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Bir ıa va zaferi 
Tayyareci erim·z, "'yük 
bir kavis uçu u yapıyorlar 

llaLJa mitinglerinde bir filonun harekeli 
Bir tayyare filomuz, Garpten başlıyarak Şark hududumuzu 

ihata etmek suretile büyük bir devir seyyahatini ikmal etmek 
'Üzeredir. bu devir, hava teşkilatımız tarafından, her memle
kette yapıldığı üzere zaman, zaman tertip edilen idman uçuş
larından biridir. 

Haber aldığımıza göre, tayyarecilerimiı için, her memlekette 
Yapılageldiği veçHJe uçuş mitingleri tertibi tasavvur edilmektedir. 

Fnknt bu mitinglerin tertip tarihleri henüz tesbit edilmif de
ğildir. Halkan da hazır bulunabileceği bu uçuş mitinglerinde, 
~YY reciliğin öyle eskiden farz ve zannedildiği gibi tehlikeli 
hır ~ey olmadığı, filen gösterilip isbat edilmiş olacak, gençliğin 
hava işlerile alakaları daha vakmla hnhp kuvvetlendirilec~ktir. 

8el>r-1>ini nıı 

so l'U \'OfHllJ l uz( 

• 

• 

Mabkeme h , 
1 uıuruna çıkarı-

Şehadetten e11el şırmga yİ!Jl', . 
bir İngiliz kaduu 

kalırsa Paris polis müdüriye
tinde bir işkence odası ve 

an sabı•<a' b. h 
1 b

. · •1 ır arsızın ve ya 
~zı ı ır k t·1· 
~. . . a ı ın poliste verdi-
~1 ıptıdai ifadeyi tamamen 
ınk" k 
t• .ara alkıştığmı sık sık işi-
ınz. Bu adamlar ilk sözlerini 

g~ri almakta olmalarım mazur 
gostermek için hemen daima 
poliste işkenceye tabi tutul
duklarını ve bundan kurtul-
mak için hatırJarına gelen 
Yalımı söyledil lerini anlatırlar. 

Bunlara bakarsanız polis 
!11üdüriyetindc orta asırJarm 
~caranlık odalannı andıran bir 
ı~k ncc odası vardır. Ve bu
.raya giren adam orada beş 
cal ilca fazla kalmakt . . ansa en 
şeıu cınaytti bae u""ze . 1 

rıne a -
malda tereddüt etmez. Bitt b" 
h .. t.. b 1 a 1 

u mı un ar yalandır. Sirkat 
ve ya cinayet maznunu, ica
hinda, birkaç tokat yemiş 
())abihr; fakat bu mufassal ve 
ya muhta .... ar dayak faslı ile 
kelimenin oözlerimiz önünde 
teces ... üm ettırdiği işkence ara
sında bittabi az.im bir fark 
v.ırdir. 

. Maamafi bu iddialar yalnız 
b_ızdc vaki ol r zannedilme-
m, daha geçe lcrde bir hay

dut, Fransada rolis müdüri
yetinde ~er.disin · kauçuktan 
mamul bır ) astık iJe işkence 
!d~~· dağını iJdb etmemiş mi 
• l . 

Bu ~d n söyJediğin.e ba-

• bu odada da vapurların can 
kurtaran simidi şeklinde bir 
kauçuk yastık vatrdır. Şüpheli 
adamın b~ı bu yastığın orta
sına konulmakta ve yastık 
bir mengene ile sıkıl1J1aktadır. 

Bu tazyikin verdiği ıstı
rap o kadar fazladır ki 
buna maruz kalan adam ken
disine atfedilen cürmü, yap
sın, yapmasın, derhal kabul 
ederek imzalamaktadır. Bu, 
hakik.at midir, değil midir? 
Bittabi bilecek mevkide de
ğiliz. 

Fakat şimdi öğreniyoruz ki, 
eger yapıyorsa, polisi işken- 1 
ceye müracaat etmekten, şüp-
heliyi de bu işkenceye maruz 
kalmaktan kurtaracak bir 
vasıta bulunmuştur. Bu vası
t yı bulan bir Amerikalıdır. 
Bulduğu §\.!Y de bir ilaçtır. 

Bu ilaç maznuna şırınga 
edilmekte ve o anden itiba
ren, maznunda, yalan söylemek 
kabiliyetini bırakmamaktadır. 
Amerık lınm buldugu bu 

ilaç şimdi Londra poli i müdü
riyetinde tecrübe edilmektedir. 
Alman ilk neticelere göre 
maznun üzerinde hiç bir z.a
rnrı yoktur. Maamafi bu mes
ele İngiliz hukuk alimleri 
arasında büyük bir münaka-

1 M badi 2 inci sahifede J 

an 
AKŞAMLARI 

Piyanko 
Bu Mb11hld keşidede 

kazanan piyanko nu
maralarını 2 inci sahi
femi7.de okuyunuz. 

Çukurlar 
Fener asılmazsa 
sahipleri tecziye 

ec1:ıecek 
Şehir caa ... !_, __ ....... __ 

lerinde ikide 
birde mubtellf 
şirketler ve in-
taat yapanlar 
tarafından çu
kurlar kazıl-

akta ve bun
lar geceleri ol
duğu gibi bı
rakıla rak bir 
çok kazalara 
sebebiyet ve
rilmektedir. 
Ş !hremaneti, 

bu kazalara 
mani ol m ak m.:c.._....,,-,_""'=..m;;;;;;; 
• ~ ·~ , . ,(aç 

ay evci bir ,k Çukurlara n ılnııl'l 

. ...ı·e t 1.hı.ıı geıcıı ieııer 

fenerleri yapılmıştır. 
Hafriy t icra edenlerin bu 

fenerleri kullanmak mecburi
yetinde olduldnrım da g zete
lerle il "n etmiş, ynca şirket
Jere bu -fenerlerın behemehat 
kullanılması lüzumunu bildir
mişti. 

Fakakat ne ilanlar, ne de 
bu tebligat f aide vermemiş 
ve hiç kimse fenerleri kullan
mamıştır. 

Emanet, geceleri fenersiz 
görülecek çukurlar hakkında 
zabıt varakası tanzim ve bun
lan açanlann tecziye edilme
sini zabıtai belediye memur
larına tamim etmiştir. 

Tefriklllarımız 

nu 
iz-Yunan 

Cemiyeti ak
vamddn hakem 
infihabını iste -

diler, 
Atina 17- Yunan bar. na

zın M. Mibalakopuloa, Türk -
Yunan meselelerinin tetkiki 
için üç itilik bir hakem hey
eti tayinini Cemiyeti rakvamdan 
talep etmiştir. 

Ankarada dünkü 
mülikatlar 

ismet paşa dün hariciye ve
kil~ T. Rüştü B. ile beraber 
Ankara istasyonundan doğru-
ca evine gitmiş, başvekil ve 
hariciye vekili Yunnnistann 
verilecek cevap kakkında, iki 
sa t mülakat etmişlerdir. 

ismet paşa bundan sonra 
mudafaai milliye vekili ile 
mü an kabul etmiş ve bazı 
mesai! hakkında izahat al
mıştır. 

Vekiller 1ey'eti 
bugün görüşecek 

Ankara 12 (Telefon) - Bu
RÜD vekille hey' eti başvekil 
ismet pnanın riyaseti altmda 
toplanarak Yunan hükumetine 
verilecek cevabı müzakere 
edecektir. 

Tür - Yunan ticaret 
uahedesi 

Atina, 11 - Dün har. ne
zaretinde, Türkiye .ile Yuna-
nistan arasında yapılacak ti
caret mukavelesi hakkında 
tetkikat yapılmıştır. 

o 

a suı 

Abone şartlan 
TELEFON: Vilavctler için: .)eııdrk 1700, altı 

aylık 9oo, uç ayhk 500 in nı tur 
Ecncbı memleketler İ1,ın: Scııclık 
.3000, altı aylık 1600, üç n) lık QO() 

Ya.zı işleri 

is. ııoı 
kurustur. • 

İdare işleri 
Tel a:ra f:. i. ·ı a 11b11 I "o at 

İs. 3872 
(,. z ILm ulc ııtı~.ır ~ıı ıı 

Hl7.ll ırııı h ıUı 111 ılıfıızJ 

Gene harp bahsi 
Tehlike nereden gelecekmiş? 

Rus komiserler heyeti 
reisi neler söyliyor? 

Moskova 10 (Hususi)--Mos
kova harp akademisinin yeni 
mczunlan ıerefine tertip edi
len mllsamerede, komiserler 

heyeti reisi M. Rikof, mühim 
bir nutuk irat etmiştir. 

Bilhassa sovyetler hükiımeti 
ile diğer devletler arasında-

ki münasebetten bahsederek 
bu münasebeti teşrih eden 
M. Rikof 1 vaziyetin gizleomfye 
lüzum olmıyacak derecede 

gergin olduğunu kaydetmiş, 

ufukta toplanan bulutların, 
Çin - Rus ihtilafı münasebetile 
umumi bir harp tehlikesi do
ğurduğunu söylemiştir. 

M. Rikof, harp akademisin
de tahsil gören kızıl ordunun 
genç zabitlerini her türlü teh-

Kudüste 
İngilizler Arap
ları öldürmeğe 

ba ladılar 
Kudus, 10 Atapl r ile 

bir İngiliz askeri müfrezesi 
aresında vuku bulan bir mü
sademede 30 Arap maktul 
düşmüş, 1 lngili:ı neferi yara
lanmıştır. 

M. Rikof 
likeye karşı hazır bulunmaJa
rını tavsiye etmiştir. 

j usya -~:in 
Rus tayyareleri 
yeniden taar

ruza geçti 
Londra, 1 O - Ru tayya

releri, ÇinJilerin ı u' e a
arruzlnrına karşı mukabele 
el rak umumi tacrru:ıa geç
m,şlE'rdir. 

Rus onanmasl
nın manevreleri 

Bn!tık 
ariciye hukuk müşovirli~i me 'uliyeti 

nerede görüyor? 

Sovyet donanması, 
denizinde sonbahnr manevre-
Jerine başlamıştır. . 

Amiral gem"ıil de. barbıye Ankara, 12 (Telefon) - Düyunu umumiyedeki .para suf 
:istimali tahkikah henüz bitmemiştir. Tahkikata Istanbulda 
devam edilmekte olup bir çok kimseler İsticvap olunmuştur. 
Malüm qlduğu üzere son para diğiştirilmesinde bu açık 600,000 
lira olarak tesbit edilmişti. Halbuki yanan. yırtılan ve gaflet 

komiseri Vorc• of ta bu un
makta olup doaanmmııı har.!
katını t 1 n etf ('Pk • • 

İlk gıinden başlanma
mış olsa bile gene 

takip edilebilir 

yüzünden değiştirilmiyerek kalan paralar da bu miktara ilave 
~ edilmek lazımdır. Bu takdirde aç.ık, asgari bir tahmin ile bir 

kaç milyona baliğ olmak lazımdı. 

H r·ciy 
mügfe'ı:arı 

Ankara, 12 ( Telefon ) -
Hariciye müsteşarı Numan 
Rifat bey g Jmiştir. 

iç ıahifclerimizde 

)lerbirinin baş tara 
fuula, şinıd( l "<' kadar 
rlcrrr,dil1111ş olf111 fn 
sunlannın tanz birer 

hulrisası \'U rdır. 

Karilerimizden aldığımız 
müteaddit mektuplarda tef
rikalarımızdan bazılarının 
baş tarafmı kaçırdıkları ve 
binaenaleyh mabatlerini o· 

, kumaktan da mahrum kal
dıkJ rı yazılmakta, birer 
hulasalannm derci isten
mektedir. Karilerimiz bu
giln tefrikalarımızın baş ta
rafl nna bakacak olurlarsa 
bu arzularının ifa edilmiş 
olduğunu göreceklerdir. 

Hariciye hukuk müşavirliği bu işte, Duyunu umumiye
nin ahsiyeti hukmiye ve hukukiyesini mes'ul gör
mektedir. 

unanistanda kılrlara eezmiye çn an 100 ki iyi 
Cfkıya da~a kaldırmıf. 

Amerıkalı seyyah - run'ar böyle sürgiine mi gidiyorlar? - . . rlarl 
A.f'r 1tlı terceman - Hayırı jandarnıa nıuhafazası affında ienezz.ııhe 9ıdıyo 

I 
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Dahilde: 

Yahvanın 
imarı 

Bir hey<•t sular hakkında 
tetkikat _)'apıyor 

iklfşal vekili buglln imar 
' f11aliyetinl tetkike gidr:cek 

iktisat vekili fakir bey bu 
(Ün Yalıvaya gidecektir. Ve
kil B. orada yapılan fntaah 
gördükten ve bir iki gün kal
dıktan sonra ıehrimize avdet 
edecektir. 

Yalıvada sular hakkında tel· 
kikat yapı'.mak üzere Darillftlnun 

fen fakültesi profesörlerinden 
bir kısmı Y alıvaya gitmifler
dir. Bu heyete kimya emtitli
sü müdDrü CeYat Mazhar bey, 
Ligor Ef. kimya profesörü M. 
Fayraban ve alb asistan dahil 
bu· unmaktadır. 

mir kaç gün evci Ankaraya 
gitmlf olan Amerika se

firi M. CreY dün ıehrimize 
avdet etmi9tlr. M. ( Crev) in 
ıeyahati yeni aktedilecek olan 
Türk- Amerilian ticaret mna
hedesile alakadardır. 

N•thi B. bugün pariae gi
gdecektir. 
IH!kdenizde aeyahate çıkmış 
(jlolan iki İııgiliz dretnotu
nun sekiz on güne kadar 
liman mızı ziyaret edecekleri 
bildirilmiştir. 

meçenlerde Knracabeye gi
den ziraat U. müdürü Na· 

ki B. oradan Ankaraya geç
miş, dün de ıehrimize gel
miştir. Naki B. yakında Edir
neye gidecektir. 
Non zamanlarda vilayetimiz 
~ jandarma hesaplarının 
tetkikine lüzum görülmüftur. 
Bu tetkikatın bazı yolRuzluk
larla alakadar olduğu söy
lenilmektedir. 
!moliste maaşlardan lüzum!uz 
gjpara kesilmif, mesuUer a
ranıyor. 

muhtelif mübadele komis
ııwı yonu pazarte3i günü u
mumi bir içtima aktedecektir. 
D!ksarayda bir kadın mese
Wflesi yi•zünden Hacı Ômeri 
vuran Karakaş Hüseyin on 
beş seneye m ıbküm olmuştur. 

Dik mektep müfettişleri dün 
Maarif müdürü Haydar 

beyin riyasetinde bir içtima 
aktetmişlerdlr. 

~eker ve petrol inhisarları 
~1 teşrini evciden itibaren 
ticaret muahedesi aktetmedi
ğimiz devletlerin müvareda
tını mürakabe edecek, piya
sayı tanzim vazifesini göre
cektir. 

fifiJ!yade miralayı Rah'IDi bey 
~lstanbul merkez kuman
da .. ığına tayin edilmiştir. 

Te • 
zıp 

İngilizlerin Yunanisfana 
muzaheret edecekleri 

lıabeci ;·alandır 
İng .:tere haıiciye nazırı M. 

Henclcrson Deyli Meyil gaze
tezine· beyanatında Türkiye 
tarafından bır tecavüze uğra
dığı takdirde İngilterenin Yu
nanistaru himaye edeceği ri
' ayetlerinin nabemevsim ol
duğunu söylemiştir. 

nngniz Başvekili Makdonalt 
g 29 eylulde tahdidi tesli-
at için Amerikaya gidecektir. 

ugünkü borsa: 
İngiiiz 1011,00; Frank 

12,25,00;Liret 9, 17,00; İsviçre 
'> 00; Dolar 48,00; Da
J:.• ıi 95,75: Altın 880,00; A
nı doıu 21,90; Rumeli 6 40· 
Ira vay 75; Düyun 197:so; 

i · bank:ısındnn alınmıştır. 

• 

Tayyare piyankosu 
Büyük ikramiye 19 1 numaralı bilete çıktı 

'Sonu (01), (11), (02), (51) rakaınlarllc biten bi
letlerin hepsi amorti elacaklordır • 

Tayyare piyankosu 
7 inci tertip ikinci ke
şide bugün ikmal edil
miştir. Büyük ikrami
ye bugüne kalmış ol
duğu için, Darülfünun 
konferans salonu er
kenden dolmu~tu. Ka
zanan nun1araları aşa
ğıya kay<le<liyoruz: 

35000 lira 

19901 
18000 lira 

1 6 8 1 1 
15000 lira 

802 
12000 lira 

31851 

10000 lira 
5 3 1 3 3 

3500 lira 
12528 31524 

2250 lira 
27779 32706 50485 
53533 1s410 061e2 
45004 

] 000 lira 
27093 
44186 
49299 

710 
54428 

828 

111742 
405 

2128 
48452 
84449 

8060 
45790 

Mektepler 
Arabi ve Farisi

nin lağvından 
sonra 

Yeni harfler ve mektepler
de arabi ve farisi derslerinin 
lağvı dolayısile edebiyat ve 
Türkçe tedrisatı yeni bir saf
haya girmiştir. 

Badema Türkçe tedrisinde 
kat'iyen Arap ve Acem keli
melerinin müştekkatı baklada 
izahat verilmiyecek, bu ders
lerde arapça ve acemce 
kelimelere ifade ettikleri 
manalar itibarile olduğu 
gibi sarf kavaidine tabi tutu
lacaklar ve mDrekkep mastar 
halinde tah1il edilecektir. 

Edebiyat derslerine gelince 
mekteplerde ancak tanzimat 
devrinden sonraki edebiyat 
hakkında malumat verilecek 
ve ondan evelki edebiyat 
mevzuu bahsedilmiyecektir. 
Bununla beraber Türkçe ders
lerde m6mklln olduğu kadar 
arap ve acem kelimeleri isti
mal edilmiyecektir. 
Uğftdilen denlerin yerine 

Almanca ve lnırilizce okutu
lacaktır. Maarif vekaleti ali
kadarane tebliğ etmek üzere
dir. 

El itleri scrgui 
Beşiktaı dikiş yurdu tale· 

heleri tarafından bi :Senede 
vücuda getiri, R beş yüz par· 
çaya karip dikiş el itleri 14 
eylülden itibaren umuma teıhir 
oluruıcakbr. 

450lira 
28154 30997 40396 17524 

7293 16256 31733 
42043 6454 29341 

18535 
8261 

5157 26580 
55380 42116 37862 49620 

1752 
• 

200 lira 
44564 53317 37018 2950 
38878 12270 35835 47999 
57314 44052 27407 
31821 2~031 21987 
16542 16640 36010 
44433 35730 22840 

15183 
28210 
24043 
57041 

32816 47475 
10385 47069 

18287 23102 
4364 37539 

8111 22859 45954 52476 
8784 57899 30262 

125 lira 
59169 7477 2676 7645 
13548 40302 34738 36949 
13642 35720 6209 41119 

6716 17207 26943 27041 

23524 28750 29153 36823 
5147 38748 44819 45659 
2436 69066 27145 11033 

28300 52068 3029 34321 
57453 54284 14205 9987 
56791 12743 45305 22551 
39394 36734 48827 16017 
59909 42408 47572 35~08 

22692 9405 59163 46673 
40876 55008 37115 27746 
28331 19583 58616 37553 
55093 44267 18449 39409 
58106 
14559 
48713 

22562 

4382 4794 4064 

16485 27099 47409 

11097 45583 37850 
6922 4555 

5447 432()3 
1596 46718 

21352 17l27 
9410 30873 

1'i1 06 

56752 49695 
19822 431 O•I 
26814 45845 

6004 3420Cl 
30914 27420 
~861'\ 

()0 lira 
18866 25532 29063 32028 
2981 28964 23921 26201 

34867 47455 23467 13342 
40335 44969 14812 8886 
35584 53798 4545 15658 
54770 59594 38961 6720 
10673 39918 14850 35439 
13810 31048 36845 57460 
30810 12828 19020 785 
13478 30824 38755 15313 
27446 40350 43750 42006 
24466 50678 49784 47008 
26507 15222 
59688 51484 

17293 20325 
5718 29000 

3161 
20892 

5·1995 56754 12274 
18913 
12254 

336211 
41952 38295 

1994 47504 

32672 
971 

293 6512 
5327 2779 54118 33316 

10410 10803 6047 30558 
16195 32907 3401 6509 
11180 50606 20109 35992 
56828 22466 29177 

5972 10497 23657 22723 
2904 4825 28776 34824 

54 12845 50329 1761 

12402 24311 55398 6659 
3967 9661 41319 36723 

30236 21734 12101 9029 
40895 34892 37418 27162 

58881 5ö930 43461 27061 
56329 7874 56610 41708 

4006 27419 9593 11667 
14921 57583 

40 lira-
2460 2')582 

33tı27 55461 
12674 19482 
34674 34404 

8080 41956 
3074 2551 

13277 58937 

31424 
48161) 

6374 
46420 
3565') 
59089 
26347 

4ö21ı 1 
0653 
101)8 
1772 

13833 
293f>8 

!Jt ö 1 

614 540öl 
51786 5.!'210 

24677 
21509 
57559 
11467 

51722 12885 58498 53026 
57557 35440 6662 Y559 
43369 41453 59053 32006 
137Q8 44801 3'1813 52185 

Bir sarhoşun yaptığı .. 
Ne oldu ise yaralanan 

bekçiye oldu 
Marangoz Hayrettin isminde biri dün gece Divanyoluna 

giderek Kemalin meyhanesinde olurmuş içmlye başlamıtlir. 
Hayrettin bir müddet sornra sarhot olmuş ve bağınp çağır

mıya başlamıştır. Fakat bununla da kalmamıı, birahanenin 
camlarım kırmaya başlaynıca mahalli vak'aya polis ikinci şube 
komiserlerinden Rıza Ef. yetişmiş ve kendisini karakola davet 
etmiştir. 

Hayrettin bu defada mumaileyhe hakarete baılanışbr. Bunun 
üzerine Divanyolundaki polis noktası davet edilmiş, karako
la sevkedilmek üzere götürülürken meyhaneci Kemal yetişmiş 
ve parayı vermediği cihetle Hayrettinin arkasından tabanca 
atmıştır. 

Çıkan kurşun, o sırada oradan geçmekte olan Mollafeneri 
mahallesi bekçisi Mehmede tesadüf ederek zavallı Adamı 
yaralamışlardır. Hayrettin ve Kemal polis mildiriyetine ıevk
edilmitlerdir. 

12 yllşında ve 
bıçaklı/ 

Galatada dolaşan kimsesiz 
çocuklardan 12 yaşında Selim, 
gene 12 yatında Mustafa Re 
kavga etmiş, Mustafa, Selimi 
bıçakla yaralamıt ı·e yakalan
mıştır. 

Dövülen kadın 
Kadıköyünde İbrahımpqada 

Adil isminde bir ıah11, ayni 
mahallede Seniha hanımı döv
müf, Seniha hanımıfl 4 aylık 
çocuğu düşmilftür. 

Çeşme başında 
kadın kavgası 
Aksarayda Hubyarda aakin 

Aliettin ile Nimet ve Kamü
ran hanımlar çeşmeden su 
almak için bir birlerini dö>
m&flerdir. 

Çarpan kamyon 
Şoför Anastas, idaresindeki 

kamyon ile Akaaraydan geçer
ken Aksaray polis merkezi 
odacısı Zeynele çarpmış ve 
mecruhiyetine ıebebiyet ver
miştir. 

52307 10394 34063 24853 
2001 37010 16759 59656 

56013 ~3513 11303 55470 
53905 1691 63647 48200 
53435 16635 26351 52036 
56593 7674 20111 40390 
49956 42797 29722 38016 
36078 16094 863 45321 
15426 40738 10920 46990 
44663 49153 23385 5724 
37601 756 8197 5761 
34366 59394 50950 28137 
10655 11675 35341 25846 
52718 47615 56285 48990 
23379 41933 8084 41381 
48180 2730 7558 14088 
10861 8377 11076 4037 
31173 24129 58434 16626 
44787 58927' 9760 23761 
15568 59109 12450 9552 
31319 40702 55344 10251 
57530 41199 58057 8690 
17332 39543 28056 35141 
58001 47837 39897 1654 
21647 7305 6828 26331 
11614 39473 26281 

29498 13700 29515 3278 
37126 51478 51610 17112 

5408 19589 15852 53711 
5576 38736 11779 10601 

21913 39973 35669 11892 
58425 18865 2862 28535 
16417 
27277 
11431 

30747 
7633 

15 ).1 

12657 46743 
20093 21585 

9235 54307 
54713 58499 18016 45167 
17585 58946 58787 27582 
27956 18870 

9715 52289 
38169 54325 
20887 

47053 
52851 
30920 

56l52 
20527 
25248 

10000 liralık 
ikramiye 

On bin liralık ikramiye en 
son çekilen şu on numara 
arasında taksim edilecektir. 
10565 22013 41891 
17455 58580 55651 
45517 45013 10212 
17795 

Ahlak ... 
İspanyada pek 

sukut etmiş 
ispanya hükümeti, aon za

manda ahliksızlığuı pek 7.iya
de fazlalaşması karşısında çok 
sert kararlar almıya mecbur 
olmuştur. Bu cümleden olarak, 
hiç bir kadın ve ya erkek, 
mahremiyetini ispat edeme
diği kim • .,, ile sokakta geze
memekteöir. 

Bu yüzden haftada, IAakal 
250 kişi te•kif edilerek ahlak 
mahkemelerine se•kedilmekte 
imi,. 

Müstantik Hikmet 
B. yin davaıı 

Müstantik Hikmet bey tara
fından Kadriye hanım mese
lesi haldındaki neşriyatından 
dolayı lunirde münletlr Yeni 
Asu: gazetesi aleyhiııe açılan 
dava.um rü'retine bugün ikin
ci cezada başlanacaktır. 

Evlenme 
raıimesi 

lstanbul müftülüğü ııermii
sevvidi TikYeşli hacı Ahmet 
Esat efendi kızı Naciye ha
nımefendi ile Yalıva kayma
kamı merhum Mehmet Ali 
beyin oğlu Aktaın refikimizin 
muharrirlerinden Mustafa Ra
gıp beyin bugün Nişantaşın
da evlenme rasimeleri icra 
kılınmıştır. Tarafeyne saadet 
temenni ederiz. 

• 

Ibret! 
Tarh serveti 

nerelere akıp 
gidiyor 

Sultan Hamit devrinfıı ba. 
yük elçilerinden ve milga 
ayu uaamdan Mavroyenl 
bey geçen glln vefat etti ve 
düu cenazeai Beyotlu Rumlu
ğu tarafından tatafatlı bir 
1Utttte kaldanldı. 

Babası sarayın M:rtabibl, 
lı:endi, bir zamanlar Türk mu
kadderatı ılyuiyea tberinda 
amil olan bu zat, Tnrlıı bul
oeıiııclu alıp biriktirdiği mil
yonlara varan ıerYetlni ıfm
dfye kadar Londrada muha
fua ediyormllJ. 

Atinada meYcut Elyasko 
İlimli bir ticarel:JıalH!ye bırak
bit bir vasiyetname Ue de 
bu servetin azim bir kıs
DUDJ Rum kiliaelerine, ba
yir müessuelerine telketmit, 
Türkiyede kazandıtJ bu aer
vetten Türk mliessesabna bir 
laDtİm bile vermemiftlr. Ba 
aa hakikati &§'renip ibret 
alalım. 

Mahkcmelci kapamoh 
[ 1 IDci sahifeden mabat l 

pnm açılmasına sebep olmu•
hır. Ekıeriyetin fikrine göre 
bu ilaan istimali gayri 
inaanidl, menedilmelidir. Ga
zetelerin neşriyabndan anla
pldıiına göre bu hususta 
avam kamaraama bir de kanun 
layihası teklif edilecektir. 

Fakat yalan söylemenin bu 
şekilde önüne geçilmesi usulll 
İngilterede kabul edilsin edil
muin, bu ilicın eczanelerde 
sablmıya bqlandığmı tasavvur 
ediniz? Artık her akfam yek
diierini seven, biraz da yek
diğerinden şüphe eden kan 
koca birbirlerine kartılıklı ne 
şırıngalar yapmazlar. 

Pratik dişçilerin 
imtihanı ne 

zaman? 
isimleri eczacı ve dişçi mek

tebine kaydedilmiş bulunan 
pratik dişçilerin imtihanlarına 
teşrinievelin 12 sinde başlana· 
caktır. 

Yüzüğü çıkara
mayınca elini 

kesti 
F ranııız gazeteleri geçen 

gün tenha bir yerde bir kadı
na rast gelen bir haydudı.uı 

bu kadının parmaklarındaki 

yüzükleri çıkaramayınca kadı
nın bütün elini kesdiğinı anla· 
tıyorlar. Şu halde haydutlukla 
yeni bir usul çıktı demektir; 
fakat ayni zamanda kadınların 
da her ihtimale karşı yüzük
lerini biraz bol yaptırmaları 
hiç te fena olmaz. 

Hicazla kıymetli 
posta muamelesi 

Şimdiye kadar Hicazla kıy
metli posta muamelesi yapıl· 
mıyordu. T~evelden itiba· 
ren Necit ve Hicazla posta 
idaremiz ara151Dda manda post 
ve telgraf havaleleri yapılabi
lecektir. 

Buc .. n ü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

'=ıştır: 
Dün azami hararet « 19» 

derece, bu s:ıbah «19" de
recedir. Bu gece rüzgar 
poyraz, lı:ıva açıktır. 
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~ a~m·~a ça·rı~ cruz 
Gönüld~n gönüle tefrika

nızın heyecanını (Sevinç ha
nım) ikmal ediyor. Gazetenize, 
kudretli bir kalemle bize va
tani yazılar okuttu~undan do
layi minnettarız. ilk mekte
plerden Darülfünun sıralarına 
kadar ve İstanbul gazete
lerinden Dersim vilayetinin 
resmi g .. zetesine kadar hiç 
bir yerde ve hiç bir sütunda 
bu ulvi mevzu kale alınmıyor. 

Siz, en muhtaç olduğumuz 
dersi veriyorsunuz. 

Burada otuz iki genç arasın
da bir anket yaptık on dokuz 
Eat M. Turhan beyin piyasa-
da en kuvvetli bir muharrir 
\re en hamiyetli bir kalem 
sahibi olduğuna rey verdi. 

Y a1nız, bu zatın resmini hiç 
bir yerde görmedik. Ne dü
şJnce, ne tasvir, ne de has-
S" iyet itibarile Turhan beyle 
lt.ıbili kıyas ohnıyan muharrir-
lerin resmini görüyoruz. Aca
ba gazeteniz, mesela Sevinç 
hanım tefrikası dolayısile ol
sun bu zatın resmini neşret
mek lutfunda bulunmaz mı? 

Mütalea meraklısı bir zümre 
namına arzediyorum: Turhan 
beyin meftunuyuz. Geçenlerde 
bir İstanbul gazetesi (Atilla)
yı tefrika etmişti. Bu tefrika
nın tarihi kısın mı Ahmet Re
fik beyin, edebi kısmını da 
rıyami Safa beyin kaleme 
&ldığı haftalarca ilan edilmişti. 

Şimdi görüyoruz : ( Atilla ) 
9erede, Sevinç hanım nerede? 
Turha beyden bir Atilla yaz
masını rica etsek kabul eder
ler mi? 

Bize güzel y zı]ar okuttuğu
nuzdan dolayı teşekkürler ve 
bilvesile hürmetler arzederim 
efendim. 

ihtiyat süvari zabıtanından : 
Apdüssamet 

S.~· - Gerek gazetemize 
tevcıh buyurulan iltifat ve 
gerek M. Turhan bey hak
kındaki takdiratmıza teşekkür 
ederiz. 

Arzularınızı kendisine iblağ 
edeceğiz ve neticeyi ayrıca 
bildireceğiz. Resim meselesine 
gelince: 

Kutreti ilmiyesile mütena
sip olarak tevazuu çok seven 
M. Turhan bey• muvafakat 
ederse, resmimi de memnu
niyetle dcrcedcceğiz. 

lf. 

Ayna sırcısına ihtiyacı olanrar 
oıt~na sırcılığında ihtisasım 

. uguıı.dan Ankara, İzmir ve 
a dır . vılayetlerde iş l<abul 
e erım. Görüşmek . . d 
resim şudur : ıçın a -

Samatya civarında Altı
medrdmerde, Küçük hamam 
ca esinde, belediye m -
ınu.ru O e 

sınan efendinin 
damadı Sırcı 

Mehmet Hikmet 

* Müsabakalara dair 
b Bazı yevmi gazeteler müsa

aka sütünları açıyor, acaba 
8.?n Saat gazetesi böyle bir 
sutun açamaz mı? 

Karilerinizden Y eşildirekte 
Necdet Kenan 

.. S.S. - Elbette açabilir. E-
ger bu hususta bir fikriniz 
varsa bize bildiriniz. 

iyaset 

• 

a11laı--111J1 t 

Aı·opça ve Ace
mceden dönen -

ler ·n vaziyeti 
Mekteplerde Arapça ve 

Acemceden ıl<male kalmış 
talebenin sınıflarını terfi et
tirilmesi ve bu derslerle bera
ber diğer bir iki dersten sınıf 
terfi edemiyenler 'Varsa Arap
ça ve Acemcenin kale alınmı
yarak ikmal imtihanına tabi 
tutuımalnrı alakadarana tebliğ 
edilmiştir. 

Fethi B, 
bugün gidiyor 
Paris sefirimiz Fethi bey 

bugün şehrimizden Parise 
müteveccihen hareket ede
cektir. 

Bir den"z 
hikayesi 

Şehrimizin muruf tüccarla
rından Salomon Kohen beyin 
Büyükadadan vapura bineceği 
sırada iskelenin kayması yU
zUnden denize düştüğünü ve 
Seyrisefain aleyhine bir zarar, 
ziyan davası çtığını yazmışbk. 
Kazazedenin doktoru, bu is
teksiz banyonun sinirleri üze
rinde açbğı hastalığın bUsbü
tün izalesi, hadisenin tamamile 
unutulmasına mütevakkıf ol-
duğunu dU§iinerek, muamileyhe 
dava ' peşinde koşmamasını 
tavsiye etmiş, Kohen bey de 
davasından feragat etmiştir. 

Ordu ve jandarmanın 
binek hayv nlan 
Ordu ve jandarmaya men

sup zabitlerle efradın ve sair 

binek hakkı olan mensubini 
askeriyenin kendi mallan 
olan bineklerinin ve orduya 
alınan ahaliye ait nakliye va
sıtalarının bedeli, bunlar öldü
ğü ve harap olduğu takdirde 
ödenmesine dair kanun sureti 
vilayete tebliğ edilmiştir. 

Kıymetli eşya 
tahriri .. 

Rus hükumeti memleket 
dahilinde mevcut manastır, 
müze, kilise gibi binalarda 
mevcut bütün san'at asannın 
tahririne karar vermiştir. Bun
ların aralarında kıymetli olan
lar satılacaktır. 

Nişan 
füccardan Burhan beyin ke

rimesi ÜskUdar orta mektep 
son ıınıf talebesindan Seyyare 
Burhan hanımla Aptnlkadir 
paşazade merhum Kasım bey 
mahtumu muallim ve muharrir 
Feridun Akagündüz beyin ni
şan rasimeleri bu akşam Os
kadarda mutasarnf Behçet 
beyin konağında icra oluna
caktır. Tarafeyni tebrik ederiz. 

yun arı 

ost ınu, düşman mı? 
•tere- aseba 

lngilterede muhafazakar fır
kn iktidar mevkiinde iken 
komünist propagandası yaptı
ğına kanaat getirerek, Rusya
nın İngilterede resmi ve gayri 
resmi ne kadar müessesesi 
var ise bir gece hepsini de 
kapıyarak memurlarını hudut 
h~ ricine çıkarmıştı. 

O vakitten beri her iki 
nıemleket arasında siyasi ve 

e'"'• d·r 
ticari, doğrudan doğruya her 
hangi bir münasebet mevcut 
değildir. 

Her ne kadar lngilterede 
muhafaznkar fırka düşmüş ve 
yerine mesaiciler gelmiş ise 
de vaziyet gene değişmemiştir: 

Vakıa amele fırkası intiha
bat mücadeleleri esnasında pro
gramına Rusyayı resmen tanı
yacağını ve bu memleket ile 

~on Saat 

ç 
al nsa a ,, 

• 

t 
, ç 

-10- Muharriri: M. Tıırhan 

de Kuşak bey, ne sayıklı
yordu?. 

<leçen f efrlkaların 
hulasası 

Kazan hanlığı, lıokuındnnnın ölü
mü ile Z1.:\ <'<'Sİ SC'\ inç h:ınıma inti
kal etmiştir. 

O sırada, müthiş Yuvan, l\losko
Yada Rus çandır 'e Moskof istilası, 
taraf, taraf Tatar ve Türk hanlıkla
rını yıkmak, Moskof pençesi albna 
nlmak sevdasındadır. 

l\:ıznıı, bu tehlikere ınnmz olan 
haıılıllardun biridir. ~cyh Ali ismin-
de bir hain de d<işm('11iıı bu <'melini 
1e \İÇ etmekte, .Mosko,·n}a iltica 
etmiş lıuluıımnktndır. Sc\ inç hnnım, 
bu ncıl tehlike knrşı.-mda ınemkket 
be) lerilr- bir divan kumrn.,, Mamuk, 
Kuşak gibi 1imeranın fikirll'rine mü
racaat etmiştir. 

f'aknt divnıı hir netice verm('ıniş, 
bnzılnrı Türkiye de, lctinden istiın
dndı tmı;i)C etmi;ı, Kuşak be) gibi 
grnçlcr ölünciye kadar hnrbi İ!:iteıni~ 
hain şe) lı Ali ile hemfikir oldukln;; 
nnlnşı~an .l\f onıuk hey 'c tnrnftnrları 
müthış lrnnn dalıalct lüzumunu ileri 
sürmüşlerdir. İşte bu neticesiz <lh anın 
aktediJdigi gece, sc,•inç hanımın 
küçük oğlu c rarengiz surette Kazan 
sarayından çalınmış, bütün Knznn 
lıal~, ,._elinhtı ara1!1ıyn koyulmuştur. 
Hadısenın şeyh Alı tarafından tertip 
edildiğin.i gösteren delil ise, saray 
pencere ınden atılıp tn Se,·inç hanı
mın önüne düşen bir ok ve okun 
taşıdığı mektuptur. 

Uunuııla, şeyh Ali, prense in aş
kına mukabil vcliahtın indcsi pazar
lığını ileri sürüyor ... 

İşte bu sırada, iki fikir mücadele. 
ye girişiyor: Knçırılan çocoğun ne
reye götilrtildüğü meselesi. l\famuk 
bey Mo ko, n yolunda tnkıp tarnfta
rıdır. Kuşak ise hunun, prenses için 
hir tuzak olduğunu, hanzadcniıı şe
hirde lm)unduğunu iddia eunekte, 
iş te bu suretle kızışmaktadır. 

lf 
Ağzından bkaçı çıkanlan 

sUtni e Bulgan, beşiğin ayak 
ucunda uyuklarken ansızın bo-
ğazının sıkılması üzerine uyan
dığını, dört - beş pür silah 
adam taralından kıs kıvrak 
bağlanıldığını, bu adamların 
han hazretlerini beşikten elıp 
bir yamçı ya [1 J sarıp pencere-
den aşağı sarkıttıklarını, ken
dilerinin de aynı yoldan sa-
vuştuklannı ağlıya, ağlıya söy
lediği gibi hain hırsızların 
mahir bir atışla kendi oda
sına düşürdükleri oka sarılı 
kağıtta çocuğun Moskovaya 
götürülmekte olduğunu açık
tan açığa bildiriyordu. O hal-

(1] Yamçı, malum olduğu 
üzere kıllı keçeden mamul, 
su geçmez ve kolsuz bir 
mantodur. Anadolunun bir 
çok yerlerinde hala müstamel-
dir. Bu kelime, eski Türkçede 
posta ve postacı demek olan 
« Yam-Yamcı» dan gelme ol
malidır. Yamcı alelade pos-
tacı «Postier» dir. Devlet 
muhaberatını yapanlara «ça
par-Kourier» derlerdi. Türki
ye Türkleri lehçesinde yamcı 
yerine «tatar», « Kourier » 
mukabfü olarak bi « ulak ~> 
kullanılırdı. 

ticari münasebetlere girişerek 
İngiliz ticaretine yeni mahreç
ler bulacağını bildiren bir 
madde koymuş ise de bu 
maddenin hükmünü henüz 
tatbik etmemiştir. 

Maamafi bu sahada büsbü
tlin ahi kalmış t değildir. 
Ezcümle İsveç elçisi vasıtası 
ile Rusyaya bir nota gön
dermiş ve bu notada Sovyet 
hükumetinin İngiltere tarafın
dan tanınmasını temin için icap 
eden onrtlnn tesbit etmek 
üzere müzak~reye girişilmesi
ni istemiştir; fakat Sovyet 
hükümeti böyle bir müzake
reye girişmiye yanaşmamakta 
hemen ve bili kaydü şart 

tasdikini istemektedir. fngil
tere hariciye nazırı Hender-

Prenses, o güne kadar, hak-
kında büyük bir hüsnü nazar 
beslediği delikanlının mutala
asına -manasız göriinmesine 
rağmen- kulak asmamazlık 
edemedi. Bahusus o mutalan, 
çalınan yavrunun uzaklarda 
bulunmadığına dairdi. Bir 
ana yüreği iç.in -velev hayal 
olsun- böyle bir mlijdeye kar
şı kayıtsız kalmak ka bıl de-
ğildi. Prenses de, bir an evci 
takibe çıkmak ve sevk olunan 
müfrezelere yetişmek için çır
pındığı halde merdiven başın
da tevakkufa mecbur oldu ve 
sordu: 

- Kuşak! düş mü görüyor
sun, yoksa sayıklıyor musun? 

- Gözüm açık, aklım da 
başımda ulu beyğüm! 

- O halde ne demek isti
yorsun. Bulganı dinlemedin 
mi, okun getirdiği kağıdı gör
medin mi? 

_ Dinledim, gördüm ve 
düşündüm. 

- Sonra istiharemi yaptın, 
fal mı açtın, oğlumun şehirde 
bulunduğunu nerden anladın? 

- Yalnız onu değil, ulu 
beygüm, sizin de tuzsğa düş
mek üzere bulunduğunuzu an
ladım. 

Mamuk bey, prensesin omu
zu başında fısıldadı: 

- Vakit geçiyor, hele gi
delim, hayırlısile de döneiim. 
Kuşak beyin saçmalarını o 
zaman dinlersiniz. 

Issız yollarda, şu 'koyu ge
cenin korkuducu karanlığı 
içinde siyah bir yamçıya sa· 
'rıla'rak incidilerek götürülen 
yavrusunun giryan hayali, mu
sibetzede anayı kamçılıyor ve 
hemen yola çıkmak iç.in ken
disini adeta sürükliyordu. 
Fakat, metin bakışlarile ve 
kuvvetli sesile bir hakikat ifa
de eder gibi görünen Kuşak 
beyin vakur, pür itimat tavrı 
da, oradan ayrılmasına mani 
oluyordu. Mamuk beyin mü-
dahalesi, Sevinç hanımı yola 
çıkmak cihetine bir derece 
daha meylettirmelde beraber 
gene tereddütten ve son bir 
sual iradından meni nefs ede
medi: 

- Kuşak! Vakit geçiyor, 
oğlum, adım adım benden u
zaklaşıyor. Ne biliyorsan ça
buk söyle, yahut sus! 

- Oğlunuz bir yere gitmi
yor. Fakat siz uçuruma gidi
yorsunuz. 

Prenses koştu. Kollannı ka
vuştur rak mütecellit ve biraz 
da miitehekkim bir tavır alan, 
biltUn beylerin ve saray hal
kının kanaatine, sübıineyle el-
de duran vesikanın şehadetine 
apaçık muhalefet eden deli
kanlının yakasına yapıştı: 

- Ya yal ansan? 
[Bitmedi] 

son ise: 
- «Londra hükumetinin 

her hangi bir müzakereden 
evvel, alelhusus meclise sor
madan Rusyayı tasdik etmiye
ceğini» söylemektedir. Görü
lüyor ki amele fırkası Sovyet 
hükumetinin tasdikini progra
mına yazmış olmasına rağmen 

derhal yapacak değildir: ikti
dar mevkiinde bulunan siyasi 
fırka ne olursa olsun İngiliz 
siyaseH hariciyesinin esaslı bir 
tebeddiilc maruz kalrr.ıyacağı 
iddiası bu defa da teeyyüt 
etmektedir. 
Vakıa buna mukabil amele 

fırkasının Fransaya karşı mu
hafazakarlar gJbi yumuşak bir 
hatb harehet takip etmedik
leri, yani bu noktada fngiliz 

1 <l . e -- , ey z 
İnsanlar eski 
asıllarına rücu 

ediyorlar 
Rusça Pravda gazetesi ya

zıyor : 
Kamçatka yarım adası sakin

lerinden Uç kişilik bir aile ge
çen gün mahalli Sovyet idaresine 
müracaatta bulunarak garip 
bir müsaade istemiştir. 

Bu müracaat göre, bu aile
nin azasından biri vardır ki 
son derece ihtiyardır. Artık 
hiç bir işe yaramaz bir hale 
gelmiştir. 

Eskiden beri bu havalide 
cari olan olan adet mucibince 
öldürülmesini İstemektedir. 

Mahalli Sovyeti bu müra
caab tetkik ettikten sonra 
faidesiz bir unsur haline gelen 
bu ihtiyarın öldürülmesine mü-
saade vermiştir. 

i.yük adamla
rın kilcük dertleri 

' Amerikan milyonerlerinden 
Vilyam Kenney, saçlarını in
tihap etmek hususunda çok 
müşkülpesent bir adamdır. 
Milyoner Kenney, bir avukat 
yanında katip iken, bugün 
br ş olduğu berberi Arikoyu 
tanımış, (29) sene muntazamen 
bu adama tıraş olmuştur. A
riko geçenlerde Londraya 
gitmiş, milyoner Kenney de 
çok müşkül vaziyette kalmış-
br. 

O derecede ki berberine bir 
birinci mevki vapur bileti 
göndererek alelacele Nevyor-
ka getirtmiştir. 

an sık ı ı · 
an mı? 

Fransız gazetelerinin yazdık
larına göre yirmi yaşında Mü
nihli bir Alman talebe yalnız 

kendisini istiap edebilecek 
derecede küçük, kauçuktan 
bir sandal yaptırmış ve bu 
sandal ile muhtelif Avrupa 
memleketlerini dolnşmıya ka
rar vererek Fransaya gelmiş
tir. F ransadan hep sahili ta
kip ederek İtalyaya geçecek
tir. 

Kayık yarışları 
tehir edildi 

İstanbul mıntakası denizci
lik heyetinden: Başvekil paşa 
hazretlerinin riyaseti fahriye-
lerinde olarak 13-9-929 cuma 
giinü icrası mukarrer İstanbul 
kürek birinciliğini tayin ede
cek resmi denfz müsabakası
nın görülen lüzuma mebni 
20-9-929 cuma giinüne tehir 
edildiği tebliğ o!unur. 

Bu akşamki balo 
F enerbahçe spor kulübü, bu 

akşam Hakkı Şinasi paşanın 
tahtı himayesinde Taksiın 

bahçesinde bir balo tertip 
eylemiştir. 

siyaseti hericiyesini değiştir

dikleri söylenebilirse de acaba 
hakikatte bu siyaset an'anevi 
mecrasını takipten başka bir 
şey vapmışa beziyor mu? 

{tJSVH(Ja ... 

Çocuklardan mürek
ep i çi alayları 

Rusya mesai komiserliği Rus
yada çocukların himayesi için 
bir kanun bulunmasına rağ
men bu biçarelerin bir çok 

e . 
•• 

Edir ek p! 1e 

. ' cıvarını meo -
uslarımızd 

iste }ıleri 
İstanbul ır~b us arı semt 

semt halkın diledı( lcrirJ sorup 
anlarken dün idarehnnemiı g -
len bit zat on beş,yirmi mah~! e 
halkı namına şu ufacık dilek
lerinin gazetemiz •asıtasile 
meb 'uslarımıza bild irilmcsini 
rica etti. 

Tramvay yapıldıktan sonra 
mesafe ve vakit cihetinden 
kazanan sur harici ahalisi için 
yarın yağmur ve kış başlayın
ca bu tramvaydan istifade 
imkani kalmıyacakmış ... 

Çünki çoğu kale dışarsın
dan gelen tramvay ) olculan 
için karanlık ve mezarlık arn
lanndan geçmek kabil olmı· 
yacakmış. 

Yol gayet berbat olduğu 
gibi karanlıkta hırsızlık 
tehlikesi olduğu için yolcul~r 
kışın ne yapacaklarını şimdı
den düşünüyorlarmış. 

Bundan dolayı o civar aha
lisi kııtan evel Edimekapıyı 
Eyüple bağlıyan kısa cadde· 
nin tamirile mezarlık arasında 
üç elektrik lambası yaktınl-

b. r masmı ve yan yola ır P0 ıs 
ve ya jandarma noktası ko
nulmasını meb'uslarımızdan 
rica ediyorlar. 

Esnafın ııhh" 
yoklamaları 

Bilnmum esnafın sıhhi yok
lamalan her sene mart ayında 
yapılıyordu. Bundan sonra sı~
hi yoklamalar her sene bazı
randan itibaren yapılacaktır. 

Sünnet d""~ünü 
Yann gece Beykoz parkın

da Fukara yardım cemiyeti 
tarafından sünnet düğünü icra 
ettirilecektir. Çocuklarını kay
dettireceklerin Beykoz iskelesi 
karşısında tütüncü Nihat B.eye 
müracaatları bildirilmektedır. 

~irketi . 
)-1 a )rrıycd en: 

Talebenin ellerindeki paso
ların Teşrinievelin 16 sından 
~tibaren hükmü kalmıyacaktır. 
Yeniden paso almak için ati
deki şartların nazan dikkate 
alınması lazımdır. k 

1 - Mektepten alınaca 
ilmühaberler fotoğraflı, mü-
hürlü. ve pullu olacaktır. . 

2 - llmlihaberler talebenın 
oturduğu i kele memurluğu~ 
tasdik ettirilerek ayrıca bır 
fotografla idareye müracaat 

edilecektir. .. 
3 - Darülfünun ve meka-

tibi aliye talebesi ayrıca m~
mur olmndıklarını mektep mu
düriyetine ve yahut m~halle 
heyeti ihtiyariyesine tasdık et-
tireceklerdir. 

çalışbnlan 10 yaşındaki ço
cukların adedi de lOO,OOO e 

b ı·~ l ktadır Bu zavallı-a ıg o rna • • 12 1 • ıse lann mesai saat en 
den aşağı değildir. 

]1,raı ısa da 
_, ., '" 

Bo"' ovu 

ı ya~ hkt:!emleke-
spanyalı bır eye . 

tinin milli bir eylencesı olan 
boğa dövüşlerini Fransay. d.a 

fabrikalarda çalııtınlmakta 
olduklarını anlamış ve men'i 
için icap eden tedabire teves-
slll etmiştir. · 

göstermek için (Bordo) şeh~~
ne gitmiş, f kaı: Fransız hu-
kiimeti bu dövüşleri haklı ola
rak gayri insani bulduğu için 
menetmiştir. 

Tutulan iatatistike göre fab
rikalnrda çalışan 12 ile 14 
yaşındaki çocukların adedi 
300,000 dir. Gene fabrikalarda 

Fakat Bordonun belediye 
reisi bu men'i hilrriyeti takyit 
şeklinde görerek hükumeti 
protesto etmiştir. 
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i iç görülmemiş bir 
kadın elbisesi 

Viya ıalı bir tiyatro .. aktrisi hiç ıörülmemiş şekilde yeni bir 
elbise yaptırmJftır. Us< kısmı balık ağını andıran bir tülden 
yapılmış olan bu elbis'! kollardan başka elleri de örtmekte, 
bu surede eldiven kull 0nmıya ihtiyaç kalmamaktadır. 

Yeni icat elbise e.diven fabrikatörlerinin hiç te hoşlarına 
gitrnemiytir. 

Londrada revüler için atlet kızlar yetlıtiren bir mektep 
vardır. Resmimiz l.:u mektepte bir ders esnasında alınmıştır. 

= 

Elli !:eş yaşında Hasip efendi ile genç metresi Neriman 
bir haftadır tekrar barışmışlar ve bugünde plaja gelmiş· 

lerdi. Hasip efendi kumlar üstünde derli toplu oturmuş. 

Yanıbaşında da Neriman boylu boyuna uzanmı~tır. Ha
sip efendi: - Neriman! Ruh.,m. Hayatım. Biraz toplu otur! 

Neriman • İşte topluyum ya. Başka nasıl oturayım? 

_ :Son Saat 

insanlara 
Yarının şehirleri 

Londrada bulunan Recent caddesi yakın bir 
istikbalde hu şekli 11lacaktır 

Gördüğünüz resim İngilterenin en meşhur mimarlarından 
M. Hovard Robertson tarafından yapılmıştır. M. Robertson 
Londranın Recent caddesinin yakın bir istikbalde alacağı şek
li gösteren bu resmi izah ederken demektedir kil 

- Şehirler medeni insanlara ve onların nakıl vasıtalarına 

dar geliyor. 
Bu vesait fennin tarakkiai ile daha çogalıpta tenevvü edersfl 

bu darlık tezayüt edecektir. Binaenaleyh eski şehirlere ihtiyacı 
tatmin edecek tarzda yeni şekiller vermek pek yakında bir 
zaruret olacaktır. Bu tehlike bana yaptığım re.mi ilham etti. » 

\ 

6 tekerlekli bir o"'o
ınobil yapıldı 

Maruf bir İngiliz fabrikr.sı Kral Corç için gördüğünüz oto
mobili imal etmiştir. Bu araba 6 tekerleklidir ve bu tarzda 
yapılan ilk otomobild:r. Krala bu arabayı hedıye eden fab
rikanın mühendis!eri 6 tekerlek sayesinde otomobilin hiç 
sarsılmıyacaiını söylemc.lctedirler. 

Kadın tuvaleti için açılan hftsnü an mucsseselerıne «yirrninci 
asrın işkence mahzenleri » ismini veren bir İngiliz gazetesi 
gördüğünüz şayanı dikkat resmi dercetmektedir. 

= 

rıyor. Kabahat Benim mi? 
Öyle ise kabinene gir. 

• 

- Kabinede ne yapayım. Orada beni kim görür. 
- Ben. 
- Amma budalasın.. Sen beni fıer gün görüruyorsun. 

Ay ... Ay.. Arkamı da ısırıyor, Kurum bir az kaşı. 

- Herkes nasıl duruyorsa öyle dur. Bana bak, benim bacaklarım senin gil i 
havada mı? Sonra arkan. daki 
mayo avuç içi kadar. - Nasıl olur. Ya görürlerse.. [ Mabadi 6 ıncı sahifede J ,, - Ben böyle rahatım. 

Plaja geldimse arkaının her 
tarafımı kapıyacak elbise gi-
yecek değilim ya. 

- Yavrum. Her şeyin bir 
haddi, bir hududu var. 

Kadırılar evvtlif" ıaç~ 
'anııı kualttı/Q.r... , f ~Jff,, 

dırıı 

. .. 
' -..::..... ·- .. 

• ı ...... - ·~-
.. ·~--~ •• •t: ~~ -

- Hey.. Babi!. Bafiil 
Duf'. Nereye gir§mt»j 
SUll . Babi.u Baf>{u, ; 

J • 

~-~,. ...... , 
1· 

- Ben senin o dediklerini 
de elbiselerimle beraber çıka
rıp· attım. 

- Her kes sana bakıyor. 
- Fena mı. Yoksa o ka-

dar güzel değil miyim? 
- Güı.elsin.. amnıa. Nasıl 

aöyleyinı. Bari bir kere deni
ze girmiş olsa idin, 

- Denize girmemene iki 
sebep var. 

- Ne imiş o sebepler? 
- Evvela yüı.mek bilmem. 
- Sonra? 
- Sonrası da mayom ia-

lanır. 
- Allah allah. Mayo elbet

te ıslanmak için giyilir. 
- Öyle aınıııa benim ki 

suya girerse solar, rengini 
atar. 

- Peki, haydi bu mantık-
sız sebeplerini kabul edeyim, 
fakat hiç değilse bari doğru 
dur. İkide birde bacaklarını 
havaya kaldırma. 

- Mayomu tecrübe ediyo
rum. sağlam ını değil ıni an
lamak istiyorum. 

- Ya patlarsa! 
- Patlaraa patlasın. Mey-

dana çıkacak olan kısım çir
kin mi ki korkuyorsun? 

- Güzel olı:nası herkese 
gö. ı- ;• ,np" &a.n F,. sebep rui? 
Bıok ..,..,, r.e bacaklannın 

araaım kaııyoı.,,uıı. 

- Ne yapayım: Kumların 
içinde karınca var, etimi ısı-

~ "- -~· -.. ... $1 

' \ • .,. . ..... ._7 

Dafıa sımra. ela çur<IJJ- • 
lcu ULJ. · 

. / 
r " 

! 



13 Eylfil Son Saat Sahife 5 

mahsusun un mektup ar 
Nivyork, 25 Ağustos (Son 

Saat) - Sınemn vekayiini es
kisine n'sbetle çok yakından 
tak'p edeı lsbı.l.lbul gazeteleri 
bt: ı i b~nim bu mekh-planmd 
a ~ acağıhı esele) i de } az

dır. Eger tabm'n'mde 
nm c s ... m kar Ierim h~
'n !. 11 s, fhalar nı dııha 

tetkil edecekler demektir. 
ma pııyıt J.tı dört beş 

nberi şayanı dild\at bir 
w··caddeye sahne o'uyor. 

Ho .·vut stüdyolarını grev 
t lıke... le tehd't edtn bu 
ı cadele bütün du yada aza
n derecede ~ aka uyandır
mıştır. 

Meseleyi kısaca hüliisa e
deyim: 

Amerika tiyatro san'atkarla• 
rının « Ekiti » ismini taşıyan 

bir sindik2ları vardı. Her san'
tkar mutlak surette bu sindi

kaya dahildir. 
Sesli fıl · mler meydana çı .. 

kıncıya kadar sinema ile pek 
yakından alakadar olnuyan Gloı:1 ·a l'-ı'c,anson ely·el ·ın J)ovil de bulunınakt adır. 4 nıerika ya dönnıeden e(•el Londrada bir filinı 
tindıka bu tarihten sonra .rapaacaklfr. Resnıİlniz san ·atldnn son fotn~rafulır. 
buraya da el atmak , stl' dyo s nı kafile kafile çekmekte- nema aktörü yapıyorsunuz, Sonra diğer Ş!lrlla ımızı bil- Son safhayı anlatmadan evel 
işlerine de karışmak istemiştir. dırler. ala! Fal~at biliyor mu unuz on- direceğiz. taraf yni dinliyeliru. 

Bunun b bi ba::.ittir. Bir- Bu vaziy t karşısında «Ekiti» ların, daha doğrusu onları Sinema scrmayednr!arı t .. - Sin mn ser a} edarları di) or-

raf 5000 ile 100CO dolar ar~· 
sındadır. E P ra}.1 ~ık~n ?1r 
sahne mesai saa ı bıttı dıye 
yarıd' c it bı1 'r ? 

llugü b' 'm 
ten hsc!c! n 
nl.törlue f 'aı ır 
verecek v:un k nnt c. ~ 
lLiı al .. rına z n rn etğ z l ı, 
bôy ece «Fki.. ı. n • . ı.. u 
ha 1 ın k<.. es; dc.yt:c kt r. 

'Ek 'ı }e g ·net., o da di· 

yor ki: 
- Akto ler de 

Bir ın n 8 aatt n . 
lı m .. ı.Sinen a bu n m ~ 

. ·s ı f yatro cı lor c r f.n c-u o 

değildir. Şu halde sern a}cdar• 
Jar talebimızi er geç k bul 
edecek erdir, 

Mlic delenin bugünkü. s f-
h sı şudur: < ~k!t~ » tı) tr~ 
aktörlerini scslı fı mlerde oy 
nam ktan nen trıi-ıfr. Bu e~-
re muh Je et eden ktôr r 
daha tiy troy dönemi} ecckt r. 

Sinemn ser a} ed rl rı da 
bilmukabele bir b rl k vüc c 

" El 'ti e getirmişler ve " 
a.ı.a olan ktorleri t ra -

Ü,. e r yac .. 11 nnı n e ? 
Netice ne o ca t r 

grev m? a 
0

} t 
dir. ıücadel dev m e 
Bfıt n Am a h Y c n 1 

de bu b m n n 
çok fy tro san'atkarlan sesli sinema seı yedar!anna: temsil ed n sindikanın bazı bii bu teklife yanaşmıımışlar. lar 1ti: 
fi 'mlerde oynamıya başladıkları - Durun bakalım, demiş- şartları vardır. Evvela sa t Bu .~nkü miicndelen:n tohumu - Bir filim vücude getiri- * 
i,. • s udvohr « F. · t :>>~,-~-~~~_::.:__~r~· v:_::~ro:_:sa~n:_' a:t~' :_:a:r!~a~n~n~ı ~s~i-~~m~e~sa~i:_. ~B~u~n~u'....:ta~t~b~ik~a~b~a~ş~la~y~ın:·~~iş~t:e_b~u~s~u~re~t~le:_:a~tı:_::ış~b~r:_. --~· ~liı~l~e~n~b~' r~s ~un~d~e~y::ap~ı:la~n~m:.a::s~-~;:=::..:.:.:__ ______ _ 

sı e a 
erleri 

Sirema direktörü, vazu 
sahne ve bestekar olan Vik
tor Şert Tiger, Markita isimli 
bir şarkı yapmıştır. Bu şarkı 
bütün Am r kada gi n .in mo
dasıdır. Her kesin ağzında ay
nı nağmeleri işitmek mümkün
dür. Viktor Şert Tiger bun-
dan on beş sene evel Los An
celeste bir otelin orl estrasını 
icınre ediyordu. 

Tabii, onu bir gün meşhur 
sinemacı Gnffit ile karşılaş
tırdı. Viktor Şert Tiger vazii 
sahne olunca şarkılan da rağ
bet görmiye başladı. 
R' 'f Ço,n Barrimor (Üçüncü 

b ışar) ısımli bir filim yapmıya 
aşl mıştır. 

'f Üniversal şirketi (Mar
seyez) isimli büyük bir filim 
yapnıalttadır. 

'f Amedkada (Şerlok Hol-

Afrri Pi lı:fort yeıu 
. l apt ı1--·ı j"ilirnde 

Şarlonun yer yer yeni 
nıukallitleri türenıek
tedir. Statı Lorel bun
ların en 11ıu<1a~ffakla-

rından biridir. 
mes) isimli bir filim yapıl
maktadır. Kliv Bruk ve Do-
nald Krips bu filimde en 
büyük rolleri deruhte etmiş· 
lerdir. 

Jf Mari Briyan «Çocuklar» 
isimli filimi yapmak için an

gaje edilmiştir. Bu eser Edit 
Varton namındaki müellifin 
romanından adapte edilmiştir. 

()peratô'rlz'ik {'e sahne vaztlığı çok zahuı.etli 
111esl eh I ir. lles111i111iz bu hususta 

si=i ı1na rrlecektir. 

eri cdoki 20, 00 si m an y lnız 
30 O iıtncıinin eli filim gösterme i un 

delil tu ulm d d r ... 

«Sessiz filimler ölülor)) iddiası yeni değildir. Konuşucu kur

dele imaline başlanır başlanmaz yükselen bu ses gün geçtikçe 

kuvvetini artırmış ve bugün artık kehanet eklindcn çıkarak 
bir hakikat gibi kabul olqnmuştur. 

S~sli filimler ölecek mi? Bu suale Amerikan sinema serma

yedarlarından en büyükleri cevap vermekte, ileri sürülen iddia
lan reddederek «H yır!» demektedirler. 

Onl rı dinliyelim: 

«- Sessiz filimlerin öleceği iddiası etrafında kopanlan gü

rültü, yaygaradan ibarettir! Cemahiri Müttehide hudutları da

hilinde 20,000 sinemaden ancak 3,000 tanesi sesli filim 

gösterdiği bir günde bu yaygaraya inanmak safdillik olur. Biz 

sessiz filim yapmaktan hiç bir zaman vazgeçmiyeceğiz! » 

Il syada ilk sesli 
filim yapılıyor 

Rusyada ilk sesli filim yakında çevrilecektir. Bunun ismi 
«Ateş» tir. 

Eser 1928 senesinde kendisinden pek ziyade bahsedilmiş 
olan mad m Lapşina namındaki mualllimenın sergüzeştlerile 
intiharını hikaye etmektedir. 

Sine na yı zlarn n 
• 

al< i {l isimle i 
Sinema yıldızlarından birçoğunun bugün taşıdıktan isimler 

müstear isimlerdir. Bazı yıldızların hakiki isimlerini aşagıya 
yazıyoruz: Nai Murrey: Mari Korenig, Pola Negri: Apolinc 
Çalupez, Betti Blayt: Elizebet Sluder, Alis Terri: Alis Tofe 

Meri Pikfort: Cladis Smit, Kolin Mur: Katlin Morison, Mari 
astor: Lusi Danzler, Con Kravfort: Lusi le Sur, Billi Dov: 
Lilyan Boni, Vircine V alli: Vicina Holmes. 

Erkek san'atkarlar arasınd da müstear isimliler çoktur. 
Rişart diksin asıl ismi Emest Brimerdir. Rikardo Kartes ve 
Ramon Nuvaro hakikatte Cak Kren ve Rnmon Sananigos 
iıimlcrinl ta§ımaktadırlar. 

l i·a11sızlann ıneşlıur 
aktön'i 11oris ı 

1Övalv<> 
Porise dônnu'iştiir. Bir 
a}· sonra o·e11e Anzeri-

~ r. 
lı. rı) ·n gidecekti. 

"° Jütlant muharebei bahriye
isni luknyc eden «Denizlerin ki

ni» isimli filim Nivyorkta gös

terilmeğe başlanmışbr. Bu filim 

İngiltere ve Almanya ordu ve 
donanmalarının iştiraklerilc ya-

pılmışbr. Nils Aster burada 
bir Alman bahriye mülbimi 
rolünde görünmektedir . 

o 

Gürcüstanın miıkemmel 
bir sinema şirketi vardır. 600 
bin ruble sermayesi ol n bu 
şırket memleket hudutları da
hılinde 22 sinema snlonuna 
sahiptir. Goskinprom ismini 
taşıyan şirket geçen 1928-19~9 
c;enesinde 20 filim imai etm ş 
barıçten de 20 ecn bi fi imi 

getirtmiştir. d 
Geçen sene Gt:rcüstan a 

hilinde gösterilen filimler ~un
lard n ve di ~er Rus fabrık -
Jannın yaptıkları. k~r~elelerdc~ 
ibarettir. Şirketın ılt• kıyın tlı 

h · dır Bunlar n vazıı sa nesı var · 
biri M. 1\ rajanaf d'ğeri de 

M Çengulayndır. . . 0

Şirketin bütün filimlerını bu 
'k' ' t adamı aralarında ı ı sana 
paylaşmaktadırlar. 

. 
(~eki /\. op..·an y·erzı 

bir ji'lin1i1ufr 

1f p(,·hur sahne (•a;:;u esil H. f)ÖıniL '·})inanzit,, 
~ b fi'/' . is indi sesli ji'lirnini bitinniştir. llcsiın u ı 1111111 

1uı:J1I çelıildi~ini göst<>riyor. 
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'' / l /, ~ /ı '/. l/c 

h.u•ı.rhaı: Üııll'r · stan
lıııh:ıı ıarıınl,Ja !Ji'ı fpı·i

l••n ipslzlPriıı<lt>rnli. l\iıııe 
ras ı••lst> sııılaıı Jıir halıı -
nP ilP <1 Çmııar )> ı;ıl,arır; 

tl'pPsl n1 ıı ta J;aıı h<'yııi

nc sı<:ı·:ıılı ,ıııyılı ı.aı·'::'ısııı
dııl.iıı;ıı anasıııthıı, kız 

kardı'. intll'n lıa~;ln-a r ali . . . 
cettiııl · · t•ılıulıııı ,.<' yı•ıli 

sllsilPsiııl lıPııwıı or:wık!a 

kala ylayı ,.Prird i. 
Jlpf'l,P-; oıııın dilinin 

şerrlıulı•n el'aman cleınh
ll. Baha lilll')Ull atımı 

mesaf Pıh•n oüııı(•sl !JÜrü
ııüneP ahali bııeak Iıııeak 
l•aı;ışıı·dı. 

. * ln"anların talı ali <'iddPn 
ınuaııımadır. 

c>lırm nı i Y<'lslz 
l!azan <'il 
h!r hadise 

insanın lı-ıyalını im.im lıir 
yola siirlikl<'r. 

l\iifurhaz ümrr için de 
höyl<' olmıı:ilu.J\ıırt<;ık rü
yalarla !Jeı:t•n Jıir {J('C('• 

nin sahahııula yalai'jında 
do(jrıılıır tloıJrıılıııaz J,at'i 
bir lrnı·ar verdi: Derviş 
olmak! 

il iç hiiyle kaşa rh l\iil
lıan h<'ylndPn ıh•r,·i~ olur 
mu, dlyecPksiniz. \ ızıı· 

vızır olur; hem de kırk 
yıllık tarikat erbabına 

taş çıkaran cinsinden •.. 
Kararını verir vermez 

Ömer solu!ju ınalıallesln
deld t<'ld•ede aldı. DoıJ
ruca, ş<'yhln önüne koşup 
eteklerine sarıldı. Ellerlııl 
şapır şapır öıımlye haşla

dı. 
!}<'ylı Veysi Ef. bu bol 

pıu:alı, yunnırla ökçeli ve 
purı:em !eri daı)mık df'li
kanhya hayr<'lle bakıyor; 
onun hu lıarf'ketlndcn 

hiç bir !i<'Y anlamıyordu: 
- Hayır ola evlfıl? .. 
- Aman şeyhim, him-

met sPnılıııı ... 
- 1 (' {Jlhi'! .. 
Dnllkaıılı nll'seleyl an

latı ı: 
- ilana ııdlle sanlle l\ii

fürhaz Üıncr dcrl<'r ... 
• Hı•di -. Anamdan doğ
duın do\j:ılı küfrc>dPriın. 
diin rüyamda ak sakallı 

bir ııir oüriindü; ÜÇ kere 
arkamı sıvnzladı; <ı şimdi
ye katlar ,)it iğin küfürle
re n<'d,ınwt {J('tir. \'arından 
tezi yok tekkeye uirlp 
dervl!j ol! » Dedi. Aman 
şeyhim, lwnl mürllli?Je 
kabul <•l. .• Hiç bir işe ya
ramazsam mııydanı ıln mı 
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si! il ii I'<' 1 iH' ili'! ... 
ilıtirar !il'Ylı niizlPri ya

ı·ı k,ıp:ılı ıliııliyor; derin 
hir ılfı~fııwı•yt' dalını~ !Jiİ• 

Yerine ve mem
leketi11e .. gore 

değz.şiyor 
riiııü~·ıwdu. l\ilıayl'l de- Fasist idarcsı Jtalyada ikti-
ıli ki: d ar mevkiine geldikten sonra, 

- l'ı-ki :ıına, hunun i- umumi sayi tanzim etmek için 
ı·in lıiı· şart \'ıır... yeni bir takım kanunlar koy-

lhıynrıııı ~ı·ylıiııı.... du.Bunların içinde miinlıasııan 
- Ünırüıı 014!111\<:a a{j- erkek!eri hedef ittihaz edcn-

zıım ldifür nlıııı) . <'<tlisın. !er buluduğıı gibi y:ı!nız ka-
UPlikaulı sol oı ııızuıı:ı dm!ara ait olanlar da vardır. 

eıJer<'k elini nü:fsüm• has• Mesela, kadınları, umumi 
tı: yerlerde, alenen cıgara içmek-

- Benılen <'yva 1 ı atı! ten meneden kanun bu ka-
- f)pdi - falrnt S<'ll !Jl'I de bildendir. 
iıu kopaswa dili' meram İtalyadıı, aleni surette sigara 

1 1 1 1 • 1 • ı içen bir kadın için ağır nakti arı at... Jar ur tor ıa ı e 
aıJzııııı 51111 sıkı hafjlasa- ' cezalar vardır. Geçen gün, 

Venedikte, bir gazinoda siga-
nız ... · b' 1 b k 

ı;eylı Ef, h11rifı:e nülüın-
ra ıçen ır matmaze , u a-
nun mucibince lSuO liret, bi-

siyerelı ha~ıııı salladı: zim paramızla elli lira kadar 
- llııı•t-t yok ... Ben Sil• bir cezaya çarptırılmıştır. 

na lılr halda v<•ririııı; dl- Eğer bu dilber matmazelin 
linin üst iiııc korsun: Hak- hareketi tekerrür ederse, hap-
la orada durdukça J.:üfrc- si bile boylaması mümkün 
dC'lıH'zsln... imiş. 
ımyıe süylly('rek hırka- -y-. -:-na-ş·r-ıy-at _____ _ 

sının cehlııılen bir kuru 
balda çıkardı. Okuyup ür- Oğuz devri hikayeleri 
lerlllil<'n sonra ıııiiharek On iki kitap halinde arka-
tükürüyü ile ıslatarak ü- daşımız Aptullah Ziya ve Mu-
m<'rin aj)zına y<'rleşllrıll. allim Tahsin Demiray beyler 

lf tarafından yeni dile çevrilmiş-
Şeylı -Veysi ı~r. ile mü- tir. Bunlardan KARA ÇOBAN 

rldl derviş ümer uzak ve KANTURALI bol resimler-
bir yere da,·cte gidiyor- le çıktı. 

Voyvo lardı. Yolda yağmur hafif 
hafif ı;is<'lem iye başladı. 
Şeyh ranınılaldne dedi 

ki: 
- Keşkl Ş<'msiyeyl al

saydık... nenlm içime 
mahlm oldu: Dugün su
cuk gibi ıslanacağız .... 

- ~<'ker de{jolliz ya ı•rl
ye<'el•, şl'ylılm ... 
acş on adım daha yü

rüılüler. Dlrılenhire şld
dol il lıir lodos rüznftrı 

e-;mlye haşladı. YaiJınur 

sıklaştı. Hlraz sonra da 
bardaktan huşanırcasına 

ya!jmıya ba~laılı. 

!jı•yh Er. ile ıniiridi a· 
flınılarıııı sıklaştırdılar. 

.llalıalle r.rasına sapmış
lardı. 

Ihı sıraıla lrnfesforden 
hirl acele ac<'le vuruldu. 
iı;<•riılen nazenin bir ka
dın sesi işitildi: 

- l\uzum !i<'Yh Er. hl
razı.~ık durur musunuz? 

Ourdular. ihtimal ki 
mühim bir şey soracak, 
diyorlardı. l'a!jmurun al
tında bir hayli h<'kle<lller. 
Sular kavuklarının kena-

Muharriri: ı"'foris Löblan 

Bu isimli mizah gazetesi 
intişara başlamıştır. 

rıııdaıı ve paçalarından 

şarıl şarıl akmıya başla

mıştı. Görünürde ldmse
nln çılmca!Jı yoktu. Kapı
yı <:aldılar: 

- Yalın, bizi niçin hek
letlyorsuııuz'f Hir şey mi 
soracal,sınız'! Yoksa hirl-
11(~ mi lıenzl'ltlniz'! 

Hu aralık hanım tekrar 
penc<'reye {JPldl: 

- <;ok rica f'd(•rim, 
- defli - h'ıtfl'n biraz da-
ha bel\l('yiniz ••. 
Yarım saat ılalıa lwk

lı>•lilPr. \'aıJnııır, hu P>ı• 

naıla, llil•IPriıw k::dar 
oeı;ıııiş; ikisini de ı-.uya 

düşmüş far<'ye çevirmi!jti. 
!jl'yh Ef. mülenııuliy(•n 

ha~ıııı sallayıp Iiilıavle çe
kiyor; müridi d<' l•endl
slnl taklit c>diyorılu. 

Herk(•n hanım ıwnc>erc
de oüzüklü. Süzüliiıı kı

rıtarak: 

Bu lmda hf'klf'di?Jlnl-
zıı te!j<'kkiir Pıl<'rim ... 

Asri Korsan 
minde bir kız ılc Bonılas '" l.uJo
vik otJı iki cürüm şcrikinı görıdr.rıni~ 
olduğunu anlar, fakat hunları tuta
maz; aradan zaman geçer, Ellcn-Rok 
bir gün "lİ(İlya ndJ-'ında N<ıtnli İle_• 

lıirlikte bulunurkt>n hu Pa ... L.:ırı•lla:ra 
rast grlir, onu nıahan•tl<> i~ticvap 

eder ''" anlar ki k11. hu çetede 
!<itrf ı.;ett:nin rei~ı olan Jcrikoyu 
görınek için lıulunmakta<lır; ':iinkü 
Jcriko bir gün hur<.ıya gı•lıni~, Pa~& 

karnllaııın kız kardl'Şİ Lötiıyayı glir
ınüş, hc.::yeuıniş, Bonifasın Vl' Zc.ıfi

ros j .. minde bir rumun ,·asılaı-;ı ile 
ka('ırtnu~, oıı beş gün ~onra deli o
larak İode etmiştır. Sicilynda bulun. 
duklan •ırada 'atali ile Elim, avni 
zaınan<la k1n.u habngının giineı \•tır· 

ınrısından değil, fakat bir ciııayetc 

kurlıan giderek ölıliikdüğünü do 
anlıyorlar. l laydut Jcrikonıın hir 
maılll yonu vardır, bu ınadalyonu 

çete ı·.: a<lıııdan Ahmet isnııııJ<" ı bi 
'!'ürk ~·.almı~1 ~l111ol~ene s.ıtn111; _!e
rik.o i~ten h:ı herdar olu nen Bonif.ıs 

il<~ Zatirosu ıu::.Jalyonun ıstirdadıaa 

meıuur ımiş, hunlar adamcaga.zı 
!arda, güıış alıınıla uyur bulunca 
b"'iıı111Jn şenı•iyeyi çekerek tılümii
ne scLcp olnıuılar, fakat i\hııolsen 

madalyonu posta ile Pariste bulunan 
kızına göndermiş olduğu için hay
dudun eınrini ifa ~dememişler, şim

di anlaşılıyor ki Niste, l\lirador köş
küııe lı0cıım <'dilmesi de hep bu 
nıad:ıiy,~nu İhtirdat arzusundan ileri 
Arlıı e 1 tedıı. Ellvn elycvm kızın e
linılı• bulunan ınedalyonna bnkıyor, 

bir fevkalidellk gurmiyor, fakat bu 
madalyonu başka hiı '··r<l JP e:iir-

Beklenilen telaki 
Korsan reisi gelmedi~i 
için tahakkuk etmemişti 
Şimdiye kadar dercedilen 

lıısımların hiillisası: 
!:;iark limanlancdaıı ı>:clcn bir pos. 

ta 'apuııınun kaptJnı Nis sahili rin
der gcc rken d;ılgalann ıizcrinde 

bn}ı· dan \ahım surette ıarolı bir 
adam l!t,rür. g~ınisine alarak ~larsil-
) :ı~ ötil ur. hast.ıney~ yotır:r, bu 
ad f.lao:h hir tc<lal idt:n sonra e)·i-
leşır. lakaı lıaşına yedıın dar~c o
kada ı agırdır ki lıır •ürlı1 n1lzİ:ini 

1 atır'•\aıııaz. Pa magınıb kal;ın yü-
~:arok hcdeL il tıearete giri

, ıı olur ve buh.nıl~gu yerın 
isnıırıc ınuzaf olaruk c Ellen - Rok » 

adı .tında ,a,anııya haşlar, fJ.kat 
ru lll ı. rınd sokı kta hır ı;ıcnç kıza 

•" ı '• 1 r, .ıktı'r , nu gı nnüş oldıı
ğunı . n: ncd r, yıl ız nerede ,;ör· 
ıtıÜ L r hntır J\. maz. Bir de~a runu 
lıuınf,ı~ır c hclk: l. nı.Ji ının mazısini 
de hntır!ı)Jcıktır ht. kı ın adı Na
tali Manol ı ndır. şcl:ı: haricinde Mi
rador ko küncl" otı1:nı:1kı~c'ır, bnlı:ı 1 

ıkı sı·ne <'vrl Siril) ada güneş vurma· 
'ından öhnüşıiir, annrsi de yoktur, 
zruı,>in olduğu içın müreffeh lıir ha
yat geçirmektedir, işlerine Forvil i•
ınindu çnk hadit lıir adnrrı hakmak
taJır; bu iki rrıH: yckdjğ:rrinc nişanlı 

gihidirler; fakat aralarında henüz kat'I 
söz taati cdilmemi~tir. Ellrıı . Rok 
köşkte Nataliyi ıiprcte gittiği za. 
nınıı orada hu 1-'orvilrlcn ha~ka kızın 
uzaktan akra a.ıı olan ~taksim ismio
de bir gence 'e köıktr mi•afir olan 
hanriyet ve Janin isminde iki hem
şireye rast gelir. Nataliye kcndi•ini 
tnıııyıp tııııunndıgıııı sorar, menfi cc
' ap alır, o gcc• köşk Lir lıırnz çe
trslnin hücunHıııa uğrar; fokat Ellen
Rokun saycsıııdc kurtulur, köşkte 
para ye müce\ her olmndıgı mah"ını. 
dur; o halde hücuma uğramn~ının 
sel1elıi nedir? Ellrn - Rok hücumu 
Jariko i•minde hir haydudun yaptır-

• dıgıııı ,.,. bu haydudun daha eve! 

1 
me\'kıi keşfiçin kö,hil Pa•karella is-

~ 1~ !VJ1 ı <~ize ... ") 
Bakire ana cocu-

' 
ğuna bu ismi 

verdi 
Geçenlcr:ıe gat ;p bir had ise 

oldu: bir genç kız, istintak 
d::iresine müracaat etti. Ken
dlsir.i hamile bırakan bir zat· 
tan şikayet ediyordu. işin ga
ribi şuradadır ki bu hanım 

muayene edildiği zaman gebe 
olduğu filvaki tebeyyün etti. 
Gene ayni zamanda tebeyyün 
eden hakikat, bu kızın bakire 
olduğu merkezinde idi. 

Mahkeme marifeti ile has~:ı

neye yatırılan bu hanım dün 
doğurmu~, çocuğun ismi Mu
cize konmuştur. 

Bu garip davanın muhake
me safhası henüz bitmemiştir. 

Y apıimıya baş
lanan mektepler 

Geçenlerde Vilayet 22 mek
tep binasının inşasını ihale 
etmişti. Bunlardan 6 ısının in
şaatına başlanmıştır. Diğerle
ri de yakında başlıyacaktır. 

Kadınlörın Y alo
Vft tenezzühü 
Kadınlar birliği gelecek cu

ma günü için Yalovaya bir 
deniz tenezzühü tertip etmiş 
ve vilayetten müsaadesini al
mıştır. 

- deıli - arlık {Jidin! 
Şeyh Ef. ile müridi lıhl

del ve hayretle avm::ları
nı ~•t:arttl{: 

- Canım lııınım, - de
dil<'J• - üyl<'yse hizl şim
diye kada lıcldelnıekten 

muradınız ney<ll'l 
- Sizi held<'tmı>kten 

muraılım, hir l•ulıı<:lrnın 

varılı; vunıurlaya olurla
cnlıtıııı. Ge(;enlerd<' birisi, 
lanııJıın altına yıımıırta 

kork(•n l;anılduya hakılsa 
piliı:lı•r t<•pt-li n' <:akşırlı 
ı;ık:ır diye siiylemişli de 
slzi oıııın l<:in durılur
dııııı. Siz hPld<'rlH•n yu
mıırlaları kuluçkaya koy
dum ... 
Kadının i~ledl!li p<'k 

aşil\ilr. !:i<'ylı lff. müridi· 
ne <liiıwrek: 

- Uaksana d<'rvis Ü, '• 
nıer, - dedi - sırası !J<'lıll: 
İşte şimdi çıkar a(Jzından 
baklayı! 

Celale/tin Ekrem 

ıııilş olJu~uııu haudı\or, Lıi..al nı·
rı.:<le? bir - türlü lnılı;nııyor. Parise 
ılöniiyorlar. 0rada Forvil, Elleni kı•
kannıağa Jıeşlıyor, izdivaç için kı:ı:ı 

t:.ızvil... ,·ıliyor Ye nilıay4•t bir bahane 
ılt! hıha,ıtt bo~ hir ~\·t• t.1Jtiirr1eK 

ıulaµa düşul'tnı·k i~ıiynr, fal.at 11:111.."n 
knr~ıı-ırut çik:ırnk kızı kurt arı ,-nr ,.ı.! 

nnlatıyor ki Forvilden ~üphrİt•nrniş, 
onu Mak<im ile lıirlikte takip etmiş 
, ı· 1 on· ilin nıii,yö Manol<en ölcliik
ten -ıonra kı11nın krndisiııe t•ınaru•t 

rttiAi ıicaretlı:ıncyl so~·duğuııu '"'" 
bir kaçakçı merk"" halin<' ~ı·tinli
ğini :ınlıını 1 ve ı~ap t>dt·n Jt·lillı·ri 
ılı• hulmu~tur. !\lnkeinı bır do"iyn 
halin» gNirdiği hu ,;ısikol.ırı For
,.jlin ilııündc.:: genç kııa okumakta, 
Fnrvıl i ;: işin aı;ık olrn:ı--ına r3gn11·n 
ink:\r ctmrkıf'dir, \lannıa!İ i~ bıııHlan 

ihare-t fle~ı 1 ılır. Forvilin eYrakı ara
sında bir ııırltup lıulunınıı~tur, hıı 

ıntktulıu Forvılın Boni.f:.ıı;a 'uzılıi!ı 

ve ondan kendisini J -riko ilo giinii
twnıcsini iste•li;ı anlaşılnınktadır. 

Jtak t rorvil hunu dıı ink.1r ctli,·ı)r. 

;llaamafı genç k17 Jcrıkonıııı . 'apoli· 
de bulunduğu sırada oran Forvilin 
de g ldigini hattriıyor: 

Şiıııclı lıık:lrenın mabadini takip 
edebilirsiniz. 

* Ellen - Rok bu sualden ve 
bu cavaptan bir netice 
çıkardı: 

- Ala, diğer taraftan bi
zim yaptığımız tahkikat ta 
"ör-f .. ,.d i ld 1 eriko ayni ııaman-

an çocuk istiy r. 
Iakaf çocuğu olmıyo:ı:muş, Bıııduğu çocuğıı resm;ı0n 
evl&t ed·nmiye de )'itŞ" miisait değil. İslediği olmadı 

Hukuk mahkemesi huzuruna 
çıkan hanım başına ince, yaz
ma bir yemeni örtmüştü. İri 
güllerle süslü bir yemeni .... 
Sırtında mor bir yeldirme 
vardı. 

- Nedir davan, anlat ba
kalım, hanım! 

- Kimsecikle alacağım, ve
receğim yok. Ne kocamdan 
nafaka istiyorum, ne de 
hani bizi ayırasınız diye gel
dim. 

- İstemediğin şeyleri an
latma da istediğini anlat 
hele! 

Anlatacağım, ona da 
sıra geldi şımdi. Bakın, paşıı
cığım, benim bir kocam var. 

- Neci? 
- Ne olursa alır satar! 
- Öyle her şey alınıp sa-

tılmaz! · 
- Benim dt: her şey dedi

gım hani söz misali. Yoksa 
o da Tavuk, horoz, kaz, ör
dek, hindi, kuzu falandan 
haıka bir şey alıp satmaz. 

- Bu da kafi zaten değil 
mi ya. Y l'-r yüzünde ne kakar 
ehil ve ya gayri elııli hayvan 
varsa ~lıp satacak değila! 

- Oyle, Paşacıtım. Bu 
alımsatım da bizi bolbol ge
çindiriyor doğrusu. Hani 
soframızdan çorba eksik ol
mıyor. 

- Ali. Fakat sen gene 
maksadını anlatmadın 1 

- Anlatıyorum, paşacığım. 
Bizim her şeyimiz var ama 
aramızda bir şey gene eksik. 

- Nedir o? 
- Çocuk! 
Hanım elini göğsüne koy

du: 
- Ben de çocuk istiyorum, 

kocam da. Ana, baba ikimiz 
de evlat istiyoruz. Ama bir 
türlll olmıyor çocuğulll".ız! 

- Sonra? 
- Sonrası ben de bir baş-

kasının çocuğunu buldum. 
- Nerede buldun. Sokaia 

mı atmışlardı? 
Atmamışlar, paşacığım, 

ama atılmıı ıribi bir şey za
vallı. Kimsesiz bir kızcağız. 
Ben aldım, bağrıma bastım. 
Giydirdim, kuşattım, yedir
dim, içirdim... Öyle besle-

da Napoliye gelmiş ve müsyü 
Manolsenin etrafında dolaı
mıştır. 

Unutmıyalım ki bundan bir 
hafta sonra müsyü Manolsen 
palermoya gitmiş, iki hafta 
sonra da öldörülmüştür! 

F orvil bu defa isyan etti ve 
o kadar ani bir suretteki sa
mimiyyetinden şüphe edile
mezdi: 

- İşte bu olmaz, diye ba
ğırıyordu, hen bu işin içinde 
değildim , Manolsen hürmet 
ettiği bir zattı, sonra da bana 
Natalinin elinin vadetmişti , 
binaenaleyh böyle feci bir 
fikir hatınmdan geçemezdi . 

- Fakat velıayi meydan
dadır! 

- Olabilir, fakat bu vakayi 
hakikate muvafık değildir , 
bakınız, işte itiraf ediyorum bir 
aralık Jerilıo ile karşılaşm:ığı 
düşünmüştü, fakat bu tasavvur 
biç bir zaman tahakkuk et
medi. 

- Neden? 
- Çünkü Jeriko randevuya 

gelmedi. 
Fakat sen onu tanıyor-

dun. 
Hayır onu tanımadığım 

gibi Bonifası da tanımıyordum, 

ç 

ı uıın ki! 
- Zaten kocan da hindi

lere. kazlara malik ... 
- Tabii. Ona hunların en 

iyi taraflanndan ayırdım, ken
di elceğizimle pişirdim, yedir
dim! 

- Peki, buraya niçin gel
din? 

- Bu çocuğa bu kadar 
emek verdim. Şimdi evlat 
edinmek istiyorum. Hani şöyle 
pullu, mühürlü hoccetl 

Reis, önünd ki evrakı karış
tırarak sordu: 

- Hanını, k ç yaşıadasın? 
- Ben mi? Eh, şöyle yirmi 

beşinde varım! 

- İyi düşün, daha fazfa 
değil misin? 

·- Eh, hadi otuzunda ola
yım! 

- Oaha fazla değilsin,. ... 
Muhakkak mı? 

- A, daha yukan çıkamam 
doğrusu. İşte en son otuz! 

- Kafi, icabı müzakere o-
lundu. 
Hanım mübaşire sordu : 
- İstediiim oldu mu? 
- Dinle, Hanım. Karar teb-

liğ ediyorlar! 
Ve karar bildirildi. Hanım, 

otuz yaşında olduğunu söyli
yordu. Halbuki kanunen biri
sini evlat edinmesi için kırk 
yaşında olması lazımdı. Resmi 
muamelenin, tescil muamelesi
nin yapılması için Hanım, da
ha on sene bekliyecekti. 

Hanım, çıkarken etrafenda
kilere ıöyle d;yordu: 

-On yaş bUyUk mü olmalı 
idim acaba? Bilmem ki, insan 
kocamak ta istemiyor pek. 
Hem bu işin olmasını istiyo
rum, hem de genç kalmak! 

Plajda 
( Dördüncii sahifeden mabat ) 

- Görsünler.. Haydi kaşı 
canım. 

Hasip bey naçar kalarak 
elini Nerimanın arkasına so
kar .. 

- Daha iyi kaşı., Aşağıya. 
Daha aşağıya, of canım, za
ten senin elinden hiç bir iyi 
iş gelmez. 

- Elimden gelmediği halde 
kesemden geldiği için. 

bu berikini iık defa oiarak 
Mirador köşkünde çalgıcı 
Kıyafetinde gördüm. O za
manda Jerıkonun şeriki cür- . 
mü olduğuııu bilmiyordum, 
Jeriko ile müşte~ek işler do
layısi ile münasebete giriş· 
miştim· 

Ellen-Rok: 
- Pek ala, Jeriko ile kar

şılaşmanızın Müıyü Manolse
nin hayatına kastetmek mak
sadlle olmadığına inanmak 
ist~rim, fakat şimdi bu müla
katın neden arzu edildiğini 
öğrenmek lazım, o zaman 
müsyü Manolscnin yanında bir 
torba mücevher vardı, bu tor· 
bayı matmazel manolsen alıp 
parise getirecekti. Jı:riko bu 
torbaya göz dikmiş olmasın? 

F orvil cevap vermedi, bit 
cinayet ilhamının yanında bir 
!lirkat teşebbüsü şüphesinİ1' 
ne ehemmiyeti olabilirdi, o 
birinci ihtimali ortadan kald r" 
mıştı, ikincisi ise eheır.n yet 
vermiyordu. 

Mülakat bitmişti. O, muı;• 
kat ki Paristc başlamış, devli' 
mı biızat F orvHin izhar ettiği 
arzu üzerine buraya ka!mıştlt 
Ellen-Rok neticeyi tebliğ cttiı 

r Bitmedi) 



13 Eylül 

Sende artı ırla ma .. 
Olan o ş, açan kaç-

mış, ötesini onra 
düşünürüz. 

- 111 Muharriri: M. Turh 
Geçen g6nlerin hulAsası 

Jlir genç kız ki zıfof n C\ lt·ııme 

halimde aldı, ıatlı 'C' hayali likır
lerle doludur; Onu, ilk geccdeıı iti
lınren abu bir ) üz karşılar 'e b{ k
Jediği tntlı nth uz.işler )Wİnc hnşin 
lıir el tırmnlnrı;n, ne ticrin inki~arn 
uğrnr? < Deli :t ıcfrıknmızın :knhrn
ııınııı dır az haııım ıştc bü) le elim 
hır ınlmara ugraımş bcdlıahtlnrdnn
dır. Vnk'a Tokat civannda kısmen 
hnrpten evel, kı men de harp içındc 
cereyan eder. nıçnrc kadın kötü bir 
itiyat nPtİc~i. ı:;rnçliğinde uçan bir 
çapkın olnn koca~ı Nihadın türlü 
ıiıuı 'Hık'alnpna şnhit olmuş, bu ih
rnalin elemıle aşk ihtİ) acını görüm
cderile O)rın,:mık tatmı)a çalışmış, 
pihayet günün birinde mahalJesine 
Komşu gelen Biknıet adlı genç bir 
dişçiye gönül vermiştir. 

Her nameşru mOnnsebct gibi, hu 
dn, lıir curmü meşhuda mfmccr 
olmuş, Şehnaz, beraber Lus:ıldığı 
dostu ilC' lıirlikte e'ini terke icbar 
edilmiştir. hl..nt vefam: çıkan dişçi, 
genç kadını sokak ortasında hırak
nııştır. 

· K.ocası Nihntln oğlıı Muznffcr köy
dedırlcr. Acele bir mektuh da,·ctile 
Tokada döndükleri uıman, facı&) ı 
ôğ"rcııİ) or \·e ) ıldırımla yurulımışa 
dönuyorlar. Mw.afferin r.on feryadı: 

1' - VBy ana, rezil nna! sayhat:ıdır. 
'ilıadın hali ıse c;o'k durgundur. 

Onu görenler, ndcı.a hu folaketle 
nlakııdar olınadığını zannedecek ka
dıır tıakirı bulmaktadırlar. Halbuki o, 
ıınınu unun intıkamını nasıl alnbile
ctpfü dair ıilıııC'll vt.ın tcrtibı ile 
ııırşf>'lıldur. 

)f 

Bab sındnn eve) Muzaffer, 
feryadı kopardı: 

- Anam mı kaçb, nereye 
haçtı? 

- Bir lstanbul çocuğu :ile 
oynaştı. Onun yanma savuştu. 
Aoam, sıkmtısından yatağa 
diiştü, kardeşim boğaz oldu, 
henim de eyler, tutar yerim 
kalmadı, ölü gibiyim. 
Şimdi Muzaffer de ağlıyor

du. Ana ının kötU kadın olup 
evden kaçması, henüz on dört 
~aşı~da bulunan çocuğun asabı 
üzennde derin bir te ir ika 
~mişti. «Vay ana, rezil ana» 
ıye bar bar bağırarak ve acı 

acı hıçhrarak mebzul göz 
ya l~rı dökUyordu. 

Nıhat efendinin gözleri do-
nuklanmış h . ' çe resı sararmış 
ve ?u~akJarma bir titreme 
geJmıştı. Elinde tuttuw h 
b · gu ey-
eyı . yere koymayı taakkul 

edemıyerek mephut 
huş eşigw in Ü t•· d ve met
F el Ak 5 un e duruyordu. 

k
. a et muhbiri l.ız, yüzünde-
ı ıslak izi · l' · . ı k erı e •nın tersıle si-
ere ve sık sık bumunu çe-

kerelc matemi eninine güfteler 
sıralamakta dtvam ediyordu : 

- Aslan gibi erini dü
~ün medi. Nur topu gibi 
glunu düşünmedi, yirmi yıl-
lık evini, barlnnı düşünemedi. 
Bir piçin ardına takıldı , gitti. 
Ne oldısa bize oldu. O şimdi 
kendi hnvasında geziyor,gülüp 
oynıı ~r:. Biz inleyip sızlıyoruz. 
El yuzune çıkamayıp köşe ' 
bucak saklanıyoruz . Günah 
işHyen o , ceza çeken biz 1 
Keşki ölseydik de bu günleri 
görmeseydik. 

Nihat E. donuk gözlerini 
ağlıyan oğlunun çehresine 
dikti. Hadit olmaktan ziyde 
gamlı görünen bir sesle : 

-Erkek ağlamaz!-dedi-beni 
bir de sen kızdırma! 

Muzaffer, ta ruhundan ko
pan hazin bir nevhayı babası-
nın ıüzfn ır, Uı: 

An sı b.C. 
ço u um, b n 
lum as;l sm? 

o muş bir 
mda 

- K dm gibi ağlnm<ıktan 
bir şey çıkmaz.. Çamura dü
şen namusumuzu temizlemek 

lazım. Boş yere inleyip beni 
öfkelendirme. 

Ve sonra halazadesine emir 
verdi: 

- Sen de artık dırlama. 
Olan olmuş kaçan kaçmış. 
heybeyi al, odaya götür. 

Muzaffer de, kız da, için 
için hayret ediyorlardı. Namus 
için her şeyi göze alacağına 

kani bulunduk!an Nihat Ef. 
en bilyük namus faci ı kar
şı ında teheyyüç bile etme
mişti. Onun, her söz açıldıkça, 
namus için ölmekten ve öl
dürmekten bahsetmesi, haya• 
tm namustan ibaret olduğunu 
ve namussuz adamın ölmesi 
lazım geldiğini aşk ile, şevk 
ile söylemesi kuru bir göste
rişten mi ibaretti? Acaba o, 
mücrimi görmemekle ciirmün 
ağırlığını ve hele bu ağırlığın 
kendi haysiyetini sarstığını his 
mi etmiyordu? 

Muzaffer, elemli yüreğinin 
zehrinin ruhuna hazmettire et
tire bir köşeye çekilmiş, ba-
basını gösterdiği kayıtsızlığı 
-küskün küskiln- telive giriş
mişti. Halazade de, ayni hay
ret içinde alıklaşarak heybele-
ri omuzlamış ve ağlamaktan 
fariğ olmuştu. 

Nihat E, halasını gördükten, 
yol kıyafetini değiştirip bir de 
apdes aldıktan sonra evden 
çıktı. Kendisini kasabaya da-
vet etmi olan ihtiy r komşu
nun yanına gitti. Şehnazın, 
dişçi Hikmet efen diye kaçtı
ğım, halfı hanımın ibharile öğ
rendiğini söyliyen bu zat, tes-
liyetkar bir knç cümle arasın
da firari zevcenin aşıkı tara
fından da kabul edilmemesi 
üzerine babasının yanına ilti
ca ettiğini ve oradan dahi 
kovulduğunu söy)iyordu. 

Nihat E. bu izahatı dinle
ledikten sonra soluk çehre
sinde küçük bir işmizaz bile 
göstermeden sordu: 

- Babası kownca nereye 
gitti dersin? 

- Bilmem. Sen de bilmel 
«ila cehenneme» demeli, adı-
m bile anmamalı. Ancak 
şeriatm emri yerini bulsun 
diye bir boş kağıdı yazıp 
babası evine göndermeli: 

Nihat Ef. biraz düşündük
ten ve jki kere yutkunduktan 
sonra gene bir sualde bulun
du. Lakin bu soruş sırasında 
yüzü kızarmış , gözleri yere 
eğilmişti; bir cürüm işliyor
muş gibi mahçuptu: 

- Dişçi burada mı? 
- Elin namert piçi artık 

durur mu! Y apbğı edepsizli-
ğin bahalıya mal olacağını 
anladı. Basıldığı gecenin sa-
bahı savuştu. Ben bile yüzünü 
görüp tüküremedim. 

- Yurt değiştirip muhncir 
olacak değiln, muhakkak baş
ka bir sokağa taşınmışbr. 

- Onada bir 0 ili cehen
neme " deyip adını sanını 
anmamak gerek. Yerini, yur
dunu ne diye anlamak isti
yorsun? 

Nihadın ağzından boğuk 
bir " hiç 1 ,, düştü. Her şeyi 
nefyeden bu tek hecdi ke
lime, tarzı tefevvüh itibarile 
o kadar manidar idi ki ihti
yar komşu dayanamadı: 

- B1rader! -dedi- senin ya
şın kırk, benimki altmış! İki
miz de gençler gibi atılgan 
olmak, boş yere celaJlanmak 
yakışmaz. 1 arının yaptığı iş 
ağırdır, dayanmak zordur. 

[Bitmedi) 

Son a\ 
' ---'----

MahlUlAtı yakfiye 
müdüri · etinden: 

Bidayeti 
Niha eti 

ilan 
ilan 9-10-929 

afta [1] 
Çarşamba 

Kayme ti 
Lira kuruı 
1700 B hı Caferide Ahi çelebi mahallesinde Soğancılar 

275 

caddesinde 284 atik N. h fevkinde odalan mDşte
mil bir bap dlikkinın tamamı. 
H sköyde aptilsselim mahallesinde mezarlık soka
ğında 275 arşın mikdarında 9 N. ra ile mürakkam 
bir k1t'a tr&anın tamamı. 

112 SO Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Sultan çeş-

500 

840 

459 

mesi sokağında 225 aıım mikdannda 7 N. ra ile 
mür kkam arsanın i hisseıi. 
Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde Halit ağa 
sokağında atik 12 1'1. lı 300 arşın ikdannda bir 
lat' a arsanm 9 da 5 hissesi. 
Üsküdarda Seliimi Ali efendi mahallesinde kara
kolhane sokağında ve bir çab tahtında 64 ve 64 
mükerrer N. lı iki bap hanenin tamamı. 
Çarşuyukebirde çohacı hanı üst katında 50 arıın 
mikdannda 2 N. lı kagir odanın tamaf!lı. 

Bidayeti ilan [4-9-929] hafta ( 2 J=n=ih=a::=s)==-,e-ti-i=ıa=n-== 
[ 2-1(}-929] çarşanıba 

Kıymeti muhamminesi 
lb Kuru9 
262 . 60 Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde Selimpaşa 

yokuşunda kain 65 ~rşın mıktarında 23 Ho. ile 

3200 

875 

1200 

1123 

650 

= 

mürakkam arsanın tamamı. 
00 F eriköy mukaddema furun elyevm Bomonti soka

ğında 1600 arfın mıktannd 16-18 maklup No. lı 
arsanın tamamı. 

SO Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde Ca
mii şerif ve Kasap odaları sokağında 1751 arşın. 
mıktarında 14 No. lı arsanın tamamı. 

00 Trabyada Muradı bamfs mahallesinde Nikokli so
kağında 5 oda 2 sofa ve sair müştemif iitı havi 
67-21 No h hanenin tamamı. 

50 Cerra~paşada Cambaziye mahallesinde Koca Mos
tafapaşa caddesinde 46-48-52-54 maklup No. lı 
749 arşın arsanın tamamı. 

00 Sultan Bayazıtta Y ahnı kapan sokağında 5 No. lı 
Hatice usta kagir mektebi ankaz ve arsasının 
tamamı· 

Bidayeti ilan ( 28 - s - 929) haf t ( 3) 
Nihayeti ilan ( 25 - n - 9~9_) çarşam"'"b __ a~-== 

Kıymeti muhamminesi 
Lira 
2638 

Kuruş 

26 Feriköy Fransız mezarlığı caddesinde mükerrer 
22 ve maklfıp 21 numaralı 146 zira 27 parmak 
miktarında bulunan ve üzerinde ahara ait baraka· 
ları müştemii arsanın tnmartıı. 

130 

280 

Tarabyada dere içinde 38 nmaralı 130 arşın mik
tarında bulunan arsanın tamamı. 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa mahallesinde Narl
kspı caddesinde 50 mükerrer 50, 50, 50 numara
larla mürakkam 281 arşın miktannda buluan 
arsanın tamamı . 

3142 Üskdar Selimiye kışlası caddesinde 53 No. 754 

bir hissel. 
4354 

arşın miktarında bulunan fırın arsasının on ikide 

Kabntaşta Ömeravni mahallesi tramvay caddesi 
Harita No. nnmazgah arası 631 arşm . 2 

t3idayeti ilan 21-8-~ı:.m Hafta 4 Nihayeti ilan 
18-0-~ ı2çı (~n rşa 111 ba 

Kıymeti muhc m nenesi 
Lira Kuruş 

90 Üsküdarda Murat reis mahallesinde Çavuş dere 

725 

1988 

sokağında 177 atik 213 cedit No ile mürakkam 2 
odalı ahşap bir bap hanenin nısıf hissesi 
Kumkapıda kazani Sad~ mahaltesinde patrikane 
sokağında 7 No. ile mürakkam 4 oda bir sofadan 
ibaret maa bahçe ahşap hanenin tamamı 
Fındıklıda Fatma hatun mahalJesinde Gümüş suyu 
caddesinde 284 arşın mıktarında 47-46 maklfıp 
numaralı 

Balftdaki emlaki• mah1fıle dört hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıyme
tin yüz.de yedi buçuğu nisbetinde teminat olarak dördüncü haf
tanm ihale günü saat on .dörde kadar Çenberlitaşta lstanbul 
Evkaf müdiriyeti binasında mahlfılat kalemine müracaatlan. 

Mahtulati vakfiye 
müdiriyetinden : 

Kıymeti muhamminesi (6110) L. (305)5 zİ.ı'.a. 
Feriköyünde Feriköy caddesinde 25 No. ile murakkam ba

lada kiymeti muhammene ve miktan ziraı muharrer bahçe 
dört hafta müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konul
muştur. 

Talip olanlar kıymeti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey altçclerile tektif mektuplarım yevmi müzayede 
olan 25 eylül 929 çarşamba günU saat on dört buçuğa kadar 
lstanbul Evkaf müdüriyeti binasında müteşekkil idare encüme
ni riyasetine tevdi etı:r:eleri ilan olunur. 

MahlOatı a 

.... .,. ~~- •• .. ·- .. • - ..... f" • ... 

eyrl e al 
Merkez acentası : Galata 

kôJ>!O başında. Beyoğlu 2 J.62 
Şube acentQSı : Mahmudıye 

hanı ahında. lstanbul 2740 

İzmir sürat postası 
(ÇÜ-LCEMAL) vapuru 18 

eylül cuma 14, 30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve pazar 14,30 da lz-

' mirden hareketle pazartesi 
sabahı gelecektir Y apurda 
mükemmel bir orke!-itre ve 
cazbant mc\'cuttur. 

Antalya postası 
(ANAF.ARTA) vapuru 15 

~:ylül Pazar l o da Galata 
rıhtımından hareketle [ İzmir, 
Külluk, Bodrum, Rado., Fet 
biye, Fınike , Antalya ] ya 
gidecek ve dönüşte mezkftr 
İ<kelelcrle birlikte [ Dalyan , 
Marmaris, Sakız , Çanakkale , 
Gelibolu ] ya uğray~rak gele 
ccktir. 

.1Uunta1Jım Hartın postası 

Ercümendinur 
Pazartesi grır~;~~0 
her hafta munta1.aman Bartın 
hatuna azimet \'C avdet edecektir. 

Tafsilat için Eminonu nhum 
han 2 numaraya müracaat 
Telefon: 2684 

Sahife 1 

Lüks Karabiga 
postası 

Şefkat \apun.;nu J{ARABIGA 
posta hattına tahsis C\ lcdipımi~ 
den namını BiGA YE tebdil 
eyledik. Her pa.zartesi ve cuma 
günleri muntazaman saat ı 8 de 
Galata rıhtımından h,ırekctle 
Tci<irdağı , Mcrefte , ~ar~ô~ , 
Karabigaya 'c a' dcttc aynı .1s
kelelcre u~rayarak ğclcccktır • 
Birinci Ye ikinci c;ınıf Jrnmaralar
)a gm•erte ) okul:ınnın istiraha
tini temin edecek ) t rler 'ardır. 
Yoku ve ) uk için muracaat 
mahalleri Galata Çınili rıhtım 
han 2 _ K 1 N. telefon Beyoğlu 

5 7 3 ,.e ( :,tlata Bo fur han ı-K. 
telefon Bcvoğlu - 28 ı 4 yoku 
bileti Yapurda da kcc;ilir. 

Gmette 
fabrikaSl 
.müstah temininden 
\dokuz da dördü 
&ima vc:nı bıçaklan rnuaymı e4-
mtkut!ir.- g!Yrf munıaum1 btalu
Qıman bl~htr zaımn P 
edl1mtktcıi.ir. Bu ytızdcn Gillcrıc 
aıer vııklı fyt "'' olmanızı remin 
tdcr. • 
yoı. çıtmud2n cvv~l bir pak· ı 

cı alnıtn ızı dcrbataı ediıılz. 

...... 
........... 

O illette 

Leyli ve nehari 
ana sınıfı ili< 
ve tali kısımlar Kız ve 

erkek 
ı~.,e, ziati 1 Jisesi 
nı~·anyolu: Çifte Suraylar 

1 dır ll<a)ıl c k:ıbul 
Biltün ~ııııflnrı te~kıl cdılmiş tam de' r• 1 1 eb · 1 :ır 

1111
.,11r - " d n ıu nrı:.n a~ ~ ı krinr J9 Almı.1011 p7.ıırtbı gunun r 

o-- . J> p ı:cmbc gunkn saat 
Mürtıa:ı 1nınnnlnn Cumnrte . a1.artc ı, er 

ıo dnn 17 )C kadar 

~~~E§~S§ .. ~lııı Telefon: ist. 1995. 3496 

· h ne ve mik-ah d 1 - Harita No. balada kıymetı mu amme 
g m a A 4 - hafta müddetle ve 
tarı zirm muharrer namazgah arrası . r kı _ 
kapalı zarf usuliJe müzayedeye konulmuştur. Talı~ olanla a~
meti muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetmdes pey r ı -
çelerile teklif mektuplarını yevmi müuıyed~ ol~:da~ İste:n~ul 
929 çalşamba gilnil saat on dört buçuga • . _ 
Evkaf mUdüriyeti binasında milteşekkil idare enclimcnı nyase 

tine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Ma " ,.. 
uaı vakfiye 

müdiriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi Lira 25 

Üskiidarda Selami Ali efendi mahaHesinde Hamam s~ka
ğında 1 b No. ile mürakkam hanenin hnrabiyetine binaen an kazı , 
bir hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Talip olanlar kıy· 
meti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey abçe-

bn ·· ·· sant on eşe lerile beraber eylülün 18 inci çarşam -gunu k lemine 
kadar İstanbul evkaf müdüriyeti binasında mahlfıllit 8 

ınüracaatları. 

ah1ü at vak iye 
m ·· d·riyetin en: 

Kıymeti muhamminesf Lira 100 
d 8 fk 14 ce-

Edime kapusunda Hatice sultan mahallesin e a ı b. 
dit No. ile murakkam hanenin h·arabiyetine binaen en~~zı et

1
'
1
• 

T r tanlar HIYOl hafta müddetle müzayedt:ye konulmuştur. 3 ıp 0 k 1 'le 
. b . . ı· de pey a çe en mubammenenin yüzde yedı uçugu mspe m '.k dar 

~erab.er eylülün 18 mcı çarşamba günü sa~t _ on l .~~ri eline 
Istanbul evkaf müdüriyeti binasında mahlulat ınu u ) 

müracaatları. 

EvJ{af tını rrı 
nıüdiir iiğii1 den 

Kıymeti muhammenesi 10664 lira 

iye 
müdiriyet·nden: 

Kıymeti Lira Zira 5848 941 
Fabataşta Ömer Avni efe li rnab~ıı,,.,.·nde Tramvay güzer-

Galatada Kemankeş Karamustnpaşa mahallesinde atik ha~ 
cedit helvacı sokağinda 1,2,4,68, 10, 12 cedit 2 ila 14. nu~~ra. ı 
larla mürakkam tahtında beş adet dükk;m müştemıl .. c gır 
hnnenin dol uz. hisse itibarile sekiz hiss sı 4-9-929 tarıh n n 
itibaren yirmi sekiz gün müddetle ve k palı zarf l' ulile n t m
yedeye konulmuştur. Talip olnnlnr ha ii a i kıymeti .,ulı ll"C

nesinin yüzde yedi buçuğu nispetinde p y akçf si \ ya b kn 
kefaletnamesile teklif mel upJawıı yevmi ilı Je c' ıı '>-10 9 ~ 
çarşamba günü saat on dörde kadar f t ıbul Ldrnf .muc r} t~ 

ı binası dahilinde müteşekkil idare encüm ·ni rİ} as t 1nc t vdı 
etmeleri ilan olunur. 

I 
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OKSIMENTOL VELUiA Sl'>.BUNU en tıhl dı .. KEF'ALJIN 

VEREHLİLERC, 5/RACALILARA, VZY" 
VE l<C1'11K ZAYIFLIKLARINA, HA "'LE 
VE SÜT ViREN llADINLARA, ÇOClllflA• 
1111'1 8iİYÜl'fESİNE, KEHIK lftHIKllK~ 
RiNA, HASTALIKDAN llALKANL.ARA. 

. ':. DOKTORLARA SORUNUZ 
sAF T Ri kA&..$ 1 N 

WOMPRIME,KAfE.roz vr GRANÜL,! 

Günde 3 sdel yahot 3 lııff/J' 

Doktor A. kutiel 
Elektirlk maktneleriyle h<ISC!fu•~ · ·[u, irlrar 
dzrlrğl, pro!.ı.t. adereıı!<tidar, bcJ ~ ... 
1J11 cilt ve ıirengiyi ağrısız t<ıd•vf eder. 

ocuklara nnsıF. Karaköyd• 3Grekçl fırını sır"51ne• J~. 

Vatandaş yerli mallarını kullanmak 
memleket borcudur. Yalnız hakiki Radium 

tıraş bıçaklarını kullanınız. 
r 

~ --cc HAKİKİ 
~ 
·--
tı 
~ 
~4. 

-i 'RADiU 
Her yerde 1l(Q) adedi ~({)) ve 11 adedi (6) kuruş 

Üsküdar maJrnüdirliğinden: 
Semti Sokağı Cinsi No_ Kıymeti lira Mıktan zira 

Kandilli Kilise Aarsa 31 60 60 
Balada evsafı muharrer bir kıt'a arsa 21 gün müddetle satılmak üzere müzayedey~ vazedil· 

miştir. Taliplerin ", yedi buçuk pey akçelerile 26-9-929 tarihine müsadif perşembe günü !a ıt 
14 te Üsküdar kaza mecHsi idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

IEczacı we dişçi ın.e~tepller.i 
üdür ifı~tın e • o 

eı 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti celilesinden mevrut emir mucibince isimleri Ecza<ıı ve 
dişçi mektepleri müdürlüğüne bildirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 teşrioievel 
929 tarihinde başlanacaitı ilan olunur. 

Tütün inhisar idaresi umum 
müdürlüğünden: 

Ortaköyde Feriyede kain tütün Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin 
adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılacak müsabaka neticesinde kazanaıı a · kabul 
ediiecektir. Bu Müsabaka 5 Teşrinievel cumartesi günü Feriyede saat 2 de yapılacaktır. 
T a!iplerden aranacak evsaf şunlardır. 

1- Türk olmak. 
2- Yaşı oosekizden aşağı yirmibeşten yukarı olmamak 
3- Liiakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak (yani liselerin dokuzuncu sınıfına muvaffa)Qyetle 

geçmiş olmak.) 
4- Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak. . 
5- Alelitlak ağır cezaları müstelzem cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlarından dolayı 

mabküm olmamak. 
- (Mezkür hususat oufus tezkeresi, mektep şehadetnamesi, veya orta tahsili ikmal ettiğine dair 
maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, idarenin ilci doktoru tarafından verilmiş sıhhat 
raporu, mahalle veya karyesi ihtiyar hey'etinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak 
tahadetnamelerile tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 teşrioievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne istida ile 
mfaacaat etmeleri ve vesikalarını da beraber getirmeleri ilan olunur. 

l lalis A )'Valıl~ 
Ze} tin yağları ve sabunları ekstra ekstra zeytin 

okkası 95, ala sabunun okkası 65 kuruşa satılır. 

Toptan ve perakende 

Galata Mehmet Ali paşa 

İsmail Saracettio bey 

. :: .. 'fi~.ı·,_ .Y , ... , •• ,. ..... : ~: "'-~· • , 

dünyanın en maruf markası: 

Par:sio "A. KLAVERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri 
Beyoğlu N,, 437. 

HOVAGİMYAN 

üç AYDA BiÇKi VE DİKİŞ 
\IÜL'~!o\rC"'n ı, yüzlrı\: C ıııcıunlarınuı n1uvaffakıyetleri ve tçtiroai ha

attJ ilıraz ettiıh·ri n:f"\·ki dolu~·ısilc gurur hl~~cdec. En son ve en 
olay Fra11Hız usulü ile lıi..; dikiş bilrniycnlere 6 ayda, Biruz bilenlere 

; ayda, tıl\ ılet '" hcyaz ıaLınıları teforruaıiie mükemmelen öğretilir 
\ t: de, ır :101.urı<lu ~ı .. ~ırifçe nıusa<ldak şehadetname verilir. Yeni devir 
il) cvlülıle ""'''~·,,.·,ktır Talohe hydı cumadan maada her gün 

ı';~lj•cleıı .-.uııra ı...ı·a C'ılilnıt•ktı•tlir 

G"dikpa:;-a BalipJ~a yuku~unJa ,~ahraın A!'adoryan ecıanesı 

J CeJikpaıa Biçki ve Dikiş d<'rsleri 

t\laJ.uıh l\f)"·..:nn \.,a4loryan 

Musevi liseşi 
BEYOGLU KUMBAAACI 

SOKAK 1 
Sınıflar 16 eylül 92 da 

tekrar küşat edilecektir_ Kr
yıt muamelatına Cuma ve < u
martesindeo mada her gün 
devam olunmaktadır_ İkmal 
imtihanlarına yeni kayıt olu
nanların imtihanları eylülün 
9, 10, 11 ve 12 inci günleri 
icra edilecektir. 

Bütün talebenin tekrar ka
yıt olunması lazımdır_ 

İstanbul üçüncü hukuk daire
sinden: Emine H. kocası ika· 
metgahı meçhul Ferhat ağa 

aleyhine ikame eylediği bo
şanma davasının icrayı tahki
katı için tayin kılınan günde 
gelmemiş olduğundan gıyaben 
tahkikat icrasına ve tahkika
tın 13-11-26 pazar günü saat 
11 e talik edilmiş olmakla 
yevmi mezkürda gelmediği 
takdirde giyap kararının mu
teber tutulacağı ilan olunur. 

asııye 

birinci ticaret dairesinden: 
İktisat vekaleti ile Galata

da Sadrivu zıkmazmcla Fen:ks 
hanında Reşit Abbaz bey 
meyanesinde mütekevvin ;·,;,\ 
numara ile ikame olunan da
vasından dolayı müddei aleyh 
namına irsal oluna•l dı.va 

arzuhalı mübaşiri tarafından 
verilen şerhten anlaşıldığı 
üzere ikametgahın meçhul 
olmasından bila tebliğ iade 
edilmiş olmakla hukuk usulü 
muhakemeleri kaııuounun 
141 maddesi mucibince bir 
mah müddetle ilanen tebliğat 
icrasına ve 145 madde muci
bince arzuhalin mahkeme di
vanhanesine talikioJ karar 
verilmiş olmakla müddei a
leyhin ilan tarihinin ferdasın
dan muteber olmak üzere 
bir ay zarfında mahkemeye 
müraccat ile cevap vermesi 
lüzumu, aksi takdirde hakkın
da gıyap kararı ittihaz oluna
cağı ilan olunur. 

lstanbul mahkemei asliye 
birinci ticaret dairesinden: 

İktisat vekiiletile beynelmi
lel petrol ve pamuk Türk ano· 
nim şirketi meyanesinde mü
tekevvin 1;:]t numara ile ikame 
olunan alacak davasından do
layı müddei aleyh namına ir
sal olunan dava arzuhali mü
ba~ir tarafından verilen şerhten 
anlaşıldığı üzere ikametgahın 
ıneçhul olmasından bila tebli ia
de edilmiş olmakla hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 
ı:ııaddesi mucibince bir malı 
müddetle ilanen tebliğat icra
sına ve 142 madde mucibince 
arzuhal mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olmakla müd
deialeyhin ilan tarihinin ferda
sından muteber olmak üzere 
bir ay zarfında mahkemeye 
müracaat ederek cevap verme
si lüzumu, aksi taktırde hak
kında gıyap kararı ittihaz olu
nacağı ilan olunur. 

H E P S-1 N D E N 

OSTON 

Halis üzüm ve anasondan mamul ala 

VOYV.___ 
Rakısı yakında çıkacaktır. Kiloluk şişelerle her yerde 

kilosu 200 kuruştur. Bir şişe alana yüzde on iskonto yapı 1 ır. 

Telefon: B. O. 2723 ~ 

Akşehir sevl(iyatı 
rr1iinal,asas1: 

Tütün inhisari umum 
müdürlüğünden: 

Akşehir istasyonundan mülhakata sevk olunacak mamulat 
ve levazımat münal;a$aya kooulmuftur. Taliplerin 16-9-929 pa
zartesi günü saat onbuçuğa kadar Galatada mubayaat komis
yoonnda bulunmaları. 

LONDRA 

Birahane ve Lokantası 
kış mevsimi için mali bir çok fedakarlıklar ihtlyarile 

ilızara muvaffak olduğu bir çok yenilikleri görmek üzere 

şimdiden hazırlanınız. 

Kaı·aağaç 
n1iiessesa tındaıı: 

Zabihler ve müstahtimin için yaptırılacak 200 kadar vaketa 
çizme, bez gömlek, meşin paotalon, me.,io önlük kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

İhale 19-9-1929 Perşembe günü saat on bir buçukta Sütlü
cede Karaağaç müessesatında yapı!acaktır. 

Münakal;aya iştirak edeceklerin bunfarın her birine ait fiat
leri muhtevi teklif mektuplariyle 400 liralik muvakkat temi
natlarını aynı günde saat on buçuğa kadar katibi umumiliğe 
vermeleri lazımdir. Talipler münakasa şartnamesiyle nümune· 
!eri müessese mezbaha şefliğine müracaatla görebilirler. 

ENZA~IAMMEVE 
Muhterem ehalimizin sıhhatini nazarı itibare alarak fev · 

kalade dikkat ve itina ile işlemeğe başladığımız ve sıhha
tini seven ve koruyan münevver halkımızın mazharı rağbetin: 
çok az bir zamanda kazandığım ispat eden fevkalade 

Büyükada rakısının 
gördüğü teveccühten dolayı şimdiye kadar ŞIRAK 

altında çıkarmakta olduğumuz l{ONY AK, 
VOl'KA ve l~Ol\1 u da badema BÜY(1f(Al).' 
firması altında piyasaya sevketmekte olduğumuzu muhte -
rem ve kıymetli müşterilerimize arz ve devamı teveccüh
lerini rica ederiz. 

• 
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Fabrikaları 
Galata-Beyazıt sokak numara (35-37) TeL Beyoğlu 124C<( 

Giibre ilaı11 
Karooeoç müessesotından: 
Paymahalinde ve mezbaha ahırlarında teraküm etmiş ve 

edecek olan gübreler mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 22-9-29 
pazar günü saat üç buçukta ihalesi icra kılınacaktır. Müzaye
deye iştirak edeceklerin yevmi meskürda saat on ı.ire kadar 
200 liralık teminatı mmuvakkate akçesini müessese veznesine 
teslim ederek aldıkları makbuz ile hazır bulunmaları ve şart· 
nameyi görmek istiyeolerin katibi umumiliğe müracaat eyle
meleri lazımdı. 

---------- -------------~ 
Türk Maarif cemiyeti İstanbul mümessilliğinden: 

Türk Maarif cemiyeti 

.Mektep defterleri 
Nefis bir şekilde çıkmıştır. Her- talebe bu defterleri al

makla yurtsuz. kimsesiz kardeflerine yardım etmiş olur. 
deposu İstnbulda fincancılar yokuşunda şark ha

nında 18 numaradadır. 

Bast1r ı11enıt'lerini aıııeli,rat~ız . 
kurutan HEDENZADIR her ka~ı kesen eı·zaııeJ~ 

yegane deva bulunur 


