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Hariciye vekilinıiz 

Okmeydanmdaki tesist..1.l 

ağları .... 
Memleketi 
en mühim 
merkezlere 
baeladı 

Şimdi dünya ile 
vasıtasızca 

temastayız 

Memleketimizi Avrupamn üç büyük iktisadi ve ticari mer
kezine bağhyan telsiz istasyonumuz, görünmeyen muhabere 
ağlannı, Ayrupamn diğer mühim merkezlerine de ulaştırmıya 
ve bu suretle eksikliğini ikmal etmiye muvaffak olmuştur. 

Bu muvaffakiyet, evelce sipariş edilmiş olan büyük ahize
lerin cvelki gün gelmesile kabil olmuştur. O suretle ki l imdiye 
k:adar yalnız Viyana, Londra ve Berlinle muhabere temin ede
bilen istasyonumuz, şimdi Roma, Paris, Prag ve varşuva gibi 
nıerkez.lerle de irtibat tesis etmiş demektir. 

Ankara telsizi ise Moskova, Tahran ve Amerika ile temuta 
bulunduğuna göre memleketimiz, bütiin dGnya iktisat merkez
leri ile temas halinde bulunuyor demektir. 

Yeni celbedilen ahizeler Y eşilköydeki telsiz latuyonunda 
faaliyete geçmişlerdir. 

Evelce bilvasıta muhabere edilebilen Roma, Parla, V aquva 
ve Prag merkez.feri He timdi bilivaınta ve süratle muhabere 
temin edilmittir. 

Bir kadınla ko- Bir kadını dağa 
caauır~--• .,fcalft~~~·~ .. ıwıı,,•li•idldıl•~· -

Mu;ıa. 24 (H.M.) - Sek&: Kuyulu hisar 24 (H.M.) 
silihlı adam, Kavaklıdere k~ Keley köyünden Arife atlı 
yünde Mehmedin evine taar- bir kadw dağa kaldırarak 
ruz ederek para istemişler, bu- tasallut etmek iatiyen dört kffi 

lamayınca kendisini ve kan- jandarmalarımız tarafından ya-
sını yaralam11lardır. Bunlardan kalanllllflır. 

Oç kişi yakalanmıştır. Server Cemal bey 
Ankara, 25 ( Telefon ) -

Muhtelif miibadele k<.·misyo-

İki tayin 
• 

Yeni Bagdat ve 
Büenos Ayres 

sefirlerimiz 
Arnavutluğun krallık ilin 

etmesi üzerine memleketimize 
gelen ve yeni Am'avut şekli 
hükümeti tarafımızdan tastık 
edilmediği için vazifesi başına 
avdet etmiyen Tiran sefirimiz 
Tahir Lütfü 8. Irak hUkumeti 
nezdine sefir tayin olunmuştur. 

Tahir Lütfü beyin Tahran 
sefirliğine tayin edildiği hak
kında bir refikimiz tarafından 
verilen haberin aslı yoktur. 
Tahir Lütfü bey yakında Bağ
dada gidecektir. 

Şimdiye kadar Irakta Tür
kiye maslahatgüqrlağını ifa 
eden Talat Kaya bey de Ar
jantin hiikiimeti nezdinde Ttır
kiyeyi temsil edecektir. 

Talit Kaya B. memleketi
mize avdet edip lizım gelen 
talimatı aldıktan aonra, Ar
jantin hükumetinin merkezi 
idaresi olan "Büenoa Ayrea" 
ıebrine gidecektir. 

Ermeniler 

Moliye vekili Qeliyor 
Maliye vekilimiz gelecek 

hafta 1zmirden şehrimize ge
lecektir. 

nundaki miişavirlerimizden , 
Server Cemal bey lstanbula 
h< r •ket etmiştir. 

Kuduzu fazla yer 
Eldeki mevcut istatistife 
41ôre Görele havalisidir. 

Fa t t' · a ıye ı memnuniyet veren Daülkelp tedaULhanelli 

Son zamanda g&-ele ha- 1 ne devam eden butalann 
•alisinden kuduz tedavim için miktarı ancak 44 klpdir. 
febrimize gelen haatalann Halbuki ikf üç ay evel bu 
adedi dikkati celbedecek de- miktar (120-llO)a kadar çık-
recede çoğalau9br. Bu hasta- auıbr. Bu 44 bulanın 17 ai 
lar, oralarda sık tesadüf d •-·-d d H tal dil e 1U1 ın ır. aa arın en 
e en çakal, kedi gibi bay- fazla geldikleri mıntakalar Gö-
vanlar tarafından ısınlmışlardır. 1 B Bafr M--ı--lç1 . d b ree, una, a ......., :•n en ir tanesi de bir Salihli. Ankara,, s.'likeair Ye 
et tarafurdan wı:-ılllllfbr. Trabzondur. 

Maamafi, umumiyetle, mem- Bu arada en şayanı mem-
lekette kuduz vukuatı mahsiia nuniyet olan nokta, son ttç 
derecede azalmıştır. Yatmak- ay zarfinda, kucha ytlzllndea 
ta olan on hasta ile beraber biç bir vefat n kaydedllmoae-
bugün Daülkelp tedavihanMI- aidir. 

Geı, '11eti Akvam lçlimaların
dan bir intiba 

8'r ctlrmG itledflderiadea 
dola11 memleketi terke mec
bur olan firari erm..Uerden 
bir lmma, lallkametçe mallan· 
na vazıyet edilmesinden do-
layı cemiyeti akvama mliraca
at etm .. lerdir. 

Bu 'Üracaatı yapanlar, 
doirudaıı doğruya ermeniler 
olmayıp onlann namına hare
ket eden ermeni firarileri 
merkezi komitesidir. Bu hey· 
et Franm hukulqinularm· 
du Gldel, Lapradel, L6fllr 
ve Mudelstamm hukuki istf.. 
farelerile hareket etmekte 
imif. 

Venizelos Reisi 
cumhur oluyor 

Atina, 24 - Eleftros tip• 
&"Uetesiain yUdığma nazaran 
muhalif parti meb 'uslan run da 
rey vel'DMleri ıaıtile, alb ay 
sonra, iL V eaiaeloa Reüiiclba
laurluju kabul ..tmiye muvafa
kat edecektir. 

Avrupaya gidiyor 
Din perdesi altında T. Rüştü B. 
Hahamhane kurnazlık yapıyor! 

Musevilerin yiyecefi eti 
neden mutlaka hahom 

QÖrmeli imiş? 

Din ve varidat işlerini birbirine karıştıran hahamhane 

ôtedenberi Museviler.o ken-· 
eli uldanndan olmıyan kaaap
...,..._"ft almadıklan, bu ka· 
..~ ~ baham tarafından 
k..._emif olan etleri dUkkin· 
lllllDIW koymadaklan mal6mdur. 
. ~ B-un sebebi, Muaevilerin 
bareti Musa zamanında ya-
pdımf « teft:iti ldhum » 

anh kitap evamirine 
ekte bulunmalarıdır. 

e8'iii. •Turfa» 
ttKqer• iye iki kısma ayır
makta, baham, eti hutalıkh 
bulurıia turfadır cif ye yedirme
mekte, hastalıktan ıalim bu
luraa ~qer damgasını vurarak 
yenilmesine cevaz vermektedir. 

değiştirirsek Museviler bunun 
yalnız muhafuai sihhat için 
yapılmlf bir tavsiyeden ibaret 
olduğunu anlarlar ve bundan 
sonra artık Muaevi kasaplar-
dan et almak mecburiyetinden 
vareste kalırlar. 

Halbuki ıfmcll bunu dini 
bir emir tellldo ederek mu
•fl olmıyan kuaplardp ve 
tuiWe•U.-•-... .... 
hmmıfu etin• •b• alma
maktadırlar. 

B&ttm bunlardan başka 
mezbahada habamm hayvan· 
lan muayeneai hahamhaneye 
varidat temin etmekte ve bu 
Yariclat enbOyllk menbalan
mızdan birfnf t91kil etmekte-
dir. 

Kitap, urıhazıra glSre ye
niden tahrir edilirse arbk 
ve tabfatile mezbahada ha
hamlann bulunmasına lllzum 
kalmıyacak ve bu varidat kay
bolacaktır.» 

itte bu mtlllbazalarla bay
tar ve doktolann mOracaatlan 
hahambanece rededilmittir. 

Hariciye vekili
miz Avrupaya, 

tedaviye gidecek 
Ankara, 25 ( Telefon ) -

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüt
tn bey birinci teşrinin sonuna 
doğru,' Avrupaya, bir tedari 
seyahatine çıkacaktır. Harf. 
cfye vekilimizin bu seyaha
tinin bir ay kadar devam et
mesi muhtemeldir. 

Kız-Erkek 
Bir senede 

4800 talebe ilk 
tahsili bitirdiler 

Geçen tedris senesi sonmı
da İstanbul ilk mekteplerin
den mezun olan kız ve erkek 
talebe hakkında yap~-~~ 
olan istatistik ikmal edilmiftİI'• 

~ Bu istatistiğe nazaran IOD se
ne zarfında 4,800 kız ve er-
kek talebe latanbul. ilk ~4-
tee_leriai ikmal ermiflerdir. 

Bu ıene ilk mekteplere ... 

kadar yeni talebe almauia 
malum değildir. ilk mektep: 
lerde kayt ve kab~ •ı:r 
lesine devam edilme e • 
Maarif idaresi, batün T::; 
caatların kabaln . fçia • 
gelen tedbirleri ittihaz ebnlf9 
tir. 

Y aluıdilerin sihha :ini sıyanet 
için yapilmlf olan bu kitap 
hakkında, bazı Musevi baytar 
ve doktorlan hahambaneye 
müracaat etmişlerdir. Bu ze
vat fennin bu kadar teklmtıl 
ettiği, etlerin mezbahada en 
dakik bir muayeneye tabi tu
tulduğu bir zamanda basit bir 
hahamın muayene edilmit bir 
eti tekrar muayeneye tabi tu
tara)( hastalıklı ve hastalıksız 
diye ayırmasının fenne ve fen 
adamlarına hakaret olduğunu 
•öylemifler, «Teftişi lôhum ~ 
kitabmın un hazıra göre ye
)'eıalden tahririni istemiflerdir. 

Bu teklif bahamkanenİD 
evvela muvafakatına mazhar 
ohnUf, fakat bUihare şu mu
tal&a Jle reddedilmfıtfr: 

Son oylarda ihtida edenler çofehn•• .. 
• Bir tlcard lfl• 

-- Biz kitabı fenne göre 

Bugü11d<'11 itibaren 
11'Son Saat,, te 

neşredili)~or: 

« Deli » unvanlı tefrikamız 
bitti. Bu mevzu gibi tama
men /ıaklki hayattan alın

"lll· yetıi bir yau, sütun
lur.unuda «Deli>> yl istih
ldf elıni~-tlr. «Solgun gül», 
kötd bir ana elinde çamura 
düfell bekdrelin hazill bir 
menkibesldir. 

Muharririnin M. Turhan 
bey olduğunu söylemek, ese
rin ııaszl yüksek bir kıymeli 
edebiye t<qıdığım anlatmzya 
l.. tifidir. 

Bu.tan 7 ind aabi
femınte olftıyunqz. 

~ .. 

Robelut 



Dahilde: 

Yeni meb,us 
~amzefleri 

if.ilaarif emini Behçet bey 
~Maraş, Haliç ~irketi mü-
düıii Hasan Cemil bey Bolu, 
sabık valimiz MHlıat bey de 
manis~d&n fırkaca namzet gös
terilmişlerdir. 

mahiliye vekili Şükı u Kaya 
B. memlt ketin a~ayişi 

hakkında atidcld beyanatta 
l:. ulun muştur: e<Bugün Türkiye-

1 

de eh silahlı olarak hiç bir 
şaki kalmamıştır. ME:mleketin 
dahiii asayişi fevkalade mü
kemmeldir. Kel Bekir, Altın 
diş Osm n, Çangmlı Scbahacl
din ve s .. re gibi azılı şakiler
den bugün eser kalmamıştır.» 

Drakm Türkiye sefaretine 
merhum Mahmut Şevket 

paşanın kardeşi Halit bey 
tayin edilmiştir. 
m iıkumetçe bir buçuk mil
w yon 1 ra sarfı ile Eskişe
hirde bilyük bir hapisane 
yaptırılac ktır. 

l(t]j . .'ova sularını tetkik eden 
Umüderrisler dün Gazi Hz. 
ne sulann tahlili neticesini 
arzetmişlerdir. 
fidliye vekili Mahmut Esat 
lf.il bey, dün saat on yedide 
Türk ocağını ziyaret etmiştir. 
idare heyeti, Mahmut Esat 
bey şerefine bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

f.f.luhteJit mübadele komis
~ yonu Türk heyeti ikinci 
murahhası Nebil beyin diğer 
bir vazifeye tayin edileceğine 
dair çıkan şayıalar üzerine 
baş murahbasımız Tevfik Ka
mıl bey bu haberin yanlış ol
duğunu söylemiştir. 

lli]ayri mübadiller idare hey
WJ eti dün öğleden sonra 
toplanmış ve tevziat meselesi 
etrafında müzakeratta bulun
muştur. 

Dürk dayinler veklleti için 
teşrinieveHn dördünde in-

tihap yapılacaktır. Şehremane
ti ve milli bankalar murahhas
ları dayfnler vekilini intihap 
edeceklerdir. 

Dayinler vekaleti için hü
kumet tarafından namzet ola
rak Par is aefiri F ethf, MaJiye 
mü.teıan Alt Rıza, Mi\skürat 
umum mlidüril Zekai beylerin 
gösterilmesi muhtemeldir. 

Deni gümrftk tarifesinin tat
bikına 1 teırinievel ulı 

gUDD batlanacaktır. 
ftçılacak hava spor kulüp
liıllerfnden bfrinciıi bu ıene 
lstanbulda kiifat olunacaktır. 
Nakliyatı havafye İçin de ay
nca bir program hazırlanmak
tadır. 
lfilaçka - Beşiktaf tramvayı
IMIJ n n inşssından şimdilik 

feragat edilmiştir. 

llnkara maarif emini Musa 
Kazım B. Kastamonu 

Maarif eminliğine, lstanbul kız 
lisesi mudüru Sabri B. Sivas 
maarif eminliğine tayin edil
mitlerdir. 

llevz.i Pş. Hz. Ankaraya av-
det etmitlerdir. · 

R,ıhhiye vekili Refik bey, 
DIJbazı mileS1eslatı teftiş et-
mek ilzere Eskişehire fitmiıtir. 
rgmdık tacirleri müıknl va-
111 ziyettedir. Alivre satlf
lann f•hi için Temyize ve 
iktisat velciletiae müracaat 
etmfflerd"r. 
lflohte.lit mlba~elede yarın 
1\11 mühim bir ıçtima akte-
dilecek muhtelit komiayo
na verdiğimiz notalar müza
kere olunacakbr. 

BuQünkü hava 
Kantiilli raaatanesinden 

alınmıttır: 
Dün azami hararet «14» 

derece, bu sabah «10» dere
cedir. Bu gece rüzgir fimal, 
hava bulutludur. 

Son Saat 

SON HABERLER 
K<)nıiirıizrrı' Ce1ıevre mÜzttl{ere]eri 
Bulgarlar, bir 
dağda; bir cete 
yakaladılar 

Sofya, 24 ( A.A. ) - << Ko
münist gençlik » namında giz
li bir cemiyetin mevcudiye
tinden şüpheye düşen zabıta 
taharriyata girişmiş ve neti
cede Vitoş dağında fesat 
tertibatile meşgul bir komü-

f nist çetesi cürmü meşhut 

lmliııde yakahmmıştır. 

Kastamunide 
şiddetli kış 

Kastarnoni 24 - Vilayeti
mizin her tarafında fasılalı su-
rette yağmurlar yağmaktadır. 
Barometre gittikçe diişmekte
dir. Yükseklere hı has a Ugaz 
dağına kar yağdı. Karın ani 
olarar yagmasından llgazın 
Handüzü, Sarı çiçek yolların-
daki 60 kadar manda soğuk
tan dondu. Kar yaylalardaki 
dar yolları kapattığından bir 
çok mandalar kayarak uçu-
rumlara yuvarlandılar. 

Türk- Yun n ticaret 
muahedesi hakkında 

Sofya, 23 - Yunan hüku
meti, Türkiye ile yapacağı 
ticaret muahedesi hakkmdaki 
tetkikatı için Bulgar hükume
tinden Türk - Bulgar ticaret 
muahedesinin bir suretini is
temiştir. Bulgar hükumeti he
men bir suret göndermiştir. 

Parcalanan bir 
" 

kadın cesedi 
Nezip 24 (H. M.) - Limeli 

ile Elif köyleri arasında par· 
çalanmış bir icadın cesedi 
bulunmuştur. 

Bu cinayetin kimler tarafın
dan yapıldığı tahkik edil
mektedir. 

2 mektebin vaz'ı 
• esas resmı 

yapılıyor 
Bugün bir ilk mektep bi

nasının vaz'ı esas resmi saat 
on be,te Y eşilköyde yapıla
cakbr. Bunlardan biri Tqvi-
kiyede de yann sabah diğer 
ilk mektebinki yapılacaktır. 

Her iki mektep se~enle.r
de toptan ihale edifen 22 
ilk mektebin İDfasmı taahhüt 
eden bir grup tarafından 

yapılmaktadır. 
Mektepler son sistem ve 

asri tesisat. ihtiva edecektir. 
Vaz'ı esas merasiminde vali 
vekili ile sair zevat ve Encü
meni dnimi vilayet azası hazır 
bulunmuılardır. 

ffilasu•luk maznunu Kasım 
~ don ağır cezada müdafa
asını yapmıştır. 

mnümiizdeki cuma giinü 
Taksim stadyomunda ala

turka güreş müsabakaları ya
pılacaktır. 

Nark demiryollarında l<a
Wbakçada dün de bir vaıon 
devrilmiş, vagonu kaldırmıya 
giden vinç Y edikule köprüsü
ne çarpmıthr. 

Hariçt~: 

\'nmınhhu· notamıza ce
vaplaı·mı hazırlamaktauır

lar . .Atlna hüklimell ce
vabında do{Jrudan dOi)ı·u
ya müzak~r"dcn hlr ne
tice çıknuyacn(Jı anlaşıl
dığmdan Cemiyeti Akva
ma mür:waat edeeeOlnl 
bildirecek lir. 

Dtalya ile aramızdaki 
mukavelenameler na

zn•lar mecllsl tarafmdan 
tasvip edllmlşllr. 

Harbe karşı çare ara
yıp duruyorlar 

Cenevre, 24 (A.A.) - Akvam cemiyeti büyük mecHsinde 
Lort Sesil ihtiyari madde}e şimdiden 13 hük\ımetin iştirak 
etmiş olmasından dolayı memnuniyet beyan etmiş ve hükfımc
tinin her türlü tahdidi teslihat için en tesh-li çare olmak üzere 
harp levazımının umumi surette tahdidine muvnffak 
olmak için elinden gelen her ş~yi yapacnğmı söylemiştir. 

Tecavüze maruz kalan hükumetlere mali yardım meselesi 
hakkmdaki « Cobian » raporunu tasvip eden M. Cassin Fran
sanın bu layihaya muvaffakiyet kazandırmıya çalışacağım beyan 
etmişf r. İnşa edilecel. tcl.,iz telgraf istasyonuna ait plan tasvip 
edildikten sonra celseye ıuhayct erilmişLir. 

Cenevre, 24 (A. A.) - Fransız mehafilf akvam cemiyeti 
büyük medisinin onuncu içtimaının en çok muvaff kiyet 
elde edilmiş olan bir içtima olduğu mütaleasmda bulun
ma\. ta i tihsnl edilen ve bilhassa Amerikanın Llihey 

divanına iştirakini mümkün kılan protoko!un ve hakeme müra
ca t usuliinün lrnbulü suretinde tecelli eden nef c l H" diki" ati 
ce betmeldedir. Enmü sel:' met sahasında elde edilen netice
lere de ihmal edil~cek kadar az ve ohemmiyetsiz değildir. 

Tecavüze uğrayan devletlere mali yardım me lesinde de 
hayli terakkiyat temin edilmiştir. Bu hal yardıB me clesin"n 
gelecek içtimada kat'i surette halledileceğini ümit etmeğe 

müsaittir. 

Bir ka< 111, bir erkeğin 
batjını ta9la yardı... 

Adliye neşriyat memurlarından Faik bey meçhul bir mesele 
yüzünden Yerebatanda sakin Nefis~ hamm1 -ı kavga ctm"ş, 
Nefise hanım yerden aldı~ı taşı F:ıik beyin başına olarak ka
fasını yarmıştır. Nefise hamın hakkında icap eden muamele 
yapılacakbr. 

Tramvay a n a a.ya~ıı lı:~sildi •• 
Beyoğluııda Kalyoncu kolluğunda sakin 13 ykşmda Koço 

namındaki çocuk dün BeyOğlunda istik al cadde~inde Tünel
Şişli seferini yapan taramvay arabasının hard\eti esn:ısında 
atlamak istemiş ve yere dilşmUf, sağ ayağının üst kısmı ke
ıilmi,tir. 

Kim yaraladı, 
bilmiyor! 

Altın diş namile maruf Ham
di dün Unkapam caddesinde 
earhoş ve yaralı olduğu halde 
yerde yatarken bulunmut ve 
kimin tarafından cerhedildiği-
ni bilmediğini söylemiştir. 

Bir ccholct kurbanı 
Ortaköyde Ayazmada 24 

numl'ralı hanede sakin 1slam 
ismindeki şahıs bundan 15 
gün eve) tTamvaydan dtt~~}f, 
sol kolu berelenmiş, bu
nu tedavi için doktora gide
ceğine Befiktaşta bir sıksk
çıya müracaat etmiştir. • 

Çıkıkçı Islama bir tQl~m 
muzur ilaçlar vermiş, neticede 
İslamın ehemmiyetsiz hastaJııı 
kangren olmuş ve zavallı 
adam dün vefat etmiştir. Çı-
kıkçı hakkında icap eden 
muamele yapılacaktır. 

Hacu Hüsnü bey 
gene müf ettif oldu 
Sabık Milllkiye hey'esi tef

tİfiye reisi Hacı Hüınü bey 
tekrar ce•azı istihtam kararı 
aldığından birind sımf mülkiye 
m&fettişliğine , tayin edilmiştir. 

Hacı Hftanü B. elyevm A•
nıpada tahtı tedavide bulunan 
heyeti teftitiye reiıi Mustafa 
ArH beye vekilet etme Ü2ere 
Ankaraya davet edilmiı 'Ve 
gitmiştir. 

GÜNDE 10 PARA 
Anadolunun her kUıe1inde 

birer Çocuk sarayının ytıbel

mesi için HIMA YEi ETF A-
LIN hepimizden beklediği 

yardım. 

Anbara düştü, 
kr 'u kırıldı 

Ali oğlu Kadri isminde bir 
amele dUn çalıştığı Lamartin 
vapurunun anbanna düşmüş 

ve sol kolu kırıldığından has
taneye yabnlmıştır. 

Bicanın marifeti 
Küçiıkpazarda İsmail ef .nin 

hizmetçisi Bican k z evden 
bazı eşya alarak kaçıp git
miştir. 

Matmazel mü
solini ve siyasei 

M. MüsoHninin kızı geçen
lerde Madride ğitmiş. Bu fır
satı ganimet b"len bir gaze
teci, matmazel Edna Müsoluıi 
ile görUşmOş. Matmazel Milso
Jini diyor ki: 

- Ben, yalmz musiki •e 
heykeltra,J ile mesguHim. 
Siyasetle hiç bir alAkam 
yok. Hatta mevcudiyetini 
bile unuttum. M. Müsoluni 
benim için bir bnbadan baş
ka bir fey değildir. 

- Peki, mRtma:ıel Makdo
nalt gibi kendine d•ha yakın
dan yardım etmek iltemez 
ndainlz? 

- Mahabbetimle babama 
daha eyi yardım ettifime ka
nUm. 

Franıodan 
Afrika ya 

Le Borije , 25 ( A. A. ) -
Tayyareci De Marmlye ile 
F avreau , saat yediye 4 kala 
mozambiye gitmek tlzere ha
valanm .. br. 

1-f a!ır·a]ar 
Harp mes'uliye
tinde bir nokta

ya işaret 
Paris, 25 (A. A.) - M. Poi

ncare, «Eko dö Pari>) gaze
tesine gönderdiği bir mektup
ta 1923 ve 1928 senelerinde, 
nezdine kabul ettiği «M. Rec
berg» in Fransa ile Almanya 
arasında bir yaklaşma temini 
meselesine dair umumi mü
talaalar beyan etmiş oldu-
ğunu ve kendisinin mu-
maileyhe verdiği cevapta 
bu gibi meselelerin hususi 
fert!er ar sında değil, fakat 
hükumetler ar. uında tetkik e
dılmesi liizumunu bildirildiğini 
tasrih etmektedir. M. Poincare 
dogrudan doğ uya vakı olan 
hu ziyaretin ve bu mülakatın 

meb'us M. • aynaudan M. 
Rechberg nezdinde tavassutta 
bulunm&sını istemiş olması ih
timalini tubiatile ortadan kal
dn dığmı ilave etmiştir. 

Kömürmade
n"n e iştial 

Monc, 24 ( A. A. ) - Bir 
kömür madeninde grizu jştial 
etmiş 5 kişi ölmüştür. 

Mühim bir fren 
kazası 

Moskovrı, 24 (A.A) - Tas 
aj~nsı bildiriyor: Moskovadan 
gden bir tren << Viatka» yakı
nında yoldan çı}{mıştır. c 45» 
telef ve «36» yaralı vardır. 

Taksimatı mül
kiye haritaları 
Anknro, 25 ( Telefon ) -

Dahiliye vekaleti, yeni harfler
le yeni miilki taksimahmızı 
gösterir haritalar vücude ge
tirmiştir. Yakında tevzi ediJe
cetir. 

Bulgar kabine· 
sini düşürmek 

istiyorlar 
So!ya, 23 - Muhalif parti

ler, başta Matinof olarak, Li
yapçcf kabinesini düşllrmeğe 
uğraşmakta ve halka, tamirat 
taksitlerini indirecek bir ka
bine vadetmektedirler. 

Kıbrıs ta 
Türkler Rumlann 
ilhak te~bbüslerini 
proieıto ediyorlar 
Rumların Kıbrısı Yuna

nistana Uhak için Londraya 
bir heyet gönderdikleri ma
lumdur. Kıbrıs Türk cemaat 
vekiJi o!an meb'uslar bu 
hareketi protesto etmek Uze
re lngiltcre hükumeti nez
dinde teşebbeüste bulunmuı
lar, aynca tanzim ettikleri 
beyannameyi gazetelerle de 
neşrettimişlerdir. · 

Maarif vekili Qeliyor 
Maarif vekili Cemal Hüan& 

bey , müıteıar Kemal Zaim 
beyle birlikte perıembe ıünü 
Ankaradan lstanbula hareket 
edecektir. 

M&atetar Kemal Zaim bey 
yakında mlzeler mOdllrtl 11-
mail Hakkı beyle birlikte Al
many•ya gidecek , bir ay 
kadar tetkikattan sonra di
necektir. 

Ziyafet 
Dahiliye vekili Şllkril Kaya 

B. terefme yakında Türkoca
jında bir ziyafet verilecektir. 

Eyllll '21 

6:azi Hz. 
Rerisi cümhur hazretleri 

diln ve bugün Dolma bahçe 
sarayındaki dairei mahsuaa
larında meşgul olmu~lar, bir 
yere teşrif buyurmamışlardır. 

Samda ... 
Nefis bir cami 

meydana çıktı. 
Uzun zamanJardanberi Şam· 

da hafriyat yaparak eski 
İslam asım mcdeniyes:ni 
arıyan Fransızlar, birinci Veiit 
devrine ait olduğunu tahmin 
ettikleri bir cami harabesini 
meydana çılcarmışlardır. Çok 
güzel muhafaza edilmiş oldu· 
ğu görülen bu cami mimari 
itibarile Kudüsteki cami Ö
nıerden daha kimetli addo
lunmuştur. Duvarlarında, taş 
üzerine hak ve nakşedilmiş 

bir nehir resmi bu!unmuştur 
ki, bunun Şam şehrini sulı
yan Breda çayi olmasına 
ihtimal verilmektedir. Duvar1 

lardaki taş kabartmalar son 
derece nefis bir surette vücu• 
da getirilm.ştir. 

B<)l(S .. 
Kıbrısia biı 

Türkle Rumun 
heyecanlı maçı 

Geçen gün Kıbrısta, İstan• 
bulun tanıdığı boki!iSrlerden 
Kemal beyle Maılumides on 
beş ravuntluk bir boks maçı 
yapmışlardır. 

Söz refikimiz bu maçı fU 
suretle anlatıyor: 

(( Nöbet Kemal ve Ma:ılu• 
midese gelince, halk gayrf 
ihtiyari dfflgalanmıya başladı • 

Polis idaresi halkın haleti 
nıhiyesini ke,fetıniş olmalı ki 
sahneye iki efendi çıkarmış 
ve sporculuğun ahlaki ve bedii 
bir şey olduğunu, çarpışacak 
olan Kemal ue Mazhunidesia 
esasen iki dost bulunduğum, 
bunlar için galebe ve mağlu
biyetin bir tesiri olamıyacağı· 
nı soylüyerek gerilen asabı 
gevşetmişlerdir. Nihayet yumrul 
teabıi bqladı: Kemal bpkı 
bir Türk gibi ortada, kafası 
dim dik yukarda ve daima 
haamina hücum ediyor, oda 
hiaaesini alıyor, fakat hile 
yapmak Ye şikayet 
aklından geçmiyor. 

Bir iki zarbeden sonra Mas" 
lumides egildi ve bacaklanDI 
sıkarak düşecek bir vazj1et 
aldı; hakem mOdahale etti v• 
boka şeraitine riayet lüzum~ 
nu bildirdi. 

On beş ravuntta Kemal ve" 
kar ile çarpıştı •e büyük bil 
ekseriyetin takdirine maz 
oldu. Neticede hakem fa 
yaptığını söyliyerek Kemali 
maglup ilan etti. 

Ziyanı yok. Zaten netice ' 
böyle olacağı Jahmin ediliy 
du. Fakat Kemal bu çarp 
mada şerefli bir mağlupttd 
Kendisine teşekkür 

bir milliyet borcu biliriz. 

BuQünkü 
muhakeme! 

Burün' ağır ceza malik 
ainde, hir arkada91D1 ard 
Sacit iamindeld çocuiun 
hakeme1ine devam oluna 
br. 

Feldmamn Kua ağaç 
eueaeai aleyhine ikame 
l>ajıraak claTUI da bu~ 
rincl tlcuet mahke-..,. 
nıyet oluaacaktır. 

Butfinkü bor,. 
ln2iliz 1010,00,00 F 

12,26,00i Liret 9,17 ,00; 
re; 2,48,S; Dolar 48,,1 
Dahili 96,37 ,S; Altin 880, 
Ana dolu 22,80; Rumeli 
Tramvay 72,75; Dayua l 

lş bankaeından alınmıştır 



ebepne? 
Bir kariimiz bize yazdığı bir 

mektupta diyor ki: 
« Ben scnelerdenberi Köprü 

başında bir adama iskarpin 
yaptırırım, bu zat bana iskar
pini üç sene evel on liraya 
yapıyordu, fakat iki sene evel 
on iki, bir sene evel on dört 
bu sene de on altı liraya çı
kardı, yani sizin anlıyacağınız 
fiatı senede. iki lira artbrdı, 
bu işe ne dersiniz?» 

Hicazda 
Yeni bir çarpış
ma tehlikesi baş 

gösterdi 
Kudüs, 24 ( Jlu~usi) 

Hi<'az ve havalisinden 
ocJen hnht•rler, Arabls-
tanda yeni hlr iğlişaş a-
1t~şinin yanmak ar(l'fc•sln-

:Son :")aal 
::w 

CH 
Sevgi müsavattır 

Sizi • 
sevıyorum, emre-
demem, belki 
fikir verir·m 

-23- Huharriri: M. Turhan 
Kariimiz isterse darılsın, fik

rimizi açık söyliyeceğiz. Bu 
işte bize mütaleamızı soran 
zat hesabına e .... eklik, memle
ketin ruhunu anlamış olması 
itibarile de fiab boyuna arttı
ran adamın hesabına akıllılık 
addedeceğiz ve soracağız, fi. 
atını boyuna arttırmak suretile 
müşterisini koca kulaklı ad
dettiğini gösteren bu adama 
iskarpin yapbrmakta mana ne? 

de hnhmdufjunu nüstPri
yor. Hunun sc-hehi, .1; licaz 
\'e N(•(•il lıırah İ!missuul 
Jto \ e ahi f.nwrasmdan 
}'eysal urasmcla «ılımı ilı-
1 ilfif'l!r. " · 

- Ne emrediyorsunuz? Si
zi üzmemek için, sizi unut
maktan başka, her şeyi yapa
rım. 

saydım, alelade bir kadın olay
dım, o zaman bu sözü ben 
söyler ve size itaatten de bir 
zevk duyardım. Her neyse, 
dostça vaziyetim.zi tesbit ede
lim. Başında taç taşıyan bir 
kadının, başında taç olmıyan 
bir erkeğin aşkım kabul et
mesi, yerde ğördüğü bir inciyi 
tahhndan eğ'lip almasına ben
zer. Aldığı şey, incidir, h'1y
metlid'r. Fal at kadın, onü al
mak iç" n a~c k eyilmiştir ve 
inciyi irtika ettirmiş, yükselt
miştir. 

* Fen ustası aranıyor 
Harbiye mektebi dahilinde

ki askeri fen tatbikat mekte
bi atelyesi için motör ve tes
vfyecilikle tornacılığa bihakkın 
vikıf bir usta alınacağından 
talip olanların Jizım olacak 
veaikalarile beraber eylül ayı 
nihayetine kadar mezkir mek
tep müdüriyetine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

* iş anyorum 
Kırklarelinde «535» inci pi

yade hudut taburu katipliğin
den istifa ettim. Mustafa Nafi 
efendinin lokantasında kebapçı 

ustalığı yaptım ve hastalığım 
haaebile oradan açıkta kaldım. 
Şinıdi münasip bir iş arıyorum. 

Son Saat kari sütunu 
vaaıtasile 

Mehmet Niyazi 

* , ... 

l•'pysal, C"VV<'ffı ilmi,ı..u
udun N'IH hilt•rle nnla~
masma J\ tr~ı il irnz etnwli
l<•n ha) y,u·ak işi alc•ui 
is) ana lmdar oüHırmüt-, 
!JP~·c•nlC"rtlt- üz •rinc• gön
d"ı·'h•n hir t<•dip f,uvvPti 
laı•af'mdan fl'rnl halde hll'-
p·ılmuıu~lı. nu sırada a{jır 
SllJ'( 1 iP yara lamın r'') s:.J, 
UÜllJC"l'('P Ülümfe ha~ at 
armmıda J,aldı. Nihayet 
iyfJf•şll ve iyileşir iyi-
lesuwz ilk işi llJnissu
uda karsı tekrar isyan .. . 
clmel" oldu. Şimdi, hu iki 
\rehabl reisi arasında şid-
detli bir ÇU• JHŞIUU vul\.UU 
hl~li!enmelih•dir. Hu c;ar-
1>1şmanm aksi tesirini şe
rla arkalarına, Irak ,.e 

t"Jlfsfinc f (l!siJ' yapmasından 
korkulmali~achr. 

YenigreV 
Ne belediye aza

sı, ne intihap 
eden var! 

Fransız gazetelerinin yazdık
larına göre Son et Louvar vi
layetinde geçen gün belediye 
intihabı yapılacağı zaman rey 
vermiye giden olmamıştır, bu-
nun s~bebi hiç kimsenin be
INfye Uahjuta namzetliğini 
koymamıı, halkın da ortada 
namzet görmeyince intihaba 

- Yapılacak bir şey yok. 
Y almz anlaşmalıyız. 
Şebnemlerle yıkanan san 

güJ, şimdi ziya mevcelerini 
yürd.Jerinde ftereden al 
bir gül halini a'ıyordu. Bahti
yar'ık lem'aları tatlı bir renk 
kümesi şeklinde delikanlının 
çehresine yayılıyordu. 

Sevgisini serbestçe söyle
mek ve öldürücü aşkından 
tacıdsır sevgilisini haberdar 
etmek, kalbini sevinç kasır· 
gaları içinde bırakacak, zih
nini nura boğacak umulmaz 
bir hadise iken o sema
paye sevgilinin bu aşkı hüs
nü te1ikiye de meyletti
ğini görünce delikanlı mü
cessem saadet kesilmişti. 
Göklerde uçuyormuş gibi he
yecanlı bir gurura kapılıyor, 
ciğerlerine giren havada bir 

müskir hissediyor, gözlerinin 
önUnde kavsı kuzahlar, aylar 
güneşler ve demet demet çi-
çekleri dolaşıyordu. 

Bu mes'ut temaşalar ve sar
hoşJuk veren tahasaüsJer ara
sında alicenap sevgiliye teşek
kür etmeyi hatırlamakla be-

Tacdar kadın yerden aldığı 
bu inciyi her zaman atabilir, 
hatta havanda dövdürüp zer
relerini dağıtabilir. Şu teşbi
him izzeti nefsinize dokunma
sın. Ben, bir kavmin mukad
deratını düşünmiye mecburum 
ve bu mecburiyeti unutmak 
hakkına malik değilim. Gön
lümün zevkını vazıfeme tercih 
edersem, her şeyden evel oğ
lumun şerefini lekelerim. Ta
biidir ki siz, sevdiğiniz bir 
kadının bu vaziyete düşmesi
ni istemezsiniz: • Omuzumdaki 
yük , taşıdığım unvan beni 
aşka karşı daima hissiz bırak
malıydı . Ben bu güne kadar 
iyle yaşıyordum. Ne çare ki 
taç, bilkattan daha kavi değil. 
Siz, lana kadın olduğumu 
hahrlathnız ve ben sizi sev
mekte mustar kaldım. 

- Oh, büyük sultan, beni 
~dırbyorsunuz. 

~ıdroları. 
Gene bize taş at

maktan vaz 
Yunan ordusrı 
nasıl teşkil 
olunuvor? • 

geçemıyor 

lngllterenin lraka tam bir 
istiklal vermek emelinde ol-

J 

ması, İngiliz matbuatına, muh- . 
telif şekil ve surette neşriyat 
yaptırmaktadır. 

Resmi Yun.., ı ceridesi, ~ 
nan k:ıra ordusunun za&it 
kadrolarım ne retmektedfr. 
Bu kadtoya gör"' Yunan ordu
sunda ) ferık, (36) liva b'9 
lunac khr. «İvning İstandart» gazetesi

menf at getirmiyen bu «dünya 

cenn ti» yüzünden İngilterenin 
kafi derece müşkiilat çektiğini 
fraka 'sfk al veririken Fıhstin 
mandasını da Amerikaya he
diye etm n · n mün .. sip o aca
ğmı kaydetm tedir. 

St r gazetes"ne g..Ji ce : bu 
da dıl or k ·: «Ame e hr kuneti 
milyonlarca İngirz lirasını 
yutnr. bu kum d ryasını ~erk
edecek o ursa arkasında Ingi
liz mi!letinin eks r yefni bu-
lacaktır.» Buna mukabil sabik 
müstemlekat nazırı Ameri 
verilen bir ziyafette demiştir 
ki: 

« - Filistin vukuatı ne şe
kil alırsa alsın lngilterc, frakı 
Türkiyenin karşısında yalnız 
bırakmıyacaktır .» 

Deyli Telgrafla Taymis ga
zeteleri ise, biri sebep zıkret
miyerek, öbürü petrol mese
lesinden dolayı lrakm tcrke
dilemiyeceği fikrindedirler. 

Zayi 
Süleymaniye askerlik şube

sinden aldığım ukeri veaika
mı zayi eyledim yenisini ala
cağımdan zayiin hükmü yok
tur. 

Zeyrek Vink Şecaettin 
mahallesinde Hacı Recep so
kağında No. 2 fsmail bin 

Hasan 

Piyade ka ı osu (53) mf,.. 
lay, ( 3) kay .~kam, '18f) 
binbaşı, (620) yuzbaşı, (658) 
mülaz'ın, ( 75) ikinci ~nlizfm 
den te. kküp edecektir .. 

T"yyare şubesi < 2• mıralay, 
«6» l ay akak ( 11 ) binbap, 
(25) y zb 1, ( 50 ) müliz m, 
l56) 1 n · m-ı A ım ihtiva et· 
mektedir. Tayyare malzeme 
şubesin"n kadrosu bundan 
hariçtir. 

Topçu kadro!u gene bu 
Jisteye göre (21) miralay, (25) 
kaymakam, (69) binbafl, (172) 
yttzbaşı, (187) müliam, (22'l) 
ikinci mülizimden mBrekkeJJ 
olacaktır. 

J:)u akşam 

MELEK SiNEMASI J POLA NEGRİ fle 
) 

lstanbulda ilk defa g6r~c: 
_ ğimiz yeni sinema artisti 

\ OLGA BAKLANOVA yi 

1 
muhteşem bir Jükıı içinde hayatı: 
asri yenin ı uyük bir dramı~ı, aşk 
entriWann., kumıırhanelen, ba-

l 
kara oyunlanru musavver 

YAŞAYAN ôLO_ 
uuwzam filimin~e takdim 

edecektır. 

) H . . Sı"nema müdılriyeti hueuıt 
amış. ~-->--!L! 

k·J ... rin e,·elden 1CW11Ja1Dl mev ı ..... . 
1 ::~hterem ahaliden rica eyler. 
ı..;;a~uııım...--

- -f aksim atadyomunda 27 Eylül cama füD.a 
Türkiye, Bulgaristan, Rumanya Türk pehlı· 
Yanları arasında lstanbul gureŞ şam-

piyonluğu musabaka/Bn 
yapılacaktır. Müsabakalar saat 13 te bqlayacakbr. 

İkramiyeler: Başa 150, ~ş altına 75, 
hüvük ortaya 50 hradır. 

latanbul lisesi « 9 » uncu sı
mftan aldığım tasdiknameyi za
yi ettim; yenisini alacağımdan 
diğerinin hükmü yoktur. 

alikadarlık göstermemiş olma
sından ibarettir, şimdiki halde 
bu vilayet belediye meclisinden 
mahrum bulunmaktadır. 

raber beceremiyordu. Ağzın
dan çıkacak tek bir kelime
nin, jçine girmiş olduğu bah
tiyarlık AJeqaiqin M'pmaı, a
zametini ve zevk:ni bocağın
dan korkuyordu. Mes'ut bir 
sükôn ve sessiz bir heyecan 
içinde sevgilis!ne bakıyor, ba
bakıyor, bakıyordu. 

- Sevmek, belki cinnettir 
Kuıak, lakin sevilmek, zan-

. netmem ki ayni şey olsun.Ba
na hu!us çakmayı bırak ta 
sözümü dinlt-. Evet, seni sevi
yorum. Güzelliğini, zekanı, 
mertliğini, asilane saffetini ve 
her halini seviyorum. Siz, bu 
aşla bileceksiniz, fakat hiç bir 
şey ummıyacaksınız. 

S!lllllllffl!81lllllllllıııımııBlllmmıtllllllllmllllUllDIUlllmııııın;;llllDRll11111B ________ ., 

~ Yarın akşam 
Hüseyin Avni 

53 harp gemisi 
çürüğe çıkıyor 

Amerika bahriyesi, elyevm 
mevcut harp gemilerinden 53 
tanesini çürüğe Çlkarmıya ka
rar vermiftir. Bunların ekserisi 
torpitodur. 

Bir serserinin 
yaptığı İf ler 

Ajans telgrafları haber ver
diler: Geçen gün Belgratta 
çıkan Pôlitika gazetesinin ida
rehanesine bir adam uğramış 
isminin Engel Stftart, kendisi
nin umumi harpte lngiltereye 
karşı irfanda ihtilalini idare 
ettiğini, bu yüzden Kıbnsta 
kalebent tutulurken kaçtığım 
ve firanna Kıbns valisinin kı
zırun yardnn ettiğini ilave et
nıfttir. Bir nı&ddet sonra 
7.agrebe giden bu adamın :n-' bir Macar serserisi ol-

gu anlqdllllf te-..J_!ff 
feebo ed'J • ' • Y&J ne te-
k 

8 1 mıı ısede herif 
açmıştır. 

Teıekkür 
Bir hafta mukaddem bp fa

kültesi IPa'İriyab vüadiye Jaaa
taneai~de vefat eden gelinim 
Ayte hanıma vazı bamli esaıa
amda muallim doktor Tevfik 
Kenan bey efendi ile mua
vinleri beyler ve kabile ha
mmlar tarafından üç gün ve 
gece tahtı tedavi hususunda 
gösterilen mesailerinden dolayı 
maaile kendilerine alenen te
ıckkürahmızı iblağ ve minnet
tarileri bulunduğumuzu arz 
eyleriz. 
V alideai kabile: Fatma Hatçe 

Fransada Yu
nan zabitleri 

Yunan hükumetinin, ihtisas 
peyda etmek için muhtelif 
Fransız askeri müesseselerine 
on kadar zabit göndereceğini 
Fransız gazeteleri y11zıyorlar. 

Kabakulak has
la/ığı arttı 

Son günlerde şehirde Kaba
kulak kastalığı çoğalmışbr. 
Yollarda, tramvaylarda sık sık 
kabakulaklılara tesadüf edil
mektedir. 

Emanet aihhiye müdürii 
Nq'et Osman bey, bu hasta-
hğm mevsim icabı çoğaldığını 
söylemiştir. 

idam yerine 
lzmir 23 - Menemenin Mu

sa bey köyünden efe Mehmedi 
öldüren Mehmet oğlu Mebme
din muhakemeaf bitti ve idam 
yemesi lizımken Y&fl 18 den 
aşağı olduğu fçin on sene 
hapse mahldlm oldu. Müşevviki 
Ramazan da yaşımn küçOklü-
~den dolayı üç ayla kurtul-

Acaba niçin? 
İzmir 24 - Kestelli cadde

sinde hacı l.mail hanında 
misafir bu'unan Pakize hanım 
isminde bir kadım odabafı 
lbrahim ustura ile yaraladı. 

Harcirah bcldiyen 
adliye memurlarına 

lstanbul mliddei umumfli
ğinden: Harclrah beklemekte 
olan memurini adliyenin barci-
rahlanıu almak üzere memu
riyetlmize hemen mlraeaat 
etmeleri. 

Sevinç H. bahtiyar!ığın ser
semlettiği giizel gencin şükran 
dolu, sevinç doJu bakışlarını 
kalbi baz, fakat zihni bir en
dişe İle tetkik ediyordu. Onu, 
bir kelime ile bu derece 
mes'ut etmiş olmak, kendisi
ni de mabzuz ediyordu. Şu 
kadar ki kabul ettiği aşkın 
avakibini düşünmekten geri 
kalamıyordu. Kuş~k bey gibi, 
sermest değil mütefekkirdi. 
Acı, tatlı bir münakaşadan 
sonra tebarüz eden şu netice 
karşısında istikbali, gelecek 
günleri ve o günler içinde bu 
aşkın alacağı eşkili tayine 
çalışıyordu. Bu karanlık mevzu 
lizerinde uzun bir müddet 
zekhının ıulesini dolatbrdı ve 
hazzu nur içinde yüzen deli
kanlıyı me.'ut gafletinden u
yandırdı: 

- Evek KUfak bey, anlat· 
malıyız. .Afkımzın fel'efimle 
alikası vardır. Ben aş.lwuza 
gönül açarken siz de ıerefime 
hlirmetkir olmahs•nız. Uyup· 
bilmemiz için en birinci prt, 
budur. 

- Oh, bliyük sultani ima
nın tartlannı bilecek kadar 
dinime, afze sadakatte ve hOr
mette kusur etmiyecek kadar 
da &flama merbutiyetim var
dır. Siz emr idin, ben inkıyat 
ederim. 

- Hayır, azızım Kutak! 
Seviıen ganilller, müsavileş
mif olur. Müaavabn kabul 
etmediği ıey de tahakk&mdilr, 
tagalliipttır. Onun için size 
emredemem, belki fikir veri
rim. 

- Ne gibi uJu Beygünı, 
anlamadım. Lütfen i.zah edin. 

- Kendinizi bir hükümdar 
elile yerden alınmış, tacın bir 
kenarına iliştirilmiş kıymetli 
bir inci sayacaksınız. Velevki 
baş üstünde taşmsm: Bir inci
nin dileği olur mu? 

Kuşak, biraz m6tehayyir, 
nunldadı: 

- Olmaz! 

- Tamam. Siz de tarafım-
dan sevilmiı, beğenilmiş ve 
Y6reğimde yer tutmuı oldu
ğunuzu bdmekle iktifa ede
ceksiniz, 

Aık, esuen emelsiz başlar. 
Hiç bir hakiki aşık, ilk dev
rede ve hele itirafı aşka ta
kaddiim eden gilnlerde vusJet 
dliftinmez, hasren 1evgilinin 
gtlzelliğinf tabayyOIJe meşgul 
olur. Kupk bey de o gilne 
kadar ancak sevmİf ve hiç bir 

fey biifOnmemifti: Bu sebeple 
Sevinç hanımın ortaya koydu-
ğu tart. o an iç.in, kendisine 
litife gibi geliyordu. 

[Bitmedi) 

Ödemişte 
:ıoo,ooo lira 

Zllrar 
Ôdemiı, 24 - Son yağ

murlardan dolayı buradaki 
ziyan evelce 100,000 lira ola-- Fakat m ayni zam•nda 

hükOmdmımamız, emir etmek 
~ 

- Kefki blkimdar olma-

rak teapit ediimiftı. Halbuki 
Yeni yapalan tetkikatta bunun 
200,000 Uta olduja ......... 

1 MAJİK sinemasında 
1 NORMAN KERI ve MARİON NIKSON tarafından 
~ sureti mükemmelede temsil olunan 

KIRIK KALPLER 
Çok müessir bir dram 

Bu akıam 

ELHAMRAda 
Rus ihtilalinin alevli gGnleriDi kml bir kaduı 
ile bir prenafn aşk maceralanm lDUNYftl' 

filimİDİD uaututmu Kızıl kadın mamestflai 

lia Dô Pufi Ji prece1c••1. 

ı Opera sineması :;:.-:ı. 
K Bu akpm OPERA SiNEMASI f.taabulda ilk SESLi 
1 FiLMiNi gala suvareai olarak g&termek &zere ka~ 

açacak ve BLEONOR BOR.iMAN m çok fib:el temsili 

K~dının harbe gidişi 
Sesli filmini ırae edecektir 

1 Sinema aan'abnm bu muazzam keşfini g6ımek için bDtGn 
ehali bOyOk bir merak ve intizar içinde oldujundan 
OPERA SINEMASININ hmcahmc dolacafa timdidenıJ 
tahmin ediliyor. Bnytik ldlçilk herlcea Ttlrkiyede ~ 
FiLMiN devrini kDpt eden bu bOyBk ~· aGv.uesinde 

bulunmağı arzu edecektir 
Cuma gürileri matineler saat 13 te bqhyacaktır 

........................................ 
GüzezlHği ve mahareti san'atkiraneşile bütün kalpleri 

teşhir eden bOyük sinema yıldızlarından 
KORİN 6RiFFJT yarınki perıembe akşamı 

"" ASRI Sinemada güteriıecek 01an 
SOK .\K KADINI filiminde anı endam ed.mrtfr. 

8q filim çok llAIİluslu bit alleye memup I~~ 
iki netic.~de bir .. lr:up• • 
~ 



>JUY e eyahai el iselt ·, aç V~ 
letleri, nıefruşat, ropdöşanıbrlar 

Viyana ve Pariste en fazla be~enilen yatak odası modaları 
Viyana ve Pariste son senelerin en fazla beğenilen yatak oduı modelleri gördlikleıinlzdfr. 

Soldaki Viyanalı profesör (Vimmer), sağdaki meıhur Fransız mimarı fFiHp Petit'·) taraflanndan 
dUıünftlmtiş, vücude getirilmittir. (Vimmer) in eserinde nazan dikkati en fazla celbeden teY 
yatağm ıeklidir. Filhakika yarım daire şeklinde olan bu yatak kalın zincirlerle uıllDlf bir ha
maktır. Uıun ve ıene alelacayip ıekilli perdeler tavandan batıhyarak dötemeye kadar inmekte, . . 

Yeni ropdöşambrlar 
. Karllerimize lngilterede (Helem Mae Gregor) ve (Mourice Beck) isimli maruf san'atkarlar ta
rafından çizUerek yaptırılmlf dört ey elbisesi modelini takdim ediyoruz. Yukardan sağdan birincisi 
.kahve rengi zemin herine aan çiçeklerle ıüslenmiı bir ropdöşambrdır. İkincisi d eve kuşu tüy
leri ile ıtlalenen gilm&f işlemeli açık renk kumqtan bir kahvalb elbiselidir. Afağıdan sağdan 
birinci m7ah zemia lzeriDe un çiçeklerle müzeyyen aateaden bir pinvardır. lkincfıi kUl'funi 
ıemin beriDe ..,. ve kOJ11 lmmm ~erle dllO ipekli kulDAftaD ıOzel bir ropd6pmbrdır. 

bGtün odayı kaplamaktadırlar. (Filip Petit) fn eıerinf, gelince bu, odanın dötemeleri - kumq 
abamı bittabi hariç - m&nhasll'an çelik ve camdan yapdmlfbr. Hatlar keskin ve barizdir. Umu· 
mt manzaradaki sertlik ahenktar renkler Ye çizgilerle tatlılaıbnlmıtbr. (Filip Petit) in bu ese
rini bilhassa lngilizler çok beğenmişlerdir. 

Çocuklannızm odaıını na1ıl döıemeliıiniz? Dercetti.(imiz mo
del bu huıusta ıize mOkemmel bir nUmune olabilir. Re1im A
merikada açılan bir müsabakayı kazanmif olan oda teklini 
göstermektedir. Bu numune mezldir sana'tkir (Engeae Sehoen) 
tarafından vücuda getirilmiftir. Odade bugtın tahta ile yapılan 
blittin döıemeler aluminyom vücude getirilmittir. Hertey ço
cuklar tarafmdan kullemlabilecek kadar basittir. Duvarlar yal
dızlı kiğıtlarla kaplanDllf, pencereler ziyanın bol bol girme1i
ni temin için kasten bUytık yapılmqbr. 

• ..-ı 1ı kadlf e yakalı, beli 
l<e ı li kuma~ından ke
.... _ l'/i bir 5on bahar 

elbisesi 

Çiğ ve sert renkli ku
m~Uırdan yapılmış · 
M>n moda bir ~por 

elbisesi 

• 

Yeni elbiseler 
içi fanilAlı kurıunl re
nkli deriden fngUis 

modeli bir elbise 

Yeni saçla.r 

Meşhur sinema yıldıl'. 
Glorya Svan5on stıı 
5an' aik.trları arasın"' 
5açlarını kestlrraty111' 

yegAne luJdındır 



Ezeli ve ebedi muamma! 
Sarışın. kadınlar mı, esmer kadınlar m•., zayıflar mı 

şişmanlar mı, hangileri daha güzeldir? 
Meşhur bir ingiliz · r-ıuharriresinin fikirleri . 

edUebfJen saçının şeklim boz· 

yoksa 
(Draymon Hayh) isimli meş· 

hur lngiliz muharrircsi İngiliz 
gazetelerine (sarışınlar mı, es

merler mi?) serlavhası altın

da şu makaleyi yazıyor: 
Güzel, beğenilendir ve zevk 

kadar seriüttehavvul ve mü
televvin şey yoktuz. Meseli 
burada sarışınlar, öbür ta
rafta esmerler tercih edilfyor. 
Burada ince hutut, öbür ta
rafta tişman vücutlar beğenili-
yor. 

Faraza Japonyada şifman 

kadınları istihfaf ediyorlar. Ja
pon kızları yemeklerini kuşla
nn yem yiyişi gibi yiyorlar. 
Bütün milletlerin kadınlarile 
Yemek yedim. Fakat Japon 
ve Çfn kadınlan kadar ender 
Jemek yiyen kadın görmedim. 
Bu memleketlerde kadınlar 
tifmanlamaunlar diye ancak 
hayat için zaruri olan gıdayı 
alıyorlar. 

Bitmez tnkenmez bir müna
kaşa mevzuu da, saçların ter
biyeıidir. 

B.zı yerlerde uçlan yumu
tabnak için tilrln türlü yağ
lardan yapılmıf pomadalar, 
bazı yerlerde ele .Mrilqtirmek 
için ağaç sakızı kullanılıyor. 

Japon kadını tahta yastık 

Ozerine başını koyarak yat
maktadır. Sebebi ancak bir
kaç saatlik zahmetle tanzim 

• • Sarı,ın mı, esmer mi? 

Kadının erkekleştiği 
Sovyet n1emleketinde 

Boksun yeni yıldızı 
• 
insan azmanı addedilen 

neler oluyor? bir italyan Arnerikalılara 
Her yer ve her işte ha

kim olan fikir 
çetin bir rakip çıktı 

Bir müddettenberi, Avrupa· 
da, yeni ve genç bir boksö
rün yıldızı parlamıya başla
mıştır. Bu boksör, Primo Kar
nera adlı iri, yan adeta tabi
atin bfr azmanı addedilen bir 
İtalyandır. 
Primo Karnera, reçende Jaı· 

par isimli bir alman 
boksörii fle karşılaştı ve bu 
boksöre karşı ezici hir faiki
yet gösterdi. Genç halyan 
boksörünün bu son muvaffa· 
kıyeti, ihtiyar Avrupada yeni 
bir takım ümitlerin belirmesini 
mucip olmuştur. Bu ümit, Pri
mo Kameranın dtınya boks 
şampiyonluğuna namzet gii-
rülmeaidir. Seneler var ki 
dünya boks şampiy~nluğu 
Amerikalılara intikal etmiıtir. 

Jak Consonlar, Dempaeyler, 
TUneyler, Fiçmorialer, ba tln
vani bu milddet zamnda eh· 

daha mektep sıralanndan başlar. Nitekim reamimizde g6riilen liyetle muhafaza etmiflerdir. 
manzara bir gün gelip komünist ihtililini mtıdafaa vuifeaini Fakat ıimdi, Amerikada da, 
üzerine almaaı muhtemel bir genç mektepli kıza harp tüfeğinin 1 kat't itefevvuku khturaiz birT~ob 

Pek nadir vaziyetleri iatisna edersek Sovyet memleketinde 
kadının erkekten hiç bir farkı yoktur. Her yer ve ifte bu fikir 
hikimdir. Bu fikrin teairiledir ki her genç kız, yann bfr er
keğin vazifesini yapacakm1t gibi bazırlatılmaktadır. Bu hazırlık 

.. tamp yonu yo • uuey, 
aasal ahlacagı öğretilmektedir. Tilfeji atan kıza bu İfİ 6pten Dempaeye A)'I heubı ile 
de bir kadındır! ikiaci defa plip plip te 

boksörlükten çekildikten son
ra, bu ünvan henilz kimseye 
Verilmemiştir. Şimdi, bu Unva
nı istiyenierin başında Primo 
I<arnera vardır. Bir insandan 
ziyade bir insan azmanını 
andıran bu boksör hakkında 
bakınız bir sporcu ne diyor: 

« Bir çok kimseler Primo 
I<arneranm boks bilmediğini 
Yapbğı maçları , yumrukları 
sayesinde kazandığını söylü
yorlar. Filvaki, bu söz doğru
dur. Fakat bu adam 1928 se
nesinin haziranında henüz 
eline bir boks eldiveni geçir
nıif değildi. 

Buna mukabil «120» kilo 
gelen bu genç adam, fimdiye 
kadar yediği yumrukların hiç 
birinden milteessir olmuş de
ğildir; hatta bunları hiuetme
miştir bile. 

Maamafi bu haline rağmen 
bugün, kimae yumruklanna 
nıaruz kalmak istememektedir. 
Bu itibarla, Kamera, Ameri· 
k•blarm elinden dGnya tam
piyoalujunu alacakbr.» 

• 

mamaktadır. 

Ondülisyon, ( Neron ) UD 

zamanmdaki güzellere de ma• 
liımdu. İmparatorun bir göz• 
desi, saçının örgüsünü taıızım 
etmek için Romauın sıcak bir 
hamamında sıcak çamurlarla 
&tOJmilf olduğu halde tam 
tiç hafta kalmqtır. 

Şarkı karip kadınlan uç• 
larının boyanması için (kına) 
kullanıyor'ar. ~ el ve 
ayak tırnaklarını, hatta avu~· 
larını da bununla telvin edi• 
yorlar. 

Şarkta, Avrupa Adetlerine 

muhalif olarak, gözler için 
aürme de kullaaıyorlar • Bu 
sürmenin ı&ztbl rl'yet kabili
yetini ltoma•ald• beraber 
adıhate de nafi olduju iddia 

edilmektedir. 
Gftzel olmak için ,.,.ıaa 

marifetlere, urfedilea alı• 
met ye emekler kadar çirkia 
olmak huaUUIUl da pyret edil· 
clip Yardır. 

Ayaklann bajla11111• d
cudün aılafbnlma81, kundak
lanma, telvin, leke yapmak 

[T atüaj) bütlln bunlar ~d~ 
gazellijinin ve kadın sevkinia 

hatırı içindir. 
Sarışın mı, esmer mi? Zayıf 

mı şişman mı? Kadın, kadın 
olarak daima her tekilde gil~ 
ıeldir. 

• 
Komünist izcilerin 
Avrupa izcilerine 

mukabelesi 

• 

Onlar da büyük bir Qe
çü resmi yaptılar 

Geçenlerde lngilterede birçok milletlerin birkaç bup bulan 
izcileri toplanıp aralannda samimi surette sörllftillet· Dllnya 
izcileri bu suretle birbirini tuumıt oldu. Alman f zcilerinin Bel
çika da eski harp hatıralannı yadetmek gibi sebebiyet verdik· 
leri bir, iki badiıe müstesna, bu toplanma umumiyetle iyi geçti. 
Sovyet izcileri, bu birleımeye bir mukabele olmak üzere Mos· 
kovada biiyUk bir aeçit resmi 7ap1D1flardır. Rjeaim, bu aeçit res
minden evel ıenç SoyYet ludaruam atıt taJlmJni .Wermekteclir. 



6 Sah;fe 

llikciye 

sabahı1 \ıiya

nanın tüccarlarından 
Her Panzammer, mağazasında, 
kendi tabirile yarı iplik yarı 
pamuk bir halde idi: yani, 
yarı neşeli yarı meyus! 

Yarı meyustu: Çünkü rakibi 
Yahudi Mayer elinden müthiş 
bir fırsatı kapmış, ordu mü
t eahhidi olmuştu. 

Yarı neşeJiydi: Sebebi de 
o gün Yahudilerin bayramı 

idi. 

-

- Çok iyi anlarım efen
dim ... 

- Öy!eyse esef etme! Gir .. 
Sana münasip iş var ... 

Bu iş o günlük etiket ya
pıştırmaktan ibaretti. Genç 
memul' bu işle uğrasırken Her 
Panzammer gülümsüyor, için
den şöyle düşünüyordu: 

« - Bu da kahvaltı etme
miş olacak ... Şuna bir ziyafet 
teklif edeyim de o amcası 
olacak kerata Yahudi çatadak 
çatlasın. Gözfinün önünde ye
ğenine nasıl günah işlettigimi 

• .. 1 gorsun ... >> • 

Bu ıunla da iktifa etmiyerd 
komç·ı~=:rilc ahbaplarına tele
fone etti: 

-~ -
c;on SaC1t 

Vilayetle Ema
netin birleştiril
mesi uzzyaca.k 
Şehremanetile vilayetin bir

leştirilmesine ait esaslan uraş
tıran komisyonun tetkikat ra
poru ikmal edilmek üzeredir. 
Ra;orun tertip ve tebyizi için 
çalışan hususi encümen, umu
mi komisyonun bu hususta 
tesbit ettıgi esasların tasnifini 
bitirmiştir. Rapor • iki güne 
kadnr tamamen yazıldıktan 
sonra alak~dar makama tak
dim olunacaktır. 

Feci akıbete 
ağrıyan bir 

(fakir) 
J{endisiuc Hinllflerln 

meşhur bir tahlrl ile 
« J~'aJiir >> sıfatını veren 
« Blaknıan » isminde bir 
ndam uet;en sene Avru
panın hüy.ük payıtahlları
nı dola~arnk tiyttlrolurda 
halim i11a111lmıyaeak de
ret·t~th~ uarip uürünen 
l<'msiUt•r n•ı•mi'j1 i. Ehı 

Bayram münasebetile Muse
v!ler oruçlu bu!unacaklar, hav
raya gidip ibadet edecekler; 
dolayısile mağazalarını açanıı

yacak ardı. V c tabii o!llara 
gelen müşterilerin hepsi Her 
Panzammerin mağazasına aka
caktı. 

Bundan başka, rakibi maa 
ai'e mideleri bom boş saçma 
s.ıpan dualar okuyarak işkence j 
çekerken o i-&tediği gibi yiyip 
içerek üstelik karşılarında 
havana sigarası tellendirecekti. 

- Pugi.in öğle yemeğini , 
K~rtal lokantasında yiyeceğiz ... 1 

Behernmehal gelin... Çok tu- 1 
l f b. . l .. 

Bu hususta malumat nl
nıa k istediğimiz salahiyet sa
hih\ bir zat bize şunları söy
lemiştir. 

«- V:lfi.yetle Emenetin tev-
1 hicli m~ .... eiesi öyle zannedıldi

ği gibi kolay ve çahuk olacak 
bir iş değildir. 

lcmsili<'r nrasmda viicu
dünün nnıhlPHf yel'k•riıw 
şi~ sol{uyoı•, a.f 1.m·l al<'~ 

alıyor, hir anıç PZil mi~ 
c.-am ı,.ırı·.ısı yut u;. or, \'P 

nihay.-t hiç haYa ahuıy:m 

Oh! Doğrusu ya, Yahudi 
onu bu halde görürse göbe
ğinden çatlardı. 

İşte Her Pam:ammer bu dü
şünceyle, saat dokuz der de
mez, ağzında bir puro, mağa
zasının kapısına çıktı. Şiwdi 
nerdeyse rakibi ailesile bera
ber havraya gideceklerdi. Hiç 
şüphesiz bu sabah sütlü kah
ve ve tereyağı ile kahvaltı 
etmeden çıkıyorlardı. 

Bu sırada, birdenbire Ya
hudinin kapısı açıldı. Önde 
şiddetli bir tekme ile il<i 
bilkJüm dışarı fırlıyan bir 
genç, arkada ipek şapkası ve 

redingotile sap san kesilmiş 

bastonu havada Yahudi Mayer! 
- Sefil! Alçak! Ailemizi 

lekelemek istiyorsun öyle mi? 
Karısı kolundan çekiyor; 

- Yapma, yapma! -diyordu
tugün bayramdır... Günaha 
girme ... 

Mayer ailesi sokak kapısını 

killedikten sonra Sinaguglarma 
gittiler. 

Genç adam, yediği baston
lann acısile hala yerinden kı
mı:d~mıyordu. 

Her Panzammer gene ses-
lendi: 

- Hey! bana baksana! 
- Efendim, emriniz? 
- Nasıl, şu Maycr çok s {" rt 

ve haşin bir adam değil mi? 1 

- Ah! hiç sormayın; Bana 
bir yeğen muamelesi yapmı

yor! 
- Onun mağazasınde ça

hşıyorsur. galiba? 
- Evet efendim ... 

Kumaş işlerinden anlar 
mısın bar=? 

<ı !:on Sı at » ın 'fe r:k ... sı 45 

1a :rşey gerece. s 111z ..... 

lf-
Oİı ikiye o:ı ı·cla Her Pan

zammer genç memura dedi 
ki: 

- Dostum... görüyorum ki 
bu işin fevkalade ehlisiniz ... 
size bu günden bir ziyafet 
çekmeliyim... Yok canım öyle 
kızarıp bozarınayın... Yoksa 
orucu mu düşünüyorsunuz? 

Adam sen de o eski adam
lara göre ..•. 

Sizin gibi yeni yetişen 
gençler böyle köhne akidelere 
saplanıp kalırsa çok yazık ... 
Demek kabul ediyorsunuz , 
ala. o halde haydi bakahm, 
çıkıyoruz ... 

• Kartal lokantasınm caddeye 
nazır · terasasmda Her Panzam
merle dostlarının masaları pek 
taşkındı. Büyük bardaldara 
berrak biralar dolup dolup 
boşalıyordu. 

Şimdi nerdeyse Yahudiler 
havradan çıkacak ve Mayer 
önlerinden geçerken yeğenini 
sofra başında görecekti. 

Bu tahmin hiç te boş de
gildi. Aradan henüz beş 

dakika geçmemişti ki Mayer 
ailesi göründii. 

Tam terasanın önünden ge-
çeri erken Her Panzammer 
kahkahaları bastırdı. 

Katı!acak gibi gülüyor; el
lerini kaldırıp dizine indiri
yordu. Arkadaşlarına dö
nerek: 

- Nasıl? ·dedi- tuhaf dt:ğil 
mi? Böyle koyu müteassıp ve 
muhafazakar bir çiftin yeğe
nine gözilnün önünde oruc 
bozdurmak! Yahudi oğlu sen 
söyle bakalım, karnın doydu 
mu? 

- Doydu efendim, fakat 
bendeniz Yahudi değiiim ... 
. -Yahudi değil misin? Öyle-

RsriKorsan 
l-leyecanınız meşrudur .. 
Fakat sizden, Ellen,.,ftok

la karşılaşmayı iste
• 

mı yorum ki •• 
uzun boylu bir genç kız 

ile konuşmakta olduğunu 
gördüler, müteakiben de içeri 
dönerek şuraya buraya konul
muş olan kitapların isimlerini 
ve duvarlara asılı olan şııtoı 
sahiplerinin büyük babaları
nın isimlerini gözden geçirme
ye başladılar. Bu arada erkek 

- Natali, size bir şey söy
liyeyim mi ? Dedi , buras: 
içinde oturulamıyan, fakat 
bırakıldığı halae muhafazasına 
itina edilen bir salona benzi-

~ 
yor. Zaten Birest otelinde de 
bize böyle söyiemediler mi, 
gerek madam Puluvanek, ge
rek oğlu vefat etmişlerdir. 

Aklı pek yerinde olmıyan ih
tiyar hizmetçiden başka kimse 
kalmamıştır, o da "şatuyu 
elinden geldiği kadar muha
faza etmiye çalışmaktadır. 

Natali mukabele etti, 
- Fakat burada bizim işi

miz ne? 

- Hiç arzunuza göre dört 
günden beri taharriyatta bu-

Bunun uzun müzakere ve 
tetkikleri mucip olacak daha 
pek çok cihetleri vardır. İs
tanbulda çalışan muhtelit ko· 
misyon ancak iptidai mahi
yette tetkikat ile meşgul bu
lunmektadır. Bu komisyonun 
tetkikatı daha bir çok eller
den geçecektir ki bu de uzun 
bir zamana mütevakkıftır. » 

Biçki :·unlu sergisi 
Bugün Divanyolundaki biç

l<i yurdu sergisinin resmi kü
şadı icra olunacaktır. 

yse bt r ada işiu ne? 
- Siz davet ettiniz, ben de 

• 
geidim .. 

- Edepsiz.. Yal&n da söy
lüyorsun.. Sen bana dayaktan 
sonra dememişmiydin ki Ma
yer sana bir yeğen gibi mu
amele etmiyor?. 

- Dem~tim. Fakat esasen 
öyle muamele etmeyişine se-

bep yeğeni olmayışımdır .. 
- Ya sana söylediklerine 

ne diyelim?>> Ailemizi lekele
mek istiyorsmı.>) Demedi mi? 

- Hizmetçi kıza sataŞmış~ 

tim da ... 
Her Panzammerin sabrı 

tül< enmişti. Bang.r bangır ba
gırıyordu: 

- Defol kerata!.. Bak hala 
da duruyorsun .. Şimdi basto
numu ltaparsam alimallah ... 

Delikanlı ağzında Her Pan
zammerin biraz evel ikram 
ettiği puro ile tabana kuvvet 
kaçarken, dostları ona diyor
lardı kı: 

- Aşko'sun sana! Vadini 
yerine getirdin... Doğrusu çok 
tuhaf bir şey gördük!... 

Nakleden 
Celaleitin Ekrem 

bir (ahulım i•;İiH' Oİl'Pi'l'k
buı·atJa saalh.'l'Cl', hm.al· 
madun, hofiuinıadnn ktth
yordu. tjüplw yok Jd hü .. 
Lün hnn1ar hlr uüz ha(jcı
hJ"tau ihat•(.•lli; fakat l~le 

hu güz huijcılığmı huluı, 

uösh.•ı•(•n olmuyor, o da 
kendbine ilühi hir knvvcl 
alf Pdip gidiyordu. 

llalh u ki Arjanllnden 
gelt•n hir l<•luraf hize ha

ber veriyor ki liiın hilir 
hanuı hir flıliyal~2zhk, hu. 
sent•lt•rdcnhcri <leYam t\

dt~Ut>lt•n uüz ha(JeıJti)m 

hiı• fada ile nihayet hul-
masuu 11uwip o!mu~lur. 

« IUalimau » Arj ,mtimle 

hiı~ h•ıusil Psrıa~mtla IH'l
kl hiniıwi dt•l'a olarak b!r, 
tahUlllll İ~İllC tJİl'Pl'Pli Jrn

f)ll{illll lrnpattırmı}, ili; sa
al lıi<.~ hava alııından lıu

r:ula ya~ıyahih•eeüıni süy
lemi:ı; falrnt ü<.~ !'iaal son· 
ra tabut <tt;ı!dı(Jı zaman 
haYasıziılilan üldü{Jii gö
rülnıl"ı~lür. 

Hokt orlar, C('St\dl m ua· 
yPne <•ltildl'l'İ zammı hi
ÇHl'{\lıin s!kt sıkı lrnpalı 

oJau lahulu aç:tbil nwk 
i<;in bir haylı uura:)nıı~ 
oldu!fmıtı l<'s!ril Pl nfr~JPr• 
dir. Yakm llindbtanda 
diri diri uwzaı·a girer<'k 
hirlı:a\~ ay lrn!<hktan soıı· 

ra saı, sa{)Janı lmJlmn 
« Pakir )'ft•ı·in buiuıulufju 

süylPniyorsa da f~nlarm 
da hu sekilde hircr oyun
laı·mm "hulumhı{junu ~nu-
haf, kak atldet nwk h\zım· 
f hr. 

iunmakia meşgmuz. -- Bu da ne, diye haykırdı, 
- Evet amma Maksiın, doğrusu buna hiç intizar et-

aldığamız malfıruat pek müp- miyordum! 
hem. Natali Maksiınin heyecanın-

- Ne yapahm, Paskarella dan mütehayyir: 

Jerikonun küçüklügu" '"nde Bre- - Ne var, diye sordu. 
Maksim: 

tanyada oturduğu şatonun is- _ Masanm üzerinde açık 
mini pek vazıh surette hatırlı~ duran kitaba ve sahifesinin 
yamıyor, sadece Puluvana ben- kenarına kırmızı kalemle ya-
zer bir şey diyordu, binaen- pılan işarete bakınız! 
aleyh ben de bu ismi andıran Genç kız hemen masaya 
şatoların bir listesini çıkar- yaklaştı, fakat kitabın kırmızı 
dım, baştan başlıyarak hepsi- ' kurşun kalemle işaret edilmiş 
ni de birer birer gezmeğe • olan parçasına bir göz atınca 
başladık fakat bana öyle , ge- derhal geri çekilerek: 
liyor ki bu defa da yanhş ka· - Lort Bayronun « Kor-

ld k san>> ı dedi,· Maksim hadi 
pı ça ı ... 

Natali sıkılmışb: 
- Gidelim, dedi, bu hara

be insana yes veriyor! 
Maksim: 

- Her haraba gibi, dedi. 
Eski silahlardan aramayı 

bir defa daha muayene etti, 
salonun bir köşesinde duran 
yazıhanenin üzerinde duran 
kitaplara bir defa daha baktı, 
artık muayenesine nihayet 
vermek üzereydi, fakat bir
denbire: 

gidelim, eminim ki o burada
dır. 

Fakat Maksim itiraz etti: 
- Hayır bu mümkün de

ğildir, Ellen - Rok bu dakika
da Paristedir, kendisini hare· 
ket ettiğimiz gün gördüm! 

- Evet ama bu kitap? 
Natali biç bir şey dinlemek 

isemiyor ve gfıya Ellen-Rok 
hemen karşısına çıkıverecek
miş gibi bütün vücudü titri
yerck Ma!csimi dışarıya sürü
klüyor · l'. 

İc.:tanbul vilayeti def terdarhğı ilanları 

J\1Iali )re vekaletiııc_leıı: 
Ton Teslim tarihleri 
45 25-10-929 
45 25-11-929 
60 25-12-929 
75 15- 1-930 
75 - 15- 2-930 

300 
1 - Kaloriferler için tarihleri yukarda yazılı beş taks"' te 

Haydarpaşa istasyonunda vagon içinde teslim edilmek 
üzere alınacak üçyüz ton kok kömürü yirmi gün müddetle .;e 

kapalı zarf usulile münakasaya ~onulmuştur. 
2 - İhalesi 8·10-929 tarihine müsadif sah günü saat 15 te 

levazım idaresinde müteşekkil mubayaat komisyonunda ya" 
pılacaktır. 

3 - T em!natı muvakkatesi 652 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartname levazım müdüriyetinde ve İstanbul ddter .. 

darhğile İstanbulda Dolmabahçede evrakı matbua anbarı ii · 
meyyizliğ;nde her ~ün görülebilir. Münakasaya iştir ak cd · 
celderin o gün ve saatten evel teminab muvakkate ve tekııf 
m-1 tup!aı:mı makpuzmukabilinde komisyon riyasetine tesliJJl 
eylemeleri. 

l\1a live vekaletinden: 
Mülhakat malsandıkları için hariçi ebadı 66-51-51 oJaO 

kırk yedi adet kasa pazarlıkla alınacaktır. Vermek isteyenle" 
rin evsaf ve fiatile ne kadar müddet zarfında teslim ede" 
bileceklerine dair teklif mektuplarile birlikte eylülün 26 ıncJ 
per~embe günü saat on beşe kadar levasım müdüriyetiJJe 
müracaatları. 

A 

ii ticaret mek ebi 
iir-lüğ 

110 nden : 
J - mektebin ulumu aliye ( iktisat, şehbenderlik, muhase" 

be. banka ve sigorta ) ihtisas lusımlarına tam devreli lise ınt' 
zun!an ve mekatibi aliyeden ve ecnebi mekteplerden gelenJer• 

2 - Yüksek ticaret kısmına, orta mektep mezunlarile lise" 
lerin birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve bu derecelerde1'1 
musaddak mekteplerte meslelc mekteplerinden müracat ede' 
mezunlar . 

3 - Orta ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayıt .;I 
kabul edilmektedir. Kayıt müddeti 30 Eylül akşamına kada' 
devam edecektir. 

Tütün eksper kursu 
Tütün inhisarı umumi 

· daresindeıı: 
Tütiin inhisarı iduei umumiyesince küşat edildiği evelc' 

ilan edHmiş olan kurs için şimdiye kadar müracaat etmiş ol~~ 
taliplerin ln3mı azemı vesaiki lazımeyi ihzar ve ita etmiş "' 
duklarından şehri lıalin gayesine kadar atide mürakkam ve!•; 
iki Oı·taköydc kurs müdürlüğüne ita ve vermemiş olanlaf'I 
müsabakaya kabul edilmiyecek!C'rİ i!an olunur. 

1 - Müsaddak nüfus tezkeresi sureti ve ya aslı. 
2 - Mektep şahadetnamesi va ya orta tahsili ikmal ettit 

1 
ne da!r maarif idare!r:ndeu müsaddak resmi vesika. 

3 - MahaHe ve ya kariyesi ihtiyar hey'etinin polis ve 1' 
1 iandarma dairelerinden müsaddak hüsnühal şahadeinamesi. l · 4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. _./ 

J Evrakı rnathua tab'ı: 
1 

1 Tütün inhisarı umum idaresindetı' 
İdare için nümunesi veçhlle defter imal ettirilecektir. T?~ 

olanların nümuueyi görmek üzere müracaatları ve 28-9· ~ 
cumartesi günü saat 10,30 da Galatada Mubayaat KomisyoPll 
da bu!unmalan... _el 

Bahçeye indiler, oradan da dan vaz geçirmek bususuıJ 
malikane haricine çıkblar, hiç müşkülat çekmedi: ·J 
Nat:ılinin otomobili üç yüz - Heyecanınızın sebeb1

1 
metre uzakta bekliyordu, genç meşru görürüm, dedi, f~ 
kız şoföre: lı»-' 

_ Bireste döneceğiz, dedi, ben sizden Ellen-Rok ile I 
fakat süratle gidiniz, ·Paris ya- şılaşınanızı istemiyoruın ~ 
but ta Nant katanna yetişmek Benim, lüzumuna kani ol cı' 
isterim, hangisi mümkün olur- ğum şey burada bir müd~ 
sa... daha kalmaktan ibarettir. ·jf; 

Natali biitün hayabnı alt .şününüz bir defa elde ~ttl;J 
üst eden vakayiin hudusun4 mız ız, öyle kolaylıkla ıh~~ 
dan iki hafta sonra Maksim- edilemiyecek kadar cfdd~ 
den Britanyada bir seyahat Binaenaleyh bu iz üzer ~ 
tertip etmesini istediği zaman yürüyerek kakikate .~fi' 
ilk dakikalarda bili kaydü varmalıyız, arzu edersen1.ı " 
şart inandığı, fakat bilahare rise dönersiniz, fakat bıt "" 
şüphe etmek istediği vaziye- fa da beni dinleyiniz! OP ,J!. 
tin hakiki manzarasını gör- günden beri o kadar he>' (1 
mek, Ellen - Rokun hayatının içindesiniz ki vaziyeti :;f 
iç yüzüne nüfuz etmek arzusu kanlılık ile muhakeme e f. 
ile hareket ediyordu. Bütün imkan yok. Ellen _ Rokııll :.; 
maksadı Ellen - Rokun daha i t'-· 
doğrusu Jerikonun babasının but ta Jerikonun ismin ;/. 
ölümünde alakader olup ol- fuz ettiğim zaman sarar~ 

hak 
yorsunuz, adeta birde -~ 

madığını öğrenmekti, ika- of'. 
tin ve delillerin önünde mu- bayılıvermenizden korku)' "el. 
hakemesi eğiliyor, fakat hissi doğrusu bu kadarına da ç~~ 
isıan ediyor, hakikati bütün luk derler, bilakis size eO 
uryanhğı ile görmek istiyordu. Roktan bahsetmeli, ına0 

Binaealeyh Bireste var- maddeten ne halde oicltJ 
dıkları zaman Maksim genç anlatmalıyım! 
kızı Parise dönmek arzusun-
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Fatihte Ç-..mbıda kw ve erkek, leyli ve neh rı 

Hayriye orta mekte ı 
Ana, ilk ve orta kısımlanna im ve erkek talebe kaydı için 1 
Ça ambadaki mlidiriyet dairesine müracaat. 9,10,11 jnci J 

sınıfları da peyderpey teşekkül edecektir. ~J 

Çirkinlik - güzellik 
Bir kadının verebileceii 
zevkle alakadar mıdır?! 

Leyli ve nehari - Kıı ve erkek 

Şişli Terakki lisesi 
Ana , ilk , orta ve liıe ikinci devre birinci smıflaı ın:ı 

talebe kaydedilmektedir. 

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylül 
- 1 - Muhartiri: M. Turhan 

- Gidelim, defril mi? 
. - Benim pek isteğim yok. 

Bılmediğimiz yer, .tanımadığı-
!'lız adamlar, başımıza bir 
ış açdmasm? 

- Adam sen de, düşündü
ğün şeye bak Pmç gibi kız, 
tenha ev. Üst trafmı düşün-
mek saçma. > 
. :-- Kızın piliç olduğunu ne 

bılıyorsun, evin tenhalığını 
nereden aalıyorsun? Bizi faka 
bastırmak istiyorlarsa? 

- Ummam, hiç ummam. 
Bi.zi davet eden kızın anası, 
Önümüze düşüp götürecek o-
lan gene o. . 

- Sen bilirsin ama, benim 
hu işten yüreğim bulanıyor. 
J -: Hele oraya gidelim. Bu
antın geçeri 

d Anadolu vilayet merkezlerin-
cn birinde iki genç ::ıanparah-

ğa gitmek veya gitmemek için 
aralarında münakaşa ediyor-
l~rdı. Davet olundukları yere 
&•tmekliği iltizam eden zat, 
Yirmi beş ve gitmemek re'yin
de bulunan arkadaşı yirmi 
Yaşındadır. İkisi de o şehirde 
~anılmış, gençliklerine rağmen 
ıyi birer mevki ihraz etmfş)er
d ir. Çalışkan, müstait ve ter
biyeli adamlardır. Vazifelerine 
itina ettikleri kadar çapkınlığa 
~a ihtimam ederler, kadınsız 

uramazlar, sık sık hovardalık 
yaparlar, bol para sarf 
e~meksizin-biraz gençliklerinin 
bıraz da tiL--• • 
Je- .. b n ·~arının yardımı-

k
uç- eş- günde bir eğlen-

me yolunu bulurlar. 
Aralanndaki samimiyet, 

kardqlak derecesini bulduğu 
için kadın avcllıgında da gd-
lügışsız hareket ederler, bul
dukları kadınlan benimsemek, 
nefislerine hasretmek emeline 
düşmezler. Birinin ele geçirdi
ği kadından diğeri de müste
fit ohır. O derecede ki hazan 
aynı kadının kapısı önünde ve 
hatta yatağı dibinde kartılaş
tıkları vakidir. Bu karşılaşma-
larda ilk gelen nöbetini 1avar 
"e yerini arkadaşına terkeder. 

Me'murlar arasında bu iki 
ıencin lakabı ~( Ahbap çavuş-
~ar » <lir. Ayrı ayn yerle~de 
ıkarnet ettikleri halde daima 
beraber görünürler. Sabah ça· 
Yını birlikte f çerler, öğle ye
lrıeğini birlikte yerler ve ak-
tarn •ofrasmda gene yan yana 
bulunurlar. Vazifeleri mllşte-
İe~ olduğu için çalışma saat-
erı de baş başa geçer. 
Aralarındaki bu su· sızdır

lbaz samimiyete rağmen met
replerinde bir tehalüf var
dır. Orhan bey, dessu bir 
ıekaya maliktir, her şeyde ha
nıul, hazım ve müteenidir. Sin
n~n ~Uçük olan Supbi bey, seri
li~ınfial, •eriüttessürdür, ufak 
bb~r. feyden ıinirlenir. Denile-

ılır ki O h b r an, ayatın sıkıl-
maya de'" · .. 

tir 
• • gmıyecegne kanaat 

ge ınıttar Suk· · · 
fine bak · un ıçınde key-
B 'ki mayı tfar edinmi~r. 

erJ , ahiAlc· d · .. 
fazla b 

1 üşunceJere 
. mer uttur. Hayali, el{ee-

n!a hakikat lanacak kadar 
hıasine mağluptur. 

Bu meretp farkile beraber 
ahbap çavuıların samimiyeti 
te~e~Wde~ !Dasundur. Birinin 
nıufrit hılmıni ve teennisini 
öbUriiniin atılganlığı sanki te
lafi ederek iki m yaradılıı 
arasında bir müvazene ve 0 

müvazeneden bir ytirek birliği 
teuüs etmiştir. 

iıte bu ilP arkadaş , bir 
zanparalığa gitmek için mü
nakaşa ediyorlardı • Orhan 
bey, gitmek, Suphi bey fse 
gitmemek taraftan idi. 

Şuruıru da kaydedelim ki 

adımlarını daima hesapla atan, 
her işin avakibini düşünmek
ten geri kalmıyan Orhan bey, 
kadııı mes'elesfnde iradesine 
sahip olamaz; onun nezdinde 
kadm, sıcağı sıcağma yenila
cek bir yemektir, her hangi 
bir kadının önünde, ardında 
düşünmiye, vakit gçirmiye 
mesağ yoktur; çünkü yemeğin 
sovuması, tadının bozulması 
muhtemeldir. Daha doğrusu 
o, kadınların midesi?. dedikle-
ri zümredendir. Çirkinlik ve 
güzellik mefhumlarile kadınlar
dan alınacak zevk arasında 
bir münasebet bulunduğuna 
kail değildir. Kadınların yüzü
nden evel bacağına bakar, 
tombul mu? Kafi görür, yüz
deki hatlarla uzun uzadıya iş-
tiğali zait bulur. 

Orhan bey, midesizliğini mi-
devi m;saller serdederek mü-. 
dafaadan geri kalmaz. Zam
parahğın « aşk » olmadığına 
göre zanparalann çehre gü-
zelliğile, endam tenasübile a
lakadar o!malarım gülünç sa-
yar ve bir kabak silkmesinin 
adi bir kaseye ve ya porselen 
bir tabağa konulınasile tadının 
ne tenakus, ne de tezayüt et
miyeciğini söyler. İyi bir yüz 
- onun kıyasına göre - zaftan 
başka birşey değildir. Halbu
ki kıymet ve bilhassa lezzet, 
mazruftadır. 

Suphi bey, bu meselede de 
arkadaşına muanzdır. Zevkin 
bir de manevi kısmı olduğunu, 
o kabil zevklerin maddi ölçü
lerle tartılamıyacağmı ve hele 
mehasinperestlikle pis boğaz
hğın pek başka şeyler oldu-
ğunu iddia eder. Maamafi, 
bozuşmazlar. kırılmazlar ve 
kadın kovalama işinde de da
ima uyuşurlar, uz!aşırlar. 

Bl;I gece de Orhan bey, da
vete İcabette istical ediyordu, 
Suphi bey, gevşek ve çekin
gen görünüyordu. Onu terdit 
ve tebrit eden meçhul bir 
evin meçhul kızının ziyaretine 
gidilmesi değil, bu davetin 
bir ana tarafında~ vukua gel
mesi idi. Bir ananın kendi 
kı:u için müşteri araması ve 
iki delikanlıyı evine davet 
etmesi, ahlAkçıhk d4'marJarını 
tepreştirmişti. Bu daveti iğrenç 
ve icabet edilmeyi de müstek-
. reh buluyordu. Duygusunu ar
kadaşına söylemekte mütered
ditti. Onun ahlaki düıünce
Jere sırtını çevirdiğini ve o 
düşüncelerin zenginler, güzel
ler, kaviler ve mes'utlar için 
birer siperi mildafaa olduğundan 
tutturarak uzun mevizalar ira-
dına kalkışacağını biliyordu. 
Binaenaleyh, meçhule doğru 
koşmanın abes olduğunu ve 
bu gidişten bir tehlike doğa-
bileceğini söylemekle iktifa 
ediyordu. 

Orhan bey , bu nokta1ara 
~heınmiyet vermdi. Bir ana 
rehberliğile zanparalığa git
mekte fecaat tasavvur veya 
tevehhüın etmedi. Ayalllarma 
kadar gelen fırsattan istifade 
için adeta acele ediyordu. Şu 
kadar kJ, bilmediği bir aoka
ia ve bilınediği bir eve yal
nız gitmeyi de muvafık göre
mediğinden Suphiyi de bera
ber göt6rmekte ısrar göster
di. Yalvardı, yakardı Ye niha
yet arkadqını kandınp aoka
ğa çıkardı. 

Şimdi, pejınürde Çlll'fafınm 
uzun eteğini, topuklarmm ça
murile lekeliyerek, yirmi h4t
ve kadar Uerfde ,OrOyen 
otusbqlik bir kadtmn arka
.. ndaa ylriiyorlarcla. 

IBitmectiJ 

• 

·SATİE 
Her ne\ri muhBrrik kuvvet tesisatı yapar. 

t:ihaw~ümul maı·ı ... , 

... (MANI)L~Bf:RCi) 
En1penneablıze gahanlin 

PARDESÜLER 
gelnıiştir. 

Vücudu rüzui\rm l4'8iriue k:lrşı 
muhafaza ed~r. 

Hafif ve giyinnıesi kolc,ıy 
Yıılnıl L.ıJ.ıtuda l\,ııııkö~dc 
\ (•) \ oıla ~addesi k:ır~ı.;ı;ıd:ı 

EKSELSİOR 
BeyGk eJbise mağazasında satılır. 

lrıgıfoı: hiçimi gawt nııınt<'lıap "'C 

muhtelif \l~tıll rık 

!kostiinılcr ve pa rdesüler 
.,.,, nııı~aml,,ı ılairc~ıııık lı.ııımılarot ıwıbı,,,ı" 

_t;a) d ıııiiııtdıap "' '..oıı ını da 

ipekli muıan1balar 
,l.ıhi ':ırclıı· • 

TEDi Y.\ TT.\ 'l'FSll & l,A'I' 

Istanbul Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
Aydın vilayetinde döşemesi ve ayakları betondan 86 metre 

tulde Nazilli, keza döşemesi demir, ayakları taştan 89 metre 
tulde dalma ve döşemesi, ayakları betondan 72 metre tufde 
Kalaba köprülerinin inşaları kapalı zarf usume münakasaya 
konulmuştur. 

Münakasa 15 teşrinievel 929 Satı günü saat 15 te Nafıa 
vekaleti müsteşarlık makamında mfiteşekkil kômisyon tarafm
dan icra kılınacağından taliplerin münakasa, müzayede ve 
ihalat kanunu ile olbaptaki şartname tarifatı dairesinde haz.ır
lıyacakları teklifnamelerini mezkôr saatten evci vekaJet müste
tarhğma makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ve şeraiti öğren
mek üzere lzmir, Aydın ve istanbulda Nafıa mühendislerine 
Ankarada Y olJar umum müdürlüğüne müracaat etmeleti lazım 
gelir. 

Proje ve tartnaıne ~ yirmi lira nıukabiJınde Ankara Yolda
lar umum müdürlüğünden alına bUtr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı 
tetkik yevmi münakasadan sekiz gün evel Ankarada Yollar 
umnm müdürlüğüne tevdi eylemeleri meşruttu. 

Nişantaşı-JHlalil Rıf«\\t paşa kaın.CC\ 
lx -. T elcfon : Bey oğlu 2517 

K A 1) 1 N ve l~~ rl K ı~~ K 
Şoson ve Lastiklerini 

elmadan evel her halde sağlamhğı 
ile meşhur 

1924. 

B.I.RI~ Kuadrat 
(Sabık Rus fabrikası) 
mar1!asını arayınız . 
Siparış için: B. J. DANNO İstanbulda 
Köpriilü hanında 12-13 nunıarab mağa
zalara müracaat olunması. 

Matrkasına dikkat ediııiz 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 
Haydarpaşadan cuma, pazartesi, çarşamba ve Ankaradan 

cumartesi sah ve percembe gu"nleri hareket etmekte olan ,, , .. . . ı 1929 
6 -106 ve 5 - 105 numaralı sürat katarının 1 teşrınJeve 
tarihinden itibaren her gün seyrüaefer edeceği muhterem 

ahal~~ ilan ..:o::lu:n:u:r.:_. -------------::;;;;;;;;;miiiiiiiiiii 
Her akşam 12 kitiden mürekkep 

Türk Aile Musiki Birli~ 

LONDRA 
Birahane ve !okontasında 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

} Satılık moa oda ve bodrum dükkan 
j Fatihte dülgerzade mahallesinde büyük karaman ve nalbant 
sokağında cedit 34, No lı maa oda ~e bodru?1 düklrinın ~f·, 
deli 4 tal<sitte ödenmek iizere 2000 lıra bedeh muham~.en O 

9-10-929 tarihine müsadif çarşamba giinii saat 15 de mu:ye• 
desi mukarrerdir, taliplerin 4' 0 7,50 hetabile teminat mael ~ı.• 1 
larile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylem en. . 

Hanımefendiler 
Sizi aldatmak istiyorlar : 
J.ı hon pn~tahaııı·~inin yakmında 

lıuluıınn hır ınaguıa miiçteri cclhcı
nwk için bir hilr) e mü~nat cdi

~ or. Zı·ngiıı ı;am.ı~ırlar, cihaz t~kım 
lan, kıymettar dantelAlarııı iınalındc 
buyuk hir şohrrt l..a2aıı:ın 4<LADEYl) 
aıch c~irıin ... ıılı•·~i olduiiunu iddia , , " 
edi,or. 

l,ADJ;Y atPl)r~ıııin ııc şııbe::.i ne 
de teşhir caıwkanlan vardır. Biitüıı 
~ntı,.lar , c cihaz talum1arının te~hiri 
, c ~1pari~lrriıı kabulü muamelatı 
BP) oğlunda 1..ciıoıı karşısında Kayse
ri~ :,ın hanının birinci katında ) npıl
ı .ıkt ıdır. 

hıuı a C)·•' atıı den :ndtt ~duı 
Alm:ııı) .l nİ5aı) ( \ e 'c1adİ) e 

cemi} eti azasından 

Dr.A.Asım 
lla~ı..alıırvu jıe.ı· ısun J 5· 17 ) e ka. 
dar Şışlideki husust haetalıancstftde 
kalıul etmektedir. Td. Il< y oglıı 22~ l 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
\' e gögus bastalıkJarı muteb&Sfil"l ! 

1Jokior • 

ŞEKİPHABIP 
Aya1ofyada Y erebatan Hacı 

Snleyman apartmanında cu-
martesi, paz•rtesi, jçar~~· 
ve pel'fembe. Tel. ı. 

OıkUdar birinci noterliğJn
den: 

Kadıköyilnde İsmet PT 
sokağında 40 numaralı ev e 

Ş. . ~ J Kamer efenoturao ınn og u 
df ile karısı Matdito5 lbzı 
Mari hamm mallannın id~e~i 
hususunda kanun me~fenıd0!1° 21 linci muddeıinde tan e kİ
miş olan umumi mal orta r 
ğı usulUnil kabul ederek 0 -

bapta tanzim va tescil olunan 
evlenme mukavelesi mahke
ınenin te ta•tikine iktiran et
mif olduğuPdan kanunu ın~
kürun 237 inci maddesi mucı-

1
1

ütiiıı inlıisar id.aresi 
bince ilin olunur. 

Umunı 
•• 

IDll- -~PIRSAT 
Adet ıne~hıır 

dürlüğünden: 125 Burberry 

Ortaköyde, Feriyede kaia Tltün Eksper kursuna bu sene 25 talebe almacakbr. Taliplerin 
adedi matlup haddi geçene bir mUaahaka yapılarak miiaabaka neticetlİDde kazananlar kabul 
edilecektir. Bu müsabaka 5 Tetrinienel Camarte.i gln6 Feriyede aaat 2 de yapılacaktır. 

1 - Türk olmak. 

Mu~ambaları 
60 TOrk liruma 

Beheri Bey oğlunda 

Bakcr m•l;z.lında 
Satılayor: istifade ediniz. 

2 - Yaıı, on akizden apğl •e Jfmd bqten yukarı olmamak. 
3 - Laakal orta tahailinl ikmal etmif bulunmak.. (Yani u.elerin dokuzuncu mulfına 

muvaffakıyetle ieçmiı bulanmak. 
4 - S.ı.Jıatt tam Ye bOnJeli tlttbale iftiğale m&uit bulmımaJr. 
5 - Alelitlak ağır cesalan mllteh&. cBrlmlerden Ye mahlDI bayaiyet kabahatlerinden 

dolayı mahldim olmamak. 
(Muklr huau .. tı Naim teskeresi, mektep tahadebaamai, YeJ• arta taWI ikmal ettijhae 

dair Maarif tdarelerincl• maattak reamt Yeaika, idarenin Od doktoru tarfmdan verilmif mhhat 
raponı, mahalle ye karyeai ihtiyar heyetinin polia w1a jaduma daireluiaden ~ 
tahad ...... elerlle t.nlk oı ...... ) . 

TaJip)eriD Dllaa1et 2 TepinleYftll'e kadar 1'11111 '"'"• W•nlll ..... mldlrJlj- Wida Be 
m ... cat etmeleri " Ymiblanm ela beraber ptinaeleıl illa olunm. 

Mahkemei .. liye 0'6ncü 
hukuk dairesinden: . 

HOaeyiD Avni beyın karıaı 
ikametgllu meçhul ınad~~ 
Rene aleyhine ikame eyledıgı 
ltOfll••• danamm gıyaben 
cari tahkikatında müddei 
aleylwun .bane.i zeyeiyete av
det etmesi libumunun bir ay 
1D8clctetle iYneıa fhtarma ve 
taıbkibtla 24 T ..... •wıl ra 
qn:.ae;..~~ ~ 



En1niy~t stn ıclığı ı11üclürliiğünden: 
kat'i karar ilanı 

Müzayede Muhammen İkı-.ı7. Xo. Merlıunııtın cim n! nevile Bor~lunun 
bedeli Li. in) mcti Li. mc\ ki 'l' müştPmilltı 
41u 1330 6113 Tarabyada Kömürcüdere soka-

ğında Beyoğlu caddesinde eski 
14, 14 mükerrer ve yeni 2, 4 
numaralı yüz elli iki arşın arsa 
ünerinde kargir üç katta beher 
dairesi dörder oda, birer sofa, 
bir mutfağı havi iki daireli ve 
bir dükkanı havi bir apartma
nın sekiz hisse itibarile beş his-

181Ul 

sesi Madam Kalyopi 
ve matmazel Atin 

S9S 67S 10021 Abarayda Çakırağa mahalle
sinde Sorğuççu sokağında eski 
ve yeni 25 numarala yüz on ar
şın arsa,, üzerinde ahşap iki bu
çuk katta alta oda, bir sofa, 
bir kuyu ve bir mutfak ve yüz 
yirmi beş arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Fethiye H. 

745 2036 10811 Üsküdarda Sinanpaşa mahalle
sinde İhsaniye sokağında eski 
11 ve yeni 81 numaralı 288 arşın 
arsa üzerinde ahşap 3 katta on 
yedi oda iki sofa 49 arşın arsa 
üzerinde bir mutfak, bir kuyu 
ve 532 arşın bahçeyi havi bir 
h.anenin tamamı Cevat B. Zeynep Seza H. 

195 1262 14403 Üsküdarda Pazarbaşı mahalle
sinde Nuhkuyusu sokağında es
ki 38, 38 mükerrer ve yehi 16, 
16, 40 numaralı 180 arşın arsa 
üzerinde bir katı kagir iki kata 
ahşap olmak üzere üç katta on 
oda, iki sofayı ve doksan arsın 
üzerinde bir mutfak ve bir o
dayı ve üç dönüm 1330 arşın 
bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı Salim B. Bahtiyar Emine Şayan H. lar * 1!165 14821 Kartalda Maltepe kariyesinde 
mezarhk civarında 48 numaralı 
yüz dokun iki arşın arsa üze
rinde bir kah ahşap bir buçuk 
kah kigir olmak Uzere iki bu
çuk katta sekiz oda, bir sofa, 
bir mutfak ve yirmi beş arşın 

ana berinde ahşap iki katta 
bir oda, bir mutfak bir kuyuyu Y uauf Ziya, 
Ye bin beş yüz elli beş arşın AH Haydar 
bahçeyi havi bir hanenin ta- ve Ahmet 
mamı Cemalettin Ef. ler Zeynep Sabiha H. 

fiO 598 14926 Hasköyde Kiremitçi Ahmetçe
lebi mahallesinde Kızılminare 
sokağında eski 11, 11 mükerrer 
ve yeni 11, 13 numaralı biri 
yetmiş arşın arsa üzerinde ah
şap iki buçuk katta dört oda, 
bir sofa, bir mutfak vediğerl 

36 arşın arsa üzerinde bodrum 
kah kağır ve diğerleri ahşap 
olmak üzere iki buçul' katta 
üç oda, bir sofa, bir mutfak, 
bir kuyu ve iki yüz kırk dört ar
''" hAhceyi havi iki hanenin ta-
m.... ;l..rahim 8. Fatma H. 

120 372 151% Unkapanmuca a ........ .ı..;;l.:ouac1u ma
hallesinde Sağrıpçılar sokağın
da eski 24 ve yeni 20 numa
ralı otuz yedi arşm arsa üzerin
de kagir iki katta üç oda bir 
sofa ve dört yüz altmlf üç ar-
tın bahçeyi havi· bir hanenin Fatma H. 
tamamı Ştıkrl Ef. 

122 240 15355 Hasköyde TW'fucu mahalle
ainde Turşuai sokağında eski 
36 ve yeni 40 numaralı 

Y.etmiş sekiz aqm ana lize
rinde ahpp iki buçuk hatta 
dört oda, iki sofa, bir mutfak, 
bir kuyu ve yiiz altmıt alb ar-
tın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı •s 1585 11099 Üskiidarda İcadiye mahalleain-

. de eski subaşı ve yeni EftJk 
10lmjmda eski ve yeni 18 nu
maralı 144 IU'flD arsa Uzerinde 
Ütip iç katta sekiz oda iki 
sofa ve 18 arşm ana üzerinde 
ahfap bir katta bir mutfak ve 
ltir kuyuyu baTf bir hanenin 
tamamı 

• 901 l 7260 Y eclikulede F atibaultanmebmet 
mahallesinde Demirhane cad-
desinde eski 161 Ye yeni 209 
numaralı 11 O arflD ana llze-
riade kigir iki katta üç oda, 
iki sofa, bir mutfak bir kuyu 
Ye 142 lll'flD bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı 

Talat B. 

Leoa Ef. 

Ali Rıza 'Ye Mehmet Hayri beyler 
125 923 17786 Üsküdarda Valdeiatik maballe-

ıinde ÇaVUfdereai aokajında 
eski 60, 62 ve yeni 74, 76 N. 
altmı, iç &l'flD arsa &zerinde 

• DANTOS 
DİŞ 

MACUNU 

• 

. Dişleri . ~üz sene yaşatır ve çürümekten vikaye "eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. 
dış etlennı kuv!etlendirir ve kanamaktan men' eder ve dişlerin arasında kalan tefessu
hab ve ufuneti izale eder. Diş ağrılarına, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir 
serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları lmha ve ağızdan gelecek her türlü bastalıklann 
sirayetine mani olur. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyiik mükafatı 
almıftır. Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu. 

Konservatuvar müdürlügünden: 
Yeniden talebe alınacaık ve eski talebt"nin kayıtları yeni

lenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Pertembe günleri 13 den 
16 ya kadar müracaat olunr.ası. 

Kayıtlar Eylül sonunda kapanacaktır. 

Şehir bandosu için .ele talebe ahnacaktır. 

• 

325 792 

Ayni ~nlerde müracaat olunması . ._ ___ .. 

ahşap iltj. katta üç oda. bir so
fa ve se~sen arşm arsa fizerin ... 
de ahşş.p bir ahır, bJr oda. bir 
mutfak• ve yüz kırk dört arşın 
babçeyt havi bir hanenin ta -
mamı 

18939 Kadıköyunde İbrahim ağa ma -
hallesinde Ca mişcrif sokağında 
eski ve yeni 15 numaralı yet
miş iki arşın arsa üzerinde ah
ıap iki katta dört oda, bir so
fa, bir, mutfak ve elli alta arşın 
bahçeyi havi bir hanenin ta"-

Naciye H. 

mamı Mehmet Ef, 
1055 1588 19038 Kadıköyünde Osmanağa ma-

hallesinde Hasırcıbaıı sokağın... • 
da eski 5-5 mükerrer ve yeni 
1, 3, 5 numaralı biri iki yüz 
1lrşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta 011 iki oda, bir sofa di
ğeri yüz sekiz arşm üzerinde 
abpp iki katta üç oda altında 
bir alurı ve yüz yirmi lll'flR 
ana üzerinde ahfap bir mut
fak ve hamaDU ve b;n yilz yet
miı iki al'flD bahçeyi havi iki 
hanenin tamallll Makbule H. 

12954 1513 Büyükadada Sıvacı sokağında 
eski ve yeni 4,8 No. ahıap kıs
mı yiiz seksen artın arsa üze
rinde yarım kab kagir iki katı 
ahtap olmak üzere iki buçuk 
katta aekiz oda, iki sofa bir 
mutfak, ilç kuyu, altmlf arşm 
üzerindti bir sarnıç ve otuz 
dokuz vtın üzerinde dört oda 
ve kırk &rflD Ozerinde bir oda 
üç kulibe ve dokuz bin cl&t 
yüz do~ bir UflD bahçeyi Ali Faik B. 
haYi bir 1aueain temama Fatma H. 

Yukarda cina ve aevile mevki ve mllftemilib yazılı emlak 
hir.alannda g68terilen bec:lellaie talipleri berinde olup S teş
riaienel 929 tarihine misadtf .cumartesi gtlntl saat on buçuktan 
itibaren mllzayedeye mnb~t olunarak aaat on altıda (kıy
meti wdMiaıminelerini geçtp, _takdirde) kat'i kararlanmn çe
kilmesi mukarrer bulunduğiadaıı talip olanlann mezkiir gtinde 
uat on altıya kadar sandık idaresine mtıracaat eylemesi ve 

Seyri scf oin 
Merkez al:entası : Galata 

köprü b&Şında. Beyoğlu 2 J 62 
~ube acentası : Mahmudiye 

lıaııı ;.{hında. lstanbul 2740 

·--------------------Trabzuq ikınci posiası 
( 1ZMIR ) vapuru 26 cylfıl 
Perşembe ak~amı Galata 
rıhtımından hareketle "c Zon -
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
..,un , Ünye , fatsa, Ordu, 
Gire~un , Trabzon , Rize ] ye 
gidecek \'C 1 Of, Trabzon , 
Pul..ıtlı.ıııc , Gircson , Ordu , 
tatsa, Samsun, Sinop ve İne
bolu] ya tığr:ı.yarak gcke..:ktir. 

İzmir sürat postası 
(CÜLCE.\IA L) vapunı 27 

cy!Cıl cuma 14, 30 da 
( ;al,ua rıhtımından hareketle 
cumartesi sabahı iznıin: gide
cek ve pazar 14,30 da lz
mirden hareketle pazartesi 
sabahı gelecektir . Vapurda 
mükemmel bir orkestre ve 
cazbant mevrnttur. 

TAVIUADE MUSTAFA 

· " biraderleri vapurları 
Muntazam Aytatık ekspresi 

Selamet 
vapuru 
her perşembe 
ukşamı Sirkeci 

rıhumınJıın hareketle mutat 
iskelelere uğradıktan sonra 
Cuma günü Edremit ve Ay
\'alığa muvasalat \'c Pazar 
gunu Ay,·alıktan hareketle 
pazartesi lstaııbula avdet edec
ektir. Mahalli müracaat: 
Yemiş Tavil zade biraderler. 

telefon lst : 221 o 

Doktor feyzi Ahn1et 
Frengi, lıelsoğuklııgu, cilt, pros

tas, zafı tenasül ,.e kadın hasta
lıklannı en son usullerle az bir 
zamanda müsait şeraitlc teda, i 
eder. 
IAdres: Babıali Çagaıoğlu yokuşu 

kü~e bnşı nıımaJil 43 

______ __, __ _,=-=---ıc:lll 

Mide ve bar a ·da!.; 
tahammur ve tesemmiimü ! 

temizler. İSHALLERl ve 
SANCILARI deieder. 

Istanbul icra da1resmden: 
Ali Raşit beyin Mi nas ef. 

Kirkordan borç aldığı paraya 
mukabil birinci derece · sıra 
numarasile ipotek irae ey!e
diğ'i Beylerbeyinde Burhaniye 
mahallesinde Bayır sokağında 
cedit 25-25-1 numaralı maa 
bahçe köşkün ve sairesin!n 
ibalei evveliyesi için 30 gün 
müddetle müzayede olunarak 
bin lirada talibi uhtesinde 
birinci ihalesi yapılmış ve 

kat'i ihalesi on beş gün 
müddet ve yüzde beş zammile 
tekrar müzayedeye konulmuş
tur. 

Hududu: iıJ tarafı tarik di
ğer tarafları Zerefşan hanımın 
ve mebruke hanımın hane ve 
bahçeleri ve bir Acemin ar
sası Ümmetullah hanımın liane 
ve bahçesile mahdut dört dö
nüm iki evlek 67 arşın mu
rabbamda erazi dahilinde 195 
arşın terbiinde bedel duvarı 
taş bir mutfak ve bir ahır bir 
hala hariçte su taksim deposu 
ve 34 arşın terbiinde bir 
oda ve bir odunluk mü
tebakisi kısmen tq duvar
lar ve kısmen toprak beş setli 
birisi İngiliz demir dolaplı iki 
kuyulu yllzü miltecaviz muhte
lif meyva ağaçları ve çamlı iki 
katlı kırmızı qı boyalı poyro 
tarafı camekinlı bir antre 
üç sofa ilç hali bir kuma 
yüldii dolaph biri yer oda11 
olmak iizere dokuz oda 
zemini çini bir kiler iki mer
diven altı bir mutfak arkada 
bir hamam Ye aaireyl havi 
olup senede 250 lira De ma
arif idareai tarafından 29 unca 
ilk mektep olarak ifıal edil
mektedir. Diier k1811Dda med
yun sakindir. 

Enstalaayon tertibab (3600) 
lira muhammineıi kısmea 
muhtacı tamir olup İftİrasma 
talip olanlar ve daha ziyade 
malümat olmak iatiyenler kır 
meti muhammenesiain yOzd• 
onu nispetinde pey akçesİDİll 
ve 929 - 1839 dosya nama' 
raıile İstanbul dördünctl icra 
memurluğuna müracaat etme
leri ve 14-10-29 saat 14 tell 
16 ya kadar ihalei kat'iyell 
yapılacağı ilin olunur. 

Dok tor A,. kutie 

Üsküdar hukuk hakimli" 
den: 
Hayriye hanımın Kwlto 
ta Zübtii pqa m•h•llea 
kör dere aokağıada 28 a 
rah hanede Kemahlı tltlla 
paşa Ahmet mabbimu Ce 
efendi aleyhine ikame eyi 
diii boıanma davasının n 
cel muhakemesinde tarafey 
bir sene müddetle aynlı 
na 2 Nisan 929 tarihinde 
rar verilerek sadır olan ili 
bir sureti müddei aleylıüı 
metphıma meçhuliyetiae 
naen maballeai heyeti ilıti 
riyeaine Ye bir 111nti de 
keme divanhanesine talik 

lerek nıaea teblipJ i. 
kararglr bulunmut oldu 
dan keyfiyet paete ile 
olunur. 

21 Rebiül&bir 

Güneş 

Oğle 

ikiııdi 

T'akvinz 
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-t °* albdan sonra valiu bulacak müracaatlann kabul edile
miyeceği ve mezknr emlike evvelce talip olanların kat'i karar 
eanaamda hazır bulunmachldan Ye bqka talip zühur eylediği 
~dirde enelld talfpleriu mizayededea çekilmif addolunacak-
bin lthumu uan olUDlll'. • ... ·r•eı•e~•o•n:•f•st•a•nb•u•I •3•89•9---.ı Mes'ul mdddr Selim R 


