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TELEFON: 

Yazı işleri 

Is. ıoı 

idare işleri 

is. 3872 

Nü hası her yerde ~ .kar ..ı i 

a 11ZU arriri sirkat e ı 
Hala o mızı 

Yn 
ti ı 

a, 
a(lise 

at et- miilıin1 
Bir dava 

Tramvay şirke- 1 

tinden 22,5 lira
lık bir alacak 

meselesi 

• • aa 
ieri düş ""y 

1• Scbık (Yeni Adana) 

Mıibadele komisyonumm bir loplamşL 

Yunanlılarla mevcut muallak meselerin halli için çalışılıyor. 
Son Yunan notasına verilecek cevap ta hazırlandı. Yunan hü
kumetine gönderilmek için başvekilimizin Ankaraya avdeti 
bekleniyor. Vaziyt.t bu şekilde iken ve Yunanistan, bitaraf 
mübadele komisyonu azalannm hakemliğini kabul etmişken, 
bakınız bazı Yunan gazeteleri, neler yazıyorlar: 

«Yunanistan, Türkiye ile, anlaşmak için elinden gelen bütün 
fedakarlıkları yapmışttr. Şimdiye kadar bu vadide itilaf hasıl 
olamamıştır. Türkiye, bütün bunları toptan halledecek yegane 
fyi vasıtayı kabulden istinkaf etmektedir. 

Ve bu suretle, insanı igzap eden ~esaili halledecek olan 
umumi hakem teklifini reddetmektedir. Eğer bu istinkafa ısrar 
edilecek olursa, Yunanistan cemiyeti akvama müracaat etmek
te .. muztar kalacaktır. Cenevreden gelen haberlere göre, bu 
muracaat, meclisin önümüzdeki birinci kanun içtimaında ya
yapılnbilecektır. 

her ne kadar Türkiye Akvam cemiyetinin azası değilse de 
misakın ( 17 ) inci maddesi bu gibi vaziyetleri nazarı dikkate 
almıştır. 

Diğer taraftan Cemiyeti akvama dahil olmayan Türkiye, 
Lozan muahedesinin (44)üncü maddesilc Cemiyeti akvamın bu 
gibi hususata ait salahiyetini tanımıştır. Ve bu gibi ihtilafların 
Lahi adalet divanına gönderilmelerini kabul etmiştir. 

Nite1<im Lotüs hadisesi münasebetile bu divan karan Tür
kiye tarafından kabul edilmiştir. Eğer bu kararın lehte olduğu 
ve aleyhte verilecek kararların kabul edilmiyeceği söylenirse, 
bu hal, adalete daha evelden hattı hareketini tayin etmek gibi 
bir mahiyet alır. 

O tnlcdirde Su~tanlar Türkiyesi ile Cumkuriyet Türkiyesi 
arasında ne fark kalır?» 

I a vada ı korknıanıalı 
L do eser sıcök, poyraz 

eser so4}uk olur 

Hartuı Reşit R. 
Bu sene kiş şiddetli olacak 

olmayacak münakaşasında~ 
sonra havaların birdenbire 
soğuması, bazıları arasında, 
kışın dehşetli olacağım söy
liyen Aplülfeyynz Tevfik 
beyin noktai nazarında haklı 
çıl<tığı şeklinde tefsir olun
muştur. 

Buna mukabil Rasathane 
müdürü Fatin B. ile muallim 
Hanın Reşit B. in. ahvali ha
vaiyenin ancak 24 saat son
rası sihhatle tahmin edilebi
leceğini .. öyledikleri malumdur. 

Muharrirlerimizden biri 

diası teeyyüt ettiği ve bu se
ne kışın şiddetli olacağı hak
kındaki kanaatlere karşı mü-
t~leasını sormuştur. Harun Re
şıt B. demiştir ki: 

« - Aptülfeyyaz Tevfik B 
kı~ın şid~et~i . olacağını söyle~ 
mış, yanı ıstıkbal hakkında 
beyanı mütalea etmek iste
miştir. Biz de istikbalin keşfi 
kabil olmadığı cevabmı ver
miştik. Esasen kendisi de: 
« ben ihtimalden bahsettim, 
makalemin çıktığı gazetenin 
ilk sahifesinde yazım ilan edi
lirken gazetecilik yapılarak 
böyle bir serlevha konulmuş » 
dedi. Esasen aksi hal falcılık 
olurdu. 

Havalarm birdenbire soğu
ması bu sel)e kışın şiddetli 
olacağı hakkındaki iddiaları 
teyit edip etmediği bahsine 
gelince, bunlar gelici geçici 
şeylerdir. Bir iki gfin sonra 
bakarsınız gine hava düzelir. 
İstanbulda k~nunusanide pek 
güzel bahar havaları görül
müştür, ona inan olmaz. 

basmuharririnin 
evi arandı 

Komı..,n ";ı[f/ik mi? 

Çalındığı söyl<·ncn aşk 
ınektupları nzeselesi 

Adanada günün en heye
canlı meselesi, en fazla alaka 
uyandıran dedikodu mevzuu 
(Yni Adana) gazetesinin yeni 
ve eski başmuharrirleri ara
sında cereyan eden hadisedir. 

Geçen perşembe günü polis 
müdüriyeti sabık (Yeni Adana) 
başmuharriri Muzaffer Timur
taş beyin ikametgahında ta
harriyat icra etmiştir. Bu ta
harriyat yeni Adana sahibi 
Ahmet Remzi beyin müddei 
umumiliğe verdiği bir is· 
tida ve ceza hakimliğinin mü
sadesi üzerine yapılmıotır. 

Meselenin aslı nedir? Orta
da sarih hiç bir haber bulun
mamakta, yalnız deveran eden 
rivayatlerden en fazla ikisi 
üzerinde tevakkuf olunmakta
dır. Ahmet Remzi B. Muzaffer 
B. hakkında ne demiştir? Şa
yialara göre : 

1 - Muzaffer B. komJinist
tfr. Memleket dahilinde muzır 

Melımei .41! bey 

Şehremaneti Temizlik işleri 
müdürü Mehmet Ali bey tara
fıudan Sultanabmet sulh mah
kemesinde tramvay şirketi 
müdürü M. Kindorf aleyhine 
bir dava açılmıştır. Davanın 
mevzuu şudur: 

Bundan bir müddet evci 
Tramvay şirketi Edirnekapı 
battınui küşadmı yaparken 
Mehmet Ali beyden tramvay 
şirketi -heRabına bir çadır ki

lanmasma tavassut edilme-

[Mabadi 2 inci sahifede) l [Mabadi 2 inci sahifede) 

Bir doktor dün gece lo-
( ' 

hu a Jaşn da ')Jdii 
Doktor liavakyan ile do]ilor Koruln·an t•fendilPr 

dün {)O<'e 'l'aksimdt• So(fancı soka{j11ul;l olur.ln Ali 
cfcn<llııln zevec•. ·i Emine hanuum dofim·nuı~ı i<:ln u{j
raşırlrnn Kn \'8liyun ef Pndl birdenhlrP f(•nııla~nıı~, yero, 
dii:(Wı~k ~nkf PJ lrnlıtlt>n fümü-.;1 iir. 

)Tavuz 
. Yunanlılar, buna 

neden böyle 
ehemmiyet 
veriyorlar? 

\'unun huri<'h e nazırı 
~I. Hoc;aris mathuala be
yanuttu bulunarak Yavu
zun tamirinden dolayı 
Yunan eftulrl umumlye
slnln endiı:;oye düşmesine 
mahal olıuadığuu söyle
mistlr. Gazetemizde kısa 
l>h: telgraf lnlwrl olarak 
intişar eden lm be~ anut, 
uslmdıı şu şl'Jdldedir. 

((- Ya\ llZ nihl bir haltı 
harp gemisi, tam hir su
rette tamir edlldlliten son
ra hllo seri ve hofif ge
m llerhı müşarelwll Uo bir 
hnrelrntte bulunablhnek 
için t>pey uzun hir zama
nm neçmesl ll'tzımdır. Hu
nun sebebi lmdrolurnı 
nolisttm, müre!tehatm ta
lim ve terbiye PkslklliJl
dir. Esasen Yavuzun ta
miri ancak sel..tz RV son
ı'il blteceJitir. Türkiye ta
rafmdnn sipariş edllf'n 
yeni destroyerl(>r t"slim 

r itap işi 
Vekalet - kito.p
çıla r ihtilafının 

-mahiyeti 
nedir? 

Kitapçılar, mektep kitapları 
hakkında Maarif vekaletine 
tabriıen ınüracaaat etmi~lerdir. 
Vekaletle kitapçılar arasında 
ihtilafa sebep olan mesele şu
dur: 

Kitap işlerilc meşgul olan 
Ali Canip beyin riyasetinde 
bir komisyon vardır. Bu ko
misyon kitapçılara, tabettir-
dikleri kitapların maliyet fiat
lannı üstlerine yazdırmak iste
mekte, bunu yaptıktan sonra 
kitapları kaça satarsanız satı-
nız demektedir. Kitapçılar ise 
bir kitabın maliyet fiatını ü:s
tüne yazdıktan sonray üzde on 

r ' Tefrika/arımız 

ilk günden başhınma
mış olsa bile gene 

takip edilebilir 

iç ıehifelerimizdc 

Herbi~i11in baş tara
fında, şirnd~J ·e kadar 
dercedilrniş nlan la
sunlaruz111 tanı birer 

hulasası ('ardır. 

Karilerimizden aldığımız 

müteaddit mektuplnrda tef
rikalarımızdan bazılannın 

baş tarafım kaçırdıkları ve 
binaenaleyh mabatlerini o
kumaktan da mahrum kal
dıklan yazılmakta, birer 
hulasalannm derci isten
mektedir. Karilerımiz bu
gün tefrikalarımızm baş ta
raflarına bakacak olurlarsa 
bu arzulannın ifa edilmiş · I 
olduğunu göreceklerdir. 

İsmet Pş. 
Ankaraya vardı 

hararetle kar
şılandı 

Anlrnra, 1 t ( l'clPfon) -
Haşn•ldl P~, Jınzr<'tll'rl 

hu sabah lmrnya nelml~, 

vPJ~lll~·r lu"vr•t i, meb'uslar 
n• dostları turafuulan liar
~ılı.uı m ıştır. 
Hu~n .. ldlimlzl hir polis 

vo bir jandarma müfre1.e
sl i tasrondu st•lilm!amı~
llr. Ha~\'t.•l,ilimiz t;oli he
tiUŞ idi. Jhıuün heyeti 
veldlenin loplauurak Yu-
nanlılara \'("l'ilocc•li eent
bı uürü~mt•sl muhtemel
dir. 

Poı~-s nıüdüriin. 
dün hastanede 

ameliyat icra 
edildi 

Şaif U. amcif 9atlmı sonra 
Birkaç gündenberi rahats~z 

olduğu için makamına gelemı
yen polis mudüriunüz. ka7ana
kam Şerif bey, dün bırden 
bire fenalaşmış, derhal Cerrah
paşa hastanesine nakledilerek 
Operatör Ahmet Burh.anet
tin bey tarafından tedavı altı-
na alınmıştır. 

Burhanettin bey, Şerif beye 
derhal ameliyat yapmış ve 
hastalığın daha tehlikeli bir 
şekil almasına mani olmuştur. 

Şerif beye acil şifalar te
menni ederiz. 

Rus torpidoları. 
Birkaç gün mukad~em ıa

dei ziyaret maksadile ltalyar.a 
giden Rus torpido~arı bugun 
limanımıza gelecektır. 

bııııQ111118ltıııııııt!::ruıı:uı41111111111ın~ ıl'lllııımJllfl!llllll :ıııııııııı 

·Biz-Y uııan' 
İhtilaflar ya
kında halle
dilecekmiş ·· 
At. 10 Cenevrcden ma, .. 

telgrafla gazeteler~ b~ldırıl-
diğine göre , Cemıyetı Ak
vam iktısadi mahafiJinde 
Türk - Yunan meselelerinin 
son safhasına girdiği v~ 
yakında bu mesailin kat. ı 
bir tasfiyesi yapılacağı ümıt 1 
edilmektedir. 

Kadınlara lif ntanlar evkif edilecek •.. 

Hanm Reşit beyi görerek: 
Aptülfeyyaz Tevfik beym id-

Birisi pek fyi söylemiş: fs
tanbulun yazı, kışı yoktur, lo
dosu poyrazı vardır. Haki
katen öyle, lodos eser sıcak, 
poyraz eser soğuk olur.» 

edillnciye kadRı·, \'unn
nlstan du, mali \azlyetlnin 
iml,;.1111 dairesinde olurnl, 
::;ıwlı ilP, l<endJ bahri mir
dafansınu ult bahriye ıwo
!11'8HHJU lııhakkuk Ptlir
m I~ olneaktır. n 

fazlasına kimsenin almıyacağını, 
mekteplere nilmune olarak 
meccanen bir çok kitap 
gönderdiklerini, sonra her 
hangi bir kitabın hemen 
snblmıyarak ona sarfedilen 
sermoyenin senelerce mahpus 
kaldığını söylemekte, bütün 
bunlara inzimamen müstahti
min, kira masrafları ile vergi
leri de nazan dikkate alarak 
ona göre tav"n cttı' r· f"atta 
kitap sattıklnı ıı.ı • ı..ıar! 
Iaum geldigini, aksi tekdirde 
ifl s edeceklerini iddia etmck
tedirl r. 

JJmıurun kıff11k hammlarl l\e ar::u t ders ·rlİ:: İft•rde lm::ır, 
camm efendimi içeriye teşrif buyurun t'lmasunl 



Dahilde: 

Baıvekilimiz 

Dün öğ eden sonra 
Ankaraya gittiler 

-• 

Başvekiiimiz i,met pa a Hz. 
dünkü posta trenile Ankaraya 
müteveccihen hareket etmiş

ler ve İ~tasyonda kendilerine 
hararetli bir t.,şyi resmi ya
pılmıştır. 

m!evaLi r.ctamız Ankarada 
~ birkaç günü kadar is
met paşanın buzurile hazır· 
laaacaktıY. 

Diğer taraftan Yunan ein
liikine ~azıyet edilıniy~ceği 

hakkındaki vadimizi geri aldı
ğımız komisyona bildirilmiştir. 
fitina sefirimiz Enis bey 
~şehrimizde bulunmaktadır. 

Yenl Yunan sefirinin mem
leketimize muvasalatını müte
akip Atinaya hareket ede-

• eektir. 
föiiyanada münteşir «Neues 
gJWiener jurnal» gazetesi
seyyar muhabirlerinden mat· 
mazel (Vera Truczka) tebri· 
mize gelmiştir. 

milayetle Emanetin tevhidi 
gjiçin toplanan komisyon 
iik lçtimaını aktetmi,tir. Seçi
len encümen hesaba mlistenit 
bir plı'in hazırlıyacaktır. 
m!çüncü Tıp kongresi salı 
gjgünü Ankarada toplana· 
caktır. 

Dnhisar idaresi bu sene İz· 
mirde Türkiyenin en bü

yük ispirto fabrikasını inşa et
tirecektir. 
ı,·;:;1lers senesinin başl~ması 
~~ münasebctile Maarıf ve
kili Cemal Hi.!snü B. Eminlik
lerc gön<lerdıği bir telgrafla 
i !c, orta mekteplerle muailim 
mekteplerinin birinci ders 
giiniınde Gazi Hz. nln 
tıı 'h;, büyük nutuklarının 
so unu t şkıl eden gençliğe 
mt hitabesinin ol1Unmasını ve 
bu bit benin alcbeye imkan 
varsa n <.ıçtemian, yoksa smıf-
1- · 1 anlıyııbilecekleri bir li-
sa tcşrihirıi bildirmiştir. 

V c' il B. aynca ilk mektep 
r: ual .mlerine " Vekiliniz Ce· 
ı 1 1 :usnü " imzası ile bir 
t- mim ~öndermiştir. Bu ta· 
mımde " Vicdanlarınız ve fi. 
k"rleriniz yeni Türk dünyası

nııı büyük yaratıcısı Gazinin 
ideallerine m:ıkes olacaktır .. , 
denmektedir. 
f.f.ilektepler 15 ey'.ülde kayıt 
~muamelesine başlıyacak 
ve ayni gün zarfında ikmal 
imtihanları yapı!ıcaktır. 

müyıik Erkanıharp reisimiz 
MU'lür Fevzi paşa Hı. Kon· 

yııya gitmişlerdir. 
gngiliz sefaretinde Londra 
~ve Paris sefirlerimiz şere· 
fine ziyafet verilmi~l1r. 
lmlaliye mektebinin bu S"nC· 
llMJJki mP.ıunl<'rındaıı munta
zıtm borçlar te kik ırıeruuru 
Servet H. erkek arkadaşları 
gibi ma!müdürü tayini için 
Maliye vekaletine müracaat 
etmek iizeredir. 
lfiilizli icrayı ticaret eden 
~altmış müessese teftiş ne
tlcesincle meyd~ra çıkarıl
mıştır. 

Dki giindeııberi y:ığmur!a
rın tesiri ile Bursada ha

va soüumuş, Uludağda hara
ret sıfırdan aşağı beşe düş
müş ve devamlı surette kar 
y ıığmıştır. 
rnJafıa vekili dün mühendis 
~mektebini ziyaret etmiştir. 
Busene mühendis mektebine 
fozla talebe alınacaktır. 

mivanı Alinin eyllll nihaye
tine kadar mesaisini biü

r.:ce<;i anlaşılmaktadır. 

Bu~ünkü borso: 
İngilız 1008,50; F ranlı: 

12,24,00;Liret 9,19,00; fsviçre 
2,50,00; Dolar 48,25; Da
hili 95,50; Altın 878,00; A· 
na dolu 21,60; Rumeli 6,40; 
Tramvay 75; Düyun 196,25; 

İş bankasından alınmıştır. 

rJ_
1

elaşları! 
İngilterenin Yu
nanistana vadi 

ne imiş? 
Atina, 10- Yunan har. na· 

zırı ile İngiltere har. nazırı 
arasında bugün Cenevrede 
konuşuimakta olan meseleler 
hakkında uzun bir mülakat 
vuku bulmuştur. 

Atina 10 (Anek) - İngil
terenin Yunanistana müzahe
reti bahriyesi sui tefsir edil· 
diği cihetle bu mllzaheretin 
ayn bir taahhüt teşkil etmeyip 
Cemiyeti akvamın misakı ne· 
ticesi olduğu ve bu misak 
mucibince licüncü bir devlet 
tarafından haksız bir taarruz 
vaki olduğu takdirde lngilte
renin muaveneti bahriye va
dinde bulunduğu kaydedilmek· 
tedir. 

Binaenaleyh yeni bir fey 
mevcut değildir ve mesele 
Cenevrede M. Venizeloıa 
verilen bir vaittan ibarettir. 

Bulgllrlllr fut
boldll Yunanlı
ları yendiler 

Sofya, 9 - Slavya Bulgar 
takımı ile Makedonya Yunan 
takımı arasında Selanikte ya
pılan maçta Bulgar takımı 
aıhra karşı bir ile galip gel-

! miştir. 

! Bir dava 
fl inci sahifeden mabat J 

sini rica etmiş, Mehmet Ali 
bey de bu rica üzerine 22.50 
liraya bir çadır kiralamıştır. 

Daha o zaman ıirket Meh· 
met Ali beyden «çadır kirası 
olarak tramvay şirketinden 

22.50 lira alınmıştır » diye 
parayı vermak üzere bir senet 
alınış, fakat aradan zaman 
geçtiği halde para verilme· 
miştir. 

Çadırcı daha fazla bekle
yemiyeceği için Mehmet Ali 
bey parayı kendisi vermiş, 
diğer taraftan da evelki gün 
şirkete 22 buçuk liranın he
nüz gönderiimed:ğini hatır
latmıştır. 

Fakat bu hatırlatma Mehmet 
Ali beye pahalıya rııal olmuş· 
tur. Çünkü tramvay . şirke· 
tinden kendisine şu cevap 
verilmiştir: 

- "0 gün tramvay araba
l:ırı üzerine ası!on küçi:k bay· 
raklardan «3» tanesi kayhol
mı,•!ur. 'Bu bayraklar bulunma
yınca sizin paranızı veremeyiz.,, 

İşte bu garip cevap üzeri
nedir ki Mehmet Ali bey mah· 
kemeye müracaata mecbur 
olmuştur. 

Feneı-bi1lıç:e va
puru bozuldu 
Akşamları köprüden kalka

rak Anadolu seferini yapan 
F enerbahçe vapuru dün ak
şam Bostancıya geldiği sırada 

şaftı kırılarak hareketten atıl 
kalmıştır. Bu vapurun yolcu
ları Yakacık vapuru ile nak
ledilmiştir. 

gdliye vekili gelecek hafta 
lWJOrtı; Anadolu ve Trakya 
mahkemelerini teftiş edecek
tir. 

Hariçte: 
mi , ~usolini ile Roma seflri-
11,Y,!J• miz Suat bey Şigi sara
yında Türk-İtalyan konsolosluk 
mukavelenamesini İmza etmit· 
!erdir. 

o 

HABERLER 
M·acarlar Silahsız bıra
kıl<lıkla rında n şikayetçi 

Cenevre, 10 ( A. A. ) - Sabah celıesindl' kont Aponyi, 
Macaristanın ötedenberi taraftar olduğu tahdidi teslihatı tasvip 
ettiğini, fakat büyük devletlerin teslihatı tahdit ve tenklı etme· 
diklerini gördüğünden dolayı müteessir ve müteessif olduğunu 
beyan etmiştir. . 

Kont Aporiiyl sulh muahedesinin memleketini haksız bir 
akibete uğrattığını hakkın yerini bulması, için Macaraların 
ellerinden gelebilecek her t•Ji yapacaklarını i!Ave eylemiştir. 

Biı·iııcilik Deniz suyt1 
Küçük ifil&/ fay- Arozözleri çü
yllre mf1sabllkll- riittiJğii için ter
sının neticesi.. hos lıullanılacah 
Bükreş1 10 ( A. A. ) -

Küçük ltllı\f lıükılmctlerl 

arasında terllı> edlleıı tay
yareclllk müsabaknsı.uııı 
neticesinde <.,:eko!!lov&kya 
binbaşılarından (( Kallı\ >> 

bh'lncl, Çekoslovak hlnba· 
şılarından Mares lldncl,Yu
goslavya ınülı\llmleı•lndeıı 
Badjak üçüncü gelmlşler
dlr. Uooıaııya, milletler 
arasında tasnif lllbaı·lle 
birincidir. 

Şehremaneti arozözlerinin 
sokakları sulamak, yangın sön· 
dlirmek gibf hususatta deniz 
suyundan istifade ettikleri ma· 
IOmdur. Yapılan tecrilbeler ne· 
ticesinde deniz suyunun arozöz· 
!eri çlirtıttllğil anlaşıldığından 
badema yeni satın alınan aro· 
zlSıılerde deniz suyu kullanıl
mamasına karar verilmiştir. 

Bu arozözler münhasıran 
terkos suyu kullanacakların
dan hepsine tirket tarafından 
lbrer terkos 1aati takılmıştır. 

6ir adam dün gece 
aaır surette yandı .. 

Haeköyde had mli e oturan tütlln fabrikası amelesinden 
ibrahim dün gece eviııcİe yalnızca yatarken masa üzerinde 
bulunan lamba devrilmiş, yerdeki kilimleri tutuşturmu tur. 

İbrahim biraz scnı a l yanmış, tutuşan kilimleri ve parlıyan 
lambayı töndürmiye çalı mıf, bu esnada ağır surette yan· 
mıştır. Yangın komşular t.crafınd&tı ~ör.düriLmiış, İbrııhim Balat 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Dün iki intihor tetehbüsü oldu •• 
Dün iki intihar vaka'sı ol- 2 - Cibalide küçük Muta-

muştur: fapaşa mahallesinde oturan 
1 - Köprüden hareket 

eden Ada vapuru yolcuların· tütün amele sinden Ali, aile ge-
dan Nuriye hanım, nişanlısı çimsizliğinden mi!lee siren ez· 
Burhanettin efendinin kendisini miş oldu§;u kibrit başlarını suda 
terketmesinden müteessiren hallederek içmiştir. Ali, Balat 
intihar kastile kendisini denize 
atmışsada kurtarılmıştır. hastanesine yatırılmıştır. --------
Bir İranlı karısı-

nı oldurdu 
Samatyada Koca Must.afa 

paşa mahallesinde oturan lrani 
Nadir, zevcesi Sabriye hanım· 
la evin kunturatını zayi ettiği 
için kavga etmiş, kama ile 
zevcesini göğsünden ehemmi
yetli surette yaralamış, kaç
mıştır. Mecruh kadın hastaneye 
yatırılmış. yarım aaat sonra 
ölmüştü. 

trenden atladı ve 
yaralandı 

Adapazarlı 32 yaşında Meh
met dün Haydarpaşa Adapaza
rı trenine bineceği yerde yanlış
lıkla Pendik trenine binmiş
tir. Tren istasyondan hareket 
ettikten sonra Mehmet yanlıt 
trene bindiğini öğrenmiş, he
men kendisin ıur'atle ilerliyen 
trenden yere atmıştır. Ağır 

surette yaralanan Mehmet tıp 
fakültesine yatırılmıştır. 

Bir çocuk na'şı 
Kadıköyünde, Mülırüdarda 

deniz kenarında yeni doğmuş 

bir çocuk naşı bulunmuştur. 

Naş morga nakledi!m;,··r. 

Anne ile kom
.şıınun ınarifeti 

E.yiıpte, Nişnncada oturan 
Tnlıs;n efendinin zevcesi Hay
rıye haııım vaıidesi Feri ele 
hanımdan dayak yemiş, has· 
talanmış, iyileşmek için kom
şularından Fatma hanımın ver
diği bir iiacı içmiştir. 

Aradan bir saat geçmeden, 
hamile bulunan Hayriye hanım 
fenala,mış, çocuğunu düşür· 
mütür. Fatma hanım yakalan· 
mıştır. 

Neçhul otomo
bilin meçhule 

yaptığı 
Numarası meçhul bir kam· 

yonet dün ·akşam Harbiye 
mektebi önünden sür'atle ge· 
çerken hüviyeti meçhul 18 
yaşında bir gence çarpmıştır. 
Meçhul genç ağır surette 
yaralandığı için hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Süııııct t.u6 ünü 
Eylülün onüçiineü cuma gü

nü ve gecesi Beykoz parkında 
Fukara yardım cemiyeti tara
fım!an sünnet düğünü icra 
ett rilecektir. ÇoLuklarını kay
~lel'!re.cı:klerin Beykoz iskeltsi 
knışısında tütiinca Nihat B.ye 
tn. n .' "rı bi!diri!mektedi. 

Soğuk .. 
Balıhesire nezle 
salgını getiı·di 
Balıkesir: 10- Burada da 

havalar birden soğudu, herkes 
soğuklarda palto ile gezmiye 
başladı. Bu ani değişiklikten 
memlekette nezle salgını ba,
ladı, şimdi burada nezlesiz 
kimse yok gibidir. 

Çindeki Rusloro 
yordım 

Möskova, 10 (A.A.) - Hü· 
kftmet, Ç~nde oturan RUll te
baaııma 100 biD yen mıkta· 
nnda nakti yardımda bulun· 
muştur. 

Yeni kanun 
Cevdet Ferit B. 
beyllnlltını tav

zih ediyor 
Gazetenizin bir muharriri, 

yeni ceza usullinUn tatbiki 
başlayınca sulh hAkimlerinın 
gece nöbetçisi olarak bulun
durulmıya başladığını ifade 
ederek bütün zabıtaya gelen 
suçluların sulh hı'ikimine eevk
edildiğini, bunun doğru olup 
olmadığını benden BDrmuıtu. 

Cevaben, zabite tarafında 
bir maznun yakalanınca be
hemehiil müddei umumiliğin 
haberdar edilmesi mecburiye
ti bulunduğur1ıı ve bir 
hakim tarafından yapılması 
icap eden tevkıf, yemin 
tahtında şahit isticvabı 
gibi bir muamele olmadıkça 
sulh hakimine mürı>.caat dogru 
olmadığını ve sulh hikimleri· 
nin zaruret halinde bu gibi 
muamelelere vu'ıyet etme~i 
icap edeceğini, Binaenaleyh 
bu yolda muamele yapılmıyor·· 
sa doğru olalamıyacağını söy
ı . t• 
.emıı ım. 

Sulh hakimlerinin gece nö
betçisi olarak kalıp kalmıyaca
ğı keyfiyeti ise adliyenin teş

kilatı dahiliyesine ait bir mese
le olduğu ve esasen eskiden 
olduğu veçhile nöbetçi müddei 
umumilerinin gündüz olduğu 
gibi gece de hizmete amade 
bulwıduğu bir sırada kanunun 
emrini tamamen ifa etmek ve 
hiç bir kimsenin velev bir saat 
bile olsuıı hakimden tekif ka· 
rarı istihsal olunmaksıı;ın hür
riyetinin tahdidine meydan bı
rakmamak için sulh hakimini 
gece nöbetç~ bırakmak 
Cumhuriyet adliyesi için şeref 
ve iftihar addolunacağı aşi
kardı. 

Gazeteye o!an beyanatım 
münhasıran bunu söylem<k 
maksadına ve kanun hülu.im
lerinin ne olduğunu mücerret 
olarak ifadeye matuf olup ha· 

kikat halde kanunun şöyle ve ya 
böyle tatbik edildiği hakkmda 
söylenen sözler ne beni alaka
dar ediyor, ne de bu sözle
rimle ben böyle bir iddiaya 
iştirak etmiş bulunuyordum. 

Beyanatım, başkalarını teç
hil, yahut vazifesini başından 
atmış olmakla kimseyi muahe
ze niyetinden tamamile uzaktı. 

Bir kanun bir adamın anla
dığından baıka türlü anlaşıl
mış ve öyle tatbik edilmiş 

olduğu çok zaman görülı:bilir 
ve bu da bir içtihat mahsulü 
olabilirken yeni kanunun tat
bikatı şahsen anladım ki, ta· 
mamile dediğim surette cere
yana başlamıştır. 

Halbuki fikirlerimin aksi 
tarzde telakki olunduğunu ve 
öyle teliikkisine yol açacak 
surette çıktığını görüyorum. 
Keyfiyetin bu suretle tavzihini 
rica ederim. 

Hukuk fo~ ültcti m .. ·derrisle~ 
rıncleıı: Cevdet Ferit 

r·• "'™·· '"!!l!ı!!!H! ... 
Gozi Hz. 

Reisicümhur l-azrcti ri 
dün sarayda mesai daire· 
!erinde metgul olmuılar, bu 
ıabah maiyetlerinde mutat 1 
zevat olduğu halde bir te· 
nez:ı:üh icra buyurmuşlardı:.J 

Vefolılorın 
revonş teklifi 

Balıkesir futbol takımına, 
Balıkesirde « 4-2 >ı mağlüp 
olan Vefalılar, mezkür kulübü 
şekrimizde bir revanş maçı 
yapmıya davet etmişlerdir. 

Gümrük naldiyatı 
Bugün Halk Fırkasında ha

mallar komsiyunu toplanarak 
gömrük nakliyatı meselesini 
tetkik edecektir. 

Hodise mühim 
[ 1 incl 1ahffeden mabat] 

faaliyetlerde bulunmaktadır • 
Ahmet Remzi B. bunu bildir· 
miştir. 

2 - Muzaffer B. Ahmet 
Rem:ı:i B. namına gelen mek
tupları çalmaktadır. Remzi B. 
bundan tlkiyet etmlttfr. Bun· 
lar arasında bir çok aşk mek
tupları da vıtrdır. 
Komüniıtlik ihbarı tahakkuk 

ettiği takdirde, Muzaffer Ti
murtaş beyin, Adanada komü
nistlik cereyanının başında 
Ahmet Remzi beyin bulundu
ğunu söleyeceği ifade olun· 
maktadır. 

Diğer taraftan hadisenin 
ertesi günü Yeni Adana ga· 
zetesinde yazılan yazı §udur: 

«Muzaffer bey hakkında 

postaneden ve sair yerlerden 
mektup ve evrak aşırıldığı 
milde! umumlliğe hı!ber ve· 
rilmiş, bunun üzerine, taharri 
komiseri Emin Lutfü beyle 
iki taharri memuru tara· 
fından Muzaffer bey hiç 
kimseyle ihtilı'it etti den ser 
komiser hakkı beyin yanı. a 
getiri miş, Ha kı bey tarafın· 
dan üzeri taharri edı diğinde 
postaneden çalındığı id ia 
edilen mektup ve evrak maat· 
teessüf üzerinde bulunmuştur. 

Üzerinin taharrisi bittikten 
sonra ikametgAhına da gidil· 
miş, orada tabarriyat yapıla
rak mevcut evrak ve snire 
bir bavul içerisine konularak 
kaldırılmış ve temhir edilerek 
faili hakkında kanuni muame· 
leye tevessül edilmek üzere 
müddei umumiliğe te-sliın 
olunmuştur ... 

Tayyare piyan
kosıı bugün ... 
Tayyare piyankosunun ye

dinci tertip ikinci ke ides:ne 
bugün saat 13 te başlanacaktır. 

Büyük ikram"ye «3,500» 
liradır. 

Bugıin çekilen n maraların 
tamamını 'kinci tabın;ızla ita• 
rilerimize takfı:ıu ede~eğiz. 

Bir çorap tacirin·n 
v ziyct; ... 

9 eylül tarihli nüshamızda, 
Harman Forkos ism:nde Ur 
çorap mutahassıs ve tncirinin 
piyasadan külliyetli mır.tarda 
sipariş ve kaparo aldıi;ını 
yazmış ve vuku bulan şik5yet· 
ler üzerine ticaret odasınl!I 
bu zat hakkında tahkikat yap· 
tığını ilave etmiştik. 

Dün bu zat matbaamıza 
gelmiş ve biı;e demiştirki: 

«- Ben piyasadan kUlliyet· 
li mıktarda kaparo ve sipa· 
riş almadım. Aldığam sipariş· 
!eri 22 eylülde teslim edece· 
ğim. Hakikat bundan iba· 
rettir.« 

Bugünkü hava: 
Kandilli rasatanesindeıı 

alın:nıştır: 

Dün azami hararet «22» 
derece, bu s hah «17» de· 
rccedir. Bu gece rüzgar 
'oucs, hava açıkt r. 



Bir şılrayet 
EyUpsultan polis merkeziı in 

karşısında münhedim çeşme 
taşlarını sabn almak üzere mü
zayedesi ilan edilen 14 ağus· 
tos tarihinde Evkafa gittim. 
Memurlar satış kararını Aka
rat müdürü Fahri beyin imza 
etmediğini söylediler ve mü
zayede icra edilmiyeceğini bil
dirdiler. Neden imzalamadığım 
öğrenmek için Fahri Beye mü
racaatımda bana: 

- « Ben taş memuru de
ğilim, taş satmıyorum, defol 
oradan)) tarzında hakaret etti. 
Cumhuriyet hükiimeti esbabı 
mesaliha hüsnü muamele em
reder. Bu tarzı muamele hak
kında merciinin nazarı dikka
tini celbetmenizi rica ederim. 

Karilerinizden: 
Vahit 

« S. S. » - Bu mektubu 
neşretmiyecektik. fakat bir 
hakikate tercüman olmak için 
neşrediyoruz. 

Kariimiz Vahit efendi ma
alesef gazetemizin kariine tah
sis ettiği sütunu hissiyatına 

alet etmek istemiştir. 
Bu muamele cereyan ettiği 

zaman bir muharririmiz Fahri 
beyin nezdinde bulunuyordu. 
Fahri bey Vahit efendiye bu 
sözleri söylememiş, bilakis 
fevkalade nezaketle « satış 
karanru neden imzalamadığını 
86ylemiyeceğini, bu sualin 
usulen komisyon riyasetine 
tevcih edilmesi icap ettiğini, 
reisten sorulmasını» bildirmiş, 
sonra da V bit efendiden 
mahrem olan komisyon mü
zakerab safahabnı kendisine 
anlatan evkaf memurunun kim 
olduğunu söylemesini rica et
miştir. 

Hatta v bit efendiye ko
misyonda cereyan eden mü
~akerat hakkında reisten başka 
kimsenin izahat veremiyeceği 
de uzun uzadiye anlablmışhr. 
Mektubu neşretmekten ve bu 
izahata vermekten maksadımız 
aziz karilerimizden, Vahit ef. 
gibi hadiseleri tagyir ederek 
ıütunumuzu hususi menfaat
lerine alet etmemelerini rica 
etmektir. 

* 
Kaybettim 

· Muhassasatı zatiyeden 48406 
numaralı cüzdan ile almakta 
olduguv m t k ••t • e au m aşımın tat-
bık mühürümü knybcttı"m ... h k ye-
nı~ını a kettireceğimden hük-
mü yoktur. mütekait binbaşı 

Ali Rıza 
lf 

iş arıyorum 
19 Yl!Şmdayım; ticaret mek

tebi illisinde okudum; hususi 
muhasebe dersi olarak t . 
Öd" S BJ 

g r un. Defter tutabUiri 
Lüzun:u kadar Fransızca ~iİ~ 
mekle beraber az çok dakti
loğrafi da yapabiliyorum; her 
hususta kefil verebilirim. 

Şimdiye k dar birçok tica
rethanelerde çalıştım. El'an 
çalışmaktayım. Maaşım az ol
duğundan vazifemi terketmek 
mecburiyetinde bulunmakta ve 
milnasip bir kitabet işi ara
maktayım: 

Süleymauiye civan Bozd • 
ğan kemeri taş odalar sok~ 

N. 49 B. Mehmet Nuri 

* Bulunmuş ~vrak 
İstanbullu Vahit Ömer kap

tana ait bir deniz hüviyet ve
rakası ile bir terhis tezkeresi 
ve aşı şahadetnnmesi bulumuş, 
matbaamıza teslim edilmiştir. 
Vahit Ömer kaptanın gelip 
alması rica olunur. 

Büyükad gazino tiyatrosunda 
Naşit Bey temsilleri 

Bu ak~am 
Kayseri bülbülleri 
Komedi 3 perde 

lf aza silsilekri -

Yapayım derken 
feci bir kazaya 

sebep oldu 
FI"ansada ~ampinyi şehrin

de Viiiye istikametine giden 
şose bir noktada. demir yolunu 
kateder, burada bir bekçi 
vardır. Tirenin yaklaştığım g-ös· 
teren elektrik fenerinin yandı
ğını görünce bir düğmeye basa
rak şosenin iki tarafındaki 
parmakhklnrı indirir ve bu 
suretle her hangi bir kazanın 
vukuuna mani olur. Fakat... 

Fak at Nisol ismini taş.yan 
bekçi geçen gün tirenin 
yaklaştığını anlayıp ta parmak
lıldarı indirdiği zaman yG.m 
başında bir otomobil görür 
ve trenin gelmesine daha 
biraz vakit bulunduğunu tah
min ederek otomobilin geç
mesi için tekrar yolu açar. 

Filhakıkn otomobil geçer, 
fakat tam o sırada arkadan 
ikinci bir otomobil peyda 
olur ve önündeki otomobilin 
geçmekte olduğunu görünce 
bekçinin mani olmasına vakit 
k imadan o da geçit yerine 
dahil olur. 

Tesadüfün fenalığına bakı
nız: Bekçi bu ikinci otomobili 
zamanında görmediği için düğ
meye basmış ve parmaklığın 
birincisi otomobil geçtikten 
sonra, fakat ikincisi otomobil 
şosenin öbür tarafına atlama
dan evel kapanmıi, o tarzda 
ki otomobfl iki parmaklığın 
arasında rayın üzerinde kalmış 
ve bu sırada tren de gelive· 

·rince kaza gayri kabili içtinap 
bir hal almıştır. 

Lokomotif bütün şiddeti ile 
otomobile çarpmış , otomobil 
içindeki dört kişi ile birlikte 
parça parça olmuştur. Zabıta 
bekçiyi tevkif etmiştir. 

Bir otobüs tutuştu 
Nis şehrinde ecnebi seyyah

ları görmeğe değer yerleri 
gezdiren bir otobüsün benzin 
deposu patlamış, otobüsün 
içinde bulunan yirmi kişi 

muhtelif yerlerinden vahım 
surette yanmıılardır. 

13 Ki i ateş alhnda 
İngilterede Smetvik şehrinde 

büyük bir Apartman gece her
kesin uykuda bulunduğu bir 
sırada ani olarak tutuşmuş ve 
içinde bulunan on üç kişi ile 
birlikte temamen yanmıştır. 

Bir köy baştan 
bQ a yandı 

Alman yanın yukarı F ranko
ni havalisinde bir köy bir sa
manlıktan çıkan yangın neti
cesinde tamamen yanmıştır, 
yetmiş üç aile açıkta kalmışbr. 

Bir aile yaneına 
kurbnn f!İtti 

Amerikada Vinpeğ şehrinde 
bir evden ateş çıkmıştır, bu 
evin içinde bulunan dokuz 
kişiyi kurtarmak kabil olma
mıştır. 

Sa11'at 
Mekteplerinde 

• 
yenı program 

yapılıyar 
Ankara 11 ( Telefon ) 

San'at mektepleri için yeni 
bir program tanzim etmek 
için Maarif vekaletinde topla
nan komisyon mesaisini bitir
miş, program ve raporunu 
yüksek tedrisat müdürlüğiine 
vermiştir. 

Bu program Talim ve Ter
biye dairesince tetkik edilecek 
ve vekilin tasdikmı müteakf p 
mer'i olacaktır. 

,y 
- 9 - Muharriri: M. Turhan 

Geçen tefrikaların 
hula54Sı 

l\ıız:ın hnıılığı, lıükumrlannın ölıi· 
mu ıle ZI!\ ccsi Sc' ınç hanıma İntİ· 
k.ıl "tmiitir. 

O ır ı<la, ıııiithi:;; YU\·au, .:\losko
' ıııl ı Rus ç:ırıclır ve Moskof ]ı;tila ı 

' t:ırof, t.mıf 'I ııt.u 'c Türk Jıanlıkln-
rını ) ılıııak, 'loskof pençesi altına 
nlınak l'L \ 0 11 >G nd.ulır 

l\Jtoıı, bı tehlikeye m11ruz oları 
kanlık ıı d,ırı biridir. Si') lı Alı i~ıııİn· 
de hır 1 1111 ele duşm('niıı hu emelini 
1l n ·.; ctıııc Le, MoskoHl\ n iltic.ı 
ı•tıı İ, bulıuım ... 1.t.ıdır. Se\ i~ç hnnın 
bu ı ıl tı•' ••\; kar~ıı;nHlıı mcınlcke; 
h ) lerı lıır rll\ .. n Lurrıııı ,, M.ımuk, 
kıı,a!.. gıbi ı ıneruııııı fıkırlc·rinc mü. 
ru~n t r tıııi ır. 

F.ıkDI Jı un bir netice 'cmwıııiş, 
lıı11ıl ı ı Turki c de, letirırlcn istim· 
dndı ı ~İ) c ctnıiş, Ku~nk b('y gilıi 
gcı_ıı;ler ölünciye kadar lıarlıi i.,tcırıiş 
ham ı;;r) lı Ali ile hemfikir olduktur; 
aııla~ılan Mıınıuk bey 'e taraftarları 
ırıütlıı" h nnıı dalıalct lüzumunu ileri 
sümılı lcrdir. lşte bu nrtkcsiz divanın 
aktcdıld;ği gece, Sevinç h.mırnın 
kii..-uk oc:lu esrarengiz surette Kazan 
'>arııpıul ııı çalınmış, bütün Kauın 
lınlkı, '."liahtı nrnı!lıya koyulmuştur. 
Hodı .:ı~ıı.ı şeyh Alı tarnfırıdan tertip 
cdıldıgını gösterf'ıı dc-lıl ise sııray 
pı·ııcf'r inden atılıp ta Sevin~ hnnı-
ıııııı örıiine diişcn Lir ok ve okun 
t,ı~ııiı~ı mektuptur. 

H ırıunln, _şeyh AJi, prensesin aş
ldııcı '!'uk.nbıl veliahtın iadesi pazar. 
lıgıııı ılcn sürü) or ... 

* Bu oda, Kazan hanı hazret-
lerinin habeganı idi. Oraya 
edeple, ükunetle girilmek 
mu'tat iken Sevinç H. kapıyı 
omuzlar gibi açarak girmiş 
ve dudakları titriye titriye, 
gögsü helecanlar içinde ka
bara kabara haykırmıştı: 

- Bulgan! Oğlum nerede? 
Bulgan, hükümdarın sütni

nesi idi, eli le.olu bağlı ve 
ağzı da tıkalı olarak bir kö-
şede yatıyordu. Prensesin fer
yadı üzerine kımıldanmıya 
çalıştı, muvaffak olamadı. Tı
kalı ağzından zaif bir inilti 
çıktı. Bu ölü harhara, bir facia 
humuruyor, boş beşik ise süt
ninenin inlediği hakikatı va
zihan haykırıyordu. 

Sevinç H, bu manznra önün· 
de ne durdu, ne Bulğanla uğ· 
raştı. Hemen sofaya çıkb ve 
acıklı sayhalerilc bütün sarayı 
ayaklandırdı. Köleler, halayık
lar, ve muhafızlar, beş dakika 
sonra prensein etrafına yığıl
mışlar, minicik hükümdarın 
kaçırıldığını öğrenmişlerdi. 
Mumlar, fanuslar, maşeleler, 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan 
yukarıya koşturuluyor, hedef-
siz bir cehlin perişanlığile ko· 
ca saray sarsılıyordu. 

Bu hercümerç arasında pren
ses emir vermişti: 

- Bütün süvariler Moskova 
yoluna çıksın. Oğlum orada! 
Bizzat kendisi de takibe çık
mak için hazırlanmıştı. Ancak, 
söz sahibi beylerin reyini al
mak mecburiyetinde bulundu
ğu için, onların toplanmasını 
bekliyor, ve boynunda lolıç, 
ayağında çizme, odadan oda
ya, mecruh bir kaplan ıstırabi-
le, koşup duruyordu. 

Baıta Mamuk bey olduğu 
halde bütün ümera, gönderilen 
haberler ilzerlne, çarçabuk 
saraya gelmiılerdl ve herkes 
okla gelen mektubun mealini. 
beşikteki tacdarın kaçırıldığını 
öğrenmişlerdi. Küçük hnkiim-
darm çalınmasından ziyade 
mektuptur ki herkesi lepbeste 
etmişti: 

[ÔnünUzde diz çökmektense 
siıe önümde diz çöktürmeyi 
muvafık gördüm, oğlunuzu al-
dım. Kalbinizi bana verirsiniz, 
ciğerparenizi alırsınız.) 

Cümlelerini ihtiva eden ve 
«Şeyh Ali» imzasını taşıyan 
bu ihanet ve şenat vesikasını 
herkes bir tOrlU tefsir edi· 
yordu. Hele Mamuk B. hicsini 
ketmetmiye de lüzum görmi-

yerel:: bar bar bağırıyordu: 
- Yalan, kat'iyen yalan. 

Moskovada yaşıyan adam, 
Kazandan çocuk mu aşırabilir? 
Bunu yapan başkasıdır. 

Prenses, muhakeme ve mü
nakaşa taraftan değildi. O, 
vakit geçmeden takibe çıkl
masmı istiyor ve sızlanıyordu. 

- Kuru lafı bırakın - diyor
du - atlanıp yola düşelim. Ço
cuğu kurtaralım. Hanzade 
hanmız, şimdi uğrular elinde 
yanı'c yanık meliyor. Biz hala 
çene çalıyoruz. 

Mamuk B. bila tereddüt 
tasvip etmişti: 

- Hay hay gidelim, icap 
ederse Moskavaya kadar gide
lim. Hanfarını arıya ayrıya diiş
man kapılarına kadar gelen 
kazanlıf ara, göreceksiniz ki 
Şeyh Ali de yardım edecek 
ve hırsızlar oraya gitmişlerse 
kendilerini her halde tuttura
caktır. 

Mamuk beyin, sadikane ve 
fedakarane sözleri, Sevinç 
hanımı minnettar ediyordu. 
O günkü içtima sırasında 
sadik adamı incittiğinden do-
layı hayflanıyordu. 

Herifin, tecrübe meydanın· 
da kimin yüzünün ak, kimf
ninkinin kara çıkacağını imalı 
imalı söylerken samimi olduğu 
işte tahakkuk ediyordu. 

Fakat Kuşak, o kiymetli ve 
kudretli delikanlı niçin susu-
yordu? ... Mamuk beyden evel 
onun atılması, takip kuvvetle
rinin başına geçmesi ve şim· 
diye kadar kovalama yolunda 
hayli mesafe alması lazım 
iken ne sebeple hareketsiz 
duruyor ve dalğm düşünil
yordu? 

Prenses, ummadığı kimsele
rin bu faciaya karşı canü 
dilden alakadar vt en güven
diğ: Kuşak beyin ise bilakis 
lakayit kaldığını görünce - O 
andaki coşkun teessürüne rağ
men- hayret etmekten ğeri 
kalmadı: 

- Teşekkür ederim. Oğlu
mun sadık hizmetkarı imişsin. 
diye top ve kır sakallı, çopur 
yüzlü, çipil gözlli tatar serğer
desine memnuniyetini tebliğ 
et.ikten sonra: 

- Kuşak -dedi- çalman at 
değil, Kazan devletinin hanı-
dır. Sen yılhıdan uyuz bir 
tay götürülmüş gibi hnmı -
yorsun. d jşünmek hoşura 
gidiyorsa evine çekil, bol bol 
düşün. Biz Mamukla ve beni 
seven beylere işte gidiyo.uz. 

Prenses, atlanmak için yü
rümüştü. Mamukla diğer 
beyler, bahadırane adımlarla 
kendisini takip ediyorlardı. 
Yakışıklı delikanlı, onlarm 
yUrüyüşlerini bir lahza sey
rettikten sonra bağırdı: 

- Beyhude ulu Beygüm, 
beyhudel Oğlunuz ve efendi
miz, ya sarayda, ya Kazanda-
dır. Siz, boşuna yoruluyor
sunuz. Daha doğrusu Uçuru
ma sUrükleniyorsunuz. 

Sevinç H. merdiven başına 
mıhlanmış gibi durdu. Kuşak 
bey, neler söyliyordu. Oğlu 
sarayda ve şehirde miydi? 
Bunu nereden anlamış ve kim
den öğrenmişti? 

[Bitmedi] 

Şehremanetinden: Y enica
mide Çelebioğlu Alaettin ma
halesinde Yeni cami merdiven
leri karşısında ı03 - 45 numa
ralı dükkan kiraya verilmek 
için açık müzayedeye konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her glin müze.ye
deye girmek için ihale gUnü 
olan 2 teşr:inievel 929 çaı'fam
ba günü levazım müdOrlOğüne 
gelmeleri. 

Japonya bahri 
te~lihafını arffz. 

rıyor mı? 
Japon gnzetcleri bir müd

det eve) Japonyanın bu sene 
içinde bir kaç tane kurvazör 
iie bir haylı torpito muhribi 
yaplıracagını yazmışlardı. A
mer~kanm Tokyo sefareti 
Japon hükumetine müracaat 
ederelc bu haberin ne derece 
doğru olduğunu sormuştur. 

Japon hükumeti henüz ortada 
kat'i bir karar olmadığı ce· 
vabını vermiştir. Japonların 
yeni harp sefaini yaptıkları 
takdirde Amerikalıların der
hal mukabelede bulunacakları 
anlaşılm11ktadır. 

Serseriler ve 
fahişelerle mü

cadele 
Zabitei ahlakıye fuhuşla 

mücadeleye şiddetle devam 
etmektedfr. Alenen icrayı fub-
şeden ecnebi fahişeler ve u· 
mumhane işleten ecnebi kadın-
lar hudutlarımız haricine çıka
rılmıştır. Gizli fuhuş yapan ec-
nebi kadınlar da ele geçtikçe 
hudut haricine çıkarılmaktadır. 
Evelki giln yeniden 4-5 fahişe 
hudutlarımız haricine atılmıştır. 

Zabite serserilerle de mfi
cadeleye başlamıştır. Yersiz, 
yurtsuz, :işsiz güçsüz olan ve 
şehirde pis bir halde dolaşa
rak ötekinden berikinden para 
dilenen ecnebi serseriler mem
leketlerine iade edilmektedir. 

.1\1 iiza vede ile salış 

Eylfılün 13üncü cuma gUnU 
saat 10 da Maçkada Amerika 
hastanesi ittisalinde Surenyan 
apartmanının 2 numaralı dai
resinde bulunan bilcümle eş
yalar müzayede suretile sah· 

lacaktır. 
Dokuz parçadan mürekkep 

gayet güzel yemek oda takı
mı, ceviz ağacından mamul 
diğer oda takımı mükemmel 
Anadol hnlılanyla döşenmiş 
gayet güzel Şark salon takımı 
bir çift dört köşe çıbuklu İn· 
giliz mükemmel karyolalar, 
Kütahya ve sair vazolar, Şam 
mamulatı mozaik mükemmel 
yazıhane, heylcelli saat, biblo· 
lar ve diğer zarif parçalar, 
Fransız porsileni çay takımı 

kadife perdeler, aynalı dolab
lar, lavamano ve komodino
lar, hayli plaklar ile mükem-

mel gramofon, bir kanepe iki 
koltuktan mürekkep pomye 
takımı, Tonet masa ve sandsl
yeler, asri bUyük portmanto, 
elektrik lamba ve abı;ıjurlar, 
şilte ve yorganlar ve sair eş
yai beytiye. 

En son model Amerikan 
Piano - Pianola Güzel bir 
Herekc ve Anadolu ve Acem 
halıları pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. 
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Ati a ve Pire 
c~ddi tehlike 

geçirdiler 
Son zrımanda lstanbula bi· 

raz fc~·ahlık veren yağmurlar, 
Yunanistan için ciddi hasar
ları mucip olmuştur. Bir çey .. 
rek zarfında Atinn ve Pire 
sokaklarını sele boğup bütün 
münakalatın kesilmesini mucip 
olmuş, birçok evler su altmd~ 
kalmıştır. Hasaratın bir buçuk 
milyonu bulduğu kaydedilmek .. 
tedir. Bir sinemaya da yıldı· 
rım isabet etmiştir. 

emizlik için bay• 
van a ınac k 

Şehremaneti, temizlık işle
rinin daha iyi bir şekilde de
vamını temin için yeniden 50 
hayvan alınmasına karar ver· 

miştir. . 
f=layvanlar yakında mfiba• 

yaa edilecektir. 

Emanet memurin 
müdüriüöü 

Dahiliye vekaleti memurf~ 
miidUrU Samih beyin ahvali 
sıhhiyesi dolayısile eski me
muriyeti olan şehremanet! 
memurin müdürlüğüne naklı 
tesbit edilmi tir. . . dürü 

Emanet memunn ınti 
Sedat beyin de Dahiliye me
murin mUdUrlüğüne nakli 

muhtemeldir. 

Haydut arın 
otomobili 

Ulrlrnç giin evf'I Nfslo 
iki haydudun sokuk ort.~l
sında Jld tahsildara hu· 
cum cderel' ellerinde bu
lunan para ile dolu bir 
çantayı gospeltflch'n ~on• 
ra Jıendllerlnl bekhyen 
otomobile atııynrnk savuş-
tuldnrım yazmıştık{ zabıta 
bu Ud hnvduUun aıHnn• 
dıldarı Ôtomohlll şehir 
haricinde t~rlcodilnıiş o1a· 
rak bulmuş YO oton~obi .. 
lin do çalınmış oldnunnu 
anlamıştır, haydutların iz
leri henüz bulunama· 
mıştır. 

Bir ceset bulundu 
Bergama, 10 - Kara Hı-
1 'l Armagv anlar arasında 

zır ı ı e .. 
ki çay kenarina Pınar koylü 
Ahmet Ali ağanın kızı 26 
yaşlarında Sanem hanımın ce· 
sedi bulunmuştur. 

J 
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Bugiinkü Çarpmba akşamı . 
ALHAMRASINEMASIN_IA 
tekrar küşadı münasebetıle 

Amerikan yıldızlarının en 
büyüğü olan 

Klara Bovun 
J l(fZ temsili AÇ' ~R 

nam muhteşem filim ır~e 
' olunacaktır. Maestro L~mış f tahtı iraesinde senfonık 

orkestra 
!:"il 

11 

ın Bu 
Akı,ıaın 

temsil etmekte olduğu 

1f 
• k .. e herkes Pek heyecanlı filminı seyretme uzer 

MELEK Sinenıasına. 
i K NEŞ'E ZERAFET. 

şltap etmelidir. ki saatlik ZEV , 1 

:\111 \\11l\ ... ıııllll 

Kız ve 
erkek 

Leyli ve nehari 

1-1 't ·v zia ti aua sınıfı iık 11 
-' l S e H 1 ve tali kısımlar . 

Ulvnnyolu: Çifte • 'urnyhır 
Bütıııı smıl lnrı toşkıl c.:dılmış ıom ıl~H• lı lı~cdır. K t) ıt ve kalıııl 
ışkrıne J9 Agu~toıı p ıııırtesi guııundt•n ıtıbnrı:n h:ışlannı ~ıır 
.Morııarı :r.llm nları Cunı ırt\!!>ı, Pıız.ırt(' ı, Perşeınlıe günkrİ sıınt 

10 dıın 17 )e kııdn~ 

Telefon: ist. 1995. 3496 



Sahife 

Güzel ıan' atlardan: Heykeltraş 

Sukutu hayal! 
Nermin ve Pervin. 
Birisi iri yarı yapılı, uzun 

boylu. Öteki ince, narin ve 
kı~a boylu .. 

ikisi de hafif meşrep so-
yundan. 

Bir gün bir yaz günü be
raber gezm iye çıktılar. 

Derken ikisinin de arkasın
dan bir adam takibe başladı . 

Evet .. Muhakkak kendileri
ni takip ediyordu. 

Fakat acaba hangisi i';in 
Nermini mi, yoksa Pervini mi 
gö~üne kestirmişti? 

iri yarı yapılı ve urun boy
lu Nermin ince ve kısa boylu 
Pervine: 

- Pervin.. dedi. Benden 
ayrıl.. Karşı kaldırıma geç .. 
Bakalım bu adam hangimizi 
tercih edecek. 

Pervin karşı kaldırıma geçti 
ve adam Nerminin peşini ta
k.ipte devam etti. 

Hava müthiş sıcaktı. Güne~ 
ortalığı yakıp kavuruyordu. 

Bu vaziyette bir adamın bir 
kadını yarım natten fazla 
takip etmesi her halde mak
satsız olmazdı. 
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Son Saat 

- Merlıamel edin, bir sadakacık ... Bıı gece nerede yalaca
ğıını bile bilıniyorıını . 

- Tipkı beııinı gibi. U kadar kasavet çekme baba, arka
daşız/ 

Arsayı 

satınız? 
Demek bir arsa aldınız. 

- Evet .. Fakat üstüne ev 
yaptırmak için paramız kal
madı. 

Ya .. O halde arsayı sa-

tınız. 

Kızınızı tercih 
ettim 

- Beyefendi kızınızın desti 
izdivacınıza talibim. 

- Daha eve! karımı gör
meniz lazım. 

- Gördüm efendim. Fakat 
kızın•zı tercih ettim. 

2 
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Güzel ıan'atlardan: Ressam 

3 
İhanet vecizeleri 

Sukut, daima ilk adımm 
neticesidir. Yol sabun gibi 
kayıcıdır. İlk adım atar atmaz 
ikincisi kendi kendine gellr. 
Bir çok kadınlar ilk aşıklannı 
sadece aşk için intihap eder
ler. ikinci aşıklar ise birinci 
lere kızmak neticesi olanlar .. 
Ya üçlincü, dördüncü v.s .. )e

rini diyeceksiniz Bunlarda a
tıklık mahsul ve neticeleridirler. 

'f 
Bazen koca ile aşık birbir

leriyle dost olanlar. 
Buna hiç hayret etmeyin. 

Bu şu demektir ki kadm bir 
üçüncü erkekle hem kocasına 
hem aşıkına ihanete başla

m~tır. Ayni kadın tarafından 
aldatılan iki erkek bir parça 
akrabadırlar. 

* Güç teslim olanın sukutu 
çabuk teslim olanın suktundan 
daha baş döndürücüdür. 

* Çok nazik ve garip bir 

Nermin geri döndü. 
- Beni mi takip ediyor 

ıunuz efendim? Dedi. 

- Ben cveMlla!ı kadın meselelerinde 
ustayımdır, istersen bir deııeyelim. 

Baııa bakar mısınız civanım! 
Efendi terbiyesizliğin lüzumu yok! 

zalimsiniz, ama güzelsiniz de. 
Çekilip gidecek misiniz? 

nokta. Birçok kim1eler tarak, 
diş fırçası gibi feylerini kul
lanmak üzere kimseye ver
mezler, beri tarafta ayni ka
dını paylaşmıya razi olurlar!. 

Adam biraz şaşaladı. 
- Rica ederim açık llÖyle-

yin. 
- Evet, sizin arkanızdan 

geliyordum. 
- Niçin beni arkadaşıma 

tercih ettiniz? 
- Çüııki •.. çünki ... şey. ha

va sıcak güneş fazla yakıyor. 
Sizin arkanızdaki gölgeniz da
ha çok ta ondan! 

• . -·- -
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Şimdi polisi çağıraca,t]ıırı. 

Telefon! 
- Yahu. Sana ne oldu. 

Her yarım saatte bir saati 
kurup çaldırıyorsun. 

- Sus.. Komşulara telefo
numuz var dedim de onun 
için. 

-
- Çocıığııı ,ıız ne bcuu::l Babtısı da öyle mi? 
- Hilmi!jor11111, ycce ı-akti idi. 

., 
1 6 

O yalvardı ama yüzü arkadan gö-
•······· züktü,ğü gibi değil, metelik vermedim!!! 

~·~~~==~r:=::=::=;;:;;:;~ 
~ Canım sıkılıyor! 

- Ahmet efendi siz daire
de vazifenlze iki günde bir 
geliyonnuşsunuz. 

- Evet müdür bey. Evde 
otura otura canım sıkılıyor da. 
ondan. 

Hastadan 
memnun! 

- Nasıl doktor, baslmıd 
dan memnun musunuz. 

- Çok memnunum ölmez
den eve! bisabının tamamıDI 

verdi. 

- Denizin en ziyade sallarılısıııdan Jıoşlıııııyorıım. Kendi
mi yala/ela sanıyorııııı. 

- Kocam yavaş yavaş beni kıskaııç yapacak! Dışarıda !11!" 
çirdifjim geceler onun baııa ihanet eW!Jiııden şıiplıeleııiyorıı 
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Almnnlann yeni yaptıkları Bremen isimli Trans tlantikin geçen temmuz ayı içinde Avnıp~
dan Amerikaya gitmesi bir hadise oldu.Ajanslar günlerce bu mesele ile iştiğal ettiler, bütün 
dLnya gazeteleri haftalarca neşriyat yaptılar. Gösterilen alaka haksız değildi. 

«Bremen» Bahrimuhiti 4,5 günde aşmış, Amerika ile Avrupa arasındaki mesafeyi tam bir 
gün kıs~ ltmıştı.Ond:m evel rekor«Moretanya» transatlantikinde idi. Bu gemi y pbğı bir tecrübe 
' ~,asında avnı m0 safeyi 5,Sgünde katetmiştir. 

Zcpl111 in a hça;ı 

a 
Kadın elbise

,, 

• 1 
·· d' İ ·ı· l B · d k kırmıya k< rar vermışıcr Gelen son haberlere gore şim ı ngı ız er « remen» ın e re orunu 

bunun için yaptırdıkları transatlantiki denize indirmişlerdir. d T _ 
« Bremen » 30 000 000 Türk lirasina malolmuştur. Günde 1000 ton mazut yakmakta ır. 0~ 

ası 46,000, uzunİuğu
1 

920 kademdir. İçinde bir çarşısı, bir sinema salonu, yüz~e. ~avu~lar_ı, ~u: 
teeddit barlnn vardır. Resimlerimiz «Bremen» ne İngilizlerin yeni transatlantikmın enıze n 
dirilişini göstermektedir. 

Lu gıizel 11ıa1tlcuııt 

lerinin haftada- ım:,,~ı;;a::ı;::ı;::;ııı::c:ı:aı-ıı:lZll-~=-=-~IGll:ll---ı:a=--ıı:.:mll'%:l:l==---m;;;3;]1-r~~~~~~~~ 
dırg nmış, ga

zete sütunlann
da münakaşala-bir defa değişti

ği 20 inci sırda 
erkek elbiseleri 
halü şeklini mlı
baf aza ediyor. 

Bilhassa bu 
yaz kadınlar 
bir avuç içine 
sığacak dere
cede yer tutan 
ince ipek tül
lere sanldıklan 
halde erkekle
rin sırtlarında 
bir hamala yük 
olacak kadar 
kumaş taşım -
lan, böylece e-

Otto menz Graf Zeplin&.L. riyip pişmeleri 
hçıbaşısıdır. Balonun şimdiye bu muhafaza-

kadar yaptığı bütün seyahat-
lere f ştirak etmiş ' hergün karlığa isyan 
muntazaman yemek pişirmiştir. etmek istiyenle· 

Otto Menz, hakkında yazılan re vesile verdi. 
yazılar ve yapılan resimlerle Şuradan bu-

dünyanın meşhur şahsiyetleri radan yavaş ya- Amerilwmn Şikago şehrinde pijamalarla 
~r 1 sına girmiştir. O kadar ki vaş itirazlar yükselmiye baş- rüp gf derken son posta ile 
.a onun son Amerika seyaba- ladı. Erkek elbiselerinin tadil 
tınd "zl k' gelen Amerikan gazetelerinde 
·ı e yu erce ımse kendisi edilecegıw. hakkında ortaya ri- l i 
ı e görüşmek istemiş, fakat mese e çin cezri bir tarzı 
huni k vayetler atıldı. hal bulund w k z arın pe azı emellerine ugunu o uyunı · 
muvaffak olabilmişlerdir. f ngiliz terzileri bir içtima Bu a;ureti halli bulan kahra-
·ı Graf Zeplinin ahçıbaşısı aktedeceklermiş, Amerikan manlar Şikago şehrinin sa· 
1 eMgörUimek kolay değildir. terzileri yeni bir elHs"' uümu- kinleridir. 

~ğrur bir adam mı diye- nesi vücuda getirmişle den~i. Adetleri on bine varmakta 
ceksınfı? Hayır. Vaktini dai- Bu dedikodular yaz geçıp ve hepıi baştan qağı pijama-
nıa uyku ile geçiren bir adam! kış yaklaşbğı halde hala ıü- larla sokağa çıkmaktadırlar. 

Mısırın "9,, yaşındaki veliahtı 
idman yapıyor 

b Gördüğünüz resim ~ısır kıraliçcsf tarafında~ Jmmıştar. Mısır veliahti Prens F nruk~ )~tereli . 
h r _?lfitch "S'Stn huzurıle yapılan beden terbiyesi dersleri esna ında g<Sstermektedir. Veliaht 
e~uz 9 Y.nşın.dadır. 1920 a~nesinde Knhirede doğmuştur. Kırnl Fuadin yegane oğludur. 

ıra) sırr.dıye kadar iki defa evlenmiş, birinci zevcesinden hiç bir erkek çocuğu olmamış, 
~-calt 1919 da prenses Nnzlı ile vukıJbulan izdivacından sonra prens Faruk dünyaya gelmf tir. 
feu\=• • pl"en v memleketinde ve sarayında çok sevilmck.tedir. Kıral Fuadm kendisinden başka 

Ç kız çocugu bulunmakta, fakat kıra) da en fazla velıahtı sevmektedir. 

Bunu gören 
yeni elbise mu

citleri fikirleri-
nin galebesi için 
propaganda yap

mıya lüıum hfs
etmişler, geçen 

hafta Şikago şe
hrinin «Miçhe-

lam) bulvarınd 
bilyiik bir nüma
yiş yapmışlar

dır. 
Nümay~ es

nasmda büyük 
bir geçit resmi 

de icra edilmiş, 

Rekor gene Amerikelılart~. 
Verilen malumata g5re bu
tün dünya hapisanelerinde~i 
kadın mahkumlardan en gu-
zel mahkum madam Telma 

veni elbiseli er- ismini taşıyan bir kadındır. 
kekler bilnhire Madam Telma içki kanu-
sokaklarda kafi- nun karşı vuku bulan müker-

sokag" a çıkan erkeklerden bir kaç tanesi le kafile dolaşa- · N" ork rer muhalefeti Ü?.enne ıvy 
Resmimiz bu haberi tespit rak şarkılar çağırmışlardır. mahkemeleri tarafından hapse 

eden ş yanı dikkat bir fotog- Yalnız giyilen pijamaların mahkum edilmiştir. 
raftır. Şikagonun en biiyu"'k ayrı ayrı renklerde olması bu d b d' Üç dört Ken isi ge e ır. 
meydanlarından birinde bir alaya biraz da k maval man- bir ocuğu olacaktır. 
~ 1 kt 1 · b' k kf el · ay sonra çı · d son ug e va ı a ınmıştır. zarası vermış, ırço ms en Bunun için hapısııne e 

Ya:ı:lık yeni erkek elbisesi güldürmüştilr. derece fbtimamkarane muanıe-
için «Çok cüretkarane!» de- Şikagonun yeni elbiseli er- le görmektedir. I 
memek mümkün degildfr. Bu kekleri ıimdi yeknesak bir Resmimi?. dünyanın en gü~e 
icat, garabete alııan ve ondan pijama nUmunesJ vücuda ge- mahkumu, d?ğuraca1:ı: 
hoşlanan Amerikada bile ya- tirmck için uğraşmaktadırlar. için elbise dıkerken • 

Kızıl Rusyada "Harp aleyhtar-
ları günü,, neler yapıldı? 

Sovyet Rusyadn 1 Ağustos « Harp nleyhtarları günü » dür. ~ugü? bütün me~ c~et dahilin
1
do 

beşeriyeti felaketlere siırükJiyen hntpler, bunların müsebbıplerı ve empenyaiıst devl:t er 
leyhinde nümnyişler yapılw. Son posta ile gelen fngiliz mecmuaları Moskovad geçen 1 !"gııs

tosta icra edilen tezahürata ait şa) nı dikkat resimler ve tafsilat münd r"çti~. Koyduguıd-uz 
resmi bu mecmuafordan iktibas ellil . Bunda bir ticarethanenin m':1az.z n bır !an~ şkadn~ 
sokulduğu görülmektedir. Verilen tafsilata göre .Moskovad... bu senekı teznkur t !J mdıy e 
işidilınemiş bir şekilde olmuştur. 
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r te ö enler ... 
H r vakit ve her yerde 

Memetçikler m·dir? 
Büyük muharebeden eve! 

Berline ve Postdama gitmiş o
lanlar Almanyanın suvari ve 
piyade ııabık hassa alaylarının 
irae ettikh ri muhip, ayni za
manda da güzel manzarayı ha
tırlarlar: Prüsya kıralları ta 
on sekizinci asırdanberi mai
yetlerine memur kıtaları hep 
memleketln en uzun boylu, 
en kuvvetli ve en güzel genç
lerinden seçmeği adet edin
mişlerdi ve ikinci Giyom da 
bu adete sadık kalmıştı. 

H:ıssa alayları Almanyanın 

sadec~ en uzun boylu ve en 
güzel gençlerinden müteşekkil 
değildi, ayni zamanda kırat 

hanedanından birine mensup 
zabitlerin kumandaları altında 
bulc.nurdu ve bir nevi imti
yazlı hayat geçirirdi, binaen
aleyh bu devletlerden müte
ıekkil alayların harp içinde ha
rikalar yaratmış olmaları şüp
hesiz tabiatile beklenecek bir 
ıeydi. Fakat acaba bu harika
lar ne gibi şeylerdir, Eğer 
muharebe bu şekilde" netice
lenmiş olsaydı, bunu ,uphe 
yok ki hiç öğrenmiyecektik, 

yalnız ... 
Bu hassa alaylarından biri

nin bir sabık takım kuman
danı geçenlerde nasılsa alayı
nın harp tarihini yapmak me-

Adalarda 
Lise ve ya orf a 
mektep açı/mı· 

vacaga benziyor 
Ada halkı, Adada bir ilse 

•e ya orta mektep tesisi için 
İstanbul meb'uslarına müraca
at etmişlerdi. Alakadar bir 
zat bu hususta bir muharriri
mize şunları şöylemiştir : 

" - Lise ve orta mektepler 
ilk mektepler gibi her arzu 
edilen mahalde tesis edilecek 
olsa milyonlar sarfı lazımdır. 
Sonra Adaların her hangi bi
risinde tesis edilecek mekte
bin digerlerine faydası doku
nacağı şüpheli olduğu gibi 
Adalardaki çocukların mıkta

n da lise teşkiline kafi değil
dır. Bu sebeplere mebni Ada
da lise ve ya orta mektep 
tesisi mevzuu bahis olamaz. » 
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rakına düştü ve anlattı. Bu sa- ı 

bık takım kumandanının yaz
dığı kitabın adı «Altın kitap» 
tır. Bu altın kit~.pta okundu
ğuna göre ise hassa alayı 
harp içinde Lehistanın sakin 
bir i' öşesine gönderilmiş ve 
harbin bütün devamı esnasın
da tekmil zayiatı da iki telef
ten ibaret kalmıştır. Halbuki 
Alman alaylarının içinde öyle
leri vardır ki harp esnasında 
mevcutlarının yüzde yetmiş 
beşinden fazlasını kaybetmiş

lerdir. Bu alayların berhayat 
kalan efradından bu altın ki
tabı okuyanlar, aradaki fark 
gazetelere yazmaktan geri kal
mamışlardır ve bu da bittabi 
hararetli bir münakaşaya kapı 
açmıştır. 

Fakat ne olursa olsun gö
rülüyor ki muharebe esnasın

da aç kalanlar ve sayısız su
rette ölenler sadece her mem
leketin Mehmetçikleridir. Bu
na mukabil o memleketin hü
kumdarları ve hükumdarları
nın akrabaları kemali ihtiyat 
ile ateş hattından uzakta kal
mışlardır. Maamafi bitaraf ol
mak için bu umumi kaideden 
ilk hatta çarpışan Belçika 
Kralını istisna etmeliyiz. Fakat 
müstesna kaideyi bozmaz, 
bilakis teyit eder, demezler 
mi? 

Otorrt()bil 
Fransa.da mec
buri sigorta ka
nunu yapılıyor 

Fransada otomobil kazaları
rının günden güne çoğalmakta 
olduğünu gören meb'uslardan 
biri her otomobil sahibini 
mecburi surette sigorta ettir
meğe tabi tutan bir kanun 

layıhası teklif etmiştir. 

Kaza vukuund3 otomobilci
nin alacağı sigorta bedeli, e
ğer kaza üçüncü bir şahsı mü
tazarrır etmiş ise, doğrudan 

doğruya o şahsa verilecektir. 

Fransız gazeteleri bu kanun 
layıhasının kabul edileceğine 

muhakkak nazarı ile bakmak

tadırlar. 

.Muharriri: Moris Löblan 

Asri Korsan 
Geııç kız i11anmıyoı·du 
Bir vakitler adeta nışanlı 
nazcırile baktıQı adam 

bu mu idi? 
$imdiye kadar tfercedilen 

kısımların htJlasaJı: 
[:;ark limaıılarınılan gelen hir pn•· 

ta vapurunun kaptanı Nis eahillerin
den geçerken dalgaların üzerinıle 

başından vahim surette yaralı bir 
adim görür, gcnminc alarak Marsil
yaya giltilrür, hasıaneye yatırır; bu 
adam e~nsh hir tedaviden sonra eyi. 
leşir, faht ha;ıııa yediği darbı· O· 

kadar ağırdır kı bir türlü mazisini 
hatırlıyamaz. Parmagmıla kalan yn
ıruğu satarak he.Jeli ilo ticnrcıc giri

şir, zengin olur 'e bclunıluğıı yerin 
ienıiııe muzaf olarak c Ellen - Rok " 
adı altında yıışnnııya başlar, fakat 
günün birinde sokakta bir genç kıza 
r:ıst gelir, vaktile 01111 gönnUş oldu
ğunu zanneder, ) alnız nerede gör
müştür? hatırlıyamıız. Bir defa bunu 
bulabilirse belki kendisinin mazisini 
de batıı1ıyacaktır, lıu kızın adı Na
tali ldanohendir, şehir haricinde Mi-

ruıltır ki>ıküıı<lt! oturrnaktudır, bnhası 

iki ~ene evel Sicilya,la gün~ş vurma
~ınc.lan ölmü~tür, anne~i dP yoktur, 
zı·ngin oldugu içın ınüreffrh hir ha
yat geçirmektedir, işlerine Vorvil İs

minde çok hadiı bir adam bakmak. 
tadır; lıu iki genç yekdiğerine ni~anlı 
gihidirler; fakat aralarında henüz kat'i 
•öz ıaati rılilmcmiştir. Ellen . Rok 
köşkte l\atnliyi ziyar ıe gittıği za
man orada bu Forvilden lıaşka kızın 

uzaktan akrabası olan Maluıim ismin
de bir ı;ence ve kö~kte misafir olan 
llanriycı ve Janin isminde iki lıcm

~ireyc ra•t gelir. Nataliye kcndioini 

tanırıp tanın1edı~ını sorar, ml.!nfi ce
vap alır, o gece köşk bir hırs"' çe
tesiııin hücumuna uğrar; fakat Ellen
Rokun saye•İnde k11rt11lur, köşkte 

para ve miicevlıcr o1nıadı il ınnlüm
dur; o halde hücuma ıığramaeının 

eebebi nedir? Ellen - Rok hücumu 
Jariko ieminde bir haydudun yaptır· 

Son Saat 

6 a)r sonra ... Bir arzu ki .. 
T ufuldular ama 
el1'ıasların bir 
kısmı yok 

Arasıra öyle hırsızlık vak'a
ları olur ki failleri ancak ay
larca, hatta senelerce sonra, 
ele geçer, fakat dikkat ediniz, 
failleri, diyoruz, çalınan para
dan bahsetmiyoruz; çünkü ar
tık çalınan paradan eser bile 
kalmamıştır; mamafi bu umu
mi kaidenin az çok müstes
naları da yok değildir, işte 
bir misali: 

Parisin büyük kuyumcuların
dan Mösyö Siplra altı ay evel 
Londraya giderek oradan 
seksen bin liralık yakut ve el
mas alir, fakat kendisi İngil
terede bir müddet daha kala
cağı için bu taşları taahütlü 
ve kıymeti mukaddereli bir 
kutu içinde posta ile kendi 
adresine göndermeği münasip 
gorur ve öyle yapar; fakat 
bu kutu hiç bir zaman 
Parise gitmez. Mösyö Sipira 
Posta müdüriyyetine müraca
at ederek şikayette bulunur. 
İşe Polis vazı 'yet eder ve ne
ticede kutunun çalındığı anla
şılır. Fakat acaba nerede ça
lındı Londrada mı, yoksa Pa
riste mi? Polis müdüriyeti iyi 
memurlarından birini lngilte
reye gönderir, bu memur sir
katin İngilterede yapılmamış 
olduğuna kanaat getirerek ge
ri döner, Pariste tahkikata 
başlar. 

Fakat bir netice elde edemez 
ve bu suretle aradan altı 

ay geçer. Şimdi mesele adeta 
unutulmuş gibidir. Yanlız ge
çenlerde posta memurlarından 
birinin hail, Londraya gitmiş 
olan polisin nazarı dikkatini 
celbeder, bu adamı takibe 
koyulur, mücevherleri çalan 
adam olduğunu anlar, tutar. 
Herif te itirafta bulunur : 
Havr limanına gelen posta 
çantalarını boşaltırken bu ku
tuyu görmüş, içinde elmas 
bulunduğundan şüphelenmiş, 
cebine atmış ve muhteviyatını 
daha o akşam sekiz yüz lir:.
ya bir arkadaşına satmış, ~on
ra da bu arkadaşının kendis:ne 
oyun ettiğini anlamıştır. Söyle
diğine göre arkadaşına o de
rece kızmıştır ki işin meydana 
çıkmasından adeta memnun 
olmuştur. zabıta bu arkadaşı 
da tutmuş ve altı ay eve! ça
lınan mücevheratın mühim bir 
kısmını bulmağa muvaffak ol
muştur. 

Jıc:ıııı 'c bu hııyduıhııı tlaı.a j., ... ı 
mevkii ke~f için kf>ıkU Pa•karclla i,
minıle hir kız ile Honifa• ve LüJo
vik atlı iki cürüm şerilini göndt·rnıı-; 
olduğunu anlar, fakaı bunları tuıa

ınaı; oradan zanı:ın geçı·r, Ellı·11-Rıık 

bir gün Siı.:ı)\·a .:Hl:ıgıııda . 'atali ılı· 

birlikte bııluııurkrn hu l'a<karrll.ıya 

ra!;t grlir, onu maharetlı· i~tu•vap 

eder ve unlar ki kız bu Ç<'teJ · 
!olırf çetenin rah~i olan Jrriku~ u 
gürmek it;İn bulunmaktadır; f;.lin~U 

}'riko hir gün lıuraya gelmiı. J>a,. 

karnllaııın k" karJı·ıı LiHiıyap giir
ıniiş, h~yenrniş, Bonifu ... ın \'e Ziıfİ

ros iı:ınıinde bir rurnuıı vasıtıt"'• iJ4• 
ka~irtınış, on beş gün sonra ıleli o
larak iade etmiştır. Sicilyaıla bulıın

dukları 'ırada Natali ile Ellen, ayni 
zaınanda kızın babasının günci vur
ınB\tntlan değil, t'akat bir cinayete 
kurhuıı giderek öldükdüğüııü de 
anlıyorlar. llaydut Jerikonun bir 
madalyonu vardır, bu madalyonu 
çete efradından Ahmet isminde bir 
Türk çalmış, Manohene eatmış; Jc
riko işten haberdar olunca Bonifae 
ile Zafirosu ın•dalyonun istirdadına 

memur etmiş, hunlar adanıcağazı 
kırda, günş altında uyur bulunca 
başından şemsiyeyi çekerek ölilmil
ne sebep olmuşlar, fakat :'llaııolsen 

madalyonu posıa ile Poriste bulunan 
kızına göndermiş olduğu için hay
dudun emıini ifa rdcn1rnıi .. lcr, ~İm

di anlaşılıyor ki ı i ,ıc, :llırndor kuı
künc hücum edilnu sı <.le h•·p hu 
nındalyonu İtitirdat arıu .. ı11ul.t11 ılcri 
gelmektedir. Ellyn elvc'm kızın e
rinde bulunan ma~alyonna bakıyor, 

bir fevkalidelik görmiyor, fokııı hu 

bir zaman 
icra edilmesine 

imkan yoktur 

Hic , 

F ransanın (Şatu) şehrinde 
bir adam köpek yetiştirip sat
mak üzere şehir kenarında bü
yük bir arsa satın almış ve 
bu arsanın içine yüz elli tane 
irili, ufaklı pöpek doldurmuş; 
Arsanın etrafı yüksekçe bir 
duvar ile çevrili olduğu 
için köpeklerin dışarıya çıkıp 
geleni geçeni ısırmaları teh
likesi yoktur, fakat buna mu
kabil bütün mahalleye fena 
bir koku yayılmaktadır, fazla 
olarak tabiatın kuvvetli bir 
ses verdiği bu hayvanlar ge
celeri hep bir ağızdan konsere 
başladıkları için etrafta bulu
nanların uyuyabilmelerine de 
imkan yoktur. 

rlu vaziyet karşısında ma
halle halkı bir istida yaparak 
belediyeye müracaat etmiş ve 
arasının temizletilerek koku
yu izale etmesi ayni zaman
da da köpeklerini susturma
sı için sahibine ihtaratta bu
lunulmasını istemiştir. 

Belediye reisi kokunun izale
si için sahibine ihtarda bulun
mağı kabul etmiş ise de kö
peklerin susturulması madde
ten mümkün olmayacağı 

cihetle bu noktayı kale alma
mıştır. 

Heybelide bir 
sandal devrildi 
Evt>l ki sabah aııi suretle 

ı:ıkan fırtına esnasında 

Hihiik ıııladan Jlevlıellve . . . 
ueımcl•te olan biı• sandal 
devrilmiş ve içinde lıulu
nun zahire denize diikiil· 
mi.iştfır. t'akat sandal<'ı 

iyi yiizm<'k hlldl(Ji i<:ln 
iııulada Y!'lişillnclye lrn
dar suyun iisliiııde dur
ııııya vı• sonra yetişen 

bir kayıifın yardımı ile 
sıınılalını salıill' fJl'lirınlyı~ 
ıııu,·af'al; olnı11~t11r. 

Köprüde 
terfi ameliyesi 

Köprünün Karaköy ciheti
kulübelerinin inşasına yakında 
başlanacaktır. 

Dün akşamdan itibaren Kara 
köy cihetindeki köprü ayağı
nın sandal iskelesine ait kıs
mının terfiine başlanılmıştır. 

nındal\4• .. u lı,ı~ka hır ~·ı·rJl! J,• g••r
mil~ olJuğ:unu hıtırlıyor, fakat ııP:
re'l~? bir türlü hulıımıyor. J>arisc 
4{önıiyorlar, orada J·~orvil, I·:llrni kıs

kanınağa lı~ı~lıyor. izdivaç ic;in kııı 

tazyik ediyor Ye nihayet bir halı.ıne 
11.: lıil,usııa boj l1ir e\·e ~ütiin·rek 

t11l·1~a ıhıstırnıt·k i~ıi~·or, fak1t Ellt:'n 
kar:ıı~ına çikarak kızı kurtanyor \ ~ 
nnJ.ıll)"Or kı Fon·ildcıı ~iıplıı•lo-nmiş. 

ıınn J\laksim ile birlikle takip etmiş 
vr Forvilin m~·>..,.yü f\tarıof.;f'n üldiik
tcıı sonra kızının keıuli!ô!İnı! ı·manet 

Ptti~İ ticarctharH~)'İ soycluğuııu ve 
lıır kapkçı merkl"zİ haline grtiroli
ğini anL1n111 ,.!' i.:ap cdf'n J4•Jilleri 
de lııılınu1tur. l\1akcim bir do•ya 
haline geıirdij!;i lıu YR>ikalıırı For. 
\ ılin önfınflı; g~·ııç kıza okurnnk·t a. 
For\·İI i ... e İlin açık alma-.ına rıığnırn 

iıJ..:lr c>tınt·ktrdir. ~im<li hiktıvenin 
ıııJbadinini takip t·debilisinjzj · 

'f 
Maksim kızdı: 
- Sizi bu dosyanın tek bir 

kağıdın bile doğruluğunu in
kar etmekten menederim, bu 
dosyayı takdire şayan bir 
itina ile topladığımı kabul 
etmelisiniz. 

F orvil tekrar: 
- Sahte diye bağırınca 

Ellen adamın kolundan yaka
lıyarak: 

- Sesi kes emrini verdi. 
Bu deliller kafidir, fikat icap 
ederse müsyü Manolsen aley
hinde vefatından itibaren de 
matmazel zararına yapılmıt 
yüzlerce sahtekirlığın delilini 
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Kayseri gülü ... 
Am :tnın, hele bir yol şu
nu da inkar et bakayım! 

- IHr balya paslll'ıııa 

bu, reis »eyfenıll .. l'Uüek
ldllnı .. 

Vı•kil heyi lrnı·a lrnşlı, 

pala bıyıklı lıir adam ko
hından çekti: 

- Bastırınanın eylsl .. 
Sinirsiz! .. Tamı tamamı
na seklsen dolıuz hokka
lık bir ballye •. Dlsene iki 
gozum'l 

Uels beyin i~arell üzfl
rine mübaşir bu adamı 
biraz geri çekti Ye: 

- Sus - d<>di - sana 
siiyle demeyince siiylı~me!. 
Fakat o sustu muya·t 

_ 1'"e denılye susuyoın 
ciuerlm'f lHal c:ıııın yon
gası de(lll mi? Bastırma
nın ){UŞ IJÖnÜ gibi Pil alA 
tarafı çalınır da ben lfa
<latla bulunmam, derdimi 
yanıp yakılmam mı'! A· 
bunat deduyun henim or
tağım de(lll ki a kuzum·? 
Bastırmanın eylslnl, ı ü
tüsünü nlrden bilsin de 
luymellnl anolayıp lıılkl
me de anglalsın·t Helbet 
süyllyect>j}l nı •..• 

O durup dlnlenmedt>n 
söylt>nıl'k istiyordu. ı~akat 
mahlwme reisinin sesi 
·~itil itli: 

- Bur bakalım a?Ja, 
sıına da sorarız. llPm 
bıııı lıı rı burada dej}ll, 
mahkemeye girmeden ve
klllne söyleseydin!. 

- Dlsene ki ferasetsiz· 
ilk bizde oldu'! Nlydecr
iflm, ahlım fikrim zlmem 
defterinin tahsilinde ... 

* Ceza mahkemf'slnln hu· 

Osmnn zade 
Hamdi Bey 

fzmfr meb'usu Osman zade 
Hamdi bey Ankaradan gel

miştir. 

• ikinci nüfus 
kitabı 

Ankara, 11 ( Telefon ) 
Nüfus tahririnin tasnifine ait 
neticeleri havi ikinci kitap ta 
tab'a verilmiştir. 

gösterebilirim; hem yapılan 
şey bundan ibaret te değil. 

Natali hiç bir zaman For
vili sevmemiş olmakla beraber 
onun kendisine kur yapması 
için müsaade vermiş olduğunu 
ve nihayet aralarında bir izdi
vaç vukuunun babası tarafın
dan tasvip edildiğini hatırlıyor 
ve şimdi nasıl bir adamın ken
disine yaklaşmasına müsaade 
vermiş olduğunu düşündükçe 
hakikaten ıztırap çekiyordu. 

- Rica ederim, sözünüzü 
ikmal ediniz, dedi. 

Ellen-Rok ta tekrar etti : 
- Evet yapılan şey bundan 

ibaret te d ~ğil, dosyanın için
de bir mektup var ki F orvi
lin Jeriko ile muhabere ~tmit 
olduğunu gösteriyor .. 

Forvil: 
- Bu hikaye de ne? diye 

sordu. 
- İ,te komisyonculanndan 

birinin mektubu burada du
ruyor, okuyorum dinle: 

"İı kararlaştı: Jeriko da si
zinle konuımak arzusundadır, 
mademki efendiniz ile bulu
ıacaksınız, bu furıattan istifa
de ediniz ve saat dörtte mu
ayyen mevkide hazır bulunu
nuz!" isterseniz al bak bu 
mektup bllyDk ihtiyatsızlık 

zuı·uııa ~'ıkan maznun 
anlalmıya haşladı; kısa 
boylu, zayıf bir adamdı: 

- llallme bulun rl'ls 
hey .. Hen seksl'n dokuz 
okkalık bir balya pastır· 
ınayı nastl kaldırırım?. 

Sabıkamız var diye getir
diler işle! .. 
Karamanlı tekrar atıl· 

dı: 

- Amanın dlrlm, hele 
hlr yol şunu da lnkı'\r et 
hahayım'f Allalıın gunu 
dükld\nın öoümhı rırsat 
gozllyeıı sen deuulml idin 
a soysuz on-ıu soy .... 

.lUübıtşlr Karamanlıyı 
dı~arı çıkardı. Söz gene 
maznunda: 

- Ya ilahi reis beyfendl; 
dükkı'\nının nerede oldu· 
ıJnnu bilmem bu adamın!. 

Yı~kll bey dedi ki: 
- Pastırmamıııı çalan 

bu. Şimdi lnkı'lr ediyor. 
!jahltlerlmlz var bizim .. 

Reis hey mahk~meyl 
talik etti; oeleeek celsede 
şahitler dinlenecek ... 

* Koridorda karamanlı 

vekilini yakaladı: 
- Amanın canım cl(fe• 

rlm! 1'"e eltin? Davayı 
kazandııı, bastırmayı ça
lanın o soysuz o()lu soy
suz olduğunu Jıı\klme lf· 
ham edebildin a? Hı\klm 
nl dldl? Herin hapse koy
du, bastırmanın parasını 
almıya hükmetti ml'f 

* 
1929 senesi 

salnamesi 
Ankara, 11 ( Telefon ) -

İstatistik umum müdürlüğü 
1929 senesi yıllığını (salname) 
hazırlamaktadır. 

Kirahk bina 
MatLaamız binası kiralıktır. 

Her işe 

eJenler 
elverişlidir. Arzu 

Yakacıkta Hikmet 
beye mliracat etmeleri. 

ederek mühim evrakını karma 
karışık bir halde içine attığın 
bir yazıhanenin gizli gözünd 
buluumuştur! 

F orvil artık hiç bir muka
vemet ibraz edemezdi, Nata
linin nazarından kaçınmıya 

başladı, fakat ayni zamanda: 
- Ne çıkar? Diyordu, Je

riko ismini taşıyan ve ya ken
d:sine latife için bu isim veri
len bir adam ile münasebete 
glrişmit olabilirim, fakat benim 
münasebete giriştiğim Jeriko
nun bildiğimiz haydut olduğu 
nereden malum? • 

- Mektupta (Boni) imzası 
vardır. (Boni) hakikatte (Bo
nifas) demektir. (Bonifas) m 
ise Jerikonun şeriki oldup 
malumdur. 

- Farazıye 
Ellen - Rok 
- Bakalım, dedi, mektu

bun tarihi 3 mayıstır, o sene
nin mayıs ayında mllsyll Ma· 
nolsen, daha doğrusu mektup
taki ifadeye göre efendin Na· 
polide bulunuyordu, sen ona 
iltihak etmedin mi? 

Suale Natali cevap ,verdi: 
- Evet, dedi, gelmiş bizilll 

bulunduğumuz otelde bir haf· 
ta kalmıtb. 

[Bitmedi) 
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- 110 - Muharriri: M. Turh 
Geçen gunleri11 hullisası kaderddi. O, irtikap ettiği 

Hır t;ı ııı; ku J.ıı zıfaf "' • \ıcnm< sayısız günahların, zin kar-
}ınkkındn • l..lı ıatlı , ı' .ıl' tıkır- lık yolundaki mütevali 
lcrlı dolııdı , Onıı. ıll f: t>d ıı ııı- •· • • 
b 1 

mucrımıyetinin cezasını be-
:ırı:n 2 il 1 r '117. kar 1 .ır \ c r<'k-

ledı~ı toılı , ı , .. ıa , t 1 iııc hn n hemehal çekeceğine mu'tet-
bı d tır .m., nt eler· iııkı .un kit~i ve allahtan her şeyi, her 

f 1 t r l..nıııızm lal a- belayı bekliyordu. Yalnız oğ-
lın" .m ı h. bliylt· elim lunun l azadan masun kalma-

• ı p,ı. ı lll'dlıahtlıır<l:uı- b" ı o nı .,,ırındn ' men sını, ır de namusuna her han-
eH'l, k 111 n arp ç nd gi ek' de çamur bula m ... ma-
~ r. .B .. ' kadıı kötü hır sını i tiyordu. Beş vakit na-

( r 1,1 od uçarı J ir mazda duası bundan ibaretti 
ko ı • ı nd.ın tilrhı ve bu iki şeyin haricinde h~ 

r rı rn ahıt olmu~ bu ıh- musibete razı idi. 
k ak ıl •).l'lnı gorunı- T k d 

. rnk t tnıı)n çulışmış, • c 8 • a ~new batarken gir-
nıha\ l t , ,. hın ıd mııhnlleeine mış~erdı. Nıhat efendi, başm-
l<oııı u t n Hıkrn t ııdlı genç bır dakı Trabzon işi kabalakla yü-
dı ~ye g ı ul vum tır. zünü kapıyarak tesettüre çalı-

H r naım şru muna ebet gibi bu şıyor, bir a11inanı kendisini 
da, hu cumıu meşhuda mü

1

nccr " 
olmu , Şehnaz, boraher baınldığı tanıyıp hoş-beşte bulunmasına 
dostoı ile birlikte cvıni terke ıcbar sanki mahal bırakmamak istiyor-
edilnıiştir. Fakat vefacıız çıkan di§çi, du. Vaktile bağ Alemlerine gi-
genç kadını ııolrnk ortasında bırak- derken neşeli tarkılarla geçti-
nııştır. v j 11 d K g yo ar an, fUJ'Bda bur da 
d di of' ı Nihatla oglıı Muzııffor köy- birer hahra aayıklıyan köşeler-T r er. Acele hır mcktub da' etile d 
a 0 a~a döndnkJ n zamnn, !aaayı en gözü kapalı geçiyordu. 
dğremyor ve )ıldınmla \Urulmuşa • Mw:~ff~, bilakis, sevinç 

önUyor!ar. Monffrrin son feryadı: ıçinde ıdı. Her önüne gelene 
11

- Vay ana, rezıl nnal sayhafldır. s lam vermek, her dükkana 

Ç 
* bir laf atmak diHyordu. Fa-

ocuğun heybesinde kalıbı kat babasının abus hali, çocu-
bozulmadan mubaf za edilmiş ğun sevincini içinde kalnııya 
kaplumbağalar,muhtelif cinsten mecbur ediyordu. 
kuş mumy ları, k nncanmkin- Nihayet, eve gelmişlerdi. 
de~ kartalınkine kadar çeşit Kapılarının önünde attan ine--
çeşıt yumurtalar ve bunlara cekleri sırada, Nih t E hafif 
mümasil bir sıiru şeyler vardı bir sesle oğlunu çağırdı' : 
Onları bir ma a t ttinde tasnif - Muzafferi 
edecek J b - Efendim. ve ıer irinin ne su-
retle tedarik ed"d"v · · k - Ananı hoş tut, eskisi gı·-

ı ıgım ar a- b h 
dn~lanna - tatlı tatlı _ anla- i oyr tlık etme. Zavallı ek-
tacak, kimi kurbağadan, kimi sik etek, kaç aydır, senin has-
yılanda ·· k retlni çekiyor. Sen de gu··ıer 

~ ur en çocukların · - E 

len~elerıne kurbagv a ölu··s~u, cep- yuz go ter. n· yüzünü öp 
I 

gönlfı u al. ' 
erıne }J an der;si koyarak 1· bi .._ 

oyunlar çıkaracaktı. - a i, ,caba, tabii anam 
M ff değil mi, elini de öperi~ yü _ 

uza er, bu tufulane hul- zünü de. ' 
yalar ile meşmıJ iken Nihat f 0 - - Şimdiye kadar biraz so-
j endi de fena fena düşünce- vuk duruyordun da ondan söy-dr geçiriyordu. Eminenin evin- lüyonım. Cennet, anaların aya-

e hedef olduğu ağır haka- g" ı altındadır, bunu unutma. 
retten v 00 1·· b sonra N~ gdu unhç . aygınlıktan Tam on dört sene, ana ol-
i aret <:t~ v~ ı!1 alı ~evelce de son, hnle olsun, bütün k dm-
m d ~ .gımız veçhıle - tama- 1 nn kıymetsiz birer mahluk 

en egış . .,.. B maz k mı.,.ı: eş val<it na- olduğu fikrini oğluna telkın 
bır k 1 ıyor, elınden tespihini etmiş olan Nihat Ef, ancak 
içi:d:nyo~~ b~r. zühlü müfrit imdi dindarane bir ricat gös-
~Mistiz ~nl~~ıu geçiriyordu. tererek ananın hürmete liya-
lihulyn:ı1:_1~11;11ı en h stalığın ma- katini söyliyordu . Bu onun 
R b ,.qs; ı e malul 'b" d" b d k0 h Jd a bani him y 

1 
d gı ıy ı. ru un a ı marazi te avvü en 

ve tylani be~i er en me~cur ileri gelme bir hareketti. Ka-
ezilmiye mahl }'Yeler ehnde rısına senelerce . yaptığı eza-
kanant getirerekmh olduğuna dan muazzep olduğu ve ma-
şeanıet tevehh· erdş~yde bir hut « şart » hasebile bizzat 

d um e ıp duru onun gönlünü almıya muktedir 
f

1
°r nu.f D~imi .bir ibadete vak= olamadığı için oğlu vasıtasile 

v n e. se mesı, mahrum oldu- -sanki- tavizde bulunmak dili-rey: ınanhdığı meleküti hima- yordu. Ne yazık ki ric'atta geç 
lind m~z .ar olabi mek eme- kalmıştı ve gönlünü almak is-

e? ılen geliyordu. tediği kadın, gönlü parçala-
n) Enıbkonu «mistik» bir hüviyet nacak mahluklar sırasına gir-
te~di v .u eski .. k?lhaninin gös- mişti. 

gı en muhım araz ves- Babayla og· ulu, eşik dibinde 
vesek" l k ' k 1 l'k ar ı tı ve bu müvesvis- arşı ıynn halanın büyük kızı 
1• onu koyu bir merdümgi- oldu. Aileye gelen felaketi 
b~ yapmıştı. Nefsi için derin ile reisine bildirmek ve vazi: 

~rl cmniyetsiı.lik beslemekte yeti idare etmek yükiinü o hg u müstesna olmak üzer~ deruhte etmişti. Dayızadelerini 
~r kese karşı s;.egingenlik müteessir bir yüzle, ve nemli 

gostermekte idi. gözlerle karşılamıştı. En idrak-
Şimdi Tokada davet olun- siz bir adam, o yüzden ve 0 

ması, bu sebeplerle kend' . . göLlerden şeametli bir mana 
müteessır ediyordu 'Bı"r t ısınfı çıkarmakta güçlük çekmezdi. 
tan . "k . ara - K b ) «mıstı » bir ıstırar ile b. ızın sesi kulaklarda değil, 

.e aya u~ğramaktan endi el~~ fakat yüreklerde işidilen canlı 
myor, diger taraftan ş bir musibet çıngıragı· na ben-
k .. 1 k d 1 . vesvese-ar ı o ayısıle ve m d·· ziyordu. Nihat Ef. zaten fena 
•• _

1
.k .

1 
. er um- 1 . gırı:ı.ıı ı casıle şu ve y b şey er görmıye ve i itmiye 

çehreleri görmekten, :aho u hazırlanmış bulunduğu için, 
temaslarda bulunmaktan ü i halazadesinin şu mdem kokan 
küycrdu. r- halinden ne tahayyür, ne te-

Mnmafih, derin bir tevek- ellüm gösterdi. Yalnız kaşla-
kiil de besliyordu. Halasının rını çatb: 
öli!~ü, karısının hastalanması, . -:-- Nasılsın bacı - dedi - iyi 
evının .yanması, bağlarının mısın, nnan, kardaşıo, yengen 
tarl.a halıne gelmesi ve saire hep iyidirler inşallah. 
gıbı vukuu muhtemel musi- Kız, bu sual üzerine hemen 
betlerin hep ini birer birer ağl~mıya koyuldu. Hem sicim 
hatır~ndan geçirdigi halde gJbı. gö~ ya.şı döküyor, hem 
hepsın~ ı·arşı yüreğinde ta- ~d~~~~~ı:ayek üstünde hikaye 
hammul kudreti taşıyordu. Halası ölmüşse taktiri il. h. - Keşki iyı olmasaydık; a-
k f l k a 1• nam cfo, kardaşım da, ben de 
_arısı e a ete ug~ ramışsa em- .. d'k E 

bb 
o.sey ı . vimiz yıkıldı, alnı-

rı ~a ani, evi yanmışsa kaza, k bagı tahrip olunmuşsn cı'lveı· mıza ara sürüldü, yengem 
1 açtı [ Bitmedi ] 

LAllli\ iZi SPO DAVET 
ECCA E iLK DERS 

Otomobil kulla n> çok mer -
h ve asrl bir spordur. Bunu, A
m rika ve Avrupad ol~ gi
bi, adınlarımız da takdir etme-
ğe başlalDlflerdır. Yalnız hanım
lar mızın bu arzularını y rine ge
tirmek için bir şey noksandır. 
Mü• ait şeraftle emniyetli bir oto
mobil kullanabilmek .. 

Taksim St dyom arkasında 

FİElıi TEVFİK 
~~~~~~~~~~~lli otomobil ve makinist mektebinde 
bil v .. v (yalnız kadınlara mahsus) otomo-

kullanmagı ogretcn ameli bir kurs açılmıştır. Bir h nım 21 
der~ik tam bir program]a ve yahut per kende derslerle oto
m.obıl kullanmasını az zamanda öğrenir. Bu kursun mu ilimleri: 
B zza.~ mektep müdürü ile maruf bir makinisttir. Otomobil ve 
tekmıl .masarlfab mektebe nit olmak üzere perakende meli 
dersleri. beher saati yalnız 3 liradır. 
~~de~ lık tam Program: Oto~o'.>iJ kullanmasını öğretmek uretile 
ı malı tahsil etmek 30 liradır. J-1 skarlnra mahsus yeni neşredi-

mız.ı ; teyiniz. \! yal B 1·oğlu. 2508 e telefon ediniz. 

~ 
NevmJji 

As irin 
komprimderi 

~yesınae sür'atle tedavi olunur. 
y Jnız kırmızı bmıdıroDa oklld 

amı.OOJ~a dikkat ve hu ınu ~ 
ediniz. 

UlDTeD 

sevkiy tı 
·· nakasası· 

Tütlin ·nhisar umumi 
. müdürlüğünden: 

Akşehır istasyonundan mülhakata sevk olunacak mamulat 
ve lev.azı~at mllnal.asaya konulmuştur. Taliplerin 16-9-929 pa
zartesı gunü saat onbuçuğa kadar Galntada mubayaat komis
yonunda bulunmaları. 

Merkez accntd::.ı : (JaJat:ı 
köpnı başında. Beyoğlu 2362 

Şube acentası: Mahmudiye 
hanı altmda. İstanbul 2740 

Trabzon i inci postası 
( IZMIH. ) vapuru 12 eylUI 

Perşembe akşamı Galata 
rıhtımından harcl<etle [ Zon -
guldak, Jnclıolu , Sinop, Sam 
sun , Ün) c , Fntsa, Ordu , 
Giresun , Trabzon, Rize J ye 
gidecek ve r Of' Trabzon ' 
Pulathanc, Gireson , Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop ve İne
bolu 1 va uğrayarak gL • e ktir. 

İzınir sürat postası 
(GÜi.CEMAL) vapuru 13 

c, llıl cuma ] 4, 30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı lzmırc gide 
cek ve pazar 14,30 da Jz
mirden hareketle ı azartc:~i 
o.;abahı gelecektir Vapurda 
mükemmel bir orkcstre ve 

\.:ızbant mevcuttur. 

ı'luntaznm Hıwt ın posla:sı 

Ercümendinur 
vapunı p • 
16 eylül azar esı 
günu saat ı 8 de Sirkeci nhu
mından harekede (Ere~li, Zon -
guldnk, Bartın , Ama.,ra, Konca 
şile, ve Cide] j<;kelcJerinc azimet 
ve ayni ic;kclekrc ugrnv.ırak 
a\ det edecektir. 

Tafsilat için Eminoııu rıhtıın 
han 2 numaray.ı ınurac.ıat. 

Telefon. 2f 84 

TAvJUADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapurları 
• untazam Bartın ekspresi 

Tavil zade 
vapuru 

12 eylül 
perşembe akşamı 

rıhtımından hareketle 
mutat i-,1 clclcn; uğradıktan 
::,onru Barlın ve Cide\ c azimet 
ve avdet edecektıı. 

Muntazam Ayvalık ekspresi 
eamet 

her perşembe akşamı 
rıhtımınd.ln hareketle 
iskelelere uğradıktan 

sonra Cuınn gunu Edremit 
Ye AyvalıA-a muvasalat ve 
Pazar gı.ınlı Aynlıktan hare-
ketle pazartesi lstanbula avdet 
ı..:dcccktir. Mahalli müracaat: 
Yemiş Ta\ il zade biraJl'. rler • 

td\.fon l"t' 2210 

s aa ıga 
postası 

Şefkat vapurunu KARAB1GA 
posta hatuna tahsis eyledi~imiz_ 
den namını BiGA YE tebdil 
eyledik. Her pazartesi ve per
şembe günleri ımıntazaman saat 
I 8 de Galata rıhtımından hare
kede Tcidrda~ı, Mcrcfte, Şarköy, 
Karnbig:t) a ve n\ dette ayni is
kelelere uğrayarak ğclı::ccktir . 
Birinci \'C ikinci sınıf kamaralar
la gm erte volculJnnın istiraha
tini temin edecek verJer vardır. 
Yolcu ve yük için muracaat 
mahalleri Galata Çinili rıhtım 
h,ı 1 2 K. ı N. telefon Be) oğlu 
) ~ VL (;.1lata Bo fur han ı-K. 
t n Bcyoghı - .ı8 I 4 } oku 
l ılt tı , . ı d ı d ı l\l...,ilir. 

Anbalaj k3ğı 
Il1 ayaas 

•' 

Tütün inhisarı umum 
mildü:rlüğllnden: 

Metre murabb ı 40 gram sıkletinde ve 114-82 ebadında 2500 
ve 104 - 70 ebadında 2500 kilo anbnlaj kAğıdı pazarlıkla 
alınacakbr. 

Talip olanl nn numuneyi lmak üzere milracaatları ve pa28r-
lık için ° o 7 ,5 temin b muvnkkatelerile 16-9-929 pazartesi günü 
Gala tada mObayaat komisyonuna saat 10,30 da bulunmaları. --

c··bre ilAnı 
Kara iaç m e esahndanı 
Paymabalinde ve mezbaha abırlannda teraküm etmiş ve 

edecek olan gGbreler mevkii müzayedeye vnzedilmi tir. 22-9-29 
paıar gUnll saat Uç b çukta ih si icra kalınacaktır. Müzaye
deye İştirak edecekl rin yevmi meskürda saat on bire kadar 
200 liralık teminab mmuvakkate akçesini müessosc veznesine 
teslim ederek aldıkları makbuz Jle hazır bulunmaları ve şart
nameyi görm k istiyenlerin atibl umumiliğe müracaat eyle-

meleri 1 zımdı. 

Karaağaç 
müessesa ından: 

Zablhler ve milstahtimin için yaptırılacak 200 kadar vaketa 
çiı.me, bez gömlek, me in pantalon, meşin önlük kapah zartla 

münakasaya konulmuştur. 
ihale 19-9-1929 Perşembe günü 8 at on bir buçulcta Sütltl-

cede Kar ağ ç mOessesabnda yapılacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin bunların her birine ait fia!

leri muhtevi teklif mektupJariyle 400 Ur lib: m .akkııt te~ı
natlarmı aynı günde saat on buçuğ kadar kiitibi lımumihge 
vermeleri lazımdir. Talipler münakasa şart.name "yle nümuoe
Ieri müessese mezbaha şefliğine mürac atla görebilirler. 

• • •• ~e-l 
• • • • 

' (•[ raı ı ıç111 

Tiitiin iııhisarı nı uın ı ı i. c ii rl"i-

ğiindenı . 
1 - Tütün inhisar idaresi, tütün ekicilerimize, tüt ı zırn-

atinfn naml yapılacağını ve zer' usullerini, şortlarını ög~~tmcl 
maksadile Akdeniz ha valisi, Karadeniz mıntal\ası ( Artıvm. ~e 
Taşuva dahil), Marmara havı.ası (Trakya dahil) ve !ar~ vila
yetleri için ayn ayn olmak üzere bir ( fütün ziraatı kıtabı ) 
yazmak için bir müsabaka açmıştır. 

2 - Kfkaplar, 'her mahallin yerlı ısblahlarını kulln~nma.k 
suretile - tütün ekicilerimizin nlıyacağı ve kavrıyabilecegi hır 
lisanla - yazılacaktır. 

3 - Yazılacak kitaplar, füin tarihinden itibaren üç ay zar-
fında tütün inhisar idaresi umum müdürliığundeki ( tetkikat 

ve neşriyat komisyonu ) na gönderilecektir. 
4 - Bu dört mitıtaka için yazılacak olan kitaplar, bu hu· 

susta hazırlanan müfredat programımı mukabil ol::ıcnk ır. 
5 - Mlis bakaya giren e erlerden birinciliği kaınnac k ohın-

lara beher kitap için 200 zer lira verilecekt'r. 
6 - Beğenilen eserler.le tesavi o.duğu takd"rdc re-imli olan· 

lar tercih edilecektir. 
7 - Kitaplar, iki nusha olarak ve dakflo ile l·a v ıdın bir 

tarafına yazılmış bulunacaktır. 
8 · Bu kitapların müfredat programları İstanbulda g lata 

tütiin inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( Tetkikat ve. 
11 

-

riyat kom· yonu ) ile mülhakattaki tütün inhisar idarelcrındtn 
alınabilecektir. 

a a 
İstanbul Liman Şir etınden: 

22 Y(• 2H A{Justos 929 tarihincl,•ltl iltmlarıuula 
z<•vildlr. 

İ - ~irlwlimiz için inşası mulmrr<•r nıav~ıah.~rı~! 
münnlrnsa mücldt•tl t4 Eylül 929 cuuutrlt'l"il tJl~IHI 
sahalılevin saat on bire kadnr h•mdit Pdilnıi~lır. 

2 - ~Jocllsi hlnrr• asnurl yiiz, azuml lld ) ~~ı. 
mavna hışnsı ihalede muhtar olmuk ÜZ<'J't.' yuz 
mavna inşası halinde 2a ve 50 tonluldaı· h;ln vt• 
iki yüz nmvna hı~n. ı lr•llnd<"lı aym tonluldnr için 
lPldiflPrdt' :.yrı ayrı ve ya her ild şc•ldhlc hır fial 
olmUI\ ÜZ<~<' !JÖSlerilPeel<tir. 

4 - ~Pr.tH i sa) re <•veUd illhılarnnuın n~ nıdir. 
5 - lUt•zldır uün Ye snattNı sonra IPldif nwl"-

1 uhn Jrnl h'Pll im JUi (•dlfmiv<",•<'kllr. 
. . UMU rı ÜDÜ LÜ 



8 Sahife Son Saat 

Norveçya~ın 

başıııahsulü 
halis 1 lorina balığı ı JAS AN BALIK YAG' ı 
~ilenışüı ıul nıarka .ı.1-\. · 

Gayet 
Hasan 

taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kilolu!· ~i~eler<lc 

Ecza deposu toptancılara büyük tenzih\t. 

En1nİ)7et saı1dığ1 eınlak 
111-lıza ,le(lesi 

• 
Kaf I karar ile:lru 

Müzayede! ;\luhatnmı!n lkraı . ·u. ~lrriıunatın ("ili" ,.c ıu·\'İlı• Bor\lttnun 
bedeli J .. ı. kıytueh Lı. ınt'\ hi ,.,. nıii~tı·ınil.i.ti ı~rtu 

960 2196 6374 Cihangir mahallesinde Somuncu 
oğlu ve Çeşme sokağında eski 
4,5 ve yeni 7 numaralı yüz on 
iki arşın üzerinde bodrum ve çatı 
katı ile kargir dört kattan ibaret 
sekiz oda bir oda yerine kulla· 
nı1makta olan üç sofa, bir daraca, 
bir antre, bir mutfak, mutfak ve· 
rine istimal edilmekte olan bir 
taşlık ve yüz kırk sekiz arşın 

bahçeyi havi bir hanenin ta· 
mamı. Madam Mari 

335 810 6487 Kasımpaşada Çatmamesçit ma
hallesinde eski Tepebaşı yeni 
çeşme sokağında eski 2 müker· 
rer ve yeni 4 numaralı ve doksan 
arşın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta dört oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyuyu havi bir 
hanenin tamamı. Hüseyin Ef. 

:. 875 8« 7743 Cağaloğlunda Cezti kasımpaşa 
mahallesinde No!la feneri camii
şe:~fi sokağında eski 25 ve yeni 
15 numaralı yetmiş arşın arsa 
üzerinde kargir dört kattan iba
ret yed" oda, bir sofa, bir mut
fak, bir kuyu ve otuz altı arşın 

bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. S;ilcyman Sırrı B. vasisi Halit B. 

245 621 9016 Kuınkapıda Tavaşı Süleyman ağa 
mahallesinde İcadiye sokaı.{ında 
eski 13 mükerrer ve yeni 15 
numaralı elli yedi arşın arsa üze
rinde maa bodrum kargir üç bu· 
çuk katta üç oda, bir koridor, 
bir sofa, bir mutfak ve otuz ye
di arşış bahçeyi havi bir hanenın 
tamamı. 

375 745 9272 İçerenköyünde Üsküdar sokağın
da Kariye derunu mevkiinde es· 
ki 35, 36, 37, 38 ve yeni 34, 36, 
38, 40 numaralı yüz yirmi ar~ın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta altı oda bir sofa, elli arşın 
üzerinde bir mutfak ve iki yüz 
yirmi altı arşın arsada ve biri 
ahır olarak kullanılmakta bulu-
nan ahşap birer katta üç dükkanı 
havi bir hanenin tamamı. 

150 265 10804 Küçükpazarda Hocahayrettin ma· 
hallesinde Leblebici sokağında 

eski 39 ve yeni 55, 57 numaralı 
yetmiş arşın arsa üzerinde ah-

Artin Ef. 

Ali ağa 

şap iki katta üç oda bir sofa Mehmet Ali 
mutfak ve seksen altı arşın bah- Ef. ve Emi
ç_~yi havi bir hanenin tamamı ne H. 

115 284 12204 Usküdarda Arakiyeci Hacıcafer 
mahallesinde Odalari<,i soka • 
ğında eski 27 ve yeni 16, 18 
numaralı elli iki arşın arsa üze-
rinde ahşap iki buçuk katta iki Mısbah Ne
oda, iki ki'çük sofa, bir kuyu 
ve yirmi sekiz arşın arsada bir 
mutfak . ve altmış bir arşııı 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

320 680 13625 İstinyede Kürkçübaşı mahallesin
de Çayır sokağında eski 33, 35 
ve yeni 41, 43 numaralı yüz 
doksan arşın arsa üzerinde ahşap 
iki buçuk katta altı oda iki sofa 
bir mutfak iki kuyu ittisalinde 
yüz on arşın arsada ahşap bir 

zihe ve 1 

Fatma 
Behice 

Hanımlar 

katta bir dükkanı ve dört yüz Mehmet Arif 
arşın bahçeyi havi· bir hanenin B. Ihsan H. 
tamamı. 

551 1223 19764 Bakırköyünde Cevizlik mahalle
sinde Hoban ve İstanbul cadde
sende eski 1, 2, 4 ve yeni 1, 3, 
103 numaralı yüz kırk dört 
arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta beş oda, iki sofa, bir taşlık, 
bir mutbak ve altında iki dükkanı 
ve ittisalinde otuz beş artın ar· 
sada ahşap iki katta ve hane ile 
rabitası mevcut bir oda ve altın
da bir dükkanı ve kırk dört ar
şın bahçeyi havi harapça bir 
hanenin tamamı. Madam agavni 

535 810 15965 Erenköyünde Sahrayicedite Ka
yışdağı Üsküdar caddesinde 158 
numaralı iki yüz seksen beş artın 
arsa üzerinde ahşap bir bucuk 
katta altı oda, bir sofa, bir 
mutfak bir kuyu ve yedi dönüm 
bin üç yüz on beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Na:ıife H. 

245 543 16399 Beşiktaıta Şenlik dede mahalle-
sinde Haseki sokağında eski 8 ve 
yeni 5 numaralı yüz kırk bet ar-

Calata Karaköy 
Poğaçacı fırını itti
salindeki mahalle

bicinin üstünde 

BÜYÜK 
t-::LttİSE ._ 

FABRİKASI 

Hanıınefendilere: 

pardf'siiler (ka';iıı) 

Beyefendilere: Erkeklere: 

Spor kostümleri 1·g111' g•- I)aı·cl"'st·ı· ı c·ı· hardlnındcn '- ı... 

Her renkte ve son mo da 

J 41 ııradan itibaren 

Pardesii1er ''~~.~~'-

16~ liradan itibaren 

İngiliz k t ·· 1 , 
biçiminde OS lllll t'l 

14~ liradan itibaren 

Tiftik Paltolar 

bej ve licivert renklerde 

''-~!liradan ltl'·ur(•n ~~ı ., 
.Yluşanıbalar t'N)k-

ııc.- 131 liradan 

14~ llractan itibaren 

Çocuklara: 

l~gm~~Iu'-ambalar 
1ıçimı ') 

12~ liradan itibaren 

Kadınlara: 

~::i· .\ [u şa rııl >a lar 
ı·cnktc l itibcrcıı 

Beyefendi Jere: 
\tı·~hur ~an41crb~rg 11tarkalı. 

5 ~ liradan itibaren 

Erkekle.re: 

9~ liradan ltibareo 

lsıııarlaı1ıa 
kostii111ler !.\1 ıısaı11balar ; 

{ tr<.!ııı..:h - coa.t) ı.u1 hi.:J ve l:leıv~rt 

Par<lesüler: 

~~4~ıiratlaıı lllharen 8~ liradan itibaren :JO liradan itibaren 

~--ııaı---------- rraksitle de ıuuamele yapılır. 

Siııire~ <;.\c1ı~ıl111tı~'ct, ı · e\~ı·ol (:eınal 
Yazı makinelerinizi 
satın almadan evel Galatada 
Haracı sokağında 10 numarada 

VİTALİ BENBANAST Enısalsiz bir de ·a<lır. Her eczanede bulunur. 

llu"lu'lıfe l · ,ll.\~~z. hUküuı.:tinin t.ıkıl: r \: ~ h·r ilt eıt~Ti n1Jkı ... ~ 
r 

Hafif. metin ve sağlam 
Her ciheti taahhüt olunur 

Umumi acentesi: 
Y.S!NORKY AN Sadıkiyc han 30-33 İstanbul Tel. 

şrn arsa üzerinde ahşap iki katta 
altı oda !ki sofa bir mutfak, beş 
arşın üzerinde bir mutfak ve bir 
odayı ve bir tulumbalı kuyuyu 
ve yüz otuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Ali Ef. ve Safınaz H. 

235 483 16410 Üsküdarda Valdeiatik mahallesin
de meydancık sokağında eski 10 
ve yeni 12 numaralı yüz yirmi 
iki arşın arsa üıerinde ahşap iki 
kattan dört oda, iki sofa, bir 
mutfak bir kuyu ve otuz üç ar
şın üzerinde ahşap bir mutfak 
ve yüz seksen bir ar~ın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Ali Ef. 

205 605 16621 Rumelihisarında Alitorlak ma· 
hallesinde Çeşme sokağında eski 
kırk ve yeni 20 numaralı 143 ar· 
şın üzerinde önden ahşap dört ve 
arkadan iki kattan ibaret altı o
da, iki sofa bir mutfak ve yüz 
yirmi üç arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Kemalettin B. 

150 1289 18409 Erenköyünde İçerenköy İğri so· 
kal<ta eski 13, 14 ve yeni 6, 8 
numaralı yüz elli dört arşın arsa 
üzerinde ahşap üç katta altı oda 
iki sof, yüz altmış ÜÇ arşın arsa 
üzerinde bir mutfak ve bir odayı 
ve dörtyüz seksenüç arşın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Osman Ef. 

345 659 18567 Üsküdarda Kepçedede mahalle
sinde T optaşı sokağında eski ve 
yeni 82 numaralı yetmiş dört ar· 
şın arsa üzerinde kiiğir bir kat· 
tan ibaret bir dükkanın tamamı 

Hüseyin Avni Ef. 
215 724 18757 Erenköyünde İçerenköy caddesin

de eski 57, 58, 59, 60, 61 ve yeni 
62, 64, 66, 68 numaralı elli beş 
arşın arsa üzerinde ahfap nata
mam bir hane ve yüzon arşın 
arsa üzerinde birer katta dört 
dükkanı ve üçyüz otuz beş arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 21 
eylül 929 tarihine müsadif cunıartesi günü saat on buçuktan 
itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak kıymeti muhammene
lerlni tecavüz eylediği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde sandık 
idaresine müracaat eylemeleri ve on altıdan sonra vuku bula
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur amlake 
evvelce talip olanların kat'i karar eaııa.smda hazır bulunmadık
ları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evelki taliplerin 
kefiyet etmiş addolunacaklan llizumu ilin olunur. 

mağazasını ziyaret edin;z 

Fatihte Çarşambada kız ve eri.ek • Ley i ve nehari 

Hayriye orta mektebi 
Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erlıek talebe kay

dına her gün Çarşambadaki müdüriyet dairesinde devam 
olunmaktadır. Kız ve erkek kısımları ayrıdır. 

1 Galatfısaı'a )' l_jisesi 
m iid iiı~l iiµ;iin den 

Lisemize kaydolmak arzusunda bulunanların namzet kayt 
muamelesine başlanılmıştır. Müracaatlar istidaname ile olacak
tır. Merbutatı şunlardır: Hüviyet cüzdanı dört fotoğraf, aşı il· 
mühaberi ve mektep şahadetname.si veya tastiknamesi namzet 
kayıt muamelesi (19) Eylulde kapanacaktır. Bu sene ilk kısma, 
birinci devre ile ihzariye nehari talebe alınmayacaktır. Eski 
nehari talebelerin hakları bittabi mahfuzdur. Muamelei kay· 
diye cumartesi, pazartesi, perşenbe günleri saat 10-12 ve 14· 
16 ya kadardır. 

Ücretler: 
Leyliler için 400 nehari yemekli için 120 liradır. Üç müaa· 

vl taksitte alınır. Memurin hukuk ve imtiyazını haiıı: olduğunu 
resmi vesaik ile teyit ve tevsik edenler zabıta mütekaidin ço
cukları ve eytam maaşı olan efendilerin ücretleri yüzde yinni 
tenzilata tabidir. Yemekli nahariler bundan müstefi olmaz. 

Leyli talebeden kardeş olduklarını mahalli meclisi idarele· 
rinden musadilak mazbata ile tevsik edenlerden birincisinden 
tam ikinciden sülüsan üçünçüden nısıf ücret alınır. 

Eski talebe : 
7 eylülden itibaren eski talebenin tecdidi kayt muamelesine 

başlanmıştır. İkmal imtihanlarına 15 eylül 929 ve yeni talebe• 
nin imtihanlarının icrasıyle sınıflarının tayinine ve kabulu kat'I 
muamelesinin ifasına 30 eylülde mübaşeret edilecektir. 

Leyli meccani: 
ilk kısma leyli meccani alınmıyacakbr. 
Orta kısım için 915 numaralı kanun mucibince sıhhatı taJll 

ve zeka ve çalışkanlığı mektepten alacağı veıika ile sabit ve 
orta tahsil takip edemiyecek derecede fakir olanlardan miİ' 
sabaka ile alınacaktır. Müsavi derecede kazananlardan şehit 
çocukları ile yetimler tercih olunur. Müsabaka imtihanı 21 e'f' 

lul cumarteai günü sabahı yapılacaktır ve neticede perşembe 
günü alakadarana tebliğ edilecktir. Mektebimizin ilk kısmın• 
dan ve ihzariden birinci devreye terfi eden leyli meccani taleb11 

dahi bu müsabakaya iştirak edecektir. 
Etmediği takdırde meccanilik hakkı sakıt olacaktır. lmtihıııı' 

saat dokuzda baş!aııılacaktır. Ve başlanıldıktan sonra geleni~~ 
imtihana ittirak ettirmiyecektir. Kazananlar idarenin vereceği 
nümune vechile bir taahutname vermek ve memurinden mada' 
sı fakrühallerini mahalli meclisleri idarelerinden musadda~ 
mazbata ile tevsik etmek mecburiyetindedirler. 

Mektebin küşadından evci hiç bir talebenin mektepte ibıııe 
ve iaşesine imkan yoktur. Mektebin tarihi küfadı 11yrıca ilt~ 
edilecektir. Yeniden alı~acak leyli talebe } ata tak, karyola "' 
levazımını tedarikd eecektir. 

--------- --.------ -

Doktorlarıııızdan sorunuz: 

BiOLACTYL 
7 Rebi•!itlt!.- 13"~ 

7 a l.:ı ·i111 
Mide ve barsaklardaki ı ( ·· c J \k ı Q '

1 
.ııııeş ·'· h • ~a.ıı • 

11 tahammur ve tesemmümü Oglc ı:ı,ı ı Yeı.ı •!(!. 

temizler, İSHALLERİ ve I !kın'· ı; · , lm•.ık ~ 
SANCILARI defeder. / .. ----------•J Mes'ul müdiır Selim R89 


