet Reisicümhurluğu 
kabule ikna etmeleri Umidi temanıen münselip değildir. 

Zeppe inin Ame se eı( gecikti 
9erlin, 14 ( A.A. ) - Y ann şem hareket etmesi muhte-

uçması evvelce kararlaşmış meldir. 
olan «Craf zeppelin )> balonu- Berlin, 15 (A.A.) - Fransa 
nun hareketi ahvali havaiye· Zeppelinin arazisi üzerinden 
deki ıttıratsızlıktan dolayı te- uçmasına müsaade etmiştir. 
hir edilmiştir. Binaenaleyh Graf Zeppe!in 

Hem havanın eyileşmesine, hava bugün Felemenk tarikile 
hem de Fransarun cenup ara- yola çıkmasına müsaade et-
zisi üzerinde uçmak için mü- mezse perşembe günü cenubi 
saade alınmasına intizar olu· fransa tarikile seyakatine baş-
nacaktır. Zeppelinin yarın ak- lıyacaktır. 

Bir ceset ve bunu g6re11 aranıyor/ 
[ 1 inci sahifeden mabat] 

şeklinde vasıl olmuş, bunun üzerine beşinci şube, nöbetçi 
polis doktorundan naşın muayenesini rica etmiş, hatta bir de 
motör tahsis eylemiştir. 

Nöbetçi doktor gittiği zaman Halıcı oğlunda cesedi bulama· 
nıış, Hasköy merkezine müraca afla cesedin nerde olduğunu 
sormuş, merkeze böyle bir naş zuhurundan haberdar olmadığını 
söyleyince if'tekrar beşinci şubeye aksetmiştir. 

Şimdi beşinci şube Haliçte bu cessedi, Hasköy merkezi 
cesedin göriildüğü noktayı, Arap C4lmi mevkii de cesedi gören 
m~l adamı aramaktadırlar. Bakalım bulabilecekler mi? 

Tramvaydan 
atlamayınız 

Bu sabah Beşiktaş - Fatih 
tramvayı galatadanj geçtiği 
SH'ada Sunalı Ahmet ağa is
minde biri birdenbire atlamış, 
başı tap ~ ehemmiyetli 
surette yaralanmıştır. 

Bir tqekkür 
Ahmet İhsan beyin biraderi 

Muhtar beyiiı vefatından do-

layı gerek cenaze merasimine 
iştirak eden ve gerek aileyi 
taziye lutfunda bulunan zeva
ta teşekknr edilmektedir. 

hattata yazdırdığını, bundan 
Habil Adem beyin haberi ol
duğunu söylemiştir. 

Daymisin İstanbul muhabiri, 
M. Troçkinin Rusyaya av-

det .için müracaat ettiğini 

bildirmiştir. 

! B·r şayia 
Köpek doğuran 
kız hikayesi 

masal mı 
Gedikpaşada bir bakirenin 

köpeğe müşabih bir takım 
yavrular doğurduğu şayidir 
ve bu şayia okadar kuvvet-
lidir ki bize Eyüpte oturan 
bir kadın nğzındmı gelmiştir. 

Bu sabah bir refikimiz da 
gnribeler meyanında bu şayi
ayı kaydetmiştir. Fakat gerek 
bizim yaptığımiı;, gerek polisin 
yaptığı tahkikatta şayiamn 
aslı olmadığı anlaşıimıştır. 

Türkıye-iialya ticaret rnuatıedesi 
İtalya sefiri Orsini Barone 

bugün Ankaraya gidecek, Türk
İtalyan ticaret muahedesinin 
mUzzkeresine başlanacaktır. 

e.bo.\yl 
l~ii.cade.~e 

dide Bitliste 
başl11yacak·\ 

Mardin, 13 [ H. M. ] .,,,,. ti 
bayı bakari mücadele 
umumiliğine Mardin bSY 

""d"" ·· H . b tş mu uru , .p ey . ~ 
oiundu. Eski reis Kaı-nıl -/ 

k 
. . 1 

mmta sı me:m.myetine ~ 

edildi. Hasip bey İlrtisııt/ 
ltaletinden aldığı emir nı. 
bir heyet ile birlikte lJıJI 
hareket etmiştir. Mücade 
orada da h&şlanncaktV 

~usya.ya ğideı' 
Ame ··ka ııat 

Niyork, 14 (A. A.) ....... _1 
rikalı iş adamlanndan bitt 
rup Rus-Amerikan ticate ,ı# 
dasımn himayesi altında, ~ 
yanın iktisadi, ticari ve sıO 
ziyetini tetkik etmek üze~ 
kur memlekete gitmek ;çiP 
tihzaratta bulunmaktad~ 
grup 14 Temmuzda Berı:J 
müfarakat ve 16 ağPJ·· 

oraya avdet edecektir· ı 

( raıat ) ga:::etesiııde 
1 

z, 
cıı=luk müsubakasz tefl 
bonoları! 
Admı:ı ( Vakıl ) ıfl 

ucu:: mal satanlar [isfeS' 
yazdırınız. (., 

Yarmdan İtibaren vt 1 
cefji len=ilüt bonolarile 
alıp salacaksmız, 

Ka=arıç iki taraf al 

Yazılarırrıt~ 
Sahije: 
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Kahraman afa. 
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Son Saat 

Sabık Cemiyeti belediye, azasından mürekkep bir komisyonu 
bayat pahalılığı hakkında tetkikata memur etmişti. Bu komis
yon azasından bazısı yeni belediye azalığına intihap edilme
diğinden içtima etmemektedir. Yalnız, komisyon azasından 
biri, pahalılık hakkında bir etüt hazırlamıştır. 

Yeni Cemiyeti belediye de hayat pahalılığı ile meşgul olmak
t dır. Henüz aleni içtimalara intikal etmiyen bu alaka, hava
yici zaruriye pahalılığını izale ve ya tahdit için fi'li mücadele 
yapılması nokta .. ında tebellür etmektedir. 

Halen Emanetin akdetmış olduğu müteaddit mukaveleler de 
var ki, bunların zamanla şehrin menafiini tamamile koruma
dıkları neticesi elde edilmiştir. 

Bu mukavelabn da şehir lehine tadiline, olmazsa müddetleri 
bitince temdit edilmemelerine doğru bir cereyan vardı. 

ı~~t 'e ekırıek ıııeseleJPriııi 
lıalletnıek ıııtiıııküıı değiJ ırıidir'? 
İzmir ve Ankara belediye- 1 

leri, et pahalılığı ile mllcadele 
ederek muvaffak oluyorlar. 
İstanbul Şehremanetinin de, 
hayat pahalılığı ile mücadele 
için tetkikat yaptığı artık 

tahakkuk etmiştir. Ancak, 
mücadele nasıl yapılacak, bu 
cihet henüz ifşa edilmemek
ktedir. 

Diğer taraftan Emanette 
umum yetle şu müiühazabn 
h .. kim olduğu görülmektedir : 

- « İzmirde koyun 11 O , 
kuzu 120 kuruşmuş; bazı yer
lerde de et 140 kuruşa kadar 
::.atılıyormuş. 

İzmir belediyesi, mücadele 
etmiş, bir ay sonra şehre kuzu 
miıvaredatı artmış. Bir ay so
nunda; belediye de koyuna 
110, kuzeya 120 buruş azami 
fiat vazetmiş. 

Ankara Şehremaneti de, eti 
ucuzlatmak iç'n 4500 lira mü
cadele tahsisatı almış.» Ema
netimiz de, lst nbulda hayat 
pahalılığı ile mücadelenin pek
te basit ve bunlara makis 
olamıyacagı zımnen beyan 
edilmjş oluyor. 

Diğ r taraftan, Cemiyeti 
b lediy nin bugünkü içtimaın
da bu hususta hazırlanan 
takr"r V\::rilecck ve müzakerat 
c re an <!decektir. 

Ekmek ıneselesi 
Ekmeğe gelince; bu mesele 

hakkında alakadar bir zat 
şunları söylemektedir: 

« - Ekmek işini bi,. dert 
haline sokan Emanettir. Ben 
ekmek işinin bir hamlede dü
zeleceğine kaniim. Ekmeğirt 2 
kuruş noksanına sablması ka
bil olduğunu bizzat fırıncılar 
itiraf ediyorlar. Bir çok yer
lerde ekmeği 15 kuruşa sat-
maktaöırlar, •esasen Emanetin 
tesbit ettiği çeşni dairesinde 
ekmek yapilmaktadır . 

Çünkü bir müddet evel E-
manet bir çuval undan kaç 
ekmek çıkacağını tesbit için 
yapacağı tecrübede kullana
cağı unu aylarca aramış ve 
müşkülatla bulabilmiştir. 

Emanet yalnız bir tecrübe 
için sarfedeceği unu bulmak
ta bu kadar müşkülat çekerse, 
fırıncıların her gün unlarını 
aynı çeşni dairesinde nasıl 
tedarik ettiklerine hayret et
memek mümkün değildir.» 

izmırde bır ahlaksızlık 
S. isminde bir kadınla ya

bancı bir erkek lzmirde Asan
sörde garson Mustafanın evin-
de cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlar ve zuhrevi has
talıklar muayeneanesine gön
derilmişlerdir. 

ay p · ilı" ına ame i çare 
"Cumhuriyet,, ve La '' Republik,, 

gazetelerini okuyunuz. 

Sahife :> 

[1 nci sahifeden mabat J 

küçük bir sermaye geçiren 
herhangi bir adam, bakkal
lıktan hiç anlamadığı halde, 
hemen bir dükkan açmakta, 
tabii bakkallığı beceremediği 
için bir, iki sene zarfında hem 
bu sermayeyi kaybetmekte, 
hem de bir çok borca girerek 
dükkanını kapatmaktadır . 

Fakat zarar yalnız kendi
sine ait paranın batmasiyla 
kalmamakta, bu batan küçük 
semayeniıı işlediği bir, iki sene 
zarfında• yapbğı ızrar edici 
rekabet yüzünden cıvarmdaki 

bütün bakkallar da senevi bir, 
iki bin lira zarara girmekte
dirler. Bizim tahditteki başlıca 
maksadımız, küçük sermaye-
lerin ziyaa ugramamasını ve 
büyük sermayelerin zarar et
memesini temin etmektir. 

Küçük sermayelerin tevhidi 
takdirinde hayat yüzde on 
ucuzlayacaktır. Zira dükkan 
kirasından. elektirik, su, müs-
tahdim, nakliye ve emsali 
masraflardan hiç değilse yüzde 

ı seksen tasarruf yapmak kabil 
olacakbr. Buudan başka bak
kallar bugün bilfarz petrolun 

kilosunu "24,, kuruşa almak-
ta, okkasını "28,, kuruşa sat
makta9ırlar ki bu gayrı meşru 
bir rakabettir. 

Bakkal müşteri celbi için 
petrolda böyle zararına reka
bet yapmakta, diğer taraftan 
da mesela 120 kuruşluk yağı 

160 kuruşa satarak zarımın 
telafiye çalışmaktadır. Halbuki 
küçük sermayeler birleştiği 
taktirde böyle şeyler olmıya

caktır. 
İstediğimiz, daha doğrusu 

tasavvur ettiğimiz tahdidin 
şekli ve gayesi budur. İleride 

Şehremanetine de müraca
atle tesbit edeceğimiz hava
yıcı zaruriyeden « 30 - 40 » 
kalem gıda mevadına ekmek
te olduğu gibi bakkallara 
yüzde on kar veril rek azami 
fiat yani narl-. konı.1lmasını is
te} eceğı:z. Bu sun: e de ihti
karra meydan verilmeyecek-
tir. 

\1. 'T,urlıan l>eydeıı diııli vece ksiııiz 
~ 
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Zaten bir ucubci dı. Nigarın müsaade-. 
teranedar olan ut, sile odasına çekilen 
şi nıan sinelerde büs- Hurrem, saatlerca u
bütün acip bir şekil _,'uyamaz, yatağının 
alır. Şişkin men1eler, içinde mütemadiyen 
bu mülahham aletin kıyranırdı. 
tazyikile gerdana do- l\iüdiri ümurunu hil
ğru fırlar. Utun ku- iltizam kendi odasını11 
cağa ~rleştiriln1~sin- altında yatıran Niga
den mütevellit bir ıs- rın da mahrcın tehcy
tsrar ile bacaklar da vücatı Hurreminkin-., 
gülünç bir zaviyeti den aşağı değildi. Asri 
mütemevYice husule terbiyeye tevafuk edip 
gelir-, heden adeta edemiyeceğini düşün
mÜ\'attnesını kaybe- nıeksizin tecessüse mü
der. Bunun içindir ki sait bir delikten deJi
cısasen göze hoş gö- kanlının yataktaki 
ıiıllmiyen ut, şişman~ piçütabını, o sürekli 
ların kucağında bir ve pek canlı heyecanı 
kat daha çirkinleşir uryanını seyreder, ve 
ve bu çirkinliği avu- sahibini kin1 bilir ne 
şÜna yattıQ-ı şahsa da yanık ezalar içinde 
bulaştırır! bırakan o kıvranışl;l-
Şu mülahazalar, Hu- nn, o berheva · dera ... 

rrem için bittabi gay- guşların kendi tenine 
rl varitti. O, Nigarın intıbakını temin etmek 
utunu dinlemekten ihtiyacile yanar, tutu .. 
;»ayansız bir zevk duyu- şurdu. 
yor, şişman dulun utu Tanı on gün işte hu 
kucaklaması üzerine şekilde geçti. Güzel 
memelerine arız olan delikanlıya hayli ısm
mütezayit taşkınlığı, mış olmakla beraber 
bacaklarındaki n1ü- Nerimanın yazılan tez
heyyiç inkişafı baygın kereye cevap verme
baygın temaşaya da- mesi, Hurremin eşya-
lıyordu. sııu da göndermemesi 

Nigar, müstakbel Nigar hanımı düşün-
aşlkının bu meshurane dürüvordu. Evelce ora
vaziyetinden için için ya -~krabalık dolayı
memnun olarak mız- sile- sık sık gittiği 
rabını var kuvvetilc halde on gündenberi 
teJlere çarpr, dudal"- adım atmamıştı. Deli 
larında bin çeşit nağ- kızın kendisile istihza 
me, Hicazdan· İsfahana etnıesi ihtin1a1inden 
dolaşır dururdu. çekiniyor, birdenbiı·e ve 

Fakat bu ahengin bilaihtiyat onunla ka-
~onu çok hazin çıkar- rşı Jaşnı<tyı tehlikeli 

Hilall yolurtıu 
Akıamları hava karardıktan 

eonra Beyoğlunun mahalle 
arıları:oda yo~rt aatftn ayak 
ı~tacdarı tarafından yağı aJın .. 
.ııış ilAçlı yoğurtlar Silivri yo-
iurdu diye ıatalmaktadır. Hal
buki belediye nizannıamesi 
muciblnçe bunların suyu alın-
ması sıhhati u~umiye namına 
ll:umdır.. karilerinizden 

Sabri 
ll-

8oyalı şerbetlre daf r 
Eroinönii, Mahmutpaşa ka

p"1ı çarşımıı içinde seyyar 
şerbet satanların hemen hepsi 
boyalı ve zaharinle yapılmış 
şerbetler yaparak satbklan 
hlllde, belediye memurları 
tarafından kontrol edflmedi
ğindon içe1'1er hastalaı\m•kta
dır. MQrciiııiıı naıarı dikkatinin 
çelbi içitı mekbıbumun nC§riııi 
rica ederim. 

* 
Karilerinizden 
Mehmet AJi 

Susus sımtler 
lstAnbul Hahk par.arın

dan ZeYret)e vo Stlleyma
niyt~ taı·anarındaki ilacı 
ka~ın mahallesine kadar 
hlQ bir akan <,~eşme <>lma
c.höl için bu civar ahalisi 
müthiş bir su sıkıntısı 
çekmektedir? lıu halt.len 
hlllstlfade Küçük pazarda 
Jranlı hiı' tütüncü, ufak 
bir kap terkos uyunu 
ahnllye kırk paradan sat
makla ve birçok kimse
ler u lhtlyaeını bu suret
le tatmin etmektedir. Su
lar müdürlüğünün bu 
semtler hakkında nazarı 
dikkatini celbederlz. 

buluyordu. Hurrem 
de, eşyasının, hepsi 
Neriman tarafından 
ahnmış veya yaptırıl
mış olan kostümlerile 
çamaşırlarının gönde
rilmemesine müteess -
irdi. Bilhassa, sırmalı 

elbisesile kadife kılıcı
na karşı yüreğinde 
derin bir tahassür 
vardı. İşin delikanlıya 
garip görünen ciheti, 
Marikanın bohçasını 

Kasaplardaki etler J3e' 
Eminönil , Tophane ~e '/f., 

şikta~ civarındaki paıar ""' 
lerindeki kasapların dUlc~ 
lannın önüne astıkları b (J 
nevi yağlı bir koyuna d, 
markası koydukJan halde ~ 

kanın iç tarafında parç.alıdY '4 
ubkları 2 nci nevi man il ' 
mezbahada en aşağı cioS~J 

diye satılan zayıf marya, 1~ 
etlerine fiat markası koYtj~ 
rak 1 nci nevi et diye 12 ~ 
kuruşa satıyorlar, bu hal ~~ 
lerdenberi devam ettiği b ~e' 
her ne sebebe mebni ise 
lediye pek dikkat etmiy~ 

Halbuki belediye niza l~ 
ınesi mucibince kasaP~ 
sattıkları her nevi etin o;, 
ne cinsini ve fiab y~ ~ 
lazımdır. Böyle olduğu b~ 
bugUn her oir kasap ııı~ 
ve manda eti sattığını s 
maktadır. n:d 

Karilerinizden ~ 

* 
Bir teşekkür a* 

Evelki akşam otoıno~ 
unuttuğumuz bir altın bil '/ 
toförün inkinna rağıpeJl aı 
bir müddet zarfında meY / 
çıkarıp bana teslim eden S ı 
rüsefer merkez memur~ 
heyetine arzı teşekkür ed 

Karilerinizden ti 
Sabık Miilkiye ınüfe 

A. Nam\1e,? .. 
Zayi ;l 

Haseki yangını gecesi ~ 
de hususi evrak ve senetl ı1 
bulunan cüzdan kayb0:J 
Bulanların Aksarayda ~ 
karşısında bakkal Ömer . 'i 
diye bırakıp ikramiyesill1 

ması rica olunur. M. ~ 

alıp ta henüz Nidfl'~~ 
~ ·vl· 

evine gelmen1esi 1 ~ı 
Rum hizmetçi k~'·r 
rından rücu mu et~ 
ti? Boş boşuna g ,9ı 

gecelerde iyi bir ıır~ei 
daş, cilveli bir şer• ıe 
f . ı k . .d t ' ıraş o n1a ıstı g wl 
kabili yetini haiz bLl{Jl~ 
nan kafir kızın b 11~ 
eski yerinde durı11~ ~ 
H . . r(lc 

urrem ıçın a) ·Jİ· 
bir üzüntü vesilesi ~ 

Mabadi ~.; 

Keşiş dağıı1da bir to1Jlann1a, Çağlıyanda bir gezi11ti, 
a01rl1°1nda kılıç taşıyan TürJ ... 
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BirAvuçkUI 'rspo~ 
Mu~m'n': M.TuRMAN Avıturya takımı p l . Cumaya geliyor ·Usu (uraı1 sendııl hal "~~turra., maçıan heyeti b -' ' . tertibıyesmden: 

.ljjrfPh ig 
Eyüıjc· cıe . ılrik 

vermesi şirkete 
bildirilecek Q k 1- 17,20 ve 22 mayıs şeh-U a" n d . 1 d. o rimfzde Galatasaray, Fener-n e en lŞ e 1D {" bahçe ve iki takım muhteliti- Gecen sene Silahtarağadan 

ba :: 1 le üç maç yapacak olan Viya- Y edikuleye havai bir elektrik 
'# Suıo tutulsaydı nanın P~ofesyonel "Ostury;ı,~ kablosu temdit edilmiştir. Bu 

• •• takımı azası Mayısın 17 ncı kablodan bir kol da Ramize 
~U - 163 - cuma gUnn. sabah saat do-

t k ~Çuk ayanı Bav- 1 d" B 1 ktar ne .. kuzda Sirkeci Garına muva- ahnmışhr. Ramizdeki evler, 
~ tar ~1 .. .J J. a) ra ' mu- salat edecektir. . buradan cereyan almaktadır. 

n1akt I ıTustaf a ağa, tehevvir, ne n1ültefit 2 - Galatasal·ay!ı ve Fe- Eyiipte İslam bey mahallesine 
It1 u ersenkli oğ- bu hilekar ada ~er. ~ahç~!i sporcular ile şeh- sokaklara buradan cereyan 

nun n1uht . ma rımımı dıger sporcuları tara- sevkedilmektedir. 
lla~1 d eşen1 ko- kuru hır sesle hitap fından misafirlerin Sirkecide Bu mahallede ki evlerde de, 
llel .11 a ınuhzırbaşı tf . İstikbalinden sonra Viyanalı sahipleri paralarını peşinen 

~iti isticv d" e ı • futbolcular nazil olacakları vermek suretile elekrik tesisa-
du . ap e ıyor- - Ağa)'a pusu kur- otele götürüleceklerdir. 

• b yapılmıştır. Fakat nedense 
d n senm · · ö l 3 - 17 mayıs cuma günü b 

k...., Süloyu bu ı"şe ura . ışsın Ye saat yedide Taksim stadyo- aylardanberi u evlere cere-
a11 b··. so- mi? munda Osturya - Galatasaray yan verilmemekte, halk şikl-
- ızın1 Köse ha! Eveti maçı icra edilecektir. yette bulunmaktadır. Elektrik 

Evet. - 5 - Maçın hakemi Hamd: şirketine İslam beydeki evlere 
...... y - Bu karı neden iş- Emin beydir. de cereyan vermiye başlaması 

a sen ] d. ? 5 - Stadyomun kapıları tı- ' neve su~ tebligv edilmittir. 
'4n da bana .; h b ... - e ın ıaat on dörtte açılacakbr. 

'~ a e Se · b k kt 6 G ı t o • ıııııf111111.ıııı1llll1~ .. ııız::ıı~wıınıınııııııııııınuııııı.::,m ernıed" ? r - nın u ona a - a a asaray - stury& -""'... "'"''"~-o 
İ ın. oturdu!!unu görınek ınaçından evel Fenerbahçf, Kurban bayramı-= 

- sn1a\lin ··ı '-" küçüklerile diğer bir küçükler ·ık d--n·· 
hen de . . 0 nıesini için! Acaba fena nu takımı arasında bir musabaka nın ı.t ıc;U u 
eli l ıstı yordum ettı· nı?. yapılacaktır. DarUffaf aka 

.mc en gelse 0 ı·' 7 - Galatasaray, Fener- E günüdür 1
11111 aln111a b. za ı- -- Ya Sülo tutulsa kulüplerinin Osturyayı ıehri· ıııımı11nııııuuıııuııuıııı111111111ıınııııııı;ı;ııııuııaı,11uııı ........ ııııG k 1 t • 1ırilUlın11111uırllllh1ıunı1ıııt111t1Q1llllUIMllııun ırıo.,... uı~un da be Yah-lı 111·ce o1uı·<lu? mize getirmek hmusunda yük· u· 1 
d 'i "J 1 d ki . . . ı· . nır oortutn ltti, .._., l"'.'ak< Jl atar- en j eri feralÜ ma ıyemı: CJ 

.. .,. 'f"' t I? - Asılırdı ve senin · ı v b' n d etı"ye Ecnebi ve Akalliyet mek-~ , a 1"' •• d agır ıgma ınae av 
Şuphelend· ose en Rusçuk ~yanhğın bi- yoktur. tepleri müdürü Sait beyin dün 
bastır'"" ın1, seni faka 8 - Spor teşkilatı nizama- gece bir oğlu dünyaya gelnuf., 

, •ııasında raz gecikirdi. bnın serbest duhule hak ver- ve Özçelik Tahir ismini al-
na hır çora n, has.ı- - Asılırken bildi~ini diği zevabn yevmi mezkürda, 
d P Ö ....,, ' k ı b ·ı mıştır. Yavruya uzun ömür ve en ürkt.. rnıesiri- demez mı· ~·dı"', . ağ~~ da · lıüriyet vara a arını amı en _ h Un1 O .; ~'- Taksim stadyomunda gişeye büyüyünce hayatta muvaffa· 

apsetf d" · llU sana bana çatmaz ıniydi? muracaatları rica olunur. kiyet l m ~nni ederiz. .. " 
hiu· tır ım. Simd· ·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f 1, srna·ı ı ış _Toprağı bo1olsun. l S ı · K·· yım yürü! [i] eli saı· ·ı· c 

1 a~a «es- İ 1 h a ..... ana ge ınce ose _ _ 
d 1 ınc>) ·t · sınai ağa er ~öze sen mücrimsin. İsmail 
e \'er· · gı tı. Sen kanmazdı, hele düş- [1] Ebubekir ağanın kihya-
ni~ d;nı ö buldun. Be- man sözüne hiç inan- a~anın katili gibi bir r~n~ :~ır5 ~i8~ef ,~ı~~!~ laştı. M.~ı nlürn rahat- nıazdı. şeysin. Eski dostluğu- görüyoruz : 
de nbadin öl nıuz için seni asarnan1, « Alemdan kabhlü vezarete 

bgalll değil. sen1 Bayraktar, mutadı kesenlenl. Ag"_ranın ka- irza etmiş olan Behiç efendi 
ua"r l h"I b ki nı ç"ğ ile Alemdann kahyası Ebube-

J a tt!lı b yeç 1 e 1).1 arı 1 ,._ nını ı"s· e 'verde bıraka- k Ed" ld"kt en11 ... r . J ir ağa ımeye ge l e » 11Ülde11 ' ıraz te- niye çiğniye uzun bir nıam. Benin1le gene Köse Ahmet bilahare gene 
Ç•.tptı VA sonra elini n1ürakabe geçirdi. Kö- kahyalığa geçmiş ve ~lem~a-
gır '- h dostolmak istiyorsan rın sadaretinde tam bır kose 

. en llşağa u~uruna senin de, Bekirin de paçaları sıva. Dünya hilekarlığı yaptığını Şanizade 
dı : eınır ver- kendisinin ifilası için kazan sen kepçe! .. Bü- tarihinde okuyoruz. Zeki kah-

- "ö h k ya, cf endisinin. ze.vku saEaya 
~ se çalıştıklarına Ü met- tün Runıeliyi, bütün daldığını, Yemçerı kazanırım 

Hain AhgeJsirıt ti. Ancak Ahmedin anadoluyu karış karış da için için kaynadığını P-
1 O)et 1\1 k rünce, Alemdann riitvet, he-
· ı n n1üdallal '. uhzı.. vaziyetini biraz arı- arıyacaksın. Süloyu diye ve müsadere tarikile 
~eber olan esıle zirü- şık gördü ve şu tebliğ· bulup bana getirecek- topladığı milyonlar kıymetin-
rak"k h o d~k"k O dk deki efyayı, nükut ve mücev-

1 esa ) 1 ve de bulundu : sin. nu asma ı ça herati - efendisini kandırarak-Şan} " P aıın · x- ' Senı· ·· ·· ı R v Al t~ını ''u·· .. }lerı- - Bekir aöa. ağanın öcunu a n1a- usçuga götürmüş ve em· 
Şt\ J Zund ed h darın intihan haberi gelir 
' 'atal< salona e ta- kendime kahya İn- dıkça sana ıncın1 gelmez 

0 
payansız serveti 

1 (" .. .. Retiril- dim. Henıen işine ba~- geçmez. Havdi haka- Rusyaya aşırmışbrl 
j •onuldeıı gönüle tarilıin1izin uzak~ JJir de,rriııde~ ı11cşbur, fakat 

esası karanlık kalmış bir aşk hikayesidir. 
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Nakı i ) 

llu 1ıtel 

sın Kahra~ n 
ı-; ~L. l . . k l ...J 

... 1a~ ' ı.naac1 yapışsan sa q ı, eteğinaen yapışsan ete:., i 
fakat inadından vaz geçmiyen Kah1·aman 

tam vaktinde yeti misti. , " 

., 
aga 

Necibe söze karştı: 
- Ahi. Onun yeğeni ben 

olsa idim. 
- Ne yapardın. 
- Cüppesinin eteğinden 

yapışırdım. 
- Cüppe yırtılırdı .. 
- Sakalın& yapışırdım. 
- Sakallan elimde kalır 

gene onu kararından vaz ge
çiremezdim: 

Asiye sözü kesti: 
- Maamafih Kahraman ağa 

in5"nl3nn en iyisidir. 
- Ona hiç şüphe yok. 
Y ~fule kusuru inatçılığıdır. 

Bir katır ile inatçılık müsaba
kası etse amcam 1-i azanır. 

Böyle konuşurlarken bir 
hizmetçi geldi ve Ahmete hi
taben: 

- Beyefendi.. dedi. Bir ya
bancı gelmiş... sizi bir az 
görm~k istiyor .. 

- Kim imiş .. 
- Bir Maltalı kaptan imiş .. 
Asiye, Ahmede rica eder 

gibi s kuldu: 
- Eğer şahsınıza ait bir 

- Sevğilim .. Dedı. stersen 
gemiye gidelim. Orada belki 
hoşuna gidecek daha çok şey
ler bulunur. 

- Ya.. Sahi.. Daha iyi 
olur. 

Kaptan Y crhudun sevincine 
payan yoktu.. Ellerini uğuş· 

turarak: 
- Emredersiniz efendim 

dedi. Hatta şimdi.. Derhal 
gidebiliriz. 

- Nasıl?. 
- Gemi yakın. Buradan 

seslenirim. Bir sandal indirir
ler ve beş dakika sonra ge
mide bulunuruz. 

- Pekala. 
Kaçırma plam muvaffaki-

yetle ilerliyordu. 
Y erhut sahile indi. 
Bir ıslık çaldı, 

Beş dakika sonra Haydar 
yelkenlisindcn ındirilen dört 
çifte bir sandal güzel Asiye
yi gemiye götürmek ve sonra 
da Trabzona kaç.ırmak üzere 
sahile doğru akıp geliyordu. 

* iş için dcğil"e söyle de buraya 1 

gelsin. Senden ayrılmak bana ' 
güç geliyor. 

- Peki güzel"m .. 

Ahmet, kolunda Asiye, ar-
ksında Necibe olduğu halde 
ağır ağır yürüyerek bnşçenin 
setlerini iniyorlar ve sebile 
yal laşıyorl rdı. Asiye başına ipek biirüın

cükten bir şal örterken kap
tan r erhut ta girdi. -Yamuda 
bir çok numunelik kumaş par.
çalan paketler"ni taşıy n bir 
de tayfa vardı. 

- Alım t bey zatı fıliniz 
misiniz. 

- EveL .. ben im. 
- Ben de şu karşıda 

demirlemiş olan geminin kap
tanıyım. Evleneceğinizi haber 
aldım. Doğru ~ize geldim. 
Gemimde çok güzel ve zarif 
kumaşlar var. Bir kaç numune 
getirdim. Bakınız. Hosunuza 
giderse daha cok çeşitleri var, 
2'emiye kad :- zahmet eder 
ve be~ endikler"nizi alırsınız. 
Cok ucaz.. Çok • kc1eoir ve 
kaçınlmıyacak bir fırsatbr. 

Tayfa paketleri çözdü, için
den çıkan numuneler Asiye 
ve Necibenin takdir ve hay
retlerini mucip oldu. Bunur. 
üzerine Ahmet: 

Daha arkadan ise kaptan 
Y erhut ile beraber numune
lik paketleri taşıyan tayfa 
geliyordu. Ahmetle Asiye 
yavaş yavaş yürüdükçe Yer-

' hudn kalbi helecandan çatlı
yacak gibi çarpıyor hemen 
atılmak, Asiyeyi kucaklayıp 
hazır duran sandala atmak ve 
kaç.ırmak arzusu ile yanıyordu. 

Nihayet iki sevgili sahile 
geldiler. Rıhtıma inen mer
divenin başında bulunuyor
lardı. 

Ahmet, Asiyeye yardım 
için elini uzattı. 

Tam bu sırada bahçenin 
taflan kümeleri arasmdan 
tahminen elli yaşlarında gö
züken bir adam belirdi ve 
iki gence seslendi: 

- Asiye!.. Ahmet !.. 
Bu adam güzel kızın babası 

ve Kahraman .ağanın dostu 
Banker Selimdi. 

- Kızım!... Ahmet!.. 

Diyerek bahçenin tarhları 
arasından sahile doğru ilerli
yordu. 

Asiye babasının geldiğini 

görünce nişanlısının elini bı
raktı ve ona doğru koştu: 

- Al.. Babacığım, sen mi
sin?. Hayrola ... Böyle vakitsiz 
gelmene sebep ne? 

- Kızım sana ve oğlum 
Ahmet.. sana da, her ikinize 
de güzel bir haberim, bir müj-
dem var.. 1 

- Bir müjde mi? 
- Evet .. Şimdi bir postacı 

geld~. Kahraman ağa Odesanın 
kapısında imiş. 

Nerde ise buraya gele-
cekmiş. 

- Kahraman ağa mı? 
- Amcam mı? 
- Ah.. Bu mümkün değil. 
- Mümkün değili filan yok. 

Postacı burada.. Aziz dostu
mun iki dakika evel yola 
çıktığını bizzat haber verdi. 

Bu sözleri tamamen işitmiş 
olan kaptan Y erhud.u bir gör
meli idi. 

Herif, tam muv.affak ola
cağı sırada tesadüfün oyna
dığı bu aksilikten fena halde 
kıunış ve hiddetinden yumruk- 1 

lannı sıkarak, dişlerini gıcır
date.rak renkten renge girmiş
ti. Bereket versin ki herkes 
bu haberin yerdiği sevinç ile 
memnun olduklanndan kimrıe 
Y erhudun halinin farkında 
değildi. 

Sadık hizmetçi Necibe se
vincinden kendini tutamıyarak 
bağırmıştı: 

- Yaşasın Kahraman ağa! 
Asiye ise büyük bir endişe 

ve il!:nidin verdiği tezat hali 
içinde babasına sordu: 

- Acaba Kahraman ağa 
böyle ap ansızın ve hiç ha-
ber vermeden niçin geliyor? 

Necibe gene söze karıştı: 
- A.. Hanımcığım.. Niçin 

olacak.. Elbette sizin dügü
nünüzü, mürüvvetinizi görmek 
için ... 

Ahmet ise ilave etti: 

- Vakıa amcamın 
bütün işlerini, ticaretanes 
hesaplarını tütünl.:!nni b.rak 
gelmesi bir az tuhafıma gi 
yorsa da.. Kim bilir belk" b 
nim iyi kalpli amcacığım b 
birden bıre sevindirmek i5t 
miştir. 

Necibe tekrar bağırdı: e.f 
- Ne olursa olsun .. Y 

sın Kahraman ağa!. 
A ... iye babasına bir 

sordu: 
- Babacığım! PostnC1 

getirdiği haber nedir? 
- Kızım! Kahraman ağtı 

arabası Odesaya bir fet 
mesafede kalmış. 

Hayvanlardan birini nııl 
tıyorlarmış. Postacı orııd 
hemen bir beygire t!t}f! 
rnk bana haber verlJ!e'k • 
dört nala bankaya gelmiş 

Arad geçen zamam h 
edersek Kahraman ağ' 
şimdi nerde ise buraya g 
mesini bekleyebiliriı. ~il 

Herkes, sevinç içinde tt 
rar: 

- Yaşasın Kahraman d 
Diye bağrırken yalnız l 

kişi bu inatçı fakat iyi I<• 
adam için: 

- Kahrolsun!... Diye 
murdanıyordu. Bu adafllı y 
tabii anladınız, kaptan 

hut idi.. -
Maamafih bu dessas ad;, 

her bir ihtimale karşı ge.,d 
sinden çağırdığı ve ŞU s d( 
nhtıma yanaşmış olan sıı11 1" 
ima bir az bekle e~ 
verdi. t1 

Kahraman ağa geld~ 
sonra ne olup ne bite~ ~ 
bilmediği için her ibtııı> ~ 
karşı tetik ve atik bu}uıııı> 
istiyordu. b' 

Bir aralık bahçenin °1 

yetinde bir takım kalab 
ve kaba sesler aksetti. ~ 

Sonra da önde Kahr~jt 
ağa olduğu halde Van .. et· 
Brüno ve Necip gözü'ktul 

(BitıneclO 

' 



Am~rz harbe ben sürükle .. .. 
ı di .. o ., g;lıere i biiffln dalave--
, >'elerrirn .. ve siyasi entrikalarını 

yalnu.z ır en bi. "rim. F ransada en 
yükse aile kadı la1·ı ile aşika-
ne m a a e im var. Bunları 

Po~~"rc 1920. . r, m~yda .. n· Ç'~aı·~c-- ğım diye kork-
i~~· tdaresin; F ,., : ıc p adı:: 1 R:ırd~~· bir kadı~ 'j M~arnor t a Tf UJe o eni h U dHt ha Y ici e tf iler. 
~~·~nı~cb; ~~~tlR~~=55~~~iS=5·~~5-5wS~=;~~~F5~55S~~5$$55~ 
ola.ı a.t ~cleı·ek ~~dd ~k . rnü- ;" 
te . ikamet eti bıtnıiş 
lerıxı~di ınüddet' t~zkcrelerinin 
l~bttl aris polisi b tale.? eder-
~ etnı,.:ı ve u muracP.atı 

Şun,, söyl seb~p olar--k 

1 
........ s· t'. er: 

ıs !Z vit· Al . 
ı ve ktıtib' eısterln "; 
ık ı hu . ~.şan-
,arnetini~ · usısisiniz 

?ırdır .. Fı"nnsa i · · V . çın In\!-

hn · e. bu kadın1 1 

rıcı edil' l .a erk.el{ h d 
işin lY ~r. · u ut 

Fr no~dgaribi katip'e . 
Aleistcr an kovuıu~'- nışanh 
y 

1 
cen pl tı;en s · apı ınaı Ç . arına b. ır 

ketesini . ün ~ ika ır ~ey 
F nkat b:.1Uddeti h 't tnct . teı
adanıın F~ıltere huk::1e~~ştir. 
Şayanı r~ıısa.daki uın~"ı bu 
h~'- endı~e vaz1 t' . ~finıeu . ..,. görer k ye ını 
\'c. ir nı adeta t e, Paris 
UY<iul'U} Aleister cfY•k etmiş 
ye oğJ an b~Yücülük kitaba 
~~ Pala; ticareti t" tasusluk 
~c:inc ıkPandıras hhnıetleri 

\l ko .. ~ ·aıılnıısb Mudut ha .. 
lrıüdaf Uııç ad~ · annıafih 
avuka:asıru n:ıe h huh.-ukunun 
Poı n Ve l:a! tn ş ur Fransız 
teht:ır on~ra bdarnlarından 
ctınekt P~rise dö ıra~~ığından 

( 
!lı edır nececnni .. . 

( t o ! . • <ı>' unut 
n Ut crıyetin .. 

Veri'c erenin Jiiz karası) ' 
h t.ı n s: l.\asp ti . ve 
e.~rıd .r Al · 0 nı ) ism • 

tafsiltttı a Avı ;~aterin haya~ 
Kend· Verro~k nıat'buab 

eski bır· ı l iddia tedirl ... r: şu 
nc::·ı· :sına .. 

sı~ı taşı t:.1 ıı 1 ~ore çok 
k.iiçük /i s~r A.İe~ti danıgn .. 
rıyaziyat~ a ı'ken .. ter daha 
Ayni zan. fai'Ja. ş~~re, ilime 
V '4.land duşk" ' e ta kın ~ iyi b. unınüş. 
Sergüzeşt hır Ça ır ~porcu 
reden k-'klllerakt ,Plkıin imiş. 
rn· cu ;ıp ı.ı. t e ·ı 
k ış, burudı:ı '"lltıdist ngı ~e -
aldıktan a \!tun llna gıt .. 

l' ckrar H· 00d~ra a\1d rnUddet 
S' ın 'St e.t e~-· 

l_, ır A.leı' t .. U!ıa d'• uuış .. 
"t.a lı erın onın" ~ Yatı çok liindist~şd 
ö;;.. nı tnahalli tsrar n a
h&r~. Yİ tnUL engizdir. 
UYill~r ~ ve bir u ~eınınelen 
Yaşa~t ve ~ihirle~-ıintıi gibi 

b 
J\""': ır • r arasınd .. 

Uy·;•\lpa,y .. 
di:\tt p~ül(, :1h2gcldiği. 
rctt:iı.~ıt <tok ırbazlik lı ıaınan 
ın, ış' il • eserler akkın
~ ... ı '°nlı.~ Ynı ı:a- Yaııp neş 
•""'' l ._,n .. ,nnda F -

ocnsın llle.fhur 33 ran
a. ıntisan nuına

ederek 

az vakitte bu locanın ruhu 
olmustur. 

Büyilk harpte sir Alcisteri 
Amerikad bulJyoruz. 

Burada Alman casus teş-
kilatı ile beraber İngiltere ve 
Fransa aleyhinde müth~ neş
riyatta bulunmuş ve İrlf.nda 
ihtilalini idare etmiştir. Müt-
tefikler aleyhL11de olan .neşri 
yatının en mühimleri (lngil-
tere bir korsandır) ve (Kay-

ser Vilhelm dünyanın en bü
yük adamıdır) serlevhalı ma .. 
kaleleridir. 

Sir Aleisterni Alman casus 
teşkilatında çalıştığı ve ma
lum neşriyatı yaptığı tahak
kuk etmiştir. Esasen bunu 
kendisi de söylemekte: 

- Evet .. demektedir, bun
ların hepsi doğru.. Fakat ben 
bunlan İngilterenin emri ile 
yaptım. Harpte İngiliz Ente-

.;')anıfe 1 

licens servi~• heni Amerıkaya 
gönderdi. 

Vazifem Alman casus teşki-
latına İngiltere aleyhinde imi
şim gibi kendisini göstererek 

E
'nnek ve bu teşkilntın ru-

1 
unu anlamaktı. Tabii gene 

1 

gilterenin verdiği plan dai
resinde Almanlarla bir imişim 

• gibi hareket etmişti. Buna iti
mat etmeleri için o neşriyatı 
yaptım. Maksadım müttefikler 
aleyhinde değil lehinde idi. 
Elimdeki vesaik bunu ispat 
eder. Hatta şunu söy'iyeyim 
ki harbe iştirakten imtina edeı 
Amerikalıları harbe sokan be-

nim. Almanlan kandırdım. Ame· 
rika gemilerini torplllettirdim. 
Bunun üzerine Amerika Al
manyaya karşı bizimle bera
ber harbe girdi. 
Bunları söyliyen sir Aleistere 

bir Fransız muharriri soruyor: 
- O halde sizden Amerika 

İngiltere, Fransa neden kor
kuyor! 

Sir Aleister gfilerek şu 
cevabı vermiş: 

- Amerikalılar kendilerini 
büyük harbe benim sürükledi· 
ğimi öğrendikleri için bana 
kızgındırlar. 

İngiltere ise bütUn siyasi 
entrikalarına vakıf olduğumu 
bilir. Ondan dolayı beni yok 
etmek istiyor. 

- Ya Fransa? 
- Fransaya gelince ... Na-

sıl söyliyeyim.. Ben bir az 
çapkınca idim. Param da ol
duğundan Pariste iyi ve aris
tokrot bir çapkın hayah yaşa
dım. Katiplerimden biri, ken
dine yol verdiğimden muğber 
beni evelce münasebette bu
lunduğum kibar aile kadınla· 
rına müzevvirledi. 

Sözde ben bir kitap yazı· 
yormuşun ve bu kitapta çap .. 
kınlık ettiğimi bütün aı1e kız 
ve kadınlannı teşhir edecek· 
mitin. İşte bu kadınlar ko-
caları vasıtası ile imali nüfuz 
ettiler ve basıma bu işi getir· 
diler. Fakat şun kat'iyen 
eminim ki bir gün pek sev· 
diğim Parise tekrar kavuşa· 
cağım. 

F ransadan kovulan sir 
Aleister, kendi gibi hudut 
harici edilen nişanlısı ile Bel
çikada evlenmek üz.eredir. 

• 
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Son Saat 

. 

Resimli ··Düny~-' 

Pariate .fç çaQı~ , 
........_ 90k e..... ,« • ff

ıilmektecHr. Ça-, ...... ~ 
...._ ~Weri 
..,... ae-t ve 
Cllllh mmken

haberıe·ri . 

1ıigiltere ki
bar saJçiılaim· 
dan birinde iki 
erkek ve :darl: ... ' 
kadında.J r mtı

rckkep bU caz-
• bant çok şöh-

ret kazanmıştır • . · 

lrn dJdirflmit dekolte hmM neı.oalarla atil6dO.f · 
lngiltere kız &.eteri için 

.,.. kıyafeti olarak Ceket, 
pantaloa, dzme ve kravat 

T.wrll tellhat konferan ·• 

... Ml.I marahhuı bot 
lamlull ~ hılrp 
- ... bomba atmamala -

- teldlf "'" 'ııte ele k;:.b ............. 

' .. 

Amerika gltzelllk kraliç . _; 
Mis LDyan Emersen ı..ue
ye gelmiş TC beylik Wwba

f e lngllt.ere kraliçesi tarafın
dan kabiıl edilmiştir •. 

· intihap oluamuttur • 

Fraam artistlerinden lili 
Da "tamu sablk AJmau im
pa1atutunan tonmu preaa Lui 
F oclWnt ile eYlmeceji say. 
leamektedh; 

Bir kaç sene evel 
devam etmiyen peçe JO 
bu sene Pariste tekrar 
c:1!tıi ~ermiştir. 

Maka V alyer ismfndO 
Alaıaan mühendisi 
mtteharrik bir vapur ic.t 
mittir· Mühendis ~ kilomeb-e sürati olacak 
nı ile kale· Duvr 
mesafeyi beş dakikad• 
mek teşebbüaünti bll 

· yapacaktır. 

Yu mcaklan bu -ıene Amerikayı çok erken hastırımP.ır. H li.4k 
plljura d61dllmliftür. Öyle ki yemeklerini bile dem içüade 
~ 

Yeni Almaa mbn•rbğuwı en bariz bir numunesi ~ 
meaa) tirketiuin muazzam biDımmn rami ld1tadı geÇdl 
Bediade kıa ........... 



~ . 

Sinenıa ·payi-
tahtında ko-

,, ''ll,J. ,,_ -pan guru ıu·.-: 
. . 

Filim sao'atkirlan Va~ 
· . şington · hüktimetini 

protesto ediyorl~~ 
Hollivut ve Los Ancelos bir kaç haftadan beri şimdiye 

kadar göriilmemit bir manzara arzetmcktedirler. Gazetckr 
bararetli neşriyat yapmakta , filim san' atkarlan bir taraftan 
Vaşington hükumetini protesto ederken diğer taraftan meclisi 
ıniUiye müstacelen verilecek olan istida için aralarmda imza 
toplamaktadırlar. Bu ,muazzam gürültüyü koparan şey hüku
metin san'atkirlardan vergi almak istemesidir. Bu, yeni tarhe
dilen bir vergi degildir. 

Senelerdenberi alınmakta, fakat mükellefleri arasındaki gayn 
~emnunlar çoğala çoğala ancak bugün istisğar edilemiyecek 
bır raddeyi buldup için aksülamelini yeni yeni göstermektedir. 

Vergi aleytdarlanndaki noktai nazarlar ayn ayndır. bir 
' kısmı esasa değil mıktara itiraz etmekte, diğerleri ise doğru
dan doğruıa verğiye muhalif bulunmaktadırlar. 

Birinciler « Biz yatbğa yerde uyurken para kazanan adamlar 
.. a· . kadar niçin vergi verelim?,. demektedirler. ôteklerfni esbabı 

•ııın Par , mudbeleri tudur: 
~a Ullutuı a ~~ığımız müddet bütün hayabmızda topu topu S aenedir. Daha evci bu mevkii elde ebnek fçin çallfll', 

•lele, (8. ur gıdenz. Neden bu bet senede kazancımızı hllkrimetle taksim edelim? 
il c!'farPte F ster l<iton) Los Ancelos gazeteaine yazdliJ bir bq mekalede diyor ki: 
~~.:llbaaya gittim. O,.d kurtun yajmuru altmda senelerce kaldıktan sonra Amerikaya döndüm .e bir borç listesi 
~ • CU!ııı ınÜt:ük~nı~t benden harbederken g~ ~tıddet için kasanç Y~~i istfy~r~u. Bu olacak fCY midir? sonra bizim 
trıri -1ıııaıt d~VVildır. Bu sene 10000 dolar alan · bır adam gelecek sene lfllZ kalabilır? Esasen bfr san'atkinn kazancmdan 

""h~ ı,~~ ... 
8

.. değildir?» Maruf aktör Ko~yt Nagel d~or ki: .. .. ... .. . ., 
D ~r. 8-a lir, bu kadar mantıksız bir vergı g6riilmemlftir. Hlik6met en buyuk haksızlıgı ııbyor. Para kazandıgımız müddet 

8Q 1ııer bir ~an içinde artıraca~maz 'beş oÜ parayı hlkamet . ahİ'la biz ihtiyarbiumzda ne yapanz? » 
"A!,_~ard: ı,·':ın'atkirlar, aahnc vazılan ayni ~kilde . beyanatta bulunmakta, gazetelerde yazılar yazmakt.dırlar. 
~ hud iri IU tekilde bitiyQr: 

Utları dahilinde san'atklrlara hakkı ba1at werilmemeli ae zamua kadar devam edecek?» 



ı-- NAKiLİ: 
Benim iki arkadaşım var·· ı 

Arkadaş dedi isem öyl~ han1 
kardeşten Üwfün crkade l~ r• 
d d ... , 

an egu. •• 
Böylelerini bu z~manda 

mum yakıp fenerle arasan 
bulamazsın . 

Şimdiki arkadaş dediklerim 
uzaktan bir selam verirler ve 
yaklaşırlarsa para isterleı • 

Fakat benim bu iki arka· 
daşım ne eskiler gibi kardct 
ne de yeniler gibi sulu zü· 
ğürtlerden değil. Onun için 
yanına yaklaşmalarından kork· 
mam. Yalnız bir kusurlan var. 
Bir mi ya.. Bir çok.. Suludur-
lar.. Sulanmıya bırakmadan 
sulanırlar. Tıraşçıdırlar. Tıraşa 
meydan vermeden usturalannı 
işletmiye başlarlar . 

Bu iki arkadaşımın tabiat· 
lan bir birine taban tabana 
zıttır. 

Biri başına ne felaket ge
lirse gelsin hiç aldınş etmez 
daima güler ve fellketlerini 
kahkahalarla anlatmaktan 
zevk duyar. Ona ben (Vur
dum duymaz ) ismini takbm. 

Diğeri ise halinden hiç 
memnun değildir. Her görüşte 
yakama sarılır ve incir çeki· 
rdeği doldurmıyacak şeyleri 
aglıyarak dert döker. Buna da 
(Sulu göz) ismini verdim. Size 
ilk önce (Vurdum duymaz) ı 
prezante edeyim. 

( Güler yU.zlü, daima 
1 şen, geniş yürekli bir 
adamın taklidini ya
parak): 

- O .. maşallah .. Vurdum 
duymaz efendi. Ne o.. Böyle 
gülerek oymyarak hangi ca
nibe .. 

- Şöyle bir dolaşıp tatlı 
tatlı hava alıyorum. 

- Her vakit böyle şen.. 
neşelisin.. Doğrusu sena gıbte 
cdivorum. 

_:_ Ne olacak.. Şunun şura-
sında üç günlük ömür için 
gam kasavet mi çel<ıneli. 

Een bi!irsiıı her gün 
b<ışıma bin türlü felaket 
gelir .. gene aldırmam. 

- Bilirim., Bilirim .. 
- Ne oldu, başıma ne gel-

di biliyor musun? Ne:den bi
leceltsin. Dur anlatayım da 
dinle... Karım gebe idi... ge
çen gün doğurdu.. Amma ne 
doğur ış ... Tam üç çocuk bir· 
den gör!i~n azizim gülmekten 
bayılırsın, çocuğun birinin ka-
fası tüyli' bir ayı kafası öte· 
kinin .kıçında uzun bir kuy
ruk. Üçüncüsü ise üç bacaklı 
~...:. ı-.., 1lt.. Ud burunlu b ir 

Mon 
Ayıp değil lui? 

- Adaya geleli dahc. bir h fta oim&dı, her kesle kur yap· 
maga başladınız. ayıp defril mi? 

- Herkes~ diyorsnnuz. Mesela sizinle yc:.ptım mı? 
- Ben de onun için söyliyornm ya. 

Haksızlık 

~""' ~~~t«~··/ff ~"' "-~ 
iık'l!ll":l~i~~'~v Y-~- .ı. ~ 1 ~ J {Po 

- Hayır .. hayır .. imkanı yok ben Ki.müranla geçinemiye
ceğim. 

- Neden? 
- DUşUn bir kere kardeş . . ne zaman ona ihanet etsem 

derhal kızıyor. Hiç bu kadar haksızlık olur mu? 

İDRİS l\1l IiTEFİ 

garibe hah.! hah.! hah.! hi~ 
böylesini gördün işittin ıııı 
azizim kanm da nakadar kot• 
kak imiş hal 

Doğurduklaı-ını görünce 6-
dü koptu ve sab3ha çıkmadı· 

Ertesi günü gerip mahluk· 
larda öldü dördünü de her~" 
ber mezara gömdük. (Kahka" 
ha ile güler) ! Nasıl ailiirn·· 
tohaf değil mi ... 

Fakat clahası var. Yedi güıı 
so:ıra babam morlayı çekti. 
Bir ay sonra kızım ip atinrkell 
öldU, bacağım kırıldı. Oğlu111 

da sevgilisinin ölümüne daya" 
namadı, çıldırdı, geçen gilıl 
tımarhaneye koyduk .. Nasıl 
azizim çok tuhaf deiilmi? 

Biliyorsan. bir a.ı paranı 
vardı. l~Ietmek iç.in bir ndaına 
faizle verdim. Ah azizim. Şu 
insanlar ne tuhaf ıeyler .• Gül
mek-ten katılacağım geliyor· 
Evelsi giln gazetede herifin 
benim ve benim gibi ona 
para verenlerin de paralarını 
alıp kaçbğını okumaımıyırıı· 
ne akıllı şey yahu .. Bit- ÇJrpıd• 
zengin olop gitti. Aşkolsun. 

- Zarar yok.. İnhisar ida
resinde çalışıyorsun ya.. O 
seni geçindirir. . 

- Hah, hah, hah.. Hangi 
inhisar idaresi, hangi ~}ış" 
mak!.. Haberin yak mu? ôy
leya.. Söylemedim ki habcriıı 
olsun.. Dün bizim müdiit 
beni çağırdı. 

-Azizim, dedi, kadro, bntçtf 
daha bilmem neler sıraladık .. 
tan sonra sözün Türkçesi kaP1 

dışarı etti.. Anladın mı ifiıı 
tuhaflığını. Nasıl. Kahkaha ile 
gülünecek fey değil mi? aeıı 
de pasaportu elime alınca 
çıktım ve yangelip yatmak 
içfo soluğu evde aldım. 

- Ve yan gelip yattııı 
değil mi. 

- ( Müthiş bir kahkah8 

fırlatarak ) yatmak mı? 
Evin kapısının önUne ge" 

lince ne görsem beğenirsiıı? 
İcra me'murlan gelmiıler evde 
ne var ne yok hepsini hac:Je" 
derek mühürlemişler. Nasıl·· 
HOf.. ömfir şey değ"ilmi? 

lıte timdi hiç bil'feyİm yolc·· 
Ne kanın var, ne çocuklarıdl 
var, ne evim var, ne efyad' 
var, ne işim. Tatlı tatlı ha~ 
almak için ıöyle bir dold" 
maya çıkbm allaha ısmarla'" 
dık.. Gene görüşelim r1ur
dum duymaz) efendi böyle 
söyledikten sonra bir kahkab• 
daha bastı. Kasıklarını tut• 
tuta uzaklaştı. 

Bir daha sefere ıize ( SolO 
ıöz arkada~ımı taktim ederidl" 
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bıle:nk l albn saat 

ismi 

Son SııRt 

samıye h. 
ayşe h. 

n oye h. 
1 ~1 trça dokuz m kal 

hilmı B. 
l roza iğne mahir > 

hamdı > 

l albn kordon 
nafıa h. 

i timat ef. 
Mr-hmet T evlik B. 

yuznk bır altm 
a n t '>S c. rhem Fatma H. 

1 ı ne b t ş n k n s~lroyınan E.ş:-ef B. 
Mm. Estet\ 
İbrahim Ef. 

rt ~ 1 k b r t ~ nok an Snleyman H~ml B. kar pantantıf bırçift pırlanta kupc 
t taş yuz k Me~t H. 
t bır altın yüzük laf1 sırça btr nazarlık 

., __ _ JC:W == ---== 

1544) 
15465 

15483 
15771 

15887 
16080 
16.73 
16>03 
1G412 
1642 i 
16484 
ı65u7 

16631 
16635 
16818 
16821 

16831 
16847 
16853 
16713 
16804 
169 )Q 

16145 
169~5 
170?1 

17033 
17116 

17 t 7'> 
171 ) 
1724) 
17257 
17272 
17275 

17285 

17)08 
17318 

17329 
17364 
I73B5 
17448 
17304 
17472 
1747ö 
17478 
17481 
17629 
17682 
17728 
17790 
17903 

e • 
altın bir altın kordon Dimitn EJ. 
1 roza nal yuzuk Mu ... .a!a I u:ıt B. 
1 pırlruıt !ı yı!ı.uk ıkı t~ı noksan 70 d.rhem 
gilmuş F ~ma H. 
J çıft roza kupe Zehra h. 
2 aitm aat bir alhn l.ordon bir dtın gö tek 
bir altın niçan hır roza yuzuk bır roza ay ığne 

İbrahim İzzet B. 
3 roza yfrıuk Fatma Hayriye H. 
1 pırlanta akar pantantif A'iye h. 
2 yuz dirhem gümüş Mı-hmct Ha~ım b. 
1 roz.:ı pantantif bir tan k" ~ dl sanlı Munevver h. 
2 çift roı.a küpe beş mıskal ınci Samiye h. 
1 roz.a tekta yüzuk ( olu elmaslı) > h. 
l altın çalar saat bir altın labaka 27 dırhem Ahmet T s.nk o. 
J ç ft roza kjpe hır albn saat bir altın bi1ezik 
9 dır hem l fovva Samiye h. 
1 roza bıl zik bir altın bilezik I 50d.rh m gumüş fhs;ıne h. 
1 pırlantalı a..,ı'Yraf Mıhr~a h. 
l çıft roza küpe Hıkmet Leman h. 
1 elmasli saat, bir altın lrordan 7 dirhe-m bir rou 
incıii pantantif Cevdet b. 
1 çift roza. küpe Fatma Naciye h. 
1 çift roza kupe, bir çift roza menekşe iğn• F l'ltrna h. 
1 roza r.ıa 1 dı i\ ... lflh:ıt !1. 
) roza yüıuk dört altın madolyon nzmiye h. 
] çıft roza kupe Müzeyyen h. 
1 çift roza küpe, bir rozn yüzuk, bir pırlantafı yüzük, 
bir altın saat Rasım B. 
1 alt n sant m a kardon 20 dırhem Fatma Nire h. 
1 çıh roza kupe Şazıyc h. 
2 pırlant:ılı gne, 3 pırlantalı vuzük, 3 rnza 
iğne, 1 ç ft pırlantalı ığne, l roza kıra\ at ignesi 
l elmaslı saat, [ altın ı;a t mııa kö tek 140'.) 
dırh m guıniış, I elmaslı yıldız taş tabaka maa 
agızlık n uriye h. 
1 roza tektaş yüzük ala ttin B. 
3 roza yuıuk 3 taş nos:ı.n, 1 çift roza kup , 
1 roza ı ne , 1 altın saat, 1 ahın kordon 1 R 
1 bır lıralık 1 ıarım liralık zinet nltını Şefika h. 
2 r z } uz1.ı l incili nazarlık altını fıtnet h. 
l roza yuı k ~ur yy 
l elma lı at V dat Z va B, 
l pırhmtalı 't ULük Saadet h. 
l çıft roza 1 u ~ F ethıve > 
On ç miskal ınc:ı, ıki elın lı ~aat, bir t'lma lı şalım, 
bir altın kordan Zeı ne-p h. 
lkı t1•rlantk t ktaş yuzilk, bır çı)t pırlanta gül kupt>, 
hır altın tabaka Nebile h. 
Bır beşi bırl k zinet altını Servet h. 
1 yüzük kolu elmaslı •ortası ı:un·i· bir pırlanr ı 
madalyon, hır pırlanta tek \ l k Halici" Nebile h. 
1 roza tektaş yüzük Nadve L 
1 roza pantantıf, bir çift rm.a küpe Zt: hra h. 
iki altın madalyon 6 dırhem Buhı• h. 
l r z p ntantif Satb rk h. 
1 roı.a t ktaş yüzük Fatrn Hadıye h. 
1 pırlanta yuzük ort3 ı yakut Fatma B drı) e h. 
83 dır hem gumş Fatma 7,;t !ıra h. 
1 roza tek kupe Muzı-y' n ,. 
1 alhn saat 1 elmaslı şatlen Ra,ım B. 
1 roı.r gul yuıuk, bır altın b lt-1 k A , ı- h. 
1 çıft roza kupc Abdullah B. 
1 roza tektaş yuzuk, ? hurda it n kaleın \1.ız yven h. 
1 altın saat Mu ta a ~evkı B. 
] roza madalyon ortası noksan ve hurda l 
raza yuıuk Hüniye h. 

Tahvil 
1 7 08 hır rum 1 athvılı Mahmut b. 
1442 dort yırmı ık i ıkroı.ı dahılı tahvıh İh an b. 
1 156 hır ru lı tahvılı Sab ha h. 
18 )8 altt run ·'ı t-ahvılı Ahrm't aık b. 
198J on kı rume-1 tahvılı Fatma Zehra h. 

Yukarda ı mi rı muh..ırrer levat mu evh~rat v tahvılat mu· 
kabilındf' mnıyt"t ndıgmdan ı t!kraz etmıı oldukları m 'ı l~ 
vadesınde t d ye etm mdenne mebnı hini istikrazda ta~ in olunun 
ikametg hlann.ıı ihbar name ı{onderilmi~ i d btilunmadıklan~ 
dan tar hı ıla'ldan ıtıbaren m ccvb rat medywılannın 91 gün 
tahvilat medyunlarının da bir hafta arfında tedıyeı dt"yn veya 
tecdidi muamele eylemedikleri t kd.rd merhuoatı me7.korcnin 

bilmüzayide saulacağı ilan olunur •• 

, 



Ku1naşlar 
Beyoilunda istiklal caddesinde 

KARLMAN ı11ağazalarının 
İpekliler ~iresinde 

Kuruş 

Tual d.. Tamamen ipekli, çamaşu için aayat 3 2 5 
' 0 SUa iyi cins metroau 3SO ve 

Ç:......:.f:. tu ı d.. Tamamen i~lclt rop- 4 2 5 ·u.gw a o sua 1uk kumaş, metro&u 

Tual d.. . Son moda de~en-2 7 5 o sua empnmeıerdc metrosu 

~ olard emprime ~ve r;::ah!~ ~- 3 5 o 
'8rde metrotu 425, 400. 375 ve 

V __ ~;:.~ · En IOll moda 4 o o . nJt:p ~n e~me ve en müntahap 
d llMllrolu 625, 550 ve 

1-....:.-t . Ropluk, tamamen tabii ipckb 6 o o 
J4JCJC emprıme cazip desenlerde metn>tU 

~"---"'·.!-dö . 1ace ...., ha- 4 5 o ılWUSOllD sua enpnme fif roplar 
için 10D moda kumu metrosu 

\V __ . Tamamen ipekli. 9 Ü Ü 
~ saten empnme zengin çeşitler 

ecm inada deeenlcır mebıısu 1150 

Krep dra =n ipekli, rop ve mantolar için 7 5 o 
Sultan fantazi =~~~ m~~lıi Z 9 2 5 

metrosu 

V _ ·- T mnamen tabii ipekli pek çok ve 6 7 5 
rı..rep ıunon güzel reaklerde metrolu 

Ytlnlii ve Pamuklular dairesinde 

Kazaklar için fantazi kumaşlar 15 O 
~ -4t ~ mdroeu 375, 300, 275, 200 ve 

Mü&o1m dö. len emprime 
~ ımılıeıelif desenlerde çok eali melrOlu 

l<rep jorjet len 

l<rep len 

Yazlık roplar için 
müstunıı fiat metr<>19 

150 
390 
475 

Krep dö şin len ~~ ... ~~~t 4 5 Ü 
F aotazi kumaşlar~~=~~~ 4 7 5 
Nate len M=k =r=• 4 2 5 
Krepon emprimeY~m =- 5 5 

YazLk roplar ~et 12 5 V ual emprime ==ı'oo. 140 ,.. 

Kreton emprime T~a ~ır':usaır 7 5 
Moyıı ayı zarfında 

Yuhlı mutolar, roplar ve f&Pka modellert için 

9dnd katta cazip Ye ıık bir aaetfaer açtlmıfbr. 

Orman ve arazi müdiriyetinden 
Loaıoz qki dftllii ormBnlanndald kızıl ağaçlardan kate

c:lilııad ~ 15lM> metro mikap gayri mamul kereste mib:a
yecleye ..... -. cfttk · "f ~ olanlann 25 mayıs cumartesi günU 
aat on hefe lradar 1SU1Dhul Evkaf müd!Jriyetinde orman ve 
arazi meııııiDe mlracaat eylemeleri. 

Buzill;nı 
Karaağaç müessesat 
katibi umumiliğinden 

Kanunu evelden mayıs nihayetine kadar olan müddet 
fında mevkii tatbika konulan kış tarifesi mucibince 
biber okkası beş kul'Ufa satılmak lazım geliyorsa da hu 
sıcakların erken gelmesi halkın buza olan ihtiyacım artt:llP'I 

olduğundan on beş mayıs 929 tarihinden itibaren yaz 
sinin tafbik olacağı ve bu tarife mucibince tarihi mezkü 
itibaren burun okkası her yerde üç kunııa sablacağı 

ay er 
. ~ 

ELBiSE MAGAZASI 

Bayranı 
Münasebeffle herfün ye
ni çeşitlerimiz Qelmiıtir. 

Ş.pkalann en ucuz, en aağlam ve eq zarifi 

kumaşlarile meıhur KAft.AMORSEL fabriklJr 'inamu-

lib ŞAPKA ı .. d .. BİLHASŞA 
Bu k~ final etmekte olduğumuz en son moda yazlİk 
gayet hafif ve zarjf taytao tiiyü ppkaJarımı... ıayam 
taV9iyedir. · 

lstanbul Sultanhamam ikinci Vakıf hanı albnda 

Doktor Aristidi 
Belloğuk1oğu rll'ellgf Belgevşekliği 

Eminönü Karakaş ban N0 8 

--• Erkek ve kadınlara mahsus en mükemmel ve ~~ 

Son moda lngiliz kumaşları 
Galatada Topçular caddesinde 53 numaralı 

TAYHMAN 
İNGİLİZ KUMAŞ TİCARETHANESİNE 

----• vürut etmiştir. Fiatlar maktudur. 411--~ 

Acele satılık matbaa 
makineleri 

Bi9& çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstanbul ye 
çift kazanlı iki matbaa makinesi m6aait çeraitle acele 
satılıkbr. G6rmek iatiyenler matbaamaz idare mttdiiriy 
müracaattan, 
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1 
Duvar icindeki ölil ı 

\akdi: Ahnıet Cernaleddin • 
Yerli mall~r için 

-14- Müsabakamız 

~M~rim imdi? Paydos borusunu çal
fferkes, ' 6 über,, dir, de- mak kadınlara düşüyor 

Jneyc başlamışh.. Yerli mallan için açbğamız anketin hitmeaine az lıalmqbr. 
Faciadan .. • KarilerJmiz için hazırladığımız hediyeler peyderpey gelmekte-

11"•cı l uç hafta sonra nasuıda parçalanmış bir takım dir. Bunlann araiında Etem Pertev mllesseseelnln nefis maınu-
tilc nıös o~uva usta Müstan- berler bulduk. Bunları size lAtı, Siireyya paşa F esane, Bakırköy fabrikalannın kumq, 
bczdine y; Buş r tarafından gösterece~~· . yün battaniye ve bezleri, milli konserve fabrikasının nefis dol-
l&tffeye a~et edildi. Ciddi, Verecegınız ıfadenin ehem· ma ve marmelah, Kütahya çini fabrikasının enfes çini mamullb, 
olan ınn f e '?ez bir adliyeci miyetini layıkiyle takdir ede- Hasan Fikri, Altın gOnef, Mehmet Sabit imalathanelerinin 
lllak bil s anti~ efendi yorul- rek ona göre evet ve yahut ka:z:ak, yelek ve çorapları, BaU zade fabrikasının kut tüyü 
fıy0r v:ez bır gayretle çalı- hayır demenizi rica ederim. yastıkları, Beykoz deri fabrikuımn iskarpin ve serviyetleri 
tenvire v şu ınuzliın ıneseleyf Mösyö Ruşann bir işareti vardır. Karilerimiır:in bu husustaki fikirlerini kısaca ve bir an 

ar ku til üzerine ıabıt kitiplerinden )ordu Mn vve e ugraşı- evel bize bildirmeleri lazımdır. 
· "ata f k birisi çamaıır parçalannı ge· 

~rıa blitün h n 
1 sıvacı usta- tirdi ve bu yırtık bez parça- Jf • 

Ya gayret eatıra~ı~ı toplamı- lan Lormuva ustaya gösteril- ,.. S~• -
ve : tnıesını rica etti di. Paydo$ borusu kadınl.,r 

- Üzerine d - Bunlan fyice tetkik edi- tarafından wılınmalı 
Yal uvar "rül" · L t t s ı•c•ıc·~, l't~ı·-ınız b o up nız ormuva us a. ıvacı " - , • "' 
l aşı nıeyd d ,. .. ı ı l il o an, ağzı ha lı an a kalmıs maşır par~annı eline alaraK ima arının 

ce korktuğu ğ adanıı g6rUn- iyice muayene etti. Nihayet si.iralle tu-
k~pılrnanızı ~~;irve he~ecana g6zleri çamafır parçasının bir amnıi.inıüne 
dı, ancak b lki ederıın, de- kötesine takılıp kaldı. en ziyado 
rinde farkı: de öyle şeyle- Ve mınldanır gibi: lrndınlar hiz· 
•~niı ki bun} a varnıış olabilir- - Bana öyle geliyor ki!.. nwl edebi· 
rılenıcaiııe ha;ın tahkikabn ile- diye bir cllmleye başlamak lir. Çünkü 
olabilir. Fara~ h~yli yardımı istediae de birdenbire tevak- nllenln mel-
faaını slr"'"- - bıçarenin ka- kuf etti. Dikkatini tezyit ede- husat ve sa-
sald cuı sara rek sıvacının en küçük bir irc (Jİbl Hı· 

• 
1
• BunJan f n sargılar na· hareketini bile gözden kaçır- t tya · I a ı· ı n ı İclcil :n. 

~~hldiye ka~-~kbedebildiniz mi? mıyan mllstantik: I 1 ·· 1 
IQlld ~ u k h k ek erlya kat m l\l' nıu >a-a verın· no ta a - - Kanaatinizi dedi, açıktan 
ler 1f oldugu" 'f d yaa ederler. Hinaonaleyh 

Çok ınUph nuz ı a e- aç.ıgw a söyleyiniz Lormuva L eın , ı d Avrupa mallarına paydos orınuva t ey er i. usta! .. 
-ı usa k k s b" "dd borusu lmdmlar turat'm-·• •tını . or unç batı- ıvacı ır mu et daha te-
için dinı~enıden uyandırmak reddilt etti, sonra bez parçala- dnn ~mhnoıaltdır. Hunun 

- 90-
Jnenıurlara taksitle 
eşya verilmelidir 

Evvclft canlı relddm la-
zıw. Sonra memurluo bak
sit le t>tlcruek üzere elbl· 
selik kumaş vo çamn~ır 
tnkuuı; alloleri için t•~ya. 
Vt!ı•iluıcll. }Jemurhultm ol• 
mıyaıılar da hunl&rı oö· 
rür, gözh•ı•i ahşır, ucuz
lu?ju vesllel tercih oldu
{juudan güniillerl sever; 
sevilen ey ele nurııta 
mazhar olmnı mı't 

S. S. li sevenlerden 
Seı· Azat 

Yerli mallar 
, , 

dı ve bir ~:dı dşöyle bir zorla- rını yeniden ve kemali dikkatle it;in de muhtelit' kaclm le· 
&onra aıu .. t et dUıündükten bir kere daha muayene ede- sekküllorlnin faalh·et sa- Yerli mallar ıergisi 22 Ha-
\t• .. d s antig" e rek nihayet dedi ki: İıasına atılması ve ·proı,a-
- i : şu cevabı ziran « C.H.F » bina.aında 

sergısı 

-... 8. - Şu köşede dar bfr işle- {!anda yapması lazımdır. 
l •çarenin .. me çerçevesi var ki bunun Usküdaı• lhsaniye yalı bo- açılacaktır. Muhakkak gid:p ~hlde id' yuzü, g~ın kan j 
~I ı. Saçl bütün kumaşın kenannı çer- yu 71 No dal K<lzım ıörünüz. 
a-'~~ ~~~an.~vdida ~vdem~ıu~m. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oılerde 0 k nı gı 1 siyahtı. Duvara sokulan adamın selesini öğrenince pek ziyade elim dakikalarda HUberi terk-

~lllltyi h adar derin bir d h l Ş eli k d 
'il '-· eras ve d h başına sarılmış olan bezde de üçan ayret o muştu. etmemeliyiz . im ye a ar 
d llQ doğru e şet var- ben bu ıuyÜ zannederim ki Elyan son haftalar zarfın- tahkikabn neticesi maalesef e . enıedirn sD renklerini fark- gördüm... da nişanlısının müdafaasını temamile aleyhimize çıktı. LA-

~§ti. Ba~ın udksakları da fiş- - Bu ifadenjz benim bu yüklenmiş olan avukab sık sık kin saburane bekliyelim. Bel· 
.:an 1 k a aını . i k f . ziyaret etmişti. Son ziyaretin- ki de vakti merhunu hulul 
t_ e eli be l l saıres husustaki anaa ımı teyit de genç kız hüngür hüngür edince hakikat t ...... hllr ede· 
'tle gördu·· kl 

1
• er e sarılmıfb. ediyor. l d A k .. ·· ...... 

tet erırn bu d .b A k b il hed d ağ ıyor u. vu ab gorunce: cektir. 
ı.llltistanUk ef d"n an ı a- rtı u m şa eben son- - Üstat, diye inlemişti bu Avukatın bu sözleri Elya-
"1Üstanijk en 1• ra Hüber Marsanın igUnah- yırtık çamaşır meselesini tabi-

totdu: diier bir sual lıgıw na ı'nanan pek nadir kim- d Artık b mn göz yqlannı kurutmuştu 
atile işitmişsiniz ir. en ama genç kımı kalbinde şüphe ~--. Bilf• &arıl selerin de bu husustaki kana- de ne diyeceğimi şaşırdım amil 

'-Uirıcabınd.. .~ış olan bez- atleri bir hayli sarsılaııştı. dognıw su. Etrafımda herkes 0 kemirici fiiphe tem •. e 
,.. · ._ go · • k ·ı izale edilm;• dejil' eli. Maraıyal S ınısfniz? rsenız tanıya- Hatta Elyan Roıele bile Hüberin mücrimiyeh ıe aı Zambarof b lmın bu haleti 
L lVacı ust yesu" nevmı"di buhranln içinde bulunuyor. Siz ki kendisini ya- d -~ 1afr L ası il d d. · ruhiyesini liyıkile tak ir eaı" 

Qatekett be erile müphem harap oluyor. Kanaat ve ima- kından tanı ınız ve sev ınız, --• 
-. B·ı e ulu d ı .. u 1 Hüberin m6crim olabflmesine yor ve mahirane dalaven:aer 

... ı nıe- k' n u ve: nının aı'ttikçe tezeu;u ettigıw"ni 1 • ? A r•virerek bu •"t:eyı' t.ezyit ve " csn '&I ı f a ibtima verıyor musunuz vu- Y" u 
w.... ada ok e en.:liın, dedi, hissediyordu. kat kendi mütezelzil kanaatine takviyeye var etile çalı-~ki k adar _ .. t h k t1 - d M k d kw ~ği: at'i b· o.uu e eyyiç- Zak Laranşan a etmiş rağmen genç kızı teşci etti ve: pyor u. a sa ı feDÇ 

ftif:·t ır fey diyemiye- olmakla ittiham edilen ve es- - Hiç şüphe yok ki, dedi Hüber Manandan soptmaktı. • 
-. 

1 
alltik d rarenğiz bir surett .. e gaybubet birdenbire kendimizi gayri Her pn 1eni imalarla deli• 

""~ 1'atu ol:arn etti: eylemiş bulunan Huberin dost-J muntazar hadiseler karşwnda kanlıyı Elyaıwa glSzlind':° 
J.t~ akla aıaznun lanndan olup delikanlının mil- buluyoruz. Fakat vekayiin bi- d~ürmiye .utrafa.Yor, bJıı bir 

~3-..ıı~ın evinde yap- dafasını deruhte eden avukat ze tehakküm etmesine meydan ,aluı.r 4aat --~· 11111• 
t.-L_ ~: bil b vermi elim. Billte'la bu ok -aavrıyat es- Dormun e u çamaf1r me-
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Merkez acentası : Gala a 
köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. İstanbul 2740 

lzınir sürat poscası 
( G ÜLCEMAL ) vapuru 

17 Mayıs Cuma 14, 30 da 
Galata rıhbmından hareket-
le Cumartesi sabahı İZMIRE 
gidecek ve Pazar 14,30 da 
lzmirden hareketle Pazartc · 
sabahı gelecektir. vapura 
mükemmel bir orkestra ve 
cazbant mevcuttur. 

l raoton IKIDCI pOStd:>I 
( ANKARA ) vapuru 16 

Mayıs Perşembe akşamı Ga
lata nhbmmdan hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop 
Samsun, ünye, Fatsa, Ordu 
Giresun, Trabzon. Rize J ye 
gidecek ve dönüşte [ Of , 
Trabzon , Pulathane , Gire
sun , Ordu, Fatsa , Samsun, 
Sinop ve İnebolu ) ya uğ 
rayarak gelecektir. 

Bartı:n 111c ~e r ' Postası 
Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralar ve güğerte yolcu-

lanna mahsus mahfuz 
mahalleri havi 

Aydın vapuru 
1.S Mayı 

Cumartes 
günü saat 12 de Sirkeci nh
tınıından lıareketle [ Cide , 
İnebolu , Evrcnye ve abana J 
iskelelerine azimet ve bayra-
mın ikinci günü ayni iskelelere 
uğrayarak avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Emınönü 
Rıhbm han 2 namaraya müra
caat. Telefon : 2684 

TA V1LZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vap rları 
Muntazam Ayvcıtı'f ek3ıtt"e i 

L" 

mutat iskeleler uğra ık 

sonra Cuma günü Edr m · 
ve Ayvalığa müva alet \ c 
P zar günü AyvalJkt n ha 
reketle Pazartesi Istanbula 
avdet edecektir. 

Diki at: Perşembe günü 
saat ondörtten sonra yük 
kabul edilmez. 

Mahalli müracaat: Yemi 
Tavil zade biraderlerin 
müracaat. Telefon 2210 

. 1 

Son" Saat 

n 
sonu 

lzmir l\letruk ınallar 
nıüdürlütrti nıeınurla
rından Hasan Fehnıi 

cf endi e' el ki gün l)ağ 
yolundan Karantineye 
giderken sarhoşluk 
te irile yarı yoldaki 
asn1a köprüden aşağı 
uçurun1a uçn1uş \ e 
ha~ gın bir halde has
ta nc~·c kaldırılnııştır. 

14 mayıs 1929 tarihinde ke
şidesı icra kılman NESTLE 
etiketleri büyiik müsabahasın
da kazanan numaralar liste
sidir: 
_s2s- 5 .. ıJ 1 4 6 

1u1 ~CJ ı ı 38 oo rn2 
8878 l2 ~ 124G1 347 
o 7 ı2ltd 1.,l7 1 4"7f (ı 

52157 54128 ,0,91 3 4ı 

45616 J>718 ,1414 13lhl 
48C>61 41870 274 !;;> oso·, 
31lô8 477tl 3630~ ~561i 

5~301 4 3~8 47414 63QJ$ 
38020 11? 11184 30061 

8 ) 
1 u 

>1-1 390(\7 

4 O:? 17741 
IJ30·H 1)521() 

28386 
43780 
47811 

~80CJ1 38028 
~ ı 11 i4QoO 

Jıırn 28os1 
'3'>440 50534 
163()0 44412 
43873 1)5323 

466 1 ~2373 33146 
88 1 63239 47010 

41020 53661 
34950 42514 

o 31611 28744 
4 114 4236l 
408()() 44655 
4,., "9 

2 29CJ 
3{"1){ 

547~1 

47QH 

4621 ~ 

13940 
40526 

)7 44332 41152 
41111 3 4 1 796 

') 00 )48;) 
3 07 4502 ~ 

He "iOUUlduflu frpngi 
ı. l 1 <lı 

Alatu ka p la ı: r 
ve Yunanistan 
Alaturka granıojon 

pilaklarından bir kısmı 
nıühünınıini )' unanis
tan çekmektedir. 

Bunlar Yuna"nistana 
giden Anadolulu N.um
lar tarafından talep 
edilınektedir. 

V eznecue:rde 
istiınl&k 

Veznecilerde, fen 
fakültesi yanındaki 
tıranıva y tevakkuf 
n1ahallinin değiştiril
n1esi takarrür etıniştir. 
Oradaki dükkanların 
n1ütehakisi de kariben 
istinı1ak edilecektir. 

Operatör B. gitti 
Sabık Şehremini operatör 

Emin B. dün akşam Ankarayd 
gitmiştir. Operatör B. gider
ken Kalamıştaki meşhur «gel 
keyfim gel » köşkünü, yeni 
sahibine teslim etmiştir. 

inşaat müddet.erınin temdidi 
l{ış münasebetile, şe-

hir 'oUarrndan bttzd -
"' rı ile sair En1anet in 

şaatı sekteye uvra
mıştı. 

Encümeni Enıanet, 
zaruri sebep gön. UJU 

için inşaat nıüd<letle
rını teındide l"arar 
vern1iştir. - ........ ~-

P o r t Sa t ı mvar dafı 
Hudut ve Sahıller sıhhat 

müdürlüğünden : Portsait mu
varedatına muayen i tıbbıye 
konulmuştur. 

-İ an 
hududıl 

i nıza lan~ n v0 ni roır 
ahede ınucibi~ce Türlr' 
İran hu<.loounun tesbi 
ti için teşekkül edece~ 
muhtelit komisvof1 
azası henüz intih~P 
e<lih rerniştir. ~lanı~f• 
bugünlerc'e kon1is) <Y 

nun teşekkülü ile işt 
baslann1rısı bekleni ot . "' 

Yuııan ı evlarındG oturanlar 
İzm·rdçki Yunanlı evleriııc:JI 

oturanlar bu Cuma günü tei' 
rar toplanarak yeni vaziyet' 
güre tedbir düşünecekledir. 

istiklal ıs es nde konferans 
Şehzadebaşında istiklal n 

sesinde bugün saat yinııid 
müdür ve edebiyyat muallİ,,,
Agah Sırrı B. tarafından (e 
debi nevilerdeıı hikaye) hll1' 
kında bir konferans verile' 
ccktir. Herkes gelebilir. 

T. Ta. c. is anbul şubesinin 
umumi içtimaı 

Kurban deri ve barsaklart 
nın ne suretle topl,attırılacağ' 
hakkında görr ülmd( u:ır 
Tanare C miyetill tanb 
şubcs·n merbut kaza ve ıı• 
hiye şube reisler· · iştirakil 
mayısın on atin erşaırı ~ 
günü s at on yedide . Cağ 
oğlunda C. H. Fırkası bill1 

sında umumi bir içtima alet' 
edilecektir. 

la1ı 
Evkaf veza ·ne 8 mart 9Z 

tariliirtd ve 37656 nuın~!~ 
makbuz a teslim eyledıg 
yedi liı ayı h vi makbuzu r' 
eyledim. Hükmü yoktur. 

Rahnıi 

KRA VFORD S müshıı pa ll ri piy ada m vcut sakıt 
macunları pa tillerinin en iyıleri oluı> gayet miıes_ir ' 
alınması çok kolaydır. 

KRA VFORD'S ın hil pasf lerinde bir ve ya iki t:ı 
nesini sırf çiğnemek uretile çocukların ve hatta büyükle" 
rin istikrahını mucip olan Hintynğın 1 n 60 gram alıııı.Ş 
gibi ayni tesir görülür. 

KRAVFORD'S öksürük s kızı-ö1 sürük ve boğaz a"'fl" 
larma karşı en mükemmel devadır. Hoş bir lezzeti olall 
bu sakızlar bilhassa sigara içenlere şayanı tn~ iyedir. 

Bilumum eczanelerle ecza depolarında satılır. 
Umumi acanta {ialatada Voyvoda hanında 7- 10 nuırıa" 

liioda RİŞAR VOLF, Galat post kutu u 4~7~-~~ 
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Son Sairi: Sahife 15 
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enler 
oşltır 

·ileır · 

Vali vekilinin 
dünkü teftişleri 

Vali vekili.. Muhittin bey, 
dün, evvela o~.erliye gitmiş, 
müteahhide verı en yol inşaa· 
tını teftiş ettikten sonra Buz
haneye azimet etmiştir. Vali 
ve Maarif M. beyler, oradan 
geç vakit avdet edilmiştir. 

Bugünkü borso: 
lngiliz 998,50; Frank 

12 43· Liret 9,27; lsviçre 
2 s' 2· 

1 

Dolar 48,50; Dahili , ' 
94,75; Altın 859; Anadolu 
24,15; Rumeli 7,40; Tramvay 
72; Düyun 207 ,5. 

lş bankasından alınmışbr. 

On sene evel ve bugün 
.... --.; -

ne olduk? 

Son on sene içinde geçirdiğimiz inkılaplarla yüksek dağlara 
tırmanan bir yolcuya benziyoruz. O yolcu, çıkbğı dağın btıyük
lUğünü nasıl tamamen kavnyamazsa biz de bugün hayabmızda 
yapbğımız değişikliklerin azemetini farkedemiyoruz. Bunn an
lamamız için yolcu gibi, arkaya dönmemiz, geçtiğimiz yollan, 
yürümiye başladığımız noktayı görmemiz lizımdır. On sene 

evel ne idik, bugün nasılız? Bakın! 

Mektepliler bugün tenezzühe gitti 

Mektepler Mayıs ayı içinde bir giln intihap ederek kırlara 
gitmektedirler, mektepler bayramı için muayyen birgün yoktur. 
Bu gün Galatasaray mektebi bir vapur tutarak Heybeliye Çam 
limanına gitmişlerdir. Diğer mekteplerden bazıları da vapur
larla muhtelif mahallere tenezzühe gitmişlerdir. 

Kokain ve afyon 
kaçakçısı 

Galatada oturan meyha
neci Yunanlı Vangel, afyon 
ve kokain kaçakcılığı yapb
ğından zabıta memurları tara-
fından cebinde, altı şişe ko
kain ve (150) dirhem afyon 
hulasası olduğu halde cürmü 
meşhut halinde :yakalanmıştır. 
Kaçakçı kendisini yakalayan 
iki polis memuruna 50 lira rüş
vet vererek kurtulmak iste
miş ise de, memurlar Vangelin
verdiği elli lirayı alarak hak
kında zabıt verakası tutmuş

lar, para ile beraber müddei 
umumiliğe teslim etmişlerdir. 

Sandal da bir 
dogum •• 

Dün Yemiş iskelesinden ka
yıga binen zenci Fatma hanım 
kayık Unkapanı köprüsUnün 
albna geldiği sırada birden
bire sancısı tutarak, bir kız 
çocuğu doğurmuştur. 

BuQünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır: 
Dün azami hararet «26> 

derece, bu sabah « 16» de
recedir. Bu gece rüzgar 
hafif mütehavvil, hava bulut
ludur. Bu gece yağan yağ
mur «15» milimetredir. 



Eml~k ve Eytam bankası 31 mart 1929 vaziyeti 
Henüz talep edilmeyen (B) hissesi 
Derdesti tahsil ( A) hissesi 

T. L. 

Hiasei ilflirak mukabili gayri menkule 
Kaıa ve bankalar mevcudu 
Eaham ve tahvilat cüzdam 
Gayri menlrullerimiz 
Mobilyc ve iik tesis masrafı 

Mobil ye 
ilk tesis 

lpetek mukabili matlubat 
Hissei iftirak mukabili 

39,694,99 
51.266.53 

midewer emlik satış 
taksitleri 2,200,990,-
Adi ikraza kalboluuan 
boaolar 
Gayri menkul Dhllltr 

14,i92,20 

-kabili ikrazat . . . 5,650,355,80 

» )) 

)) )) 

» )) 

)) » 
)) )> 

)) )) 

)) ,. 

Senedat cüzdanı . )) . )) 

ulatelif teminatlı a•anslar 
Mabteıif borçlular 

, Nazım · heaaplar , 

• » » 
• » ,. 

,. ,. 

10,000,000 
4,432,512,65 
1,985,869,-
2,558,010,70 

49,019,60 
114,870,80 
90,961,52 

7,866,138,-

I 

., 
. .. 

' 726,47~,66 
896,392,93 . 

. ·1,001,544,34 
20,200,299.41 

ltt:.ıulıul vr. Beyoğlu ınulıitİrıiıı en ha\ adıır, lct .. lt'lı nıe. kii~ c:si 
,." nıızarcti fo, L:ııı.ide-ile tf'mariız eden Şi~hanı· . 

MİLLET Bahce ve Gazinosun·da - ' . ~ . 
, Mayısın on beşinci Çarşamba akfamından itibaren 

HER AKŞAM FEVKALADE iNCE SAZ 
Bahçemizi teşrif buy\ll'an mUşteri~i kira~ın hoşçe vakit ge
çirıneleriıiin temini için meşhur hanende ve gazelhan BEH
ÇET bey, gazelhan meşhur · HAFIZ HÜSEYiN bey, hanende 
\le guelbao SELAHA TTİN bey, kemani .ALI bey, udi mi
sıriı SEUM bey, kanuni T AHSIN bey, ve piyanist LAMBO 
beylerden mürekkep ince saz heyeti saa.t 19 dan bir~ ka~ar 

icrayı ahenk ecJeceğini teb,ir ve iltifatlanna inti-
zar eylerim Mndiriyet ..-.. 

Kfrahk dükkAn ve ardiye 
Mülhak vakıflar ı)1üdürlüğünden: . 
Bahçe kapasında çi~k pazannda 14, 18 numaralı dtildcAP · 

ve ardiye pazarlık auretile ihale eclilecejinden taliplerin 18 ma- . 
yas 929 · cumartesi günü saat onbete kadar İstanbul Evkd 
mikl&lOji idare encümenine müracaat eylemeleri. 

Sermaye 
ihtiyat akçeleri 

·Vadeli ve vadeaiz mevdudat 

T. L. 20,000,000,
» )) 314,306,22 
)) )) 2,782.971,97 
)) )) 5,594,534,93 

1 

» )) 59,974,78 
Eytam beabı carisi 
Harici muhabirler 
Mu•akkat alacaklılar )) )) 970,005, 'l" 
Nazım huaplar » )) 20,200,288,t 

•• 
.. . . ., . .. . 

' . 
' . 

1 / 
. . 

, ' .. 

. ÖD~ctekt Kurban bayramı !iç.in a gece yan&1ndan itıe~ 
1 ~y~a. k"~· tenzilli tarife tatbik edilece~ir. ' 

l 
: EJ .. C~' ;ilin ~if olan tarif~leı bu suretle tashih oluauı. 

Umumi idare 
_,,,, ... l , ·--.-:-~· -:-;'."::-::-::=~~..--.---~~~~..,..._---_.;.~ 

DÔ- 1'. KCP.TrVEL 
EMlrll :-~~ .. ~le· 

1~,: idrar darlit!, Pr~tal; ademiik· 
W wt MI l"f81diif, Cilt ile firen· 
atlı ..,_ titlavf ldtr . İ<arakOrd• 
Blrtkei ...... ...... : ,ff-,34,. • 

T;9Rtap~ı : ve. 
l<9'flisyor-cu -
~
1

·1aru.1;l nazar'i. 
dikkatine 

Eller;Dde ·erkek, kadın, 
çocuklara ait eşya ile ev 
malzemeai bulunan ve bun
ları lel'İ surette ve elverifli 
bir ,ekilde çıkarmak iate
yealer , · pek muvafık ıeraat 
ve i8tiuıai bir vaziyeti haiz 
güzel vitriDli genit bir ma
~)',· emlrletjne amade 
buhuaduraiı BeYOil-. Kurtu
lut cadclui· 198 numaraya 
müracaat etmelidirler. 

' . 
Kavbettim· ., . 

Vefa ~ mektebi yedinci 
sam~d ... ·aldı~ ~dikname-

1y,i }Qy•wm. yenisini alaca
.jım, em.iuin . bllıDnti yolitp.r. 

. Kal;na:1 muhacirlerinden 
F,eridua 

16 ııcı sahifede santimi 
ı 13,12,ll,Hl uncu tı » 
9,8,3 lincU , ') 
2 nci 
ı inci )) 

1,elgra,(- lstanbul Saat 
it:ın ınuhte' i >ntıııa dikkat olun • 

mnkla ber:ıber Lu hususta mes'uli~tt 
kabul erlilmP.z. 

Gazetemizde İ ntişar eden bUtöfl 
yazılanıı hakkı mahfuzdur. 

Abone şartları 
Yjlayetler için: ~cnelik 1700, :ı.ID 

8) ltk 900. üç aylık 500 kuruştut• 
Ecnebi memleketler İçin: Sen~~ 
3000, altı aylık 1600, üç aylık !iV" 

kuııı~tur. 

ô Zilhicce 1347 
·1,(1 k~·iıll 

Ciincş 4,4.~ Ak~a.m 

Ô~lc 12,to Yatsı 
ikindi 16,0:' lrnsak 


