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şıddetli geçmiş, fakat çok şükür telefat olmamıştır!. 

maçın iki ile galip 
gayet 

Beklenilmiyen netice 
l11g111z lcadınlanna intihap hakkı verilmeJI 
"1radiye kadar birer reye sahip olan erkek
leri• iklıer, ffçer rey MJ.lıibl yapmaktan 

M.Musolini İkinci sba 6alatasarayla Fenerbahçe dün çarpıştılar!. 

baılıa lıe yaramıyacalc 

lngilterede ilk defa ola
rak kadınların iştiraki ile 
Yapılan meb'us intihabab· 
nın nasıl bir netice vere
Ceti bütün cihan efkan u
lbuıniyesini işgal eden bir 
~cseledir; şimdiye kadar 
~İ;habata ( 7 ) milyon ve 
.. USllr erkek müntehip ya
P'Yordu; bu defa münte
biplere (8) milyon ve kü
~ tla icadın iltihak edecek. 
c,.caha kadınlar hangi fırtya en ziyade rey vere
tlı ~? bu. hususta reyler, 

tihap günü çok yaklaş
~ış o!mas111a rağmen, bili 
ihti1 af tadır. 

Bundan dolaya "Deyli 
tkpres,, gazetesi bir anket 
~Çınış, muhtelif smıf ve ta-
alcalara mensup kadınlar· 

la görüşmek için muhllrrir
ler tayin etmiıtir. Fakat fa• 
Yana dikkattir ki bu anket 
IÖyie bir neticeye vannıı
br: 

lngiliz gazetesinin muhar· 
rirlei ile görüşen bütün ka
dmln "intihabatt~ kime 1 
rı!y vereceksiniz?,, süalinı · 

açık ve kesdirme bir cevap 
verememiş, kimisi "ben ne 

bileyim, babam kime rey 
verirse ben de ona vetİ 
rim.,,, Yahut:' kocam kimi 
isterse onu intihap edece· 
;;im. • ~ibi sözler söyle
miştir. 

AnlqıLln kanun ae y~ 
rilen intihap hakkını bu. 
defa kadınlar kendileri 

kullanamıyacak.; kadınlar 
bu haklarım baba, koca, 
nişanlı ve saire vaziyetinde 
bulunan erkeklere bıraka
C(\k. Şu halde lngilterede 
kadmlann intihap hakki 
almı' olmaları sadece şim
di;,·e kadar birer rey sahibi 
olan erkeklerin ikişer, üçer 
rey kullanmaları gibi bir 
netice verecek! 

• 
Is tarı bula 1111 

gelecek? 
-

Deveran eden şayıa-
lar kaydı ıhtiyatla te

ls.kki olunmalıdır 

M. Muaolinl 

Şehrimizde çıkan "Jur
nal Doryan,, gazetesinin 
istihbarına göre, ltalya baş
vekili Mösyö Musolini Tür· 
kiye - ltalya ticaret mua· 
hedesinin akdinden sonra 
lstanbulu ziyarete gelecek
tir. 

[ Alttarafı 2 inci sayıfamızdadır] 

Hemen lıenıen bitnıiş 
gibidir 

Fakir ç ocuk lara 
elbise daiıtıldı 

Şeh ;imizd~ 1 Mayıs münase
betitc beyannameler yapıştırmak 

Tevzi işi çok. nıüşkül olınuş, yalnız 400 takını 
elNse bazırl~m~şken 3000 den fazla çocuğun 
' tebncumune maruz kalınmıştır tc tahriklt yapmak maddesinden 

dolayı tevkif edilen komOnist • 
Fere ait tahkikat zabıtaca hemen • 
hemen ikmal edilmiştir, denile
bilir. Esasen uyanık bulunan 
labıta, ı Mayısa takaddüm eden 
Rece sokaklarda tramvay direk
lerine, köşe batlarma yapıştmı
htış ve bazı tramvay arabalan
bın içlerine ve r.-st gele öteye 
beriye atılmış olan komilnist 
Lerannamelcrini derhal toplatmış 
Ve bu iz üzerh:.dcn yürüyerek 
bazı kimseleri tevkif etmiş, is -
ticvabat neticesinde diğer ban 
kiınseler daha yakalanmıştır. 

ıra~ lclfl Dün sfJdJriJea çocaldardan bir prup 
Bu meseleden dolayı zabitece 

levk:f edilenler otuz kişiye ba
f;ğ olmaktat'ır. Bu-:lar hakkın· 
cia'<i ilk tahkikat lstanbul zabı
h~ınca y:ıpdmlf, meselcnill iz -
tnir adliyesince yapılmakta olan 
tahJı:ikat.11 kfillt alakası görül -
ani'.~tür. 

Bc):ınnamelerde imza olarak 
RÖiülc:ı Tfirkiye l.omünist par
ti!i ve Tfirkiyc lomünist genç-
1,ri birliği unvanla teşkilS.tı vii
tud:. ı~etircnlerin aynı kimseler 
t' 1du~u .c lzmircle yapılan tah
rU·!t.n da aynı adamlar ve 
l-.:nlann lzmirdeki arkadaf}an 
taraf mdau vuku bulduğu anla
(ıl1nıştır. 

Dün Hımayeietfal cemiyeti 
tarafından tut 1 S te Sultanah
met caMll avlu1t1nda fakir ço
cuklara elbise dqıblmlfhl'· 

Elbı.elerln tevzii için enel• 
den tertibat aluımıt ve Hımayel 
elfal cemiyeti tubeleri tarahndan 

Muhakeme lzmırde 
1zm:rdc tıhrikAt daha mukacJ.: 

tleın ollu~ ve orada adlt tah
~at dlha e\'Vel bqladıfl jçin 

bıibirine merbut olan bu cürüm- Elblte daiıblll'ken 
lcrin muhakemcshıiıı izmfrde ya-
Pıimtsı tensip edilmqtir.Bu itibarla mahallderde fakir çocular tespit 
tthı im!zde tevkif edilenler ilk edılerek ellerine blfer vcsıb 

ilhkilcttı burada bitfrildikten sonra verilm!Jtir, 
lzıntıe aevkedilmektedfrler • IO Be ~ _.. )ocula 
J:vkuftan bir kısım ı~ler de d.llO fitıtdmuı 191J ~
dGa fre r&ıderilıniflf, Bir bftlı ~·~ camii -.;~ 2 
,.1,_,~ vapurile """'· ....-r~ ._.ı_ __ ..:.~: ~-... ırelir • 1>111clea 111- ~ ana Te 

t~~ l iMI ..,,.. .... , ........ bldlkte toplan ........ 

Bu çocuklann idareleri ve 
mayı muhafaza etmeleri için 
cami avlusuna. polisler, zabıtal 

belediye memurları celbedilmif 
ve bir taraftan da elbı.elerin 
tevziine batlanmıttır. 

Datıblan eıya pek mtlte-
nevvlcli, gömlek, pantalon, entari, 
blllr ppb, lastik ayakbbılan, 
renkli patikler, L 4>eklcr, klAıt 
oyuncaklar ve da! • . birçok Cl)'L. 

TcvLial kısa bir müddet için 

muntuam gitmif, fakat çok 
geçmeden, sıralarını bekliyen 
çocukların elbise datıblan yere 
hocuınu Ozerine, camiin avlusu 
allak bullak olmUfblr. Polil Te 

ıabıtai beledıye memurlarıaın 
mukavemetine 'Ye Hlınayel Eafal 
azalannın bütün gayretine ratman 
~oCukların hncumu durdurula
ın.-mt. elbise teftlindeki intizam 

temameıı ka~miftlr. 
BUIWll üzerine, tamamile 
RIY~~ gelen çocuk
Jaft~ l>~er llkarpin, hatta 
~~l.qat oyuncak ve-

rtlmeie batlanuttır · 
[ Al& tanla 1 bici 11JJfamırdrıd11] 

Sevdiği kızı yaralayan 
komiser muavini 

intihar teşebİllJsıJnde 
bulunda 

Dükü nüshamızd:ı Çengelköy 
polis mer:Cezi komıser muavini 
Salahattin . Efendinin Marta is
minde bir kazı tabanca ile yara
ladığım )·azmıştık. 

Salihattin Efencq Polis mü
dürlüfünc getirUetck nezaret 
altına alınmıştır. 

Haber aldığımıza gör~ Salt
hattin Efendi kızı yaraladıktan 

.sonra intihar etmek istemiş, 
tabancaSını çe ek kendisini 
sol kulunadan )UllllJftır. 

Bebek tram~ temdit 
edihyor 

Emın&ıü ·Bebek a.mvayımn 
Rumeli hisarına bd.r temdidi 
için yol mühendisleri ameliyab 
iptidaiyeye batlam11lardar. 

Rumeli hiaan-Bebek yolunda 
bazı evler yıkılarak adde ge
nifletllecetlr. 

500 papaş geldi 
Şehrimize Suriyecl.SOObdar 

Kapüten papazı ~· 

4 üncü keMcle bu· 
tefin bafh,er 

Altıncı tertip tayyare pı

yankosnnun 4 üncü keşide

sine bugün DarüHünuu kon
ferans salonunda başlanacak, 
yarın öğleye kadar bitirile
cektir. 

nu keşidedenilı cm büyük 
ikramiyesi 45 blıı liradır. 
Bundan başka 2~0; ı 5000; 
12000; J 000 IJ'"~ birer 
ikramiye daha v;ırdır. 

Bu keşidede 3,900 bilet 
ikramiye kaunaeaktır. 

Tek ekmek 
Zahire bonuuwa bir clu 

ekmek için yapt&lı tetkika' 
hallınc:la maleur.at vermiftik. 
Ôlrendiilmize g&e, Bcına 85 
randemanlı bir ekmek teklif 
etmektec:hr ki bunuq Hosu 14 
kuruta aablabilecelı:ttr. 

Bugnn d~rınen~ lkt nevl 
un ve bir de raztnol denilen 
kepekli un çıkarmaktadırlu. 85 
randemanlı ekmek esası kabul 
olundutu takdirde deiirmenler 
yalnız bu unu yapacaklar, dıAer 
unları çıkarmaları menedilecektir. 

Diler taraftan meb 'asumuz 
HOseyln bey de ba hususta 
1ıazır1acLiı raporu ltı..t 'YeU· 
letıne 'Yennittlr. 

!• • 
I• I - Benden ·lxfc ~ .Mıtın 
:ı ııaası ne zı-ı ~ôcek-

- Bea ne hlJe,iiıl; ..,. ... 
.... mlJlm 7 

Futbol maçlannde Betiktaşla Vefa ber&bere 
köldılar. Beykoz6 Şüleymaniyeyi yendi 

Mehmet Nazif, tahtadan portatif bir ied79 lzerinde, Jldnde çektlll ıztırabın izle 

Dün lstanbulun sayılı bir zabıta vak'asımn sahnelerini rakibinden daha fazla mL--
spor günü idi. bulacaklar. essir olduğu görülüyordu. 

Çünkü futbol lik maçla· Eter bunu olduğu gibi Mamafih Sülcymaniye 
n bu haftaki proğramında tesbit etmek kabil olursa, sonuna kadar karşı tarafın 
Süleymaniye ile Beykozu, maçta bulunmamış olan kari- fazla şayısına mukabele e
Beşiktaşla Vefayı ve niha- lerin, spor yazısının içine debilecek bir kabiliyet gös
yet Galatasarayla Fenerbah· mürettip yanlışlığı ol~ teriyordu. 
çeyi ÜJ1ı ~ıya getiriyor- •taarruz, zarp, kaz~ya Bundan sonra Beşiktaş 
du. •Kartı karşıya geldiler,. meydan vermek, "tatili uz- Vefa ile berabere kald. Ve 
tabiri Vefa, &şiktaş, Sü- va sebebiyet,, ismi altında bu neticeyi tutmak s:y~h
leymaniye ve Beykoz için zabıta dosyeler :nde tesadüf beyazlı oyuncular için pek
yerinde bir söz oluyor. Fa· edilen vak'aların karışmış te kolay olmadı. 
kat Galatasarayla Fene- olduğu~ ihtimal vermeleri ikinci devreye (2-1) galip 
rin arasında vaziyette giren 
cereyan eden 1 'I efa oyunu 
vak' aya, .•kar- l daha ziyade 
şı karşıya ge- l düzeltmiş, haf 
lip maç yap- lıatbnm yerin-
tılar,, demek, de yardımlan 

bu kelimelerin ile elinde tut-
hatıra geti - \uğu galibiyeti 
receği pıana· ko'aykolay ı.. 
ya nazaran , rakmıyacak bir 
hakikati ifade surette çahı • 

etmemek olur. ıyordu. 
Onun için Is- Netekim bu 
tanbu1un bi -
rinci sınıf alb 
takımından 

dördü maç ya· 
ptılar, Fakat 
Galatasarayla 
Fener bahçe 
sadece çar
pıştılar. 

Bunu spor 
çerçevesi ı

çinde görmek 
ve <> şekil· 
de mütalia 
etmek, ve her 
kese de o 
şekilde gôs· 
tennek, pek 
nezih ve asil 
bir varlık o-
larak tanıdığımız memle
ket sporu namına vazife 
ve meslek noktasından 

gayn kabili af bir kaytsız
lık olur. 

Onun için hen eweli 
Vefa, Beşiktaş , Beykoz , 
Süleymaniye araiandaki 

· tpor hadiselerini lcayde-
a~m, ondan 'SOnra Ga
la~yla Fener 1 meym.ıe-
\iiide ceı;ey.AD eaen vahn 
anli:acağım. Ne elliaıdir: ~ 
kariler Su spor satırlan 
arasında pek müheyyiç bir 

Çarpıprlukm _ 

pek muhtemeldir. 
O sebeple iki giiıİ· 

de takımımaz .,..da 
samimi bir ~ kartıJaş .. 
mwnı yazmak imlcinına 
malik o!amıyorum. 

• Yukarda da söylediAimiz 
Jibi • i~in eweli spor kısmı: 
itle ıki maçta Beykoz Sü .. 
leyınaniyeyi (l)e leirp (9) 
iayıla yendL 
~caalıırpe. .wrli ..o 

yan etti. ~oZQJı ümit 
edildili gibi oyma Gzerinde 

ara penaltıdan 
'içüncü sayısı
'1 da kayde
~erek işi büs
bütün sağlama 
bağladı. 

İ Ama, bu 
sayı Beşiktaşa 

71ağlubiyetteh
likesinin ye • 
rinde bir İfa· 
reti oldu. 

4 Zaten Vefa 
1 bbiliyeıti yük· 

JCk olan takım 

,Penaltıdan i
--~ kinci, soldan 

gelen güzel bir 
J>8Sın kafa ile 

içeri sokulı .. asile de üçi.incü 
golleri yapb. Netice üç üçe 
beraberlikle bitti. 

Son hadiseye gelince 
onu wkuat sırasile elimde
ki notlardan takip edeU. 
Saat onyediyi bulmuş,StM
yom iyicene dolmuştur. 

Onyediyi beş geçe takım
lar abaya çıktı. Alkış la
Jamel. 

Balkonun sat tşralındakl 
1rib&n F-enerbalı~yi a1bt
hJor. 
(Alt .... 2 licl ..... -" .. } 



VAKiT l·l Mayıs Sayıla 2 _ ... 

Dünkü spor hadise eri 
(( t tJr fı b r 00 ~.1\ '..ın ı ızJ.ıtırr Birbirlerine girdiler. Hakem 

gdd ayaıd.ı,; O!i;Ullı dCQm 
ediyor. 

[_-__ _ VA T 
= 
% 

!a'.ko'.l.un sat- taratı11-
dakı tırbün Gafatasnrayı 

a'kış'ıyo r. Ve iki taraftan 
bagrışma 1 ar: 

- Yır.a . dayan, vur, kır. 
Ye yt:: ye .. V. S. 

Fener • Galatasaray q
yunu için dekor ve müzik 
hazırdır. 

Takımlar: Galatasaray 
Rasim, ~ ~~fı 0

• N"a.zif, Sue
hi, Nihat, Milat L. Meh
met, Latif, Necdet, K. 
Faruk, K. Şefik. 

Boğaziçi 
Dev.renin sonla ıoa doğ

ru hücumların sökmediği Bu sene re w bet pe 
bir sırada Ala ettin işi ça- fazla dır 
ltma döküyor, k:ı-.myor ' Havaların ısınması üzerine 
güzel bir vırruş ve fenerin B'"""ziçine 1·--ı son senelerde 
gQlü . . ..,.u -

g& r:len reğbet yeniden başla-
İkinci de\Tcde ilk dakka- 1 t y 1. d . " . . . . mış ır. azı say ıye e geçırmeı< 

dan ıtiİıaren sıkı, sen bır çar- · u· b· k ·le! Boh · · 
ıs _?en ır ço aı er ,.azıçıne 

ııı:ııııa görüyoruz. oyu1L artık ' ta ktadırl Şi 'tih . .. .. .. k şınma ar. "'" ayrıye 
aı:ali bir hava ıcınde yurume · 'lk b h 'f . . bik b 

ı a ar tarı esını tat a aş~ 
tedir, her saaiye çııı:p~lar, 1 t C - 1 · 

anuı ır. wnn "e pazar gun en 
vur~malar.. Boğazın bütün mesireleri halkla 

Şiddetli bir çorpı~ daha. dotmaktadır. 
Bu defa Mehmet ad yerde... Hazirandan soııra Pıltıııkum 

--• or t:. ebesi 
laraf ııulan <l ün 'erildi 

.... . . 
gaz ç 

müsamere 
İbrahim B. namında müte· 

şebllis bir Türk Boğazlçinde 

temiz ve güzel bir istirahat yeri 

tesis etmiş ~ küşat resmi dün 

yapılınlŞtır. Otel, lokanta ve 

a 
; 

~ B'u ananın oğlu aley- İki milyar yüz mil· ) 
~ hindeki mecruhiyet ve oğ;- yon atın marR mütahassuı· ~ 
l hı ile gelininiıt: kendlsi lar Almanyanın borçlarına j 
İ aleyhindeki hakaret dava- senede verebilecezi ka· ~ 
~ lan, ana ve oğlun te- naatindadir. ff 
~ cilen mahkümiyetlerile o(> 8 !Comiinist paris \ 
g neticelenmiştir. hapıshanesinde açlık grev ~ 
~ ~ Bomontide bir gece ilan etmişlerdir. fi 
~ Pal Potikyan. Ef.yi kimin .;. Venezolos Atnaya· ~ 
% yaraladığı hakkındaki tah- dönmüştiir. ~ 
F kikat, derinleştirilmekte· -~ 

gazino kısımlarını ihtiva ~""' : d' Iuoa oğfunu ileri sürerek f 
müeoııesenin ismi Bosfor palas- ff ır,O. ismet isminde bir 25,000 lira dolandırdığı ~ 
tır. Arnavut köyünde tramvay ~ H. hakkında evvelce bü- noktasından tahkikata. ~ 
caddesi üs.tünde v.. denize kaı>- ~ yük bir bankada şef bu- başlanmıştır. ~ 

Fenerbahe: Riza , Ka.dri, 
Sabih. Re.şat, Fikret, Cevctt, 
Ala, Seyfi, Zeki, Muzaffer, 
Nevzat.. 

Hakem Vefadan Saim 
B. diye ilfın edilmişti. Nec
mi B. Çı.kb. Saim B. yan
hakemi .• 

Elile i~aretler cdi~or, adam deniz hamamları ar;.ılaı:ağından 
ça~ırıyor.. Kc:ı:u!:ır ayağı çık· Boğazfçine akın dalla fazlalaşa- Şehir h-doeu dünkii konıerde 
m~.. Oyun durdu._ Mehmet caktır. 

şıdır. 

Küşat resmi münasebetile 

dün bir danslı çay verilmiJlir, 

vali Muhittino B. Ye relikaJiırı 

Hl. merlı:ı:a kumandanı Emin 

···M:·"Mü~f iöT"'ISf H'Dfui'D'·m·i"'ül~Cükl .. 

Oyun başladı. Hu- za
manki hıeyecan , si.ııi.ırlilik 
yok.. Ne • i.. Sımıimiı bir 
hava, ve. a.Ii.. 

f ennn tahıııia fii.laf ına 
Galatasara:ym gayreti te-
kabül eden bir o.yu.ıı ğös.

teri)tor. muııaffak all 
Sabih.in pek;. Filretio. 

merkez muavin CJl'Ynama& 
talı:ıma iyi ve muvaffak bR 
tettip vermiş:. 

Oyun güzel geçiyowd'.u 
Aına. vulmaıt ba.şlad.ı: 

Onumra dakikada Litif 
ı<adri.ye çarpıyor, yahııt 

çarpışıyınl:ar! Kadri boyfu. 
boııı yere yıkıldı. 

Dişarı çıkardılar, yerde 
kıvranıyor .. 

- Doktor, doktor yok 
mu? 

Çantalı bir adam, bir iki 
kiş: otarafa koştular. Ha
ber geldi : kolu çıkımş • . 

Oyan devam ediyor Fe
ner şimdi on kişidir. 

İki dadika sonra Sabih 
ı<.Şefiğc çarpıyor yahut 
çarpışıyorlar!. K. Şefik ye
re düştii Kadri iki üç ki
şinin kalunda İçeri gider
çantalı bir iki kişi bu se
fer ota~afo koştular .. Oyun 
durmuştur. 

Beş dakika sonra Kemal 
kalktı, sendeliyerek sahaya 
girdi, oyun başladı .. 

Sryı beklenmiyen bir an. 
1\Jihat haf hattı hizasından 

topu kapıyor, sağa sürüp 
kavis çjzerek bir şut. Gol. 
Mııhacimferin dakikalardan 

tıılıta parçalarından yarılmış por· Boğazın iki sahiline kiralık Konscrrntüı·:ırtalebesi tar:ı-
taüf bir sedye ile dişarı çıka- evlere birçok taliplar vardır. fmdaa dun de. Tcpcb:t;ı ti-

B B h __ J __ ' y:ıtrosunJa nınurna mahsus rılıyor • _ Çıkanlıyor.. Ç u sene oğıızicinin erııeııeu= 
LL _ ·-~~- bir konser verilm;,.tir . En:.hl. izliııaı?taa yiizW buliımnış,. ....,.. kaliıbalık olacıığı ıaımWı . ....., 
,,. ...ı; _.ll_ l,til>l:U. ınar.ı çalınım< , ıniitl!· 

Hıık.ı.m g_eııe oywıa cleuın c<;nın=lemı:. · -ı 
------- ----- akibcn Anadolu t:ıil:.külcriı~ıl.cn 

işaı:ettuii -=dl... 
lllabı llımıp. Jn-tmi:. (Ekin: ektim çöllere) , (San 

JQr: mu} o,- w yıldız ); . (Ç:ıyıı:- iııcıı), ~Sün 
ı·,. ...... -------•11 zevbck)türkıilcri SÖY. !emnİ ·tir. Ba bwıus ilıii -- ıilr. binııfı.. ı • ı, tı.la taralıı bıı:im:i --"---'-1..... 1 J Dtw- ıt -u~ ~ Blınılan sunı::ı. • Şuıruının 

F Ü toc:ultlır l!ı11D81 liaoaat- cıı- sonıı.ı:ıı _ :\fuz:ırın no. dii Fi-
Tei: • • • bfıacqıa. kadaı:· madlfderi ;,.;n , -afan .ı...ı... . .ıı.., r 
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~1 daha, bir leneı:li diılıa... ~ 2 lıiııden fazla ~ seı:vatı.ı.var ta!cdı..,,.iııin bir" sc-
Nihayet an C.atw...ayrı. ""-"mii Ei.üıün. it/eri allült nıtlik mcsahiııin pek müsmir 

e!miştir. Eşyamn tülcenrneelli neticeler verdiğini göstcrmiş-on Fen erli.. Yumruk, Yumruğa 
Ölmek .,,,. diimnek yok işle: üzerine elbise alamıyan çocuklar tiıı. Şcltlr bandesıınuıı tLı. pek 
Hakem Galatasaı:ayd:ın Nec· ağlamıya ve anafarı cfa Hımayei mükemmel ycti~miş olduı,'tu. 

deli de oyundan çıkardı. Ve Etial azasıııa. yalY•mıya baş!&. takeirlc_g_ü_riıl~tiştı.ir. 
mııılarclır. Bu o kadar sılııcr bir -

~imdt Fener daha fazla hücıım hal almıştır ki Hımayei If.ıfal 
, eder b.iı: Yaziycııe_ Hf. ferinden bazıları beıygmlı.k 

Nihayet işte Bedrinin son. geçirmİ!)er, Beyazıt belediııe 
üç clakilr.aııı; Galatasaray aleyhi· müdürü: Kadri B. de umiin 

ae penaltı aluıor f eıır ,bundan dahiline ilticaya mecbur kalmı!l,lır. 
istifade ederek galibiyet golüııü Bu esnada ilaveten bir kam-
yapmazken [!lllatasaı:aylı Satif yon daha eşya gelmiş, fakat 
ferdi bir hücumla ikinci sayıyı bunun açtırılmıyaı:ak bil.abare. 
yapıy,o~. 

Nihayet on Galatasaraylı, on 
fenerli • . Yumruk yumruga 
tokat toliata, tekme tekmeye .. 

Sarı kırmızı ve Sarılicivcrt 

fırrma, ortada boğuşuyor! Yir
mi kader µıılis sabanın kena
nndan ortaya yürüyor. Ne e
lıın hal; 

Polis sporcuları a,nrımya 

koıuyar .• 
Ne oldu bilmem ortadaki. 

kavga dairesi genişledi, asker 
elbiself ad.a.ııılar l.!i.ci«.-rt dbıııell 

cemiyet bina.ında dağıtılması 
muvafıl< görillıniiştür. 

Elbise tı.vziatında lsve.; sefl· 
resi madam wallenberg le hazır 

bulunmu~ ve yeni elbise. giyen 
çocukların bliml.ı:rini çe~. 

Murahhaslar geliyor 
Hazırlıklara başlandı 

24 m.a.yısta §_erirnizde topla
nacak olan ajanslar kongresi 
hırzırlıklaı:ı başlaınışlıL Kongreye 
muhtelif ajaosliıra. m"1\1Up yiiZden 
fazla mümessil iştirak eyleyecek, 
bunlar Traoyadiıki T obılıyaıı: 
oteline mi.safir edilcıcekleıdir. 

Kongrede Anadolu ajansını 

meb'wıumuz Tevlik Kamil beyin 
riyasetinde ve Falih Rıfkı, AJa. 
attin,. Siirt meb' u:ıu Miılınıut 

beylerden mürekkep heyet l'emsil 
edhcektir. 

T evlik: Kamil bey kongreyi 
bi~ nutukla küşat edecektir. 

.....1. -- -- -göğü•leri lı.ordunlu m:ıtkıep ta,.. 
beri yapamad1klannı yapı- !ebeleri birbirlerine girdiler. 
verdi.. c::.:_ ,, __ " -'--. ,_ 

Evvelce dtiş,üniildüğüne göre 
elbiseler dağıtılııktan sonra, 
çocuklar yeni elbiselerini giyinmiş 
olarak: Balıı:iye muzi.kasile birlikte 
Gül.ine parkına gidecekler, 
uyunlar, çocuk dansları, eğlen· 

celer tertip edecelllerdi. Fak.at 
proğramın bu madt:lesi de taıbilc 

olunamamıı, yalnız bir aralık 
Gilane parkında Bı.hriye- lıandom 
bazı parçalar ~ııııştıt. 

Gıdalara nark 
Umumi harp esnasında ya

pılan iaıe kararname•ile Şehre
manetine gıdalara nark koymak 
selahiyeti verilmişti. 

...,;........ yumruı<. ve tuıııeıenn 
Oyun· devam ediyor. Fe· 

l 
uas·ndan bel kayışları, tokalar 

ncrhahçe on kişi olmasına da furkolu)'or, 
rağmen güzel oynuyor bu- J?..Jl:ı ve jandarma lıa<liııeyi 
iÜn.. bıı•tırdıJ·fuk.ımı.in düdüğünü öttür 

Üç beş dakika sonrn i- üy...- Oyu:ı y ne devrun ediyor!. 
ki oyuncu çarp14ıyor. Yum- ıcecfu Galatasar:ıy bire 
rı.:k, tekme. bir Galatasa- kar'!! iki ile galıp .. 
raylı, bir Fenerli bir gala- Bir netfı:e de ~ 
ı.ar. ıraylı. bir Fcmuli daha .. ı . Mrli.ımt Nazil Franın.z has-
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!J'ııl aı·ı'11'İ: JJiise!Jİlt llalı·111i 

yatını lıi'ıti"ııı <l l~i"ııwe-- Güze bat:ııı lm lıakikati 
({•riııi o ı..u, l't ıııcıı

ba:!ıuı a(p·;iıı<lca alı

yo · u. Keu<l'ıııi ge:li
<l i re ıı , d ii : Ün ı.hi rt1D:, 

' 
sil ·f ·tt•rı ll:lsılı -vasutan 
o ı:,uiııruı. Faka·t ~<}för 
f,p;ıılL~iııiıı IJa.ııınıın trılt-
z~u· u hi • bir , . ' . 
o! ... : dıg1m lıiliyonhı. 

iııkürı.la ıııt•ııı tt-sPlli 
• 

aı·aıııalı'? {'H't h'ssiva-
• 

tıuda bir değişiklik 
11üı•nıcR ieiıı rı:ılıos bir ~ ... " 
il:iK~ alır "İbi OllUU • t;I 

koli. ı aı"' suıa ek.."iı · 
fıir yiiz, iiı·pcnnı:; bir 
üı· ;ı i. .. !'\! • 

• 
ir r ~ • ,.gf değil pek. 

··--·--·-.... ----·-·-··-tanede, Kadri Fransız hasta-
nesinde, küçük Kı:mal Ameri
kan liaııtaııesinde tehtı tedaviye 
alınmıı!ardır. 

T alisiın merllezi kavga 
meselesini tahkik etmektedir. 

l K.avagaya iştiraki sabit olan 

f 
seyircileri istiçvap etmiştir. 

T. M. 

uz.ulıla aııl:. sılanıavan 
• • 

bir lıi' s vk.i , 1.ıemen 
h nı n lıir katillllma 
idi. Haıııımıı lıu tenez
ziill •ri d, pek ııa<liı·eıı 

uk.u b1.."laıı biı· lu tuf
tn. Bi.itiiıı ıııiilhis ıztı-, 
rahı yalnız bir tarafa 

• 
y·i.ikle ucu bu ınu Yazc-
Jll'siz :.ı::-kıu souu ııeı·e
yc :w:ıeaktı .. 

Jlai~etiııi, ailesini, 
saa<lcliııi, sıhlıatini Lıep 
bu kadıı ııt uğruna 
feda ediyor ettik<'e . ' ' 

celırcsi ' erem reıı~ . ~ 

b::ığlı yor, biçare şoför 
belki de Iı. kik::ıu•n tü

berkfılc- hıtuhıyoı', ~enç 
ya.~uıtfa hunışup sola-

Haber aldı~mıza göre bu 
kararnamenin feniden tatbiki 
dii1ünülrnektedir. Diğer taraftan 
bu kararnamenin lağvedilip edil
mediğinin Devlet Şurasından 
sorulacağı da bildirilmektedir. 

rak l..adit ihtiyara dö
nüyordu. .\rtık hiç 
yüzüne bakılamıyacak 
bir kılc gi!linee ııe 
olac:ık.tı. o, Selın:ıx la-

' 
rarından bii hiitfıu lcrk-
ohınnı:ı~.ı lalıauınıül 

<.. 

e<lcıııczdi. Bu melru-
k.iveti ıı ahinıına naza-• 
raıı illünı kcııdiııc o 
k.adar tath güri.iııüyor
J.u ki .• 

EYcl ö üıu; fakat onun 
da lıaıııalcusı, kil>areası, 
alınıak<_:ası ye şairauesi 
v:ır<lı ••• 

Iliirrem Llıtf inin :ıcı 
ihbarı <loğı:u ölnıalı ki 
Selıııaz Ilmıını on bes 
yiı·ı ıi gü.n-kadar ~oföı: 

paşa. şehrimizin bir ç,ok tanın· 

ımş aileteıi ve maıl:iuat münte

sipleri hazır bulıınmuşlardır. 

[ Osttarah t inci •8}ıfamızdadır ] ri ve cumhuriyetimiz erkanı 
Tevfik Rüştü B. İtalyada ile İtalya hüküm.et Reisi 

bulunduğu sırada zevceleri arasında vukua gelecek bu 
hanım efendi matmazel mülakata fevkalade eheın· 
Mlısoliniyi lstaabula daveh 
etmişti. miyet verilmekte olduğunu 

Söyfendiğine göre, mat- ilave etmektedir. 
araz.el Musolini ile Jlıirlikte Mösyö Musolininin bir 

Bir tlCfar tevif echldt fulya başvekili qe _önümifa- seyal'ıatr haberinin tahkiki 
Mufüıs.:bri Iıususıyıeye ait. cıkki tiemmuxd:a hıtaubula için müracaatla bu.unduğıı-

olaıı; Ii.yiı?trki lfillWı;ırüsii tış gelecek ve ş l'rııimizde- b~ muz: mahafil a.dımıi malıi-
oc:ahThrında: .,. 2llOO • lir:ı: k:ufır l.ıındnğ:u müddetçe Dolma mat beyan etmişlerdir. M. 
sııfu.tim;ıi cıldiıiiu; :ml:ışıfmış; d G H Muscılini harice çı':mamayı Bahçe sarayın a azi az-
müllıiye. mü.f.eqm t:ır.ıfından retlerinin misafiri olacaktır. prenmp ittihaz ec.ündiğin-
yapılan: t:ıJıkik:ıt neticesinde.'. den bu seyahat haberi M"cisyô Musoluninin şeh-
c:!ip' ko.,;ınl:mnc t:ılırif. etti';· kaydı ihtiyatla telakki olun· 
anlaıı.ıian: tııısilc!;n- tı:evdct. ıiaı.ii:de üç gün fcalac:ı.ğı ve maktadır. 
Efemil. tevkif edilmiştir. Gazi Hazretleri" ile bir mü- <> 

lakatfa bulun:M::ı:ğı z:ınne- A k 10 (V kı ı. D t Talebe bavr.amı n ... a. • ~ı- o; 
J• dilmektedir. Bu mülakatta İtalya Başvekili sinr or 1\ıtuoo!iaı-

Bu sene mektepllieı bayramı Başvekil fsmet Pa:şa haz- nin İstııııbulu ziyareti hiç şii;>be· 
16 mayısta yapılacalr.tır. Bayra- retleri ile Hariciye veki'.i- siz şayanı arzudur. Anca'< l:u 
mın maBrafsı,. olması bi.ldiı~ mızin. d.e hazrr b11fmracak\arı ziyaret haberi haklmda resmi 

kayd.edilmek:tı:d1r. mahafilınıiz ademi ıra:umat mlştir. 

M d f b ~I d Refikimiz Gazi Hazretle- beyan etmekt<>d:r. 
« o a» se ere a~a ı r-..:..::.:;;..:...;._..,;_ _____ ~.-------

ray~::1::&M:~:~a:u~:n ;:~ Tevkif edilen komünistler 
tamirden çık.arak seferlerine ~~ 
lamıştır. 

Gazetecilerin tenezzüh[ 
Matbuat 

bayram1111D 
cemiyeti kurban 

ikinci günü için. 

Marmamda bir vapur tenettühü 

tertip etm~tir. 

Balıklı panayırı 
Dün ruınllırın Balıklı: panayın 

idL Bu münasebetle Y edikule 
harici limcahınç dulmuş ve 

tramvaylar sabahtan akşam geç 
vakıa kadar yolcu ta11mışhr. 

"Altın.kum,, pazara 

gelecek 
Şirketi hayriyeırin Albn

kwn. vapuru dün beklenili-

yorcfu. Vapur 

miştfr. Pazar 
cektir. 

dün geline-

günü gele-

ar 
" Çıkrıklar durunca " 

"Süleyman paşa ve akibeti,, 
isimli tefrikalarımız bugün 

1 
derec edilememiştir. iti
zar ederiz. 

bit; güriiıırn<>di. .\.lı 

şüplı siz eski yeni 
am:ı ıı lari le ki nı bilir ne
relerde f iuk. atıyoı·~ 
lhı tahassür gii.rıl ri 

biç::ıreyi bütün bütün 
bilirdi. 

IleJ' istivak. saatinin • • 
yürt"~in<lc tutu~turdn

ğu alt>~i o raı..ı ile 
söıı<li.irıııcğe ıığraş:wak. 

Şelıııuzı gürebilnıesi 
nıuhtcınel olürı yerler
de serseri dolaşıyor, 
bu ayar liğ~ ' u:ısın<la 
zihninden kurduğu 

ölüm pil:imn hurda 
tefsikil111ın rııüsk.ülle.rini • 
hal ile nu~şgul oluyor-
du. Aşk lı wnuı<la 

[ l'"::; ttaraır ı i ·ci s:ıyılamLı.aJ. J 

Ecnebiler 
Hadisede lıazı ecı:eiJileriıı de 

aliika.ı oLuJu sü,knifnıiştı Ftı 
cıhet dıığr.ı değı l dir. Şct.r l ıı : iz

dıti'i Soviyet ticari mü"s satı -
na mensup bnzı kimselerin m :
IUnıatın:ı ınür.1ca:ıt cJi'.ıı1t~ıut 

Jüzwn ~rü:mü;, 1 u zevai ç.ı. 

ğırılp ro!:s ıııüdürlıi jJ ünJe diıı· 

lenitmiş, bk.ıt n·tı\i7.\"ba!ıs cü. • 
rümte hiçbir affıkoları ı:iir;i! ' 
memiş ve. kendileri bıttJ bi tel'
kif edilmemişt:eruir . [sm:n 
kornü"ist o:an, faRat d0st bir 
devletin. tcbc..ısl olarak 1 ıı ! ıınan 

ve dahi:i işJ , r.mize karışıı ıyan 

bu Rusların zat ıl.'.lc:ı diııknü -
mai ha<Fsede ec.ncbi p.1ııınkii"ı 

bulunduğu yoJımı..l:ıkf yalmş ş:n-

yi:ınııİ dolaşnı:ısııı:ı scbed ol · 
nııışt-.ıı:- . 

Hev rıflann -rriydleri 
.Mc,•kuflann elıscr;si aıncleJir 

Bir Rısınmııı ın:ıl<inecılik, mc wr
cülük gibi sen:ıyi t:ı!:sili giirmı1Ş, 

olmaJ:ırı da mevkufların içiııJe 

yfüse!> tılısil gjirmüş nıülıım 
kimselerin bıılıınluğ•ı şayıasııı:ı 
sebep o!mııştur. Mevkufların 
bir kısım da Rwn ve y.ahu -
diı..li.r. 

Mahkeme ne zaman 
lstaııbulı..!.aki t:ılıkıkat yukarıdı 

söylediıııiz gilıi esas itibarıle i~
mal oJunmu~. teYkif eı..lilenlerin 

mesele.:e::i al5kaları ve cCrüm -

keıı<liııe yan~t· oluıa):uı 

tabii bir i\liiın projP.
sio<le nnnafık b:r 
çehre güstc•ı·ise tasaY
'unıııu c.:.ok. parlak 
buluyor ll-

Bir kere k:u'iy ı 

libar kararın \ erdikt •o 
sonra :ışkın ölümünü 
beklemekte de u lat. 
zamanhı.rına iııtiz.:u·ı 

andırır bi1· Iıel an 
vardı. Ciiııkii t:ılı::ıııı-• 
n1iilii gayeye gelmişti. 
Sırf iztırap kesilen 
hayatın acılığına artık 

taka.t geti nliyordu •. 
G ·· ıılerle helecanını 

çektiği rsat 
nih:ıyet zuh ır 

ı ı:.. r .. tı d .. r~ eı crı t csp.t tdılnıı:

tır. j , ıaı;ubııIJa • ı ,o;ı 1-afi,e u C 

•== oııderilılıl~ı s rı:- z -
mır mlliı esi t un! ra ı it """J ı 
orada ta lık.k • t elT:tkı il ~ bı r C. 
lcştinp Jıa,!ısey i bır l lil d .. ak 

1 nıalıkeıneye vr~ce:d lr. 

Beçe sa 
Ortodüks mu oldu? 

Mvskova, 9 (A . .d.)- Ter
meze ge!en Afgan firari'e· 
ri B cçe Sakkimn Kabilde 
içtimaa davet et:tıği bir
cirğaya sabık Buh.ıra Emi
ri Alim han ile basmacı
ların reisi lbrahim beyin de 
iştirak ettiğini ve beçe s ı
kini"n tacikistanı ortodu!'~ 
B"unaraya kalp için bunla
ra muav~net vadettiğıni 
llildirmel<:tedir. Kızıl orc.Lı 
kıtaah Dacikistanda yeni 
ve kuvvetli bir basmacı 

Ç!tesini dağıtmış! ır. ~u 
'P!tenin efradı caddrayı red
deden kadınları çarşı ve 
pazard.e halkın muvacehe· 
sinde asiyorlardı. Yakala 
nan çeteciler iki bin baas
macının Rus erazi.sine akın 
yapmak. için şimali Afga· 
nistanı:la toplnıiığıru- yız
yorlar. 

pek ) ~ıtı.J.i~ UZ.lUl tl!Ü

zarııt ·oııunda ııilıa:n·t 

bir s. halı Selı ııaz lla-• 
nıın gı•l<li •. \~f,ın Lıi'ını

ınalart iciıı:tle t>ıO: ypıı 

cefak:\r evdalıs:ın lııı 1-
<lu. 11.:.uı.ıııı <la pek siııirli 
idi. Xe olıııu~tu? gii) ni"ı 
g ııe h, ııgi vefusızııı 

iğfalile sarsılııııstı'? Scy
fettin maşukasını gü
rünce serapı ra~e ke
sildi. Ona dikilen göz
leri süzüle siizüle ba
y dl. Sesi kısıldı. Çe
nesi tutuldu. Sorulan 
bir iki ııale nlaşılııı:ız 
kelelen e:rliı cc,·:ıp 

verdi.. Fakat Dooıoı 
( Bıtme<il ) 



ruhu yaşar 
EJ1ı~liifi, İdealistler ve maddi-

19(----=-=-A-d-ti-ye-de----;o;;;;;;;.-] 
öldükten sonra mı? 

Hayırlı maşuka!.. yatçılar arasındaki Ana, ogul, eelin 

Bir lngiliz lordu, a· mu··cadele ı·dealistle• Her birisi digerini dava 
şık olmuş. Olur a, d• 
soğuk kanlı dedik- • al b ·ı . e ıyor 

se kalpsiz damgasını vur- rın g e esı e ffiİ lstanbui ikinci ecza mah- B., tahkikatı derin le~ti rnıek-

nıadık ya!.. Sevgilisi de bir b•t k 9 kcnıesindc e\ ,·elki glin ana, tedir. 
Amc rika dilberi imiş. Kaç ı ece " o/tul Ye gelin ar:bıtıdaki bir Bu \ak'adan dolayı le\ kif 
ay sürmüş, bilmiyoruz; fa. • daya rli'yct olunmu~tnr. edilen 1 llise}in, tahliye edil · 
kat bütün sevdalar gibi bu Bir İngiliz alimi ruhların öteki dünyada lemine ı 1. isminde haylı mi~ bulunmaktadır. Karnnlık-
aşk da bir gün tavsamış. nasıl yaşadıklarını anlahyor pjlı bir kadın, oglunun kcn· ta nıkua gelen hu cerh \ak"· 
Dudaklarda eski ateş ve di•ini kapı arasına iterek asının failini meydana çı!;ar· 
buselerde evvelki baş dön- lııgilterenin en ınc~hur ru· 1 Bir çoc~ık doğduıtu za- yere dü~ürdliğlinii \'C yam· nıak için birçok ~ahit dinlc-
dürücü hal kalmamış. Ni- lıiyac alimlcrincleıı Doktor ı nı;ın kendi ' ahsiyctinin teme· ]anmasına sebep okluğunu nilmijtir. Daha da dinlcnilc· 
hayet ayrılmışlar; kadın -\il yam llravn. ruh hakkın· il olacak bir '.akım hususiyet- iddia ediyordu. Oğlu 1 laınza cektir. 
nıemleketine dönmüş. da çok ehem· !eri ternrlis e- Ef., anasının kendbine sög-

Lort, zaman içinde yara- nıiyccli heya· der. duğü iddiasında idi. ZcYcesi 
sını sararken genç kadın- nacca bulun· Çocuk bii· l lacicc 11. da kaynanasının 
dan bir telgraf almış. Sev- nıu~tur. yll<lukçc, seci· hakaretine uğradığını ileri 

O 1 t ··ıı ~c \C sahsi,•e- s" ·· ı 
gi!i, mektuplarının iadesini 0 ' or · ı · ' uru yortu. 
istiyormuş. Göndermiş. Ar- ravn ,,a göre cini ne derece 
kasından bir telgraf daha: lnl\"iliz alimleri inki~af ettirirse 

"Muhaberemizi neşrede

ceğim ne dersin?" 

Lort, bu teklife aldırış 
etmez fakat bir kaç ay 
sonra içine 650 isterlinglik 
çek konmuş bir mektup 

alır. Hayırlı maşuka, bunda 
eseri neşrettiğini, çok rağ
bet gördüğünü ve ilk üç 

aylık satış hissesini gön
derdiğini bildiriyormuş, 
gülümsiyerek okudum. 

Hayat adamı, galiba işte 
şu Amerikalı kıza derler. 
Dünyanın her tarafında aşk 
rekorunu hiç kırdırmıyan 

bir müstehliktir. Para, a
partıman, han, hamamla 
beraber çok kere de han 

ve can da harcar. Böyle diz
gin, yular tanımaz koşar 

bir midilliyi, öküz gibi 
sabana koşmak, haylı ma· 
rifet, doğrusu! 

Böyle bir maşukaya rast
gelmek, kayalıklar arasında 

zengin bir altın damarı 

keşfetmek kabilinden bir 

şey olsa gerek. Bu zeki 
sevgili, ömründe hiç çalış

mamış, kumardan başka 
hiç bir sahada on para 
kazanmamış bir barda be
yin faaliyetin nasıl maddi 
kıymetlere inkılap ettiğini

de göstermiş. Yani yaptığı 

iyilik iki başlıdır. 

Bir taraftan şimdıye ka
dar plançoların yalnız za
rar ve ziyan hanelerini 
dolduran aşkı zengin faizli 
bir sermaye haline getirir
ken, bir taraftan da ciha

nın en tufeyli unsurların

dan olan bir barda kazanç 
ve sa'ı zevkini aşılıyor. 

Aşkı ruhun vebası bilen 
en korkunç musibetlerden 
sayan bedbin filozoflar bile 
bu netice karşısında telak

kilerini değiştireceklerdir. 
Aşk ejderhasını altın yu
murta yumurtlıyan cins ve 
cömert bir tavuğa döndü
ren bir sevgiliye kim kol
larını bütün genişliği ile 
açmaz?.. Darısı başınıza 
sevgili briler ... 

irtihal 
1 ti,cord. ıı ııı .ı tııci \'C kcrcs

t cı ıc:ııııct Aı ıf Beıiıı hıra -
deri lıüsn· iıı l Jüsuü Ilcy, Dün
k ı ı Cııına günü saat on ikiJe 
tı ,111.d ey~cnıI~lerdir . 

Cenaıesi buı:fuı on b~ıçukt.ı 

ldııııct Ar;t Beyiıı Şişlide bü
> Ü • frre caudesındeki konağın

da kaldırılarak ıııetieııiııc tevdi 
eoıieceKtır. 

Mevl.1 rahmet eyliye 

içinde ruhun ruhuda o nis-

ölümden soıırü 
bakasını in kar 
edenler, son 
derece suraclc 
azalmaktadır -
!ar. idealist o· 

bette p~~·idar 

olmak J..udre-
tini ihra1. etler. 

Bugün eli
mizdeki kat'! 
dclaile güre bu 

!arla ınaddiya hayatta ~ahsi-
tçı olanlaı q. yetlcriııi ku\· 
rasındaki ü ı etli bir suret-

cadelc idc:ılist· Doktor Vilyam Bravn tc tesbit eden· 
lcrin kat'i zafcrıl • nihayet ler, secıy, .ı ) iiksclcmiyc 
bulmak üzeredir ınurnflak olanların ruhları, 

Doktor Brarn diyor ki: son derece hassas bir suret 
- Ruhun ölümden sonra 

payidar oldup;unu kpbul ctmi
yen ,\!imler, fizyoloji \C bi

yoloji ,\!imleridir. Bunların 

eberisi riyaziyatın yııksek 

şuberile me~gul oluyorlar. 
1 lalbuki bu ıı;üniin rıyaziye

cileri, biyoloji alimlerinden 
fazla filosoflara yaklaşmı,.lar

dır.,, 

Dok tor Bra'" da ha ·onra 

İngiliz ilim ftleminin lıuı;un· 

kü yaziyetini huJ;\sa ederek 
şu sözleri süylcmi~tir: 

te baki knlır ve bu 

gittikleri :l.lcmin bütlin 

ruhlar 

kinden müstefit olurlar. 

Seciyclctini yaratıcı 

kunetlerini inki;af ettircmi· 

yenlerin ruhları pek zayıf O· 

lar:ık öce ki jlcmc intikal 
eder. 

O halde iiteki :Hemde ya-

şıyan ruhların hali, bu dün

yada ihraz olunan meziyet

lere ba)tlı, demektir." 

Kasap dükkanları
nın miktarı çoktur --
Jralnz=. /JzLıılrırııı .fa~lfısııız 
cıdildııe sıırettc /\,c1lrlıı.,1z(1k 

ı'rrzkti 11 z (Ilı 1 ·o/-t,lL tr 
v 

l<tanbulda kasap diikkaıı
larının ihtiyaçtan fazla olup 
olınadıı;,, hakkı.ıdaki anketi
mize de\•am ediyoruz · .\lu· 
harrirlerimizdcn biri dun de 
bu i~lcrle alak:ıdar bir /Jlt ile 
giirlişmll~üir . Kasap dukk:\n
larıııın ihtinıç miktarından 
yedi ~ekiz nıi-li çok olduğu 
fikrinde olan bu zat sualle· 
rimize iU ecrnlıı Yerıni~tir : 

- hımıbulda kasap dük
k,lnl:m ( ı UOO) den az de '.·i] , 

çokcur ; Lunu anlamak için 
k;1>ar.lar cemiyetine dahil 
olanların ka~ ıtlarına bakmak 
L\fidir . ])üi;kan:arın bu mik
tarda olması et fiatlarının 

:ırtnıasıqıı sebep olııbilir mi ·ı 
Bunu anlamak iç:n de ~<ıyle 

bir hr<ap y:ıpalım: Diyoı lar 
' ki lst:ınLulda bir ,~nelık et 
s.ırfİ\ atı tahminen ( l 2,000,000) 

ok kadir' Bu miktar ( 1000) 
' k:ı,ap dııkk;lnına taksim edi-

line-: lıchc· du!:ktnın hiss~si· 
ne (12,000) okka et c!(i~~r. 
llu ise her bır kasap t!ukkil
nının ~unde (.ıo) ayda (900) 

okl.a k:ıd:ır bir et satarak 
gcçinmc<i demektir. 

İhtinı::lki hazı k3sa;:ı dük
kanlarına bakınca daha "azb 
t·~ g;t~rlillir. l·'al·at mii~tc . .;n:ı 

olarak ba;,.ı hlirük kasap dd
kldnlarını bir tarafa bır:ıkır

iaİ\ geri ye kal~tnların san~l:~rı 
bundan laz 1 :ı değildir. 

Kasap dükk:inlarınııı \asaa· 
m:ısraflarına gelince, bu da 
~udur: 

Bir kasabın orta hesap ile 
( 50) lira dukk;\n kirası 
yardır; dükkanlara mezbaha
dan getirilip ;;anlan etler 
daima fire \·erir. Bunun için 
de ayda (60) lira tutalım; 
sonra her ka<abın mutlaka 
bir adamı olur; huna da hiç 
olmazsa (Cıo) lira kadar llc· 
ret ister. • 'ihayet kasabın 

aile<i de geçinecektir. 
Kendi husus! nıasrafilc be

raber hu da f20 liradan a~ağı 
dep;ildir . Şu halde \·er~i , .e 
:-airc bir c:ıra!a bırakıldığı 

taktirde bile bütıın bunların 

yck[mu JUO lirayı bulur . 
. Btitlln bc:ınbuida ( l 000) 

k~sap dükk,\nı bulundııguna 

göre bunl:ırın birer aylık 

masraflarını toplayalım: hep
si (:ıoo,ooo) lira demektir. 
Tabi! hlittin bu ınamıflar et 
[iacları üzerine binecektir. fü. 
nacnalcyh, eğer kasapların a
dc<lini indirmek mıımktın 

olsa et fiaclarıııın o nispette 
dLi~mesi lazımgclir. 

Yalnız kasap dtikk:\nlarını 
azaltmak için üdil:\nc ta 1 ik 
edilelıilccck hiç hir , ·ırc 
yokttH' • Gııun İçin 
clükk:inlarıııııı ço~ 

şüphesiz olmakla 

kasap 
oldu~u 

beraber 

:llahkcmc huzurına iiçu 
de geldiler, reis \'asıl B. 
liçlinc de birer birer sualler 
te\cih etti. 

.\na 'e kaynana ı·:ınine J 1., 
~unları söyledi. 

- Kat'iyen J..ahul etmem. 
hir kere ey benim! lkninı 

eYinıde otumyorl:ır hunlar. Öyle 
olduğu halde ev sahibini rn· 
hnt bırakmı yQrlar. ~özümü 

hiç mi hiç dinlemiyorlar. 

Ama asıl kabahat kimde·/ 
1 lep geliniındc, hep gelinim· 
de. Oğlumu benim alevhime 
te;Yik ediyor , zorla kendi-

sine uyduruyur . Sebebi ? ge
linim hüklim, hukiıınct hep 
kendbinin elindç obun,istiyor. 

i\a>ıl olur, canım ? :\lademki 
C\ benim , kocası benim 
oğlum , o benim gelinim • 
E.lbcrte ikisi de bana itaat 
ctb:eklcr , b.:lıim dc<Uğim 
olacak J 

.'\ma hu sö/.lcriııc hakıpda 

beni acuze, cebbar bir kadın 
sanmayın sakın . 

Ren öyle kaynanalıj!;ı ana
lık tan fü;ttin tutan bir kadın 

değilim. .\na gibi şefkstli 

kaynanayım ben! 

Emine J I., içini çekerek 
ba~ını hir sap;ına, bir soluna 
salladı: 

- Zaten kaynanaların yok 
yere günahına girerler. Cdini 
hor görür, hırpalar, derler. 
1 lalbuki i~in iç ytizü acaba 
nasıldır? 

l lanı;isi huy.uzluk edert 
13ıına sorun da size en doj\Tu
sunu anlatayım! 

Bu bahis, darnnın c<asına 

ait görülmediğinden, Emine 
1 1. a arrık susması bildirildi. 

Oj!;lu ile gdini fazla söz 
5Öylcıncdiler. Kısaca kendi
lerini m(ıdalaa cctilcr, "Bizde 
hiç kabahat yok!, dediler. 

:llahkeme, .;ahit de dinle
dikten sonra kararını yeteli. 

Oıtulum aı;asını itip yere 
dü~ürdliJ!;ü, yaraladığı sabit 
olmuştu. Cç ay hapse, ytiz 
lira para cezasına mayklıın 

edildi. ı\na. ının da oji;luna YC 

gelinine söğıncktcn dlirt glin 
hapsi ,.e on bej lira para 
ce'zası Yermesi kararla~tırıldı. 

.\ncak, mütekabil yaziyetlcri 
nazarı dikkate alındı YC bir 
daha böyle bir harekette 
bulunmıyarnkları hakkında 

h<ikimlcrc kcınaat gcldij!;inden 
ikisinin de cezaları tecil edildi. 

Karanlıktaki vak'a 
Birk:ıç ar enci llomonti ci

Yarında Pol Potikyan ı·:r. ü 
yanılay:ının kim olduıı;u hak
kındaki tahkikat, d:ıha lıit
ıncmi~tir .. 

l\iincıi mııst:ıııtik l'chıni ................................................ 
bunların a<~tlcrini >Üylc \e 
ya böyle bir usule müracaat 
ederek indirmek kabil ola
bileceğine kani değilim. • 

Avukatın davası 
~ultaıı .\hmec sulh Cl' ~.a 

mahkemesinde, ,hukat ,\ltı

nlır Rey tarafından l'ol 
Potikyan EL aleyhine açı

lan daYa, ncticclcnmi~tir. 

Potikyan J·:f.nin bir mes

eleden dolayı :lhinlir B. için 

•l·:ğer hen or:ıda okıydim, 

onun kafasını kırardım!• de· 

diıti ıne\·zuubahbti. 

l lakim Sait B., muhakeme 

neticesinde Pol Pocikyan Ef.

nin hcraatine karar vermi~tir. 

Zabıtada bir ikrarı 
varsa da .... 

J,canhul birinci ceza mah

kemesinde rorgi Ef. isminde 

birisinin 
mii~tlir! 

muhakemesi gürül-

\' orp;i f..f., :11. 
~içinde rakı rnr!. 

Siyastiye 
Diye aln 

~i~e su satmakla maznun bu· 
lunuyordu. Kadın, mahkeme· 
de yana yakıla anlattı: 

- Tam .t70 kunıi \'Cr· 

<lim. Bir de :><mm açayım ki 
~ijelcr rakı yerine >U dolu . 
Eteklerim tııtu~tu, karakola 
koştum! 

:\!azının, mahkemede yoktu. 
Zabıtada alınan i!adelcri 
okundu. Bunlardıın hirbindc 

•l.lltfi \C ~ laındi 

alacağım paray:ı 

t::Llcrdcn 
mukabil 

bunları aklını . içimle su 
oldugunu bilmiyordum • di· 
yordu . Bundan sonraki ifa

de>i ise bajka türhı idi . 
~ ~i~elere su doldurdum, rakı 
diye sattım ~ diye cürum 

. ikrar edirordu. 

l\lahkcme, Yorgi f..f.nin 

ikinci ifadesinin birinciye 
nazaran aleyhinde delil tc~kil 

edememc;;ine ye zabıtadaki 

ikrarı müecrrcdinin medarı 

hlikınolmıyacağına mebni , 
bcract kararı yerildiğini bil· 
dirdi. 

Reb l lasan 
\acı madama 
Yerdi : 

Uıtfi B. , da
lıir na:,ihat 

- Bir daha satın almadan 
~iıcyi açtır , içindekini kokla ! 

M. Papa şifahi bir 
nota mı verdi? 
Atina, 9 - Temin edil

diğine göre :\1. Papa etahli 
Yaziyetlcrini teshir etmi~ olan 
Rumların a\·detlcrinin nıcne

dilmemesi \C Yunan emlıiki

nin müsaderesi hakkında Ttirk 
hlikunıeci nezdinde ~ifahl bir 
nota wrmbtir. 

Müzakere ne zaman? 
Atina, 9 - .\ nkaradan ha 

riciye nczareci:ıe gelen malu
mata ıı:u~ırnn .\1. Papa ile 
Tedik RLiştll hey i>mımllz

dcki pazartesi g·ıınu, lıicaraf 

azaııın .\nbra ınü;r~ıkcratına 

i~tirakll.:ri ınc:-.1:lt.!sini nıüza -
kere ede~cklcrdir. Bu m(ıza. 

kereye bu azaların hakem 
olarak mı \e yahut ba~ka 

suretle mi i~tirak e<leceklt:ri 
malum dc~ildir. 

Z"bı ~ı 
SÜtUNU 

Bir kadın hakkında ... 
O~luııu11 isıııiııi ilt·ı·i siir·f'rPk 2.>,000 liı·a 

i 1 ı' <lolanclırdı~ı iddiası 

Zabıta İsmet Hanım is
minde bir kadın hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Aksarayda Selima yoku
şunda Zühtü Paşa kona
ğında oturan bu Hanımın 
bir çok kimselerin parala
rını yüksek faiz vereceğini 

söyliyerek dolandırdığı 
mevzuubahistir. 

İsmet Hanımın bir ban
kada muhaberat şefi olan 
oğlunu ileri sürerek, onun 
sayesinde bir çok kimseler
den 25 bin lira kadar para 
aldığı iddia edilmektedir. 

İsmet Hanımın oğlu 

... 

Hamdi bey isı- elyöm Al
manyada bulunmaktadır. 
Söylenildiğine göre, üç se
nedenberi bankada bulunan 
Hamdi bey, bir sene evvel 
bankadan hesaba geçirme
den para çekmiye başla
mıştır. 

Aldığı maaş ve banka
dan zimmetine geçirdiği 
paralar Hamdi Beyin borç
larına kafi gelmeyince an
nesi vasıtasile öteden be
riden fazla faiz verecekleri 
vadile para ele geçirmiş
lerdir. 

Bir kaza 
11aydar Pa;>a hastnnc~indc 

emirber .\i;>aıı • dun Çcnbcrli 

taşta tramrnya binerken dü~

nıliş , chcnimiı celi surette 

yaralandı ıtın da ı ha..;ca nevc 
yacırılınışcır . 

Çıldırmıı olmasın? 

Fener iskelc>inde kayıkçı 

Raif eYine giderken önüne 

'.\lchnıct bminde lıirbi çıkını~, 

hiç yoktan bıçak te~hir ctnıi~· 

tir. :llehmet yakalanını~tır. 

260 lira l!ereye uçtu ? 
Kuzguncukta kadıye c:ıd

desinde Rafailin dııkkaııı'ıa 

hır>ız girmi~, 2ti0 lirn'ı r;a· 

lııımı~tır: Ştiphe li: erene Çc
lebon 'e \li~on bıninde iki 
ki~i yakalannıı~tı. 

Çapkınlık yaparken 
iııner isminde birbi diin 

~ahalı Tahtakaleden geçerken 
tesıdLi[ etti~,i ;\!adanı ,\ııa 

Ye hcm~ire,i :\laryama 1:\1 
acmı~cır. l lariendazlıkcan ,i. 
nirlcnen iki k:;dın Üınerin 
iizerinc atılnıı~lar , glizclcc 
döp;diiklcri gibi ~i~e ile de 
lıa~ını yarmı~hırdır . 

)T a l) } l ı ~r Ü f 

Hamdi Beyin bütün bu 
ihtilasına zevcesinin fazla 
masraf etmesi sebebiyet ver
miştir. Kanunusani bidaye
tinde bankaca hesabatın 
tetkik edileceğini anlıyan 
Hamdi bey hemen işinden 

istifa etmiş, eşyalarını sata
rak zevcesile birlikte Al
manyaya gitmiştir. Aradan 

bir iki ay geçtikten sonra, 
alacaklılar, ellerinde icra 
dairesinin kağıtlarile Hamdi 

beyin Nursmaniyedeki Ev'.iya 
zade apartmanında arayıp da 
bulamıyınca zabıtaya müra
caat etmiştir. Alacaklılar 

arasında Terkos, Elektirik, 
Singer dikişınakime şirket· 
!eri gramofoncu, kadın ter
zisi, bakkal vardır. 

Bundan sonra İsmel Ha
nımın alacaklıları da zabı

taya müracaat edince, 

mesele ehemmiyet kcsp
etmiş, ana ile oğlun birçok 
kimselere borçlandıkları 

meydana çıknuştır. Bunun
üzerine Şehrimizde bulunan 
İsmet Hanım hakkında da 
tahkıkata başlanmıştır. 

Şoför yakalandı 
Orca!..öyde İmamlar "ık:ı· 

ıtıııd;ı oturan beş ya;ında 

ı·:krcm isminde hir çocuk 

dtın heiikta;;ta ı ıı f.l nunı:ı · 

ralı otomobilin :ıltıııda kal:ı

rak yaralannııitır Çocuk h:ıs

taneye yatırılnıı}. ~ofür l 1,ı

~im de karakola gocunılnıııj· 

ıur. 

Alacak yüzünden 

(',küd:ırda Topıa~ında otu· 

ran 
c\inc giderken aınt:az:1dı:"i 

Sabri l~kndi önıınL. çıLnı , , 

dacak nıziııı.len Scü i 11 'I i . . . 
bıçakla >ırıındaıı yaral:ınıı,ı•r. 

Gayrete gelmişler 

ı\nadolıı 1 lis:ııwtıa otııran 

adliı·e kiıtipktindL"n C'cı :ıt 
Efendi ile Fıızıl !Jcndi >.ır

lıo~lu!;l,ı k:ı' ğa l'tmi~lcr, bir
hirlcrini hasconl:ı tloı.,ınu~

lerdir. 
Korkutmuşlar ama ... 

Ddterdarda antcrcpo ıııti 

tcahlıidi llafı1. l~dip l~kıHliy 

ôluınle tc!ıdit eden ar"lıacı 

.\ptullah ,.e Fc~·zi th.n ya

kalanını :!ardır. 

St1ltaı1 Ab<l iilaz1z 
Nasıl hal'edildi? 

Nasıl intihar etti 
( 

Yazan: ) 
Ayhan ---\2) ınci cilt 

Çıktı 

[ 
Eski harflerle çıkan 

en son eser 
~-------il 
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bilece~i kan4atinde de bulunan milli kuvvetler i u ve çiıt azanlı iki mat aa ma inesı mu 

, L• .,.,. tev i e i miştir. Tien- sin- rinin emirlerine amade bu- b l k b k · "saıt 1 
1: Oenıileri batırmak halı.lı.u11ız old11ğunu 
ch'i.;nıana isbat ederektik. Gı'lnzln lzadisc -

/erinin nuftalu )'°ahu=. crkdnı harbiye 
rmsun ile bence ı11ahi11ıd11. , 

Parı·s, 10 (A.A) _ Parı's lundurmakta olduğunu teb- • şeraitte acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat 
hali hazırda Honanın şi-

gazeteleri yazıyor: Bütün 1 d h şir eyler. Tevdi edilen • idare müdiriyetine müracaatları. il 
ma ine oğru teveccü et- kürkler harika karşı sigorta ...................... . 

mütehassısların fikrince se- · l d. M l F ---mış er ır. areşa eng· edildiğine daimi kompan- T 
nede 2 milyar 200 milyon Yuh- Siangm bütün taraf- yaların poliçelerile müem- Ç.\N.AKK.\LE .L\~J).\l\~IA YENi EFR ~ 
mark ödemek kabiliyetinde tarları Nankini terketmiş- · 

--~--
Ateşin şiddeti gittikçe l 

!enakus etti, ve derece de- ı 
rece hafifledi. Arka planda 

vap vermedim: bu kelime· 
yi cerh ve reddetmeğe za
manım olacaktı. Emirber 
zabitini mi lazım "Şilling,, 

bulunan ve mösyö Young 1 d" 4 M K mendir. Aynı zamanda bu ~IEK'fEBl~DI-..~: 
er ır. ayısta vvang- günden itibaren 1 Eylüle 

tarafından yalnız 2 r.milyar k tl · K ang sının uvve erı vv - kadar kürk ve kürk nıan-
.50 milyon vermesi teklif tunga girmiştir. Canton er-

Kilo Kilo 

5000 
1 

büyük kruvazörler son ci-
olunan Almanya her sene kanı istilaya mani olmak 
2 milyar 200 milyon mik- için gambotlar göndermiş-

dallerini yapıyorlardı. "Sed
:iç,, yanlamıştı. "Derflin
ger,. ve "Fonder Tan" ar
ka kumsalda garkolmuşlar
dı. Yalnız "Hindenburg ,, 
suyun sathında duruyordu. 
Fakat biraz daha batmıştı. 
Kumandanı adamlarını ta
mamen kuı tarmak için ge
miyi doğru batırmıya çalı
şıyordu. Zıhlılardan yalnız 

"Baden" kalmııtı o da yana 
eğilmişti. "Maskraf" ise 
bir şey olmamış gibi idi. 

in yanında kalmasını İngiliz 1 

amiralından talep ettim. tarında .bir meblağı pek ferdir ... 

.. Emden" de "Varenberg,, 
gibi sephediyordu. 

.. Frankfurt,, batmak üze
re idi. O sırada bir lngiliz 
muhribi tarafından cerredi
len .. Bremse .. devrildi. Bu 
geminin süvansı cesur 
mülazım "Şake,, sefinede 
lngiliz gemiciler olmasına 
rağmen gemisini batırmıya 
muvaffak oldu. lngiliz ami
ral gemisine gittiğim sıra

da birçok sandalları muşu
ma bağlattım. Kendilerine 
verilen vazifeyi bi • 
hakkın ifa eden cesur za
bitlerim v~ taifelerime 
karşı büyük bir şükran ve 
muhabbet hissi duyuyor· ı 

dum. Alman milletinin me
ciarı iftiharı olan bütün bu 
muhteşem gemiler batmış 

gitmişlerdi. 

Bunlar Alman teknikinin 
muazzam mahsulleri idi; 
ne kadar ~eka, ne kadar 
ilim ne kadar askeri tec-

Bu talebim is'af olundu. 
Sefinenin arka güvcrtec;İ 

beni~ için tahliye edil -
di. Uç dakika sonra etra-
fımda süngü takmış üç bah
riye silahendazı olduğu hal
de apartumanlarıma sevk 
edildim . Bu apartıman 

lngiliz amiralının davlum
baz üzerindeki dairesi idi. 
Eşyam asla mevzubahise
dilmedi. 

Emir zabitim ve ben o
dalarımızın büyük penccre
leri ndcn artık başlamış olan 
"Skapa Ffov,. binasından 
seyrediyorduk. 

Yalnız .. Baden., ve .. Mar
kasof., ile bir kaç hafif 
kruvazör hala görülüyordu. 
Yarım saat sonra yani saat 
dört buçuk raddelerinde 
henüz batmamış olan ge-
milere bir nazar attık. 
"Maskraf ,.ın mevkiinde iki 
fokurdama gördük. 

Şüphesiz o sırada bat
mıştı. Geminin üzerinde 
neler olduğunu henüz bil
miyordum. Korvet kaptanı 
"Şüman., kumandanı ve iki 
cesur küçük zabiti İngiliz 
drifterlerden birinin kapta
nı taraimdan atılan kurşun
larla ölmüştü. Bu kaptan 
lngilizler tarafından muha
faza hakkında verilen cva
miri tecavüz etmişti. Bu 
emirlerin bir nüshası da 
bizde mevcuttu. \iman ef-
radına gemileri üzerinde 
ateş etmek talimatta yoktu. 

( Bltmecll) 

ala tediye edebilir. Alman
ya bu miktarı ödemekle 
iki buçuk milyar olarak 
tespit edilmiş olan Dawes 
taksitine nazaran gene iyi 
bir tasarruf temin edilmiş 

olacaktır. 

Londra, 6 (A.A.)-Avarn 
kamarasında Paristeki mü
tahassıslar komitesinde M. 
Young tarafından· yapılan 

teklifler hakkında sorulan 
bir suale cevap veren M. 
Churchill şu beyanatta bu
lunmuştur; 

"İngiltere hükumeti Pa
risteki lngiliz heyetine hiç 
bir zaman talimat gönder
memiştir. 

Bu heyet müstakil müta
hassıslardan mürekkeptir. 
Onlar faydalı görecekleri 
her türlü kararları almak 
hususunda tamamen ser
besttirler. Maamafih bu ka
rarlar lngiltere hükümeti
ni hiç bir taahhüt altına 
sokmaz. Hükumet umumi 
vaziyeti yeniden tetkik et
mekte muhtardır. Fakat ec-
nebi memleketlerde her 
türlii sui tefehhüme mani 
olmak için ve aynı zaman· 
da lngiliz efkarı umumiye
sini teskin maksadile mat
buat tarafından neşredil
miş olan· tekliflerin kabule 
şayan olmadığını ve hiç 
bir zaman kabul edilmeye
ceğini söylemek belki arzu 

rübe ile meydana çıkmış- 1 Karı Mektupları 1 olunabilir. 
lardıl Emsalsiz bir tekamül ... _________ .. _ Paris, 9 (A.A.) - Scha-

ve inkişafın tarihte görül- KarQalar cht M. Youngu ziyaret et-
memiş bir azametin mah- - · - miştir. Mumaileyh muhtıra-
sulü idiler. Bu büyüklük Şehir haricinde nın tanzimi için Almanya
onlarla beraber nihayet bu- detil, dAhilindedir nın tediye şartlarının ve 
luyor, onlarla beraber ba- G:.ııcteni1.dc . ur haridnck Young planının telef ettiği 
tıyordu. oturup da karga öldurmi}ell- taksitlerin derin bir surette 

D · t 1 f ·1· lcrdcn 3 er lir.ı nakdi ceza emır a mış o an ngı ız tetkiki lazım geldiğini söy-
amiral gemisi boyunca, nö- alındıtını okudum . Bu mu- \emiştir. Mösyö Schacht 
b t · t l d •ft kcllcfn.•cti ifa etmek uzcrc e çı ça ana ar, rı er, bu vesikayı yarın sabaha 

h f d 11 t 1 ben de ti<; ırlin dolaştım ; ) a mu 8 ız san a ar, op an- n dogw ru tevdi edecegıw · ni ümit 
1 Al f·ı kargaya tcsaduf edemedim , 

mış ar; man 1 osuna ne etmekte bulunduğunu ilave 
ti - "ld""" \C)ahutta ı.rır,,al:ır uz:ıkcan 

ımre e mezara gomu ugu- etmektedı'r. bir in!;an ~Cnıııcc hemen kııç-
rıü izah ediyorlardı. Niha- tıklarından bunları \ urmak Çin işleri düzelmiyecek 
y~l muşum kendine bir yol kabil olmadı . Tahii nakdi 
açarak yanaşabildi. Zırhlı- Londra, 9 (A.A) - Ha-

ceza~ ı hen de 'ereceğim . · · ·· t Sö' L 
dan bl'r m,.rdı'ven ı'ndı'rdı'ler rıcıye mus eşarı, r oc-Hu :ıtırları yazmaktan m:ık-
"Revenge" zırhlısına çıktım. .;adım hunu ika) et için de- ker Lapson, Çinin hali ha-
Vis amiral Sör .. Sidney R. gilJir; kargaların urlar ha ıırdaki vaziyeti hakkında 
Frı'ıneııtlı'., benı' kabul ett'ı. · · ı .. ··ı ı · · 1 bu gün avam kamarasında rıcllll c gonı ıncml' cnııın e >C· 

J)olu=uncu bah bini izah \C bunhınn kola)- şu beyanatta bulunmuştur: 
Jıkla itl.U çarelerini arxctmek- Orta Yangtse vadisinde 

B•tırma h.rcketınlD tnüclafa .. ı -

Nay, Oı•ctlrl ,.., 0-ıntan Hal kantP" 

lannda - Alman1•1• ••deL 

Vazifesinin birinci kısmı 
yani gemileri batırma ame
liyesi nihayet bulmuştu. 
Şimdi ikinci kısmı başlı
yordu. Gemileri batırmak 
hakkımız olduğunu düşma
na isbat edecektik. Günün 
hadiselerinin miftahı yalnız 
erkanıharbiye reı~ım ile 
bence malumdu. 

jngiliı amiralına filoyu 
k.--r.dim batırdıtımı ve olan 
bit~nin mes'uliyetini tama
men üzcı ime aldığımı söy
ledim. 

Amir•l hareketimi • hil
lekarane bir fiil olarak tav
sif etti ve eıiri harp ol
duğumu söyledi. Bana bir 

tir . l\argal:ır zeki oldukla- ahiren oldukça mühim bir 
rmd:ın kendilerine nçılnn bu salah husule gelmiştir. Ve 
mucadclcyi hi ... etıni,Jcr, hcp!'İ bu vadi hali hazırda tama-
urlnrın dahiline ~ani ~ehir men milli hükumetin kon-

içine dolnıu~lardır . Bugtın trolu altında bulunmaktadır. 
1 tan bulun ) :ıngın ) erlerine Kwangsi nin mağlup olan 
C\ lcrinin damlnrına bakınız , üç jeneralı, kendilerine ln-
hcp karga bulutlarilc fütu- giliı himayesinde oldukJa-
Judur · IJele .\)asof):ı mey- rına dair teminname veril-
danı , Sirkeci i ta yonu , Ça·r-

mek şartile cidalden vaz 
şıkapı Cİ\ arlarilc c.hıh:ı birçok 
yerlerdeki ağaçlar binlerce geçmek arzusunda bulun-
k:ırıı-alara nı ..... ken olmaktadır. duklarını söylemişlerdir. 
Bu ~'lydığım ) erlere.len geçen- Jeneral .. Changkaishe, 
ler ornlaida karga gubrdc- muhasamatın nihayet bul-
rin; daima gÖilırler . Ac:ıha masını tacil için bu teklifi 
bu muzur ha~' anlar geceleri kabul etmiş ve bunun üze-
ağaçlarda tlinerken (halk ha- rine üç asi reis lngiliz harp 
berdar c<litmck artilc) birkaç gemiferine bindirilmiştir. 
Beledi) c memuru tnı .tfından Gemi kendilerini Şangha-
ı1ttlacak çif ederle ôldurulc-
mezler mi ·? ya götürecektir. Chantoung-

AJikadır mııkrımm n:ızan ta matlup ve perişan edil
miş olan jeneral Chang-oda tahsis olundu. Gemide- dikkatini ceJbctmenizi 

..-..... ~mıit:.o-......:..:k;.:..i ..:.fnkal.;...;.;=:;i=.:d=.:e:...=a=sa=b:..:i-.ı...:.:.eti:.:·..:n.::a::ıa:·_ı_c fendim. 
rica 

tun -Chang eyaleti terket-

----
S .. J ' ~~ up ıe ... 
-·-

Berlindeki gürül tün ün 
altından ne çıktı? 
Berlin, 9 - Mayısın ilk 

günlerinde Berlinde zuhur 
eden iğtişaşlara dair yapıl-
makta olan tahkikat yalnız 
o zamanki vakaya münhasır 
değildir. byankarane hare
ketin mürettip ve müşev
vikleri de aranıyor. 

Nev kölnde Sovyet tale-
besinden bir Rus, ikamet 
tezkeresi almadığından tev
kif edilmiştir. 

Bu adamın Rus çekası 
azasından olduğu ve iğti
şaş tertibatında bulunmak 
üzere Berline gönderildiği 
zannolunuyor. -28 komünist 

Paris hapiMnesinde aç
lık grevi ilAn ettiler 

Berlin, 9 ( A.A) - Pa
risten bildiriliyor: Ahiren 
tevkif edilmiş olan 28 ko
münist açlık grevi yapmıya 
başlamışlardır. Maksatları, 
kendilerine memurin tara
fından siyasi mahpus mu
amelesi yapılmasıdır. -Atinada bir hadise 

Ati na, 1 O (A.A.)- Ame
rika elçisine bir tehdit 
mektubu göndermiş olan 
bir adam tevkif elunmuştur. 
Mevkuf elçinin kendisinin 
Amerikaya avdetine mani 
olmakta bulunduğurıu iddia 
etmektedir. 
V enizelos Atinaya 

döndü 
Atina, 10 (A.A) - Mös

yö Venizelos avdet etmiş
tir. Meb'usan ve ayan 
mecliıleri l 3 mayısta içti
maa davet edilmiştir. 

Fmleket haberlerıl 
Mersinde feci bir 

kaza oldu 
Birkaç gun e\'\ el ~1cr in 

limanında pek a1..'lklı bir kaı:ı 
olmuş, Iran İ~minde bir u~ta 
ba,ı, ~lcrsindc bir fabrika) a 

ait olan 7000 kilo :ı~ırlığın
daki makine11i11 altında kala
rak diiınduz ol mu;;- 'c der
hal ülmu~tiir. 

Çerkes h:ı an bmimlc bir 
adam da ağır ı surette yara
lanmıştır. 

39 derece 
.\d:ınada hararet dercce"i 

+39 üzerinde de\ am et
mektedir. 

Arteziyen kuyuları 
Ar czi) en mutaha~sı ı .\1. 

( ;ubri Lai'.aro · rk 'ilayctlc
rimizdc ku) ular açmak mak
sadile tetkikat yapmal~rndır. 

~ltbait gönılcn yeılentc arec
zi) en ko) ulan açıl:ıcakcır. 

102,000 lira ceza 
Adana mahkeme ~ ci~arn k:\

ğıdı kaçakçılığı ) apan ~hı · 
tnfn ve AhPnc j ... mındc iki 
ki,iyi 102 bin lira nakdi ce
zaya mabkı'm etmi~tir. 

Süne böceği 
\dana ha\ ali i ekinlerine 

li~u~cn ~unc böccğile muca
dele) c sıkı bir ~urcttc de
' mn olunma kt:ıdır. Ccrek 
fenni mucadelc, gerekse on 
günlerde esen sıcak ruzg:\rl;1r 

toların her türlü tamiratı 

deruhte edeceğini de hatır

latır. Beyoğlu istiklal cad
desi 449 numero Telefon 
Bey. 706 

İstanbul ıaa d.:ıircsı rlyaselındcn: 
Büyükadada yalı caddesıııdc Jt.:
iıı olup nıiıtcveffa madam S'?y

fo n:ımına ınukııvyed olan 38 

mıııırulu haııeııiıı sekiz sehim J· 

tıbarile üç sehmi ve laz oğlu 

ve istav unus sokagında vaki 
atik 5, 8, 10 ve ced.t 6, S, 17 
nuınrohı hane ve elyevm .ır~a

nın ıos sehim 192- 46 itibarile 
yetmiş hissesi bir deyindeıı <lo

layı otuz gün müddetle ihaldiİ 

cvveJiy(sinin icrası için müza
yedeye konulmuştur. 

38 ııuıııerolu hane: 

5'200 <:ac.ic ) ,ığ 

i 00 Zcyrın )ağ 

.}Ol)() Sabun 
2000 Be) :ıt- pc~ nir 
2000 .Ze) tin tanesi 
lıOO(ı G:ıı 

4000 ,eker 
1000 irmik 
1000 L·n 

1000 Kon erve 

7500 

1500 

ıooo 

1000 

3000 

~00 

ıouo 

7500 

10000 

4000 

1 panak 

Lahna 

Pra ·a 

Pntlıcan 

Kabak 

Taze haınye 

• Domaccz 

Kt!n.!' i:t. 
Taze fa ulya 

• Bakla 

• l"züm 
('..ınakkule Jandarın:ı yeni efrat mektebinin haıiran 029 

tıtrihinden mayı~ Y.lo gaye~ine kadar l)ir senelik ihti) :ıcı 
olan yukarda cin;; \'C miktarı yazılı erzak aleni muzaycde 

ile 7 mayıs 929 tarihinden itibaren ) irmi gun müddetle 

mıınaka"cı' a \'azolunınu,tur. ~? ~layı <l'29 pazarcc i gunu 
saat on altıda taliplerin ,·ereceği Hatlar komb\ onca haddi 
itidalde gor(ıldıığii tnktirde ihnlc~i icrn kılınacaktır. Taliple-

rin bu baptaki ~urcnameyi g<>rmek ve iz:ıhılc almak İJZl:re 
Agistopolo, Anastas 1'\ihalı f 

Çanakkalcdc hukumet dairesinde mtite,ckkil komi '·onu m:ıh· 
ve Lnmbrina hanesi ve Rum 
mel tebi ve tarik He mahdut ve susuna müra~aatları il:ln olunur 

takriben 362 arşin murabbaı 

araziden 155 arşirı murabbaın

da kı~men kagir ve kısmen nlı

şap zemin ve tavan arasile üç 
kat üzerine mebni \'e ınüştemc

latı lıir aralık, sa!ırancı lıa \İ 

mutfak \'e iki hela ve bir an
tre ve iki sofa bir yemek oda· 
s1 olarak yedi oda bir merdi
ven altı ve iki dolabı müşte

mlldir. lbrahim Na'mc efeııdı 

mustecirdır. Tanıamıııın kiıııdi 

mulıanıııııııesi 375u liradir. 
E.lyevm arsa halinde bulunan 

Prodromos ve Kalyopi ve lr:ıkli 
ve tarik ile mahdud ve tahmi
nen 225 arşın mürabbaıııda o

lup gayrı meşguldur tamamı· 

ııın kim.ti muhaınmiııesi beher 
:zıraı üç lira itıbarile 675 liradir. 

Müzaide 17 J-laziran 929 ta
rihinde saat 14 den 16ya kadar 
lstarbul icra dairlsinde bit
devam ilıalei evvelıvesi icra 
kılınacaktır. 

Talip olanların her birerler!
nin kıymeti mulıaııııııineleri 

salifüzzi~ir hisselerde ınuayveıı 

mikdarın yüzde onu nisbetiııde 

pey akçelerini 341-3477 dosya 
mııııara:>ıla ve zııe}'e teslim ve 
ayni zamanda bizzat veya bıl

vekaıe ı 1 de müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Sinemaya niçin gidilir 
1 ler glinkli yorgunluklar· 

dan i tirahat etmek \'C güzel
ce eğlenmek için .;inema~a 

gidiniı_ Fakat _ineklerin bas
mac;ilc sinema alonlarının ha
' ası taaff un eder Ye pireler
le tahtakuruları kat'iyen ızı 

rahat bırakma1_ ... incma mu
diirleri .\\ nıpada yapıldığı 

~ibi her :-ean tan "'« nra alon
Jara FLITOK:5 • crpcrlar, biı
tun ha::erntı öldurmu~ alo
nun Jıa,·:ı ını hem dezenfekte 
edip tazcleıni~ hem de ona 
guzd hir koku 'ermiş olur
lar. 

Matbaamıza ,.le• eaerler: 

Vokuz iJtkünç 
1 lamit Ziihcyir B. OoJ,ux 

ötkiinç ( dokuz hik<\) c ) 
i. mi altında kiıçuk hik:l) e
len.len miirckhp bir csc.•r 
nc~retnıiştir. 

Hikıi) el erin mC\ /.ulan Ana
c.folu hayatınd:ın alınm<ıdır. 

Li anı çok temizdir. 
lı batındaki adam 

~luh.ıhat B. Co .. .!'onun hu 

Çorlu beledij# 
yesinden: 
11-4-929 taı~il1iı1cle 

ilıale edilmek iizeı·e 
n1iiı1tt1 ll ada bultı -

11 ctıı u yolları inşaatı 
25 J\1ayıs 929 Cun1ar .. 

• 

tcsı guııu 
•• • • 

t)aat 15 te 
.. ihalei l at'i yesi icra 

dileceğinden 4 -· ia
yıs-929 tarihinden i
tibaren 20giin n1üd
de1-Ie temclit erliltli-
ğinin proje ve şeraiti 
anlaınak Üzere talip-
1 rin Şehrernanetine 
ıniiracaat ey leınele
ri ilan oluııuı'. 

/stanbul ithalat gümrüğü.nden: 
4 ·andık S .:\ 1. C l 20 kilo por elen elekrrik edc,•ati~ 
2 , A C J, 6 • 'idala lü tirin çocuk ayakkabı"ı ~ 
2 • C \I ;538 • YlinHi pamuklu mensucat ~ 

• J P E S 226 • ipekli pamuklu mensuc.a4 Tran r 
• K 1 t 4 7. • pamuklu ipekli mensuca4 

2 

Balalic muharrer eşyanın ı ı ma) ıs 929 cumartesi giinu 
· miiza· 



Emni~t Sandığı 
müdürlüğünde 

:\Iüzayede- ikraz 
-------...-...---·u. bedeli. numar.ası 

mcrhunatnt 
cinsi ve ne\·'i 

Antalya Posta31 
~ \f \I4TA) "iapunı 12 Mana:. 
~O da Galata rıhtımından 
rt , -· c İzmır, ltulluk, Bodrum, 
·-.cıo., Fethiye, Fınıkır, A'nhdyaya 
~k \e dönü\ta mezlcnr islce
~ tırhlcte Dahan, l\famıaris, 
'Qr Çanakkale, Gclıboluya 

'Yaralc gclccektır. 

6.5 6378 Topkapuh Beyazıtağa mıııhaffi!.-
sindc. Aksa.ı:a.y. caddcsin<le- eski 82 
mı. 8 ve yeni 8~JJ8 numaralı 
JUZ otuz bir arşın Oir Kıt'a mün
hcdim hane a&.;,il:ılllın tamamı. 

Alıl.cddin ve Kazım ~eylet 

!~ 9 SZ' C küdttf'da lcadiye mah!llesinde 
-w: ca<.flfusinde e ki 93 ve yeni 
29 mımaralı bir l\anenin tamamı. 

Behice 11. 

T -----ilrı 205 I 2098 't'opancd~ Firliırğ'fı mahallc~inde 
rabZBIJ Dirtnci postası A:galınmann soı..11g,nda e:ıki 8, ı o 

~URIYET)vapuru15 Mayıs Ve' y.cni ııo numaralı bir dükka-
~. Tı da ~ nhtımın- nın tamumı. i.\Hiveddet H. 
C;.,_'-.ıttle lbeboru, s..mm... 
~ Traimn, 1Bze.. Hapa!'l 20 :f~Sffi!! lTrrsi:öF Keçc9biri mahallesin-
~ '- döauıts Pazar bılccl• ci? HBnf eıe\l' sokağında e.:ıki J 1 
?w.....~ !urmeDC, T nı6zoır, ı 
S....~ Ciıe..._ a.iıo. ~ w yam ~l numaralı münhedim 
-~ İnebolu, ~ liane: 313181Jlln ıamamı 
~ g,leceitb. F fiueket 

Rcfail F.. 

ı,::;--~ kaban olunmaz. 

•- Karslı sürat postası 
... <Af. Ş. g~ "aeuru 14 maJia 
L , l?. dıt G.Jc• rıltımındfn 
~etle İzmir, Allıtalya; AlAiye, 
~ gicılıecek ve Tatucu , 

' 1 ~. Ant.lya.. 
....... gelaaelııtr • 

Satılık ldun parça-lar-ı -
1' ersane fabrikalarında inP"" 

-- çakan takıibea. 30 ~L 
llliltarında oduır ~arı sa. 

~ ralipler; 111ilza,edeye 
~ etlnet: iiıaıe ll mayıs; 
"'-9 tarilrinde- aaat onalbda 

l?ırn müclürfü~üne müra. 
~ ilim elmur. 

~ake ve Meaieri M'ariim: 
'llllıtaıııaıanu vapuru ili 
Güzet seyahatter 

r .__tier h:ıfta (Marsil_ra) ya ha-
1\"t eöe'll vapurlar Pire ve 
r l'l)h mnanlanna dnlıi uğrar .. 
· T.afsilM almak: üzere Kara-
de LQrijı Rlibeal ve şü~eı.t. 

&et~ Dıiir.aat o Ul'lmUI.. "Felefoa 
Yı<;. 203 - 204 • 1704. 

Yelkenel .... 
VAPURL ARl 

tzmfr sür'at ftosta51 
len \e İsrnetPaşa\·apuu 
12 b günü: tam 

'.'rıa ı,. .-aza:r saat J 5 re 
(' t_ L nlıtumn - 1 . • 
\.JıClaraı dlll' clogru.IZUllre 
liareket edeccJuir. 
k'anılll'lltar \ e cnis son dere 

\ l'llukemmcl, fiatfar mutedildir. 
Karadeniz Postası 

Aaadelu 
\a~uro 
ı2m:ıyıs pazar 

l1 akŞ&m! Sirkeci r.ıhtımuıdan 
bı.reketle d6ğt'u ( Z0ngııldlk, 
"<=botu, Samsun, Ordu, Cire- 1 
"'1, Trab210n• gidt!ccktlr. a 
ı.. Tar siln için Sirkecide Yel-

1
1 

"'ttlci hanında kfu accntasına 
'lliracaat Tef. 1stambu1 I ~15 1 
t Cahıtad:ı Mer~cz nhtım İ 
1-ııınd:ı Gelipidi 'c Saıfilopati g 
~nt:ılığtna muracruıt telefon -
lt;oğlu 854 . ....... . ......... -
Alialtf muhteremeye ıran 
lürlr anontnr elelrtrtit fb'b -

ilin lstanbul tubesi allmının 
kara caddesinde Babı.ili 

deki pmdllrt bin.dm , 
3 Mayıs 929 da Bey,azitte 

390 13.608 Ç~zarımla TcvkiicaCcr 

mahallesinde Femilye camii soka
ğtnda esti {) ve: ıeni 2 numara-

} ialçeftt bir lmıenin tamamı 
Hacer Güzide Hanımlaır 

30& l .if ı., ı Çıqıumacfs Kot)lmd~dc mahalle-
sinde n: senğmı!a eski 33 mü
kerreır ,.e yeni lı,, 8 numaralı bir 
tmırenim ıa.rmıı: Makbule, Ayşe l\leliha H. lrır 

SSS JZ3.7Z 2cncirlikuyuda Alikalipaşa ma-
hallesinde Nurcmm tekkesi soka-

ğmdır eslti 14,. f6 YC yenj 28 
numar.ıh oançclli ~ir hanenin ta-

mamı Kaniye Nefise, llnıiiıe :\tiiı:.j<fe ve 
Ayşe Nalliı,, Fatma l\luhsine 1 Ianımlarla Kad

r[ , Süleyman I Iulusi Beyler 

ı Si&. ı O\IM:öyd'e atıik :Bahçe ve cedit 
Viran sok:ığmdru nki 36 mükeır 
rcr ve yeni. I numaralı bahçelt 
bir hanenin tamamı i\Justafa 

f099 ı 8 I '([ Fımhldıda r\follaçelebi mahallc

fi8 18507 

337 18568 

865 IMIS 

225 19467 

220 19468 

IZ8 19621 

sirrdc Dolına])apqe cadd~sinde ikı 
sükkln ile. İlli bmienin yirmişer 
hisse .iıifMll'ile orr bördcr hissesi 

Hüsnü;.. l\Iustafa Ncjat Be.yitı 

Fatma. Bedia ve- Einüıe Hanımliır. 

Çarşambada Bcy,ceğiz mahıHTe ve
sokağında csRi 30 mükerrer Ye 
yeni 66 oumııı::ılı lianenin tamamı 

Emine Ye Safiye Ilammfar 

Zincirli~-uyuea Atikalipa~ ma-
hallesinde Çukurbostarı soknğ,.nda 
eski 88 ve yeni 83 numaralı 
bir dükkan ile bir hanen.in ta-

mamı 1\lustafa Efendi 

Fatihte Sariğezde Hasanlianre 
mahallesinde onüçcamii şerifi so
kağında I mükcıTer numaralı bir 
hanenin tamamı Ifafiz Ahmet Nuri Ef. 

Balatta Karabaş JDBhallesinde Si-
mitci sokağında eski 26, 28 ve 

yeniı I 9 numaralı bir hanenin 
tamamı Ester, A yram Tıraz 

Balatta Karabaş mahallesinde Si
mitci sokağında eski 29, 28 ve 
yeni ı 7 numaralı für hanenin 
tamamı. Ester, Avram, Tırez 

Karakümriikte l\Iuhtesip lskender 
bey- mahailesimt~ Cami1şerit so-
kağında eski 6 mükerrer ve yeni 
l~ lA numaralı.: iki nanenin ta
mamı. 

ul li11e1i leaı,nındi EICktnl 391 ı 9738 Orrakôyde Müezzin sokağında- iki 
tesmiye edilen yeni binaya. hanenin ramatnL Y ecdi' ve .8li Beyler 
edilecekled nndıtaıem lıwı-
ahal&ine. lrZoluaur. Yukarda cins v.e nev'ile mevnkü yazılı emlak C altmış 
~ bir ) gün müddetle icm kıl~nan aleni müzayede neticcsind .. e 
"1llnm için 1*nbal ıubeıd ind laı 

13 m&f,lS 929 pazartesi hlZalafında gösterilen bedel ile ralipleri uhdes· e ta rrur 
il öAleden soar.a kapak bv.· ederek birinci ihalesi icra kılınmış olduğundan t:ılip olan-
caktır • Cery,an inkıtaları Iann ilAn tarihinden itibaren ( otuz hic ) gün .zarfında 

'e gibi müstacel hususat Sandık. satış amirliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 
alialii muhtereme yevmi 1----.;;...-~-------------
Qrda ~leden sonra B'ey<>A- "o""'aaf 'A.Tafir L,,,.._ii/ıenJİS• 

da Tünel meydanında Metro ı. ~ "o• j~~ ~·ı 

naYQk JI, 

F T7 

~ . TARiHf Ec:.~ya pı·yAndosu BIL~TLER 
30 HAZIPAN 929 ~ '-AA&fi· ı liradır 

Türkocaklan merke-z heyetinin tertip ettiği 
Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

cm.. 

Kapllt 92~ ıuodeli 2T katalog No..lu 
Deş kişilik Buik otomobili 
Kapalı 9.29 ıHedeli ~evrole 61.t>ınobili 
"Pırl;,lnta P~l.ntantfi 
« Kiit.R 

Büyiik salon -91 
Wııüt 
« 

Put.ta Pantantff 
Pilalfin çift kapaklı erkek saatı 
<~ Kadın f\ol saatı 
Salon takmn 
İprei seccaae 
IWt Settaılle 
Rereie battaniyesi 

(( 

(( 

« 
(( 

ry « 
Herekeııin fantazi ipekli yasuğı 

(< (( 

« 
(( (( 

(( ~ « (( 

llereke lumaşından yastik 
« * K 

Hereienia iri.fi ınendili 
. ffmoz raıntası ınan1u1:Ytnıda:n ba:vuf 

" 

(( 

• 
c:: 

« 
4l 

(< Mektep Çantas ı ............ .. 
« 

« 1111 çlfdsı 
• • 
~ ,. (lf « 

Istıgcnıe J.)ernigile Bilciliaiımcr 
'at .. 

Bluz, yastık , çay takınır; n1asa örtiisti 
ipekli kowbinezon, cşrap, çamaşır 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zatif tJir dya 
El işi bir nhajor 
lhu,deilin .. 
İkt"parça 'ceviz. sigaı·a kutusu, dokuz 
hrça rşremcli fit di~i hanm1 sigara 
Tabaka iftt on hir adet gtioliif mineli 
erkek ve kadın igara tabakaları 
l~eırisi Türk tipi rninyaıürlule 
işlemeli büyttk pal'a vana 
ili iiiç.ük paravana 
Gayet nıusanna çerçe~eli n1iı1yatür 
llaH.at. Nuri Efendi ıara&i9d:i\a. bronzla 

r 
Vaıılmış ~iMl! 

-~ 
• 
« 

4'

c 
« 

c 
c 
« 

~ (( « 

Kütah,a çjJılsi 50 santiin tuflinüe v.azo 
~ « ~ ka~aaoz 

« 40 • aa..lı tabclk 
1 

« « tnfünd'e azo 

• 
• 

1 
ı 

1 
2 
! 
1 
! 
ı 

tO 
10 
2 

2t} 

90 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
~ 

200 
ro 

. 2& 
50 

[) 

5 
50 
20 

231 

1 
1 
1 

22 

2 

2 

t 

ı 

ı 

ı 

flat 

5000 
25€>0 
2200 
185() 

000 
000 
5«i 
400 
~so 
200 

1000 
!.50 
100 

10 
1$ 
20 
').... ~ 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
~o 

3 
50 
~o 

5 
100 

50 
20 
10 

20 
2~ 

25 

400 

20) 

200 

50 

1 25 

6 25 
7 

ıo ro 
3 cift • 60 

Yekaln 
URA KU 

5000 
2500 
2200 
3700 
1802 

600 
1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
150 
~00 
5(M) 

300 
100 
200 
250 
150 
1')"" ..... ::> 

100 
600 

1000 
600 

220 
500 
250 
400 
500 

3178 50 

20 
25 
25 

45o 

40) 

4~ 

50 

50 
56 

56' 

25 
15) 

'il 
10) 

180 

SJı 

Devlet Demwyolları ue Li- Df!lllet Jemiryolları ve liman
ILırıa, telefon Beyoğlu 916 , ı ·., ~---' _ f 43896) lira 39 kuruş- bedeli keşifli ve 
lll"acaat edebileeeWerdlr. ı0uıuen: ıtapalı zarf usulilc münak~a; Ronulap 29 

O ldar:m:IDm IÜIWDU ~ueüten lambal:rrı mür.ıalfasası 3:-6-92' ldaamım Ulıumu olan font boru ve tef~rruat\ nn1r.:ı :!Msı e-
Uk •isaıt 92') tarffiind'e ihalesi tabri eden Yozgat- Yerltoy tariki -~ - - .. n .. t (1!ü·te A k ,,.,., B 1 ·- ..&,• 111. 29 nHtn4-' ... a.i. -ınu· saat (16~ drr- "-ka-- maf:-.. _ .... re tn" .. 1 

J ' pazıu~ gUDU .-.& .....,. «\IJ'tll:..auaf. 0 U paiiQta malzeme' ı.udfe- U- -•-1'4"'"'"' "-" 1 • - l'UI 14U4 .. ..,,.,.. U< .. ._ 

manları Uııaumi ldareainden: lan ıımıımi idaresinden: 

eınm.eı pıyaoo üzırhı~ 5 = 805 den 9 = 75 Kifomıtroya kaltiır olan kısım: t'aı1- sinde im'.aL edüe~ lcr.a cdileceHr. 

~~!f..t~:-r= Trio iinatlb. SWlaiye ve JOSI t'aınirafı esasiyesi için y.evmi mczlUlrda Mnmıka~ya:. ~ •ekledn telliP melttıpfilrnn. Ye ('159) • Münaka~aya iştirak edeceWerin teklif ınl'ktu1'1annt ve rı 35oJ 
öğleden evvel saat ıo dan talipler tarafından yapılan tenzilat haddı layık gölillemedltindcn liralık tlmiıJm l"UVfJltFıl....,,. JıCwni ~ satl fi~)~ Türk liraldt temiaaaı muvalbad&rini yevmi m~f'daı !lllat 1'I'!Y. 3.J)ır 

~'.kadar Ş-ışlicf.F-1 Terkoz su kısan(~ 18 ma:os o-ıo cflmırtesi a.ünn ihalesi icra ohinmaJr kadac lmlnmiL lliare ~ ~ müdlrlüğünt ~~ur.. bdaı uauunl iiam' J1m1 ~ JlliidürJüiüft~ 11em1efert Jhnn:Jır: 
ıiVlllDld&! ı:moıat Jlalftt.- ozıe tekrAt milmkasaya.koımııışıııL Tlllplerin temiriatr iuıtltiiye:-- TalipfU'_ m~ ~e,nı; ta)- 1iuruf muWiHndö Talipler mıln._ ~ ~) i111211- muRa6iliime- .Am:: .... 

ıınanı karıısmda li8IİIDı ,-. -""- .A.I.. ... ,... ...._._._~..._ -..i.lllô.., .. ...ııı ko ~ kf 
....!_eaıu oıaı Pap) sokaimda lcrile esidllimt tlllyıete _. fedtdi ltulusatta malumat almak. &- Auıtanda 111alietmr:-~ mdnebesmdea ~ mul§a"...; teddi;:::ir. CMJQ4i.-st~~ltV'P._ 11nıua,..._ nrS)1CJlım :r-
~aralı .eyde göriUebilir. J_l!ye~ll~en~·!.a JV~[!at!_!na~fia!!Jd~alr~esı~·~n!_e .!!m~O!!rıt~aa~tlan!!:!_!te~kr~al'~ifAD~o~lun~u~r ·=--1lYJ!ll..kQDıiş~Qfillwlaa.Jımıil· Ulcl>ıi·iLiı·raı....._. ___ ~ _ _:_...:..._..!..!~~~~~.e.;;.:.____ı;,ı__ _____ ....:....:..!:.....:..__:_ ____ .....ı 
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/EPtl ~ARTLAR!: 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin blitün haklan mahfuzdur 
Türk.iyede Ifarlçte Gazeteye gönderilecek mektupların üıer1ne 

Koruş Kuruş idare içinse ( idare), ya,,ya aitse (Yazı) 
i~aretl lı;.onulmnhdır 

1 Aylıtı IW 000 
3 

111 
400 800 Eudmıyım mektupların fac!eılnden, lnymntl• 

6 • ~50 

12 • 1400 

l450 ', môaddet"ealz meklllplara konulmut p.anJ..,. 
~700 '' kaybolın•ımtlııla •• Uinlum m.ünderlcatındu 

' ' idare meıul dcttldir. 
- - T - - - -

--- . - -· 

11 Mayıs : f!ER GON ı.çtr.AR TORK GAZETESi = 
~ . ' '\. 

1929 

Tecrübe ediniz! mukayese ediniz! göreceksiniz ki 

FLİTOKS 
Tulumbaları; • • • idarelis ve en sağlamı dır. en lyısı, en 

Deposu diğer markalara nis· 
peten ufaktır. Hava tazyiki daha 
kuvvetli vt b J suretle daha 
idareli olmasını mümkün kılar. 

i 
Tulumbanın aksamı sureti 

mahsusada lehimlenmiştir. 

Silindiri uzun olup fazla 
hava tazyikini mükemmelen 
temin eder. 

" ağ lam ve gayet ayarlı bir 
pistona maliktir. 

FLİTOKS 
ttıluı11l>ası asffar.l 3 b sene ter11inatlıdır. 

Her yerde, her zaman haşarat düşmanı ( FLİTOKS ); istimal ediniz. 
• 

( FLITOKS ) ; sinekleri; sivrisinekleri, tahtakurularını, pireleri 
ve sair muazzep ve muzur haşaratı dakikasında mahv 

ve yumurtalarını ve tırhllarını izale eder. 

(FlİTOKS oozeı ue sı~~i ~ir ~o~u nesre~en veoune nıav1~ir. 
İstanbul ithalat gümrüğü 

müdüriyetinden: 
1 Sı:ndık ZKE 195 Kilo Pamuk mensucat fudralık 

1 " 
AH3006 153 

" Demir kıskaç 

3 " 
C l\I 911 ,, Yünlü pamuk.hı mensucat 

4 Balya DA 900 
" l\histamel elbise 

1 Sandık VK 390 ,, Araşı pamul: yün tell 
2 ,, vs 346 ,, Pamuk kadıfe 

" 
co 23 

" 
Gramofon 

1 Baly:ı 1 E -'1 H 306 
" 

Pamuk mensucat 
1 Sandık BT 20 Pamuk ipliği yumak lıııJınde 

" 
ı 

" 
Bila 16 ,, ,, 

" • 
l JAB 15 Kokulu sabun • R ,, 
1 " 

DT IO 
" 

Sardalya balığt 

1 ,, S I T 119 ,, Boyalı mlihen,lis masası 
4 ,, SB-5316 350 

" 
Karamela şeker 

2 ,, JBCO 345 ,, Çizg-ili defter 
13 Balya RL-3014 6172 

" 
Müceddet tehi kanaviçe çuval 

Sandık FVV 55 
" 

Örme sun'i ipek kıravvt 
Balade muharrer eşyaların 1 3 mayıs 929 tarihine müsa· 

dH pazcrtcsi günlindcn itibaren lstanbul ithalftt gömrüğü 6 
numaralı ambarında bilmüzayede satılacağı il;\ıı olunur. 

" 1 ata,, ın 1111/ayıs 1929 tefrikası: 46 
:-: - . ( ' 

•Mülhavzen. kağıdı Ö· 

nüne açarak devam etti: 
- Bundan iki sene ev· 

veldi. Herkes sör "Pley
del. i tanır. Ne kadar 
hoppa ve onursnz olduğu· 
nu bilir. O derece lakayit· 
tir ki hakikati hiç bir va· 
kıt an!ıyamıyacağını sanı· 
yordunuz. O kadar iyi idi 
ki hiç bir vakıt bir dolan· 
dırıcıya karşı dava açmı· 
yacağı fikrinde bulunuyor· 
dur.uz. Fakat işte vesika 
elin:.~ geçti. Şimdi benim 
m:ılım oldu. Serserilerle 
ışim olunca pervasızca ha
r•tet etmek tabiatımdır. 

Mö1yö Lökont hakkınız· 
da • bu mes' elede değilyal • 
fakat başka bir yerd~ 

gayri kanuni bir harekette 
bulunsam evvelden tedbir 
almıyacağımı, muhtemel bir 
hücuma karşı silahlanmıya· 
cağımı sanacak kadar saf
dil misiniz? Hemde eğer 
• mevzuu bahsolan ihti· 
lafta değil ya l • Her hangi 
bir ihtilafta kendimi koru· 
mağa lüzum görsem acaba 
bundan güzel bir müdafaa 
aleti olabilir mi? Müsaa· 
denizle kont hazretleri size 
size şunu hatırlatayım ki 
sahtekarlığın kanunen ce· 
beş senedir • Hem de 
asgari ..• 

Soğuk soğuk sırıtarak 
vesikaya bakıyordu. Sonra 
gözlerini kaldırarak kurba· 
nına baktı. "Cones,. "Mar· 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô.natı 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi Muhammen kıymeti 

lira 
Kadıköy Caferağa atik: Nisbiye 21 •kagir hane 10,000 sekiz taksitte 

cedit bacı Şilkrü 
Müştemilatı: üç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki hala odun:uk ve kömürlük 

ve hava gazi ile kumpanya suyu tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer hanenin !;edeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı zarf nsulile 28-5-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 de müzaye
desi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuj1u l;esabile teminat akçel,ri 
ve ya muteber banka mektüplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracatları. 

Semti Mahallesi Sokagı No. Nevi hazineye ait 38 • 120 tam 
Eminönü Şeyhgeylani Peyniri atik!! cedit 9, 11 [Kagir magazalar] ve sıılııs hissenin 

kiıneti muhanımirıesi 
Lira 6400 - Sek:z taks:tte 

Müştemilat: 9 Nolu dükkanın iki kat üzerine dört odası olup bu dükkanın lüleci sokagmda 
birde madlıali vardır 11 Nolu dükkanın havası yoktur. 

Balada evsafı muharrer emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile 38 tam ve sül[s hissenin 
bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulıle 

3 • 6 - 929 tarihine musadif Pazar günü saat 15 de teklif zarflarının küşadı mukarrerJir talıp
lerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu lıesabile 48() lira teminat akç ~leri veya muteber 
banka mektuplariyle emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

küs Mülhavzen" tarafından 
değil, "Roçester" tarafın· 
dan iç edildiğini anladı. 

insan nasıl bir halının kı· 
rışığına ayağını takarak 

düşerse; o da, "Roçester" 
in tabıatindeki gizli bir kı· 

rışığa takılmıştı. Ziyadesile 
hiddetlendi. Sırıtan ve ga· 

!ebesi ile iftihar eden şu 
kırçıl favorili sersenin man· 
zarası içinde uyuşuk bir 

halde duran cidal hırsını 

tahrik etti. içini çekerek 
ayağa kalktı, yazıhaneye 

yaklaştı ve masanın üzerin· 
den sağ elini "Mülhavzen,,e 
doğru uzatarak dedi ki. 

- Benden çok kavisiniz .• 
Veriniz elinizi sıkayım ... 

Boğazlaştık... Cidali ben 
kaybettim. Fitiz. 

Bu sözleri söylerken sol 
elinin seri bir hareketi ile 
masanın üzerindeki vesikayı 
kaptı. Buruşturarak ağzına 
soktu. O vaktt kapıya koş· 
tu ve kilitledi. "Mülhavzen,, 
deli gibi olmuş hem bağı· 
rıyor, hem de kollarına 
asılıyordu. 

"Cones. kapıyı kilitle
dikten sonra döndü; ihti· 
yarı bileklerinden yakaladı. 
Bağırmasına aldırmıyarak 
ağzındaki kağıdı çiğneme· 
ye , aleyhindeki delili 
mahvetmiye devam etti. 

Memurların bulunduğu 
oda tarafından kapıya yum· 
ruklar indiriliyordu. M. A· 

ronson ve muavinleri "Mül
hazen. e yardım edeme· 
mekle beraber onu teşci 
eyliyorlardı. Az zamanda 
bütün kattaki halk ayak
landı. Katipler koşuşuyor
lar, telefon çalıyor; polis l 
polis! sayhaları duyulu
yordu. 

"Cones,, vesikayı çiğne· 
meye devam ediyordu. 
Çiğnediği sahte imzalı se
net yavaş yavaş hamur ha· 
!ine gemişti. 

Bu öğütme ameliyatı üç 
dakika kadar sürdü. Sonra 
delikanlı ağzındaki koca 
hamuru yuttu~ Parça zah· 
metle boğazından aşağı 
gitti. Delil mahvedilmiş 
bulunuyordu. 

... 
Tli!.k mekt'f>lerlle faydalı eserlln 
llAnlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

ILlM fARI FE°Si: 
Sıtırı ıtorul 

ti·S !ne! saylad• 12,50 
Büyük ve ya bir çok qela için verilen !Unlarla 

hususi mahiyetteki itlnl.ırın ücretl 

.. 25 
o • • 40 
4 • • 100 

idJ.re ile kararlaştınlır. 2 • • 20J 
1 • • 1 

Cazelembe hunut dla k•0.-1 ed;,:ı y?r 
H. S. H. dlo.at •c~ntaıl. 

1·8 inci say1!1lı ıo 
ı resml illnl H J 
T ~ 

~-

Souk algınlıklıırında i 1 k gö• 

rülen rahatsizliklar llftS ki• 

sıkhği ve ôJ:clürüktür . 

Oıı ııahoş alarr.;ı..l~rin ıüratle 
&.alesl 

' 'Krezival,, 
u~ kabildir 

Emlak ve Eytarrı 
Bankası İstanbul 
şubesinden 

Satllık çayır otu 
Yeli c!cndide Ko~u mahallinde çayır otu 15. 5. 929 c:ı· 

rihinde bil muzayede satılacağından t.ıliplcrin yevmi nıct 
kılrd1 ~aat on altıdada Bankamıza mLrJ.:aat etmeleri. _..-

Devlet demiryolları ve limatı" 
ları umumi idaresinden: 

idaremize Jüzınu olan kalay ve anlinıuvaıı nıiına;.asası 1 "-6-
929 perşenbe güıü sıat (16) da Ankara malzeme dairesin.le i:rl 
edileceUir. Mü::akasaı·a iştirak edeceklerin teklif me;.tupJannı 
ve kalay için (1200) antimu\an için {150) Türk lirnh< te;r.i·ı. l; 
muvakkatclerirıi yevmi m!zkQrJa saıt (15,30) a kadar unıuı~ 
idare yazı işleri nıüdürlüğü :ıe verxeleri 13zımJır. Talip'.cr nı!l" 
naklsa şert · ameleriııi (300) kuruş mukabilinJe Aııkarada tn.ıızeıııe 
dairestııdeıı Haydarpaşa mübayaat komisyomtı d.ın ted j fl~ 
edilebilir. 

İstanbul Ziraat Bankasındrn: 
40 adet Arap J:arfli büyük ,.e küçük şor;o:Ju iJe~I Erika ,·e 

Koııtiııantal yazı makineleri sıtılıktır. Taiip ol: ıı:arın CnğaJoğ;u :· 
da Ziraat Bankası lernzım deposu·ıa mürac.ıat eylemeleri. 

Çana/ı./ı.ale 

me/ı.iebinden: 
Jandarma yeni e/ral • ...-K-~ 1a•'4 

''·ti~ -# '4>".~ 
Kilo 

300,000 Birinci nevi ekmek 

Çana: ble Jandarma yeni 
efrat ıııci<t,bin iıı haziran 929 
taridiııJen mayıs 930 gayesine 

- ~~.,~ 

er:~ 
1 Z;//ıicce 1 Bur; : Seoır , 

~~:~ırüç b}i~Z s~:~li\il~ıtt~~;~~: ı (yıo tı~ıu mm A~ı~.:9''' : l 
nevi e~mek kapalı zarı usuliıe , ı Cumartesi 1 

28 ıiisa.ı 929 tarilıiııden itibaren 1 ı 1 

yirmi gü : müddetle nıünakasıya --Namaz vakıtları 

1 t 18 929 1 f' bab Ôil• !ı.ın" A•ı•m Vo!" (m,.< vaz o m~mıış_ u:. mayıs 4.47 12.10 ıö,06 M.16 ~1.03 2,4; 

cuıııarlesı gunu saat on altıda Bugün doğanlara iıim: 
tal:pleri:ı vereceki fiatlar konıis- E·k•k' Ku 

yonca haddı itidalde görüldigi Ceoal Dilnaz 
takdirJe ihalesi icra kılınacaktır. Günün nasihatı: _ 

(fancı rayu~u voku artı~ı ile ~eçir ır 

ugunxu av.ı 
hlipleriıı bu babdaki ş1rtııameyi 1 8 . .:ı-, - - h 
görmek ve izahat almak üzere Rüzg,,r ınüteva~sıt şinı.ılden c~c· , 

Çanakkalecle hükumet dairesin- cck h3\·a açık olacaktır 

de müteşekkil komisyon malı· 

ısusuna n-.ü:aca~tlari i15rı olunnr. 

- -

Meı'ul müdür : Refik Ahm•1 

Muharriri: Vere Stakpul 
. . . ' .. . . ' .... , . .. ~ . . . . 

Evet delil mahvedilmişti. 
" Cones " , " Ruçester " in 
mazisini, ve ya hiç olmaz· 
sa o mazinin en elim bir 
devresini yok etmeğe mu· 
vaffak olmuştu. O vakıt 
rakibini brakarak oturdu. 
Sanki avını yuttuktan sonra 
hazmiçin çöreklenip yatan 
bir boğa yılanı idi. 

Birçok defalar yutkundu. 
•Marküs Mülhavzen. kapıya 
giderek açtı. İri boylu bir 
polis memuru kapının ağ • 
zında duruyordu. Memurun 
arkasında M. Aranson, me· 
murlar ve yarım düzine 
kadar otel kiracısı vardı. 
Bunlar müheyyiç bir sahne 
görmek ümidile koşuşmuş· 
!ardı. "Marküs Mülhavzen" 

bu kalabalığa baktı. Sonra 
dedi ki: 
-~Ne oluyor yahu! f-liç 

bir şey yok... Mösyö ile 
küçük bir ınünakaşaınıt 
olmuştu. Şimdi ibtilafıınızı 

hallettik. Haydi aransın. 
daireyi tahliye ettiriniz. 
Siz de boş yere rahatsıı 

d ·ı olmuşsunuz memur efen 1 

Zahmetiniz için lütfen şu 
iki şilini kabul buyurunuz· 
Teşekkür ederim. Güle 

güle .... 
Bir hadiseye şahit alına· 

dığından yeislencn halkın 
yüzüne kaptyı kapadı ve 

" Cones .e döndü. 
Delikanlı muharebeyi ka· 

zanmıştı. 
( 8ıt1"•dl) 


