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AKŞAMLARI 

Mektepler_ açıldı j Rusyada 
Fakat mektep kitapla- Bolıev.ik aleyh. 

1 A ı· k d tarı bır ıebeke nna ha a ıat onama ı keıfedildi 
' 

Futbol muharebesi 
-

Macar.;.Çek milli maçı 
bu şekilde yapıldı 

Moakova. 24 - Asati bol
ıevik tqkilAtile •llkaclar ola-
rak asil ailelere mensup bir 
Kadın ile yedi erkek tevkif 
edilmfttir. 

Ba tetkflltm ., ........ ç. 
wnamada jeneral ola G_. 
nap vardır. 

Yeni bahri 
programlan •. 

Atina, 25 - Bahri prôjra
mm tatbilo için iham gelen 
tahsisat hakkında maliye ve 
balıriy• namfan bugtln uzun 
bir mGzakerede bulnaıfittlaı'clır. 

Eminlik .. 
Behçet beyin ye· 
rine kim Maarij 
emini olacak? 

Hamit B. 
Haber aldığımıza göre, Ma

raş meb'ualuğuna namzet p
tlaerilen Behçet beyin yerine 

tanbul maarif emialiiine 
me~ebi mülkiye müdürii lli
mit bey tayin edilecektir. 

T.Rüştü B. 
Harici siyaseti
miz hakkında 

s6y/iyor., 
Romada İntİfar eden ltaıyan 

ı~etelerinin Defl'İyabna ı&e 
Hariciye vekili Tevfik Riit
tü bey, TOrkiyenfn hari-
ci aiyueti hakkında ltaıyaa 
gazetelerine beyanatta bulun
muştur. 

ilil Telgraf· jstarıbul S aat 

j,_ 1202 
idare iıleri 

/s.3872 
Gazetemizde intişar cdrn bütuıı 

va7.ılarııı hakkı mahfuzdur. 

Nüshası her yerde 5 kmtif 

1 Kaza Üstüne kaza .. 
Bir (lenci çiinedi, bir · 

beyiirin de ayaQım kırdı 
1952 numaralı otomobil dün gece Karagimriikte tramvay 

bddeeindbn geçerken bisikletle geçen Rldvaa efendi isminde 

bir gence çarpDllfbr. Bialklet parçalanmJt, Rıdvan efendi muh
telfl yerlerfndea yanıl•nmııbr. 

• kazadan ıonra kaçmak iatiyen şoför oradan geçen Kal

~ Murat ağanın b&mye yüklü beygirine çarpmlf, yere 

yuvarlanan hayvamn sağ ar'1a ayağı kınhmfbr. Şoför bamm 

ilerine Qıtomobili ~...-ak kaçllllfbr. aw...- efendi bilstan~ 
ye kaldırılmıştır. 

Galatasaray 
mektebinde isti

falar 
Galatasaray mektebi mual

Jimlerindea bazılaruwı maaşlan 
...... denleri tezyit edilmit
tir. • vaziyet karııauada çok 
Ju,.aetli muallimlerden bir 
idil çeltlmek mecburiyetini 
tdlletmitlerdfr. 

Anadolu 
yakasında lise 
açı,lacak mı? 
Bu sene Kadıkay tarafmda 

münuip bina buhm•madığı 

için Osldldar liaeainia talebesi 
Kabalaf& nakledilmiftir. 

Maarif vkiletiain plec:ek 
sene Kadıkay ciheti fifa bl
yük bir bina temin veya İllf& 
ettirmeai mukllfrerdir. 

KaÜınlann , polisliRi 

ilizkadm 

Kadın bir~dcn 
bazı izahat 
idem eldedir 

Aalaplan kadınlaramız be
henaeıı.I polis olmak fikrinden 
bir tbrla vazgeçemiyorlar. Ge
çenlerde ortaya çıkıp ta tek
rar U1P1tula11 bu mesele, İn
giltereden kadın birliğine ya
pılaıı Wr mOracaatla tekrar 
birinci ..fa çıkllllf oluyor. Bu 
müracub yapan, lngiiiz kadm 
polis te,kilib kumaadam mıa
tır Aleadir. Maatır Alen, mek
tub1111ct., yalmıda lstaabula 
gelerek tetkikat yapacağını 

Rus kadın polislerinden 
bir grup 

bildirmekte, bazı maldmat is
temektedir. 

Bu zatın yapmak istediği 
tetkikat, ahlAki zabıtanın fa-ı
liyeti ve son kadın polia teş
kili temaylilii meselelerine 
münba11rdır. Bu milnasebe~ 
göıilştüjiimiiz kadın birliği re
isi Litife Bekir hanım verile
cek cevabın salibiydtar ma
kamatla temas edilcliktea .son
ra tanzim edileceğini dyle
mlftir. "' 

Mülkiye 
Hiifeftişleri ilfr 
firsaff a arlfr~ 

rılacak 

V e f ITİ Tren kazaları, ofofnob11 

Çeklerin müt!S3ir bir akım ve gol vaziyeti 

~atbol. kalnpleri araamda • yalılar ile ltaJyanlar arumda 
bmJ erkezı Avrupa», milli ta- yapıtaq etki maçları andır-

italya ile Türkiye arasm
d•ki milnasebetin dost&Qe 
tekline İfaret eden mupriin
ileyh demiftir ki: 

«- TGrlr • ltaıyan duluk 
mfaakı bilhaua f&l'kt ak4eaiz 
için biyik hir ehemmiyeti 
haizdir. 

n fı · · kazalarını Qe~ye 
r ·ritiller verilme-

k an &ruuıda da «Avrupa» mışbr. 
upası .namı verilen müaaba- Mübareıeain kap11mı, Ma· 

kalar hır sportmen muhiti ve ·car muhacimlerinden Toldi ile 
havası içinde cereyan etmek- Çek baflarmdan Hajini açmıt-
::. çok uzaktır. Bu mtıaaba- Wdır. BWıu mllteakip Macar-

. rda milli taa11Up bl)'Uk larclan Tllreye, bililtiam bir 
hı~ mevki itgal etmekte ve tekme indirilmiftir. Macarla-
ınuaabakalar adeta bir dap- nn mukabelesi de geçikmen.iş
fe benzem~ktedir. Geçen haf- tir. Filhakika bu tekmenin in-
ta Çekler ile Macarlar arasın- dirilmesinden bir kaç dakika 
da Prağda yapılmış olan mü- sonra Çeklerin lstanbula da 
sabaka da böyle olmuştur • gelmiş olan merkez muavinleri 
Gazeteler~ anlattıklarına göre ~~da bir t~ere ile saba ha-
~~ maçm ilk haftaymı fırtına neme çikanhyordu. Artık oyun 
ıçınde geçlDİf, bir bire bera- sabası bir .kavra meydaaım 
berlilde ncticelenmitti. ikinci andırıyordu, Bu arada Çelrler-
haltaym ise sokak çocuklan- elen Burger, Kadama IBtilrann-
llın mahalle kavgalarına d&n- .. almak ....... d-enk 
111lfı ve bu laaftaym Avutur- (Ma.. 2 bad IÖifecle) 

Bu muahede, yakın ..,kta 
beynelmilel siyaseti tahb te
mine alan en emniyetli bir 
vasıtadır. 

Bilhassa büyük M&aoliniaide 
onun kıymetli mesai arkad8-f1 
M. Grandi T&rkiyenin haklfd 
vaziyeti hakkında fikir· sahibi
dirler. 

Dij'er taraftan Tlirk hiikü
metf de bat'ta Gazi huretleri 
olduğu balde ltalyarun mu
kabil dostluğunu takdir et· 
miştir. 

Ayni hattı hareketi eli w er 
devletlerle de ~p etm:lf: 
bahtiyar olacajız. Yeter ki bU 
müaaaebat ltalya tar-a~ 
• al eclilea ak p~ Oit
İ:f lal.auebedlô ~ ~ ...... 

di, muamele ver-
11 • ~ alınıyor 
s-.ı mleMeuta verilecek 

Pİrindv mkkıacla heniiz alA
kacfd ....... ta biç bir İfil!' 
v.-ıo t,ı.....,lfbr. Di;er taraftan 
De&erarhk, prim alacak mü
easemil.._ muamele veıwisi 
tahsiiae lNıfl.-ıtbr. Bu vazi
yet. i.ita.-.e Ahipleriniai iti
razım m•eip olmuftur. 

Bunl.ııt: bllkWııetin tayin et
tiği prua tuyyiin etmeden 
verıri t:Usfli muvafık obaadı
itnı iiylemekt dirler. Halbuki 
Deltenlarhk vergiaia tahaili 
için kat'ı uur ~ Ge(wı 
emirde baı 1eae prim yoktur, 
olaa Yle ı.lı:aittbi mani~ 
ebae&~e~ • 
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1 Sahife 

Fürk - italyan doıtlueu 1 

flaticiye ııekilimiz Roma 
1azetclerine neler söyledi? 
fffilomadan bildirildi~ine g~re 
lf..~Roma gazetelerınde m-
tişar eden bir mülakatında 
'Har. vekili Tevfik Rüştü B. 
Türk - İtalyan münasebatının 
pek iyi olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

« - Türk-İtalyan dostluk 
misakı umumiyet itibarile ha
izi ehemmiyet olduğu gibi, 
Şarki Akdeniz için hususi kıy
ımeti haiz.dir. 

Bu misak beynelmilel şark 
siyasetinin istikrarı ha:ıırının 
en emin istinatlarmdan birini 
teıkil eder. 

Kaydetmek isterim ki bü
yük recülünUz M. Müıolini ve 
onun kıymetli refıki mesaisi 
TOrkfyedeki vadyetin hakiki 
manzarasını görmüşlerdir. Di
ğer teraftan Gazi Hazretleri 
baıta olduğu halde Türk 
bükümeti Türk - ltalyan 
mütekabil dostluğunun kıyme
tini takdir etmişlerdir. 

Bütün vekayi iki hükumet 
liderlerinin bu takdirlerini ta
mamen teyit eylemektedir.» 

f!itvvelki gün Ankaradan 
ıt:'Al avdet eden İtalya sefiri 
M. Orsini Barone dün Roma
ya hareket etmiştir. 

On dört ada hakkında 
halya ile aramızda müzakere 
cereyan ettiği ve meselenin 
Lihideki daimi adalet diva
nına intikal eyl~diği malüm
dur. İtalya ıefiri bu müzakere
hakkında hükumetine izahat 
verecektir. 
liüilrakyada tetkikat yapan 
U Ali iktisat meclisi azala
n avdet etrpişlerdir. 
fnnkaradan şehrimize gelen 
(lil Darülfünun emini Neı'et 
Ömer bey: 

«- Maarif vekili 8. ile ye
ni Darülfünun bütçesinin e
sasları üzerinde görüştüm 

ve Darülfünundaki ilmi faa
liyetin bir kat daha arttırıl
ması için lazım gelen teklifleri 
arzettim. Darülfünun bütçesi, 
diğer mülhak bütçeler gibi 
bu sene teadül (Barem) kanu
nu mucibince tanzim edile
cektir. 

Bunun için bütlin fakültete
lerin mecHıleri tarafından asli 
kUrsülerle mütemmim dersle
rin tefriki müzakere edilmek
tedir • Fakülte meclislerinin 
mukarrerab yakında toplana
cak olan Darülfünun divanın
da tezekkür olunacaktır » de
mektedir. 
mazt hazretleri radyo akti
"11fvite noktai nazarından ma-
ruf olan bazı menbalarla Ya
lova sulannın havi olduğu 

radyo aktivite nisbetlerinin 
mukayese edilmesini ve kim
yevi tahlilin bir an evel bit
mesini alakadarlara emreyle
mişlerdir. 

miçki yurdu sergisi dün 
açılmıştır. 

('"11ıp fakültesi 20 teşrinie
(Mvelde derslere başlaya
caktır. 

mu sene l~tanbuJaaki talebe 
yurdu bır az daha tevsi 

edilecek, lise talebesinden de 
müracaat edenlerin kabulü 
hakkında tertibat alınacaktır. 

meden terbiyesi kursu bu 
sene de açılacaktır. 

lilvkahn ıslahı için mtitehas
J:lsıs Lemanın hazırladığı ra-

por bir komisyon tarafından 
tc!kik• olunmaktadır. 

' BuQünkü borsa 
ln~iz 1007,5,00 Frank 

12,29.,00; Liret 9,19,S; laviç
re; 2,49,25; Dolar 48,1,25; 
Dahili 97,00; Altın 880,00; 
Ana dolu 22, 70; Rumeli 6,50 
Tramvay 72,75; Düyun 198,0 

1 banka ından alınmıştır. 

Son Saat 

ON HABERLER 
Filibede 

Tahrikatta bulu- , 
nan komünistler 
tevkif olundu,, 

Filibe, 25 (A. A.) - Zabı
ta, komünist isyanının altıncı 
yıl dönümü münasebetile işçi
leri miting yapmıya davet 
eden bir çok küçük risale ve 
ilan ele geçmiştir. Müşevvikle
rin ekserisi tevkıf olunmuştur. 

Memurla müfettiş 

arasında bir hadise 
Adanada posta memuru 

Sır·bistan.da sui l<ast 
Koçana demiryoluna 

bomba koydular 
Belgrat, 26 (A.A.) - Koçana demiryolu üzerine tren aeçer

ken iştial etmek üzre konulmuş dört cehennem makinesi bu
lunmuştur. Bunlardan birinin vaktinden evel patlaması plam 
akim bırakmıştır. Sui kast faillerinin komitecilerden olduklaı"l 
zannediliyor. Bunlar, faaliyetle aranmaktadır. 

Ü5ielik bir de fırtına koptu. 
Belgrat, 25 (A. A.) - Lübllana havalisinde pek şiddetli 

bir fırtına kopmuştur. Irmaklar taşmış, yakınlarında bulunan 
köyleri büyük hasar ve zarara uğratmııtır. Bir çok yerlerde 
~kinler mahvolmuştur. Sular, birkaç evi ahp götürmüştür. 
insanca zayiat yoktur. 

Alrnanyada 
Milliyetçilerle 

komünistler ge
ne kapıştılar. 
Berlin, 25 (A. A.) - Milli

yetçilerin, arayı ammeye mü
racaat edilmesini temin için 
yaptıkları bir içtimam sonun-
da komünistlerle bu içtimada 
bulunanlar arasında birçok ar-
bedeler olmuştur. İki taraf a
rasında müteaddit el silah a
tılmış, biı çok nümayişçi yaralı 
düşmüştür. 22 kişi tevkif o
lunmuştur. ' 

Küçük ltllif 
konferansı · 

Tevfik efendi, bir posta pa
l.eti hakkında, memurlan teş
vik ederek hilafı hakikat za
bıt varakası tanzim etmiş ve 
bilahare zabıt varakası mün
derecatı sübut bulmadığı 
için muamelat müfettişliğince 
maaşından üç yevmiye cezaen 
katolunmuştur. 
Bu halden muğber olan T ev
fik Ef. bir mektup yazarak 
muamelat müfettişini tahkir 
etmiştir. Bunun üzerine mah
kemeye verilmiştir. 

'! apurda bir intihar 
SevdiQi kızın verilme
mesine müteessir olmuş 

Cenevre·, 25 (A.h) - Kü
çük itilaf hükumetleri hariciye 
nazırları bugUn toplanmışlar
dır. Nazırlar, muayyen tarihte 
Pragda içtima edeceklerdir. 

Mübadelede mü
him bir içtima 

aktediliyor 

Şimendifer 
mektebi vaQonu 

seyahatte 
Haydarpaşa şimendifer 

mektebine ait ders vagonu, 
mektebin tatilinden bilis-
tifade Adana, Mersin, 
Tarsus ve havalisine gönde
rilerek başlıca istasyonlarda 
şimendifer memurlanna kon
feranslar verilmiş, projeksi
yonla muhtelif sinema sahne
leri gösterilmiştir. 

Şakavet 
Yunanistanda 

sari bir hastalık 
halini aldı 

Geçen hafta içiade Yuna
nistanda yeni bir kaç haydut
luk ve ıekavet vak'alan kay
dedilmiştir. 1şinden çıkarılan 
bir orman korucusu, Atinanın 
en işlek caddelerinden birin-

de orman müdUrUnü ve orman 
müdüriyeti memurlarından bi
rini katletmiştir. 

l<avalada bir tütün amelesi 
kendisins iş vermek iıtemiyen 
bir tütün şirketi müdürünü 

katletmiı, gene kavalada bir 
şoför, borcundan dolayı oto-
mobilini haczeden bir alacak
lısını vahim surette yaralamış
tır. 

Malccdonyamn Grenbe ha
valisinde icrayı faaliyet eden 

haydutlar o havali ahalisini 
ve bilhassa hayvan sahiplerini 
haraca ke~mişlerdir. Ahali 
hül<ümeti merkeziyeye milra
caat etmişler, kendilerinin bu 
haydutlar elinden kurtar:lnta
sım talep eylemişlerdir. 

Dik mektep müdür ve mu
allimleri dün beşinci mek

tepte toplanmışlar ve muaddel 
talimatnameyi görüşmüşlerdir, 

m. Jakar ticari muvazene
~ miz hakkında serdedilen 
iddialara cevap vermekte, 
11 Eğer muvazenede açık gör
mek istiyenler vana onlan 
kendi hallerine bırakırım., de
mektedir. 

morsa idare meclisi dün 
kasaplarla celepler ara- • 

sındaki ihtilafı tetkik etmişt . 
raındıklarımız hakkında Ti
\UI caret Odasında QÜn hafi 
bir içtima aktedilmiştir. 

Dün akşam Üsküdar vapurunda bir intihar teşcbbiisü olmuş
tur. 

Şirketi Hayriyenin 55 numaralı vapuru dün akıam saat 18 
de Beşiktaştan Üsküdara giderken yolcular arasında bulunan 
bir genç kendisini birdenbire denize atmııtır. 

Bunun üzerine vapur hemen durdurulmuş, denizde boğulmak 
üzere olan genç kurtarılmışbr. 

Üsküdarda Pazarbaşında oturan İsmail Hakin ismindeki bu 
genç, sevdiği kızın kendisine verilmemesinden müteessiren in
tihar etmek istediğini söylemiştir. 

Kayıkta hırsızlık 1 Bir hırsız tutuldu 
Mavnacılar cemiyetine men

sup 166 numaralı su kayığında 
reis Ahmet ile arkadaşı Meh
met mavnaya bir vapurdan tah
mil edilen kumaş sandıkJaaım J 
kırarlarken yakalanmışlardır. 

' 

Dün gece, Tahtakalede hel
vacı İbrahim ağanın dükka
çına sabıkalılardan lbrahim 
girmiş, helva çalarken çırak
lardan birinin uyanması ü
zerine yakalanmışhr. 

• 
iki sesli filim 

İstanbulda dün akşam 
gösterildi 

İstanbulda ilk sesli film 
dün akşam Opera sinemasın
da gösterildi. 

Bunu anlatmadan evel ka
rilerimize sesli filmlerin cins
leri ve mahiyetleri hakkmda 
izahat verelim. 

Amerikalılar, memleketlerin
de icat ve imal olunan bu 
nevi kurdeleleri birkaç nev' e 
ayırmakta ve bu şekilde yap-
maktadırlar. • 

l - Sesli filmler 
2 - Konuşucu filmler 
3 - Kısmen sesli ve kısmen 

konuşucu filmler. 
Sesli filmlerde aktörler ko

nuşmazlar, daha i:loğrusu mü
kalemeleri duyulmaz . Fakat 
bir lokomotifin düdüğü , bir 
horozun sesi, bir kapı gıcır

tısı, ayak patırdıla11, infilaklar 
ve saire işitilir. 
Konuşucu filmler tiyatroya 

en fazla benıiyenlerdir. Diğer 
sesler ve gürültülerle beraber 
mükalemcler de vardır. 
Kısmen sesli ve kısmen 

konuşucu filmlere gelince, bun
larda bir araba tekerleğinin 
gürültüsü duyulmakla beraber 
bir kumanda, bir feryat ır 

hıçkırık ta işitilir. 

Yalnız mükilemeli film 
yaptıkları takdirde sinemanm 
beynelmilelliğini kaybedeceği
ni İngilizce bilmiyen milletle
rin bunlardan bir fCY anlamı
yacaklarını diişUnen Ame
r :kalılar bu çareyi bulmuşlar 
ve bittabi hareketlerinde isa
bet göstermişlerdir. 

Bu sene 1stanbulda Opera 
ve Elhamra sinemalarında gö
receğim iz filmler de bu nevi, 
yani (sesli) ve (kısmen sesli, 

kısmen konuşucu) kurdeJeler
dir. 

Sesli filmlerin bütün nevi
lerinde musiki de beraberdir. 
Bu itibarla yeni icat kurdele
lerin sinema salonlannda yap
tıklan en bariz değişiklik or
kestrayı kaldırmalannda ol
muştur. 

Bu, dtin akıam Opera sine
masını dolduran binlerce me
raklı için hoş bir sürpriz ol
rnuş, seyirciler perdede gör
dükleri horozun bağırdığını, 
mitralyözün sesini, gök gürül
tülerini, kumandaları, tren <İU
düklerini, feryatları, şarkıları 
duyunca kAh garipsiyerek gül- · 
ınUşler, kah hayret içinde don
rnuş kalmışlardır. 

IJk sesli film ( Eleanor Bor
dman ) tarafından temsil edi
len ve ( Kadın harbe gidiyor ) 
jsmini taşıyan bir kurdeledir. 
( Elcanor Bordman ) uzun bir 
ayrılıktan sonra tekrar sine
macılığa başlayınca bundan 
yedi s~kiz ay kadar eve) (Ar
tistler ittihadı ) şirketi namına 
bu kurdeleyi yapmıştır. 

Dün gece ilk sesli filmin 
iraesi münasebetile Opera si
nemasında Vali beyle diğer 
hükümet erkanından bazıları 
ve gazeteciler davetli olarak 
hazır bulunmuşlardır. 

Sesli filimler iyi midir, değil 
midir? Bu mesele bugün bile 
Amerikada ve Avrupada en 
şiddetli bir münakaşa mevzu
udur. Her ne olursa olsun 
~esli filmler sinema aleminde 
bir inkılap, bir yeniliktir ve 
bunu bir <Çok Balkan 
rupa şehirler; sin •. 
dan daha eve) davr:ınarak 
bize ~österenleri takdir etmek 
lazımdır. C. F. 

Muhtelit mübadele komisyo
nu bugün umumi bir içtima 
aktederek evvelce hazırlanan 
ruzname dairesinde müz.ake
ratta bulunacaktır. Bugünkü 
içtimada bilhassa tarafımızdan 
verilen iki nota müzakereye 
esas olacak ve heyeti murab
Jiasamız tezini kuvvetli dela
ille müdafaa edecektir. 

Yunan murahhnslan da Ati
nadan aldıkları talimat daire
sinde bizim müdafaamıza mu
kabelede bulunacaklanna na
zaran bugünkü içtimaa ehem
.miyet atfetmek lazım geldiği 
beyan olunmaktadır. 

13u sabah .. 
I Nişanf11şındtJ bir 
mektebin f eme

li atıldı 
Bu sabah saat 9,5 ta, Nf

şantatında T eıvikiye de ilk 
mektep binasının temel atma 
marasimi yapılmıştır. 

Merasimde vali vekili Muhit
tin, maarif emını Behçet, 
Maarif mildürü Haydar. Mu-
hasebei hususiye müdürü Ce
mal beylerle EncDmeni vilA-
yet başkatibi Zühtü bey ve 
Encümeni daimi azaları hazır 
bulunmuşlardır. 

Muhittin B. jnşRsı ihale edilen 
22 ilk mektebin 3 üncüsD o)a
rak temel atma merasimi ya
pılan bu mektebin inşasında 
da muvaffak:yet temenni et
miş ve merasime nihayet ve
rilmiştir. 

Bu mektep, 5 büyük der
saneli olup o cihetin ihUyaca
tına kafi gelecektir. 

yakında, Bakırköyiinde bir 
mektebin vaz'ı esas resmi ya-
pılacaktı ... 

~J!otosıklet kazası 
Kadıköyünde karakol soka

ğında oturan Gıyasettin efen
di dün motosikletle Talimha
ne meydanından geçerken 

' Kızıltoprakh Halime hanıma 
çarpmıştır. Halime hanım ha
fif surette yaralanmışbr. 

Çarşıkapıda bir 
hırsızlık,, 

Dün gece, Çarşıkapıda tü
tünçü Mehmet efendinin dük
kanına kepenk kırılmak surc
tile hırsız girmiş, para, tUtün 
ve bazı öteberi çalarak kaç
mışbr. 

Avusturya ka
binesinin istifası 

Viyana, 25 ( A. A.) - Ka
bine istifa etmiştir. 

Gazı Hz. 
Reisi cümbur Hz. dün ve 

bugün saraydaki dairei mah
susalarmda meşgul olmuşlar, 
bir yere gitmemişlerdir. 

lf 
Gazi hazretleri, Etfal has

tanesinde tedavi ettirmekte 
oldukları çoban Mustafayı 
ziyarete gittikleri zaman, ka
pıcı Osmamn nöbetçi dok
toruna haber vermeden aç
mamak ıuretiylc vazifesiac 
merbutiyet göstcrmeıi, mu
cibi memnuniyetleri olmUJ 
ve Osman efendi takdir buy
rulmuştur. 

Çoban Mustafa iyileşmek 
üzeredir. Reisicümhur haz.re~
lerJ, seryaverleri Rüsuhi bey 
vasıtasUe küçük Mustaf anm 
batırım sordurmuşlardır. 

* Baıvekil ismet pqa baz-
retlerile B. M. M. ikinci reisi 
Hasan bey dün Dolmabahçe 
sarayına gitmişler ve Gazi 
hazretleri tarafından kabul 
buyurulmuşlardır. 

Futbol muharebesi 
(Birinci sahifeden mabat) 

Macar Tureye vurmı;ş, Ttire 
de bu zatı kovalıyarak yüzü· 

nün ortasına bir tekme indir· 
mit ve adamın baygın bir hal• 

de yere yıkılmuını mucip ol· 
muıtur. Bu son hadiseyi ise 
bütün oyunculam birbirlerine 
girmeleri ve halkın sahayı is· 
tili etmesi, poHıin yctiımesl, 
takip etmiştir. 

Kısa bir fasıladan ıonra 
oyuna tekrar başlamış, fakat 
hakem mösyö ~ Ruf» Macar 
oyuncularının Türeyi sahadan 

çıkarınca Macarlar oyuna 
devamdan imtina ederek dııa
n çıkmışlardır. 

Maamafi on dakika ıonra 
macarlar tekrar gelerek on 
oyuncu ile oyuna devam et
mişler, ve Kadanın bu esnada 

Çek takımına iltihak etmiş 
olmasına rağmen bJr gol ala-

rak Çeklerin karg:aşalık es
nasında yaptıldan gole mu
kabele etmiıler ve beraber 
kalmışlardır. 

Avrupa kupasının buglnkl 
tasnifinde birincilik Macariıtan 
ile italyada, ikincilik Awa
turya Ue Çeko 1.ıovakyada , 
üçüncülük de lsviçrededir. 

Şimdi A vuaturya - lıviçre , 
Macaristan - ltalya, Çekoslo
vakya-İıviçre maçları kalmııbr. 
Bu maçlar bu mevsim içinde 
bitirilecektir. 

Çarşamba paza• 
rında bir kavga 

Fatih çarpnba papzannda 
satıcı Mehmet ile Sabri ve 

Mahmut, yer meselesinden 
kavga etmişler, Sabri ile 
Mahmut, Mehmedi fena halde 
dövmUılerdir. 

Zayi 
A. hisaası 34 cü ilk mek

tepden almış olduğum şeha
detname ile ayni mektepten 
şehadetname alan A. hisann
da Mustafa Nihat ef endinill 
şehadetnamesini dünkü çar
ıamba günü şirketi hayriyenio 
54 No. lı vapurunda gaybet" 
tim. Bulan A. hisarı iskele 
memuruna te11im etmesi rec• 
olunur. 

A. hisarında Otaktepe Na• 
20 hanede F cridun. 

BuQünkü hava 
Kandilli 

alınmqlır: 

Dun azami hararet •18" 
derece, bu ıabah 4(10» derr 
cedir. Bugece rüzgar poyr•St 
hava bulutludur. 
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~En tesirli ıilAh 

Gazetenizin 22-9-929 tarihli 
aiishuında, Galatada bir ma
ğazaya ait bir ilin gördüm. 
Bu ilinda, müşteriler iki kısma 
aynlıyordu. Bunlardan pahalı 
qya miifterilerine beyefendi 
ucuz mallann müfterilerine sa
dece erkekler, keza pahalı 
kosttlm alacaklara hanımefen
di, ucuz · efYa müşterilerine 
kadınlar deniyordu. 

Şimdi. soruyorum: 
Bir adam, pahalı elbise 

alacak kidar para sahibi 
değilse efendi bile olamaz 
mı? Velev bir ticaret müesse
aeıi tarafından olsun, demok
rasi ile idare edilen bir mem
lekette halkın böyle sınıf
lara tefriki doğru bir ıey mi
dir? 

Biz hükiimetin az maatla 
çalışan memurlarıyız. Pahalı 
palto alapıadığımu: için bizden 
efendilik sdab nez mi edil
miıtlr. Bundan dolayı bu ma
ğaza aleyhine dava aça~iız· 
Siz ne dersiniz? 

A. N. · 
S. S. - Hukukan bu illn

dan doİayı, bu müesseseyi 
mabktim ettirmek mnmldln 
delildir. Çlinkn o ilAndakl 
yazılardan dolayı kimseye 
bakart etmek batı olmadı
imı kolaylıkla iapat edebile
cektir. 

Maamafı, bu noktalara dik
kat etmenizi tabii bulmakla 
beraber haaıufyetinizdea do
layı ela ald tebrik ederiL 
Şu kadar var ki bu gibi 

mlieueselere kartı kullanılacak 
en· m6euir aHih boykottur. 
MOfteriaillİll izzeti nefsini ko
nımadağı için aht verit etme-
1aektir. Bu silih, bizce her 
teJclen mlleuirdir, efendim. 

Jf 

f3-14yqmdı ~-•uz Yuıhvede ~h,..ak lb:ere 
13 -14 yaflllda bir erkek çe
cuğuna ltizum vardır. Arzu 
edeıllerin · Galatada Galata 
postanesi yanında G6zin ha
muda No 3 e müracaatları. 

• 
ffıliçiHerı bk sabr temennisi 
Kadıköyibıde o~m. Dnn 

bir İf dolayıaile Haliç vapur
fumdan birine bindim. Biletim 
birinci mevki bileti idi. Fakat 
mevkide oturulacak yerlere 
konulan minderler o kadar 
sertti ki bir türlü oturamadım 
Minderlerin içi NDki lafla 
doldurulmut gibi.. Şirket aca
ba ha minderleri ne ile dol
durmut. Bu, merakımı mucip 
olda. Kamaralarda foaur fOIUI' 
cagara içiliyor. Üstelik k6prü
den Kaaımpapya 1 ) dakikada 
gittik. Ben haliçte otunmlara 
Allah sabır ihsan eta!n derim. 
Acaba firket bu itlere ne-eler? 

Kadıköy Raif Hlanl 

* iş arıyorum 
KırklareHnde «535» inci pi

tade hudut taburu katipliğin
den istifa ettim. Mustafa Nafi 
efen~ lokantasında kebapçı 
uıtahgı Yaptım ve hastalığım 
baaebile oradan açakta kaldım. 
Şimdi m6n.aain b" . --... ır ıı anyonım. 

Son Saat kari sütunu 
vaaıtasile 

Mehmet Niyazi 

Bu hafta 

.ELIIA~JRA da 
gösterilmkte "Olan 

KIZIL. KADIN 
filminde 

1-JlA D{J ı~ı 11 
emsalsiz muzafferi

vetler kazanmaktadır 

Su derdi 
Terkos şirketinin 

sözüne itimat 
edilemez . 

Terkos şirketinin Nafıa ve· 
kiletine yeni takdim ettiği 
projenin kabul edildiğini ve 
bu projenin tatbikı için şirke
tin Ocretlerine yiizde (15)zam· 
medeceğini gazeteler yazmıı
lardı. Emanet erkanından bir 
zat bu hususta bir muharriri
mize demiştir kı: 

« - Ne Nafıa vekiletine 
böyle bir proje takdim edil
diğini, ne de onun kabul 
olunduğunu biliyoruz. Şirketin 
ücretlere yilzde (15) zam tek
lifi belki varittir. 

Fakat bu zammın kabulüııe 
ihtimal verilemez. Esasen biz
de meseleyi gazetelerde oku
duk, malümatımız bundan iba
rettir. Şirketin Nafıa vekAle
tine yeni takdim ettiği ve 
kabul olunduğu söylenilen 
projeyi tamamen tatbik edip 
etmiyeceğine gelince; seneler 
bu hususta bize lazım gelen 
dersi vermiştir. Biz, şirket 
eski mukavelesfnl nekadar 
tatbtk etti ise yeni mukave
leye de o kadar rf ayet edeceği 
kanaatindeyiz.» 

İngiliz kıralı Pa
rise gidecek 

Franaız rei8fcllmhuru geçen 
sene Londraya gittiği zaman 
lngiliz kıralı ile kıraliçesini Pa
riae davet ebnİftİ ve icabet 
edecekleri hakkında da kat'i 
bir Ilı: abmttı· F l'8DllZ gaze
telerİDİD zannm gire kıralın 
hastal&ğı ..bir mani tqkil etme
aeydf bu ziyaret şimdiye kadar 
yapılDUf olacakb; maamafi 
kıralın tamamen iyileşmit ol
ması üzerine artık ortada bir 
mania kalmamıştır, ve lngiliz 
hiikümdarlanmn pek yakında 
Pariae giderek Fransız hiikiı
metinin misafiri olmalanna 
... .. ede ıwJrtedir. 

Çiçerin 
l.J"mumi bir felc 

' tehlikesi kar-
şıs~nda 

Moskova mahalli Sovyet 
kongreıincle bir nutuk irat 
eden M. Rikof, mösyö Çiçe
rinin İf bqmdan epey zaman
danberi uzak kalmaa., doktor
lara nazaran felce uğramak 
tehlikesinden ileri selmelrte 
olduğunu beyan etmiftir. Mu
maileyhi tedavi eden Alman 
doktorlan Moskovaya dönme
sine m&aaade etmemişlerdir. 

Otomobiller için 
benzin tankı 
Şehrimizde petrol ve ben

zin tfcan:tile meıgul Lı.r tiı'
ket Emanete mllracaatla, Tak
sfmde Talimhane meydanmda 
labn aldığı bir arsamn ort ... 
aına cesim bir benzin tankı 
inp edeceğini bildirmif, pro
jesini vermit, ruhsat istemittir. 

Bu projeye nazaran tank 
ıaeydanın letafetile ve heykelin 
gtızelJitiyle miitenaaip bir zara
fette fota edilecektir. 

Tank otomobiller içi11 iki 
güzergihı ihtiva edecek, bu 
gbergiblarda pyet zarif 
tulumbalar vücude ıetirilecek 
ve... otomobiller buradan ge
çerken ihtiyaçları olan ben
zini bir kaç saniyede tedarik 
edip yollarına devam edebi
leceklerdir. 

Şirket, bu kulelerin ve 
tankı ihtiva edecek olan bi
nanın lb:erinde ziyadar ilin 
yapmak hakkım Emanete 
vermektedir. Meaele tetkik 
olmamaktadar. 

Son Sut 

Bugün bu kadar .. 
Sevgilinizi şimdi bırakın, 
hükümdannııı dinleyin .. 

-24- Muharriri: M. Turhan 
Zaten hissettiği saa~t, se

vilmek saadeti onu sersemlet
mişti. Yalnız aıkının değil, 
hayati emellerinin de en sonu
nu vs en büyüğünü iktitaf et
tiğine kaildi. Bu sevdavi gaf
letle ve coıkun bir teheyyüçle 
hemen cevap verdi: 

- Ben güzel ayaklarınızın 
bastığı toprağın bir zerresi 
olmakla iftihar ederim. Halbu
ki siz beni bir inciye benze
diyorsunuz, ve bu iltifabn mu
kabilinde de sadece camit ka~ 
maklığımı istiyorsunuz. Lütfu
nuz gayet büyük, istediğiniz 
şey ise çok küçük; siz emir 
edin, ben elelebet dilsiz kalı
rım. 

Sevinç H, güldü. 
- Dilsiz olursanız, muhab

betinizi ağzınızdan işitmek 
zevkinı:!en beni mahrum et
mit olursunuz. Onu istemem. 
Konuşunuz, bana her gün aş
kınızı söyleyiniz. Lakin orada, 
o noktada kalınız. 

Bu muhavereden sonra iki 
sevgili k&rfı karşıya oturdu
lar, mütekabilen teatil hissi
yat ettiler. Delikanlı aylardan 
beri taşıdığı aşkın azametini 
tasvire ,alı~ tı, prenses çok· 
tanberi onun merdane meli
hatioe hayran olduğunu anlat
tı. O meyanda lekesiz bir 
aşkJa ölünci~e kadar sevişmek 
için antlar içildi, ahtüpeyman
lar mübadele otundu. Hülisa 
yürekler, birbirlerine uygun 
olan duyğulannı ortaya 
döktii Ye Mi bir izcli•aan 
yüksek neş'esile uzun bir ani 
ist;ğrak geçirildi. 

Belki akşama kadar böyle 
baş başa ~ a:aca~ar , eyni 
mevz~u ayni kelimelerle tek
rar edecek'a ~di. 

Sevişenler, biraz c!a çocuk
laşırlar. Sohbetlerinin mevzuu 
değil, kel" meieri bile değiş
mez. Mütemadiyen anne veya 
baba diyen Y4' hu multar•t 

haykırıttan zevkyap olan ço
cuklar gibi onlar da durma
dan, dinlenmeden «aşk, aşk• 
derler. başka mevzua intikal 
etmeyi istemez'er. 

Bizim iki sevdazede d~ hep 
o mevzu ilzerinde geziyorlar
dı, bı':mak, yonılmak şöye 
dursun .. her tekerrür eden 
kelime yeni bir zevki ruhi, 
taze bir hazzı kalp veriyordu. 
Fakat, Sevinç H. iki - üç ıaat 
sonra. aşkın yamnda bir de 
vazife bulunduğunu hatırladı 
ve hatırlatb: 

- Bu glnllik bu kadar ki
fi - dedi - artık sevgilinize 
müsaade edin, yüreğinize ka
pansın ve siz hnJdimdannızı 

dinleyiniz! 
Delikanlı, yerinden fırhyarak 

mutat olan tazimkir vaziyeti 
aldı, liç kere ulcattı: 

- Ulu beygiimün fermaımu 
bekliyorum. 

yoruz. Mamuk ihtimal ki, bu 
resmi ziyaretleri sırasında fır
sat bulmuş, Bulganla uzun 
boylu konuşmuş, ve ona si
zinle Şeyh Alinin evlenmesi 
halinde memleketin Moskof 
eline düşmekten kurtulacağı 
fikrini vermiştir. Malômu ali
nizdir kf Mamuk beyin riyaset 
ettiği tatarlar fırkası hep bu 
noktai nazan takip etmektedir. 

işte sütnineyle Aycleğerin 
zihnini çelen de ayni fikirdir. 
Mahaza, memlekete hizmet 
f kri de olmasa Şeyh Ali ta
tar olduğu için iki kadının, 
sizi onunla c.vlenmiş görmek 
istemeleri gene tabiidir. On
lar, im sade düzenle aldahl
mışlardır. Yoksa, ne size, ne 
han hazet!erine fenalık etmek 
hatırlarından geçmemiştir. 
Kendilerine evde söyledim: 
Şeyh Alinin Kazana gelmesi
nin Kinaz Yuvanın gelmesi 
demek olacağını anlattım. Her 
iki kadın saçlarım yola yola 
İzhan nedamet ettiler. 

- İnanmayın. Kadınlar, 
ekse~a aldatmak için ağlar. 
·Eminim ki o hainler de sızı 
iğfale çahşmıtlardır. Onlan 
evinizde tutmayın, kovun ve 
şimdi Mamukun maksadını 
söyleyin. 

- Gece arzetmiştim: Ço
p,ığu çalınmış gösterrp sizi 
Kazandan uzaklaştırmak, {eyh 
~linin JIUSusuna dfişftrmek is
tiyorlardı. Bu tuzak bo~ulma-

...:.H.Ydı şimdi siz, cebren ve 
kerhea, o lltUl'fİar ihtiyarın 
nil\ihı altına girecektiniz. Ça
ltndığmı zannettiğiniz oğlunuzu 
ku{tarmak için nefsinizi, ister 
ist~mez, feda edecektiniz. 

- Allah o günii, hele bu 
mes'ut güni" mden sonra gös
termesin. Ölürüm de o zii;eti 
çekemem. Bu çirkin bahsi ge
çin de Mamuğnn bana ihanetten 
ııe l azana cağ mı Söj·lcyin? 

- Şeyh Alinın dost;uğul 
- Bu dostluk cna ne .te-

min eder? 
- Bikaç çift ik, birkaç yıl

hı ve geniş bir nüfuz! 
- Peki. Bu ıoysuzun ce

zasını da ILtfen tayin eder 
misiniz? 

Alboordu devlet:ne varis 
olan hükümetiniz, cingizin 
yasasını da kanun tanımışbr. 
« T arbanlann ( asılz•delerin ] 
aynı l<abalıatleri dokuz defaya 
kadar affolur.• 

- Yaaa, kabahati affediyor, 
vatana ihaneti değil. 

- Y ua, affetmiyoraa bile 
siz affediniz. 

- N•aıl olur Kutak, o ha
ini dirı mi bırakayam? 

- Duan af, en ağır ceza 
tesiri yapar. Mamuk ta aeme
reaiz kalan ihanetinin hicabı 
ve affinlzin sıkleli altında ezil
sin. 

Suikast 
Romanyadaki 
tertibat failleri 

mahkum 
Geçenlerde Romanyada fa

fİst idaresini iktidar mevkiine 
getirmek için vücude gelen 
ve meydana çıkan gizli terti
bahn failleri askeri mahke
mede mahkum olmuılardır. 

Bunlardan Stoya bir ay hap
se, 2000 ley cezayı naktiye, 
mütekait kaymakam Blezü 6 
ay hapse, 4000 ley nakti ce
zaya, mülizim Jorjesko 14 ay, 
mülizim Kanülesko 5 ay, yedi 
amele başı 6 aydan on beı 
gtine kadar tehalüf eden ha
pis cezasına mahkum olmuş
lardır. 28 kişi beraet etmiştir. 

Üç eseri takdir 
Muallim arkadaşımu: Müba

hat beyin İngiliz mütefekkiri 
meıhur (Gasıon) dan lisanımı
za terceme ettiği, (iş) ve (Mu
vaffakiyet) ve ( İt başındaki 
adam) isimli eserler Maarif 
vekiletince Devlet matbaası 

neşriyatı meyanına ithal edil
miştir. 

Mezk6r eserlere gösterilen 
bu kadirşinaılık pek yerinde
dir. 
• 

ilk mekteplerde 
yeni talimat 

Bu sene ilk mektep tedri
sat talimatnamesinde bazı ta· 
d1Iat yapılmıştır. Yeni tadilita 
göre, mekteplerde cari n6bet 
usulü kaldırılmıştır. Bilimum 
gezintilerde ve teneffüslerde 
her muallim kendi talebHinin 
başında bulu11acaktır. Duadan 

başka dersler de pnıplara 

aynlacaktır. 

Döı~diincii .. 
Burhaniyede bir 
cinayet daha ika 

olundu 
Evelki gün, Burlıaniyede 

cinayetlerin çoğaldığından bl-
1\ia bir yazı yazmış ve bir haf
tada vukua gelen 3 cinayeti 
kaydetmiştik. 

Bu cinayetlerden biri ayın 
16 aında vuku bulmuıtu. Şim
di haber alıyoruz ki Burh.uıiye
de 20 eylnlde bir cinayet da
ha olmuf, Dereikebir köyün
den Muharrem kayın . biraderi 
Aliyi 6ldünniif, kendi karuını 
da yaralaD1br. Muharrem 
Bosna muhacırlarındandır. 

Kayin biraderi Aliyi, kan· 
sını kendine göndermediği için 
tarlaya giderken yol üatilnde 
beklemiş, tiifekle 6ldürmüt
tür. 

Bu esnada Alinin yanında 
katilin karısı olan kız kardefi 
de bulunuyormuş, ablan kur
şunlardan biri de onun b8flD8 
isabet e~ ve •tır surette 
yaralllllllfbr. Kadm Balıkesir 
hastanesine kaldmlllllfbr. 

Cinayet tabkikabna devam 
edilmektedir. 

- Geceki istidlilitımzm so
nunu s6yleyin. Mamuk beyin, 
oğlumun saklanmasa ifi..deki 
alikasa nedir, siltnineyi nasıl 
kandırdı, Aydeğer hainini na
sıl elde etti, maksadı neydi? 

ALKAZAR SfNEMASI 

- Bulgan, Tatardır,Mamük 
da tatar oruğunc·a ıdır ve bey 
zadedir. Bu itibar ile 8'ılıan 
üzerinde nüfuzu tabisi vardır. 
Hepimiz, saraya geldikçe han 
hazretlerine arzı tazimat için 
odasına gatliyoruz ve kendile
rine aıbbatlerini sor.niak ıaO
n...Mtile tltnfae Bulıana 
alel_.. birkaç kelime siyli-

Vaki olan arzu ve ısran umumi llzerine 

Yeni Tarzan 
l ılmi önümOzdeki Cuma (.?iiııü :ıbıımuıa kadar ıra· cı:uıı ıc ı ktır 

, CUMARTESİ YENi PROGRAM 

Yalancııwı 
muıa• 

Yatsıya kadar yanar. ~ 
ğil mi? 

O halde dobru sôyliqenln 
mumu ne zamana kadar~ 
nar acaba? 

r alancınınki yatsıya ka 
yanınca, donru söyliyen · 
akşam ezanırıda, daha yan 

hatta adama yanmaz. 
yanmadan söner. . . 

r alancınınki ise bilciki+, 
değil yatsıya, sabahlara, er
tesi akşamlara, hatta dah'1 
ertesi akşamlara ve daha ~ 
tesi sabahlara kadar pek auı 
yanar. 

Ey bu « yalancının muntıı 
yatsıya kadar yanar! » dar
bı meselini ortaya çıkaran 
efendi, sen, bıı çocuk aldatan 
martaııalınla kimi kandırı-
yorsun? 

Hiç yalansız. dolansız. al• 
maşıyonsuz bıı lıayat dolabı 
döner mi? Sen bile onu . 
dtirmek için evel zaman ~ 
de: « Yalancuım munıa g~t ... 
sıya kadar yanar/ » Di!/f 
koca bir yalan. sauurm~ 

Mademki, yalaııcının ma 
mu yatsıya kadar ganart111A 
0 Iıalde vazgeç bütıln fU ~ 
/anlardan da doğru st'Jgk 
bakalım, her şeyi d~ ~ofrüi, 
olduğu gibi, dıişünclıığu~ .9'Jli. 
bi, kalbinde ve beynıntte#ll 
gil1i anlat bakalım/... ~ 

Buna imkdn mı var. 
kesin her ,eyi oldufa gilll. 
do"sdoğru söglemui kabil m.f 
dir a efendi'! 

Se11 bilnıigor 11U1M«n ld _.. 
nin mahut darbe ':~ 
mucibince hareket dme 
yenleri dokuz kög6en k~ 
lar, onuncusuna ise u:akltül 
bıle baklırmazlar. .ıLlıJ 

Bilirsin... Bu hakika~ 
pekala bilirlİll ama sög"f:: 
işine gelme:. Çü'!,kii stJy • 
miydi ortada degr~ sdfl!i~ 
cek htt' ~ oldugu gibi ~
lat~c.ak, kulbindekini, begnın. 
de/dRi aynen ortaga 
ve bn yıizden doka% ~ 
kovulacak enayi Jcalrnaı. ti,.. 
lcıl' da kalmaguıca, ıen gqr 
lancı, ben yalancı, artık kiitı 
kimi mantara bastırac~ 
bu hayat dolabını dön ..... ;ıc 
cek? " 

Kim dörıdıirurse 
sıirıl _...... 

Benim bildiğim, e'ld ~· 
lancının nıum11 yatsıg~ kil'-': 
dar yanarsa doğru siJylıye, 
ki akşam ezanında söner! 

ır6roll-. 



Yeni /ilimler 

Buyuk haber 
Robert Armestronk ve Ko

ro! Lombard taraflarından ya
pılan konuşucu filim ga:z:.etcci
ler arnsında ve gazete idare
hanelerinde geçmiş bir vak'ayı 
heyecanlı bir şeki!de anlat
maktadır. 

En güzel kadın 
En gU:z:.el kedın bir Alman 

romancısının eseridir. Ameri
kada filme çekilmiş, Lcvis 
Son (Poggi Vood ve Lila 
Hyans) taraflarından oynan
mışbr. Kurdele güzeldir. 

' ' Tolstoy ,, un eseri '' Necat,, filim(J çeki~di 
Con Cilbert ve Eleanor Boardmanm birlikte vUbude getirdikleri ilk sesli filim ahiren Nivyorkta gösterilmit ve bilyilk bir 

rağbete mazhar olmuştur. Bu kurdele « Necat» İlmini tqımakta, senaryosu Tolatoyun aerinden ahnm11 bulunmaktadır. Filim 
i.yi vaz'ı aahne edilmi§tir. Con Cilbert te, Eleanor Bordman da kendilerinden beklenen muvaffakfyeti göatermitle.rdir. Reamimiz 
« Necat » m bir sahnesidir. 

H neAdore 
A'llerikada çahşan maruf Fransalı sinema yıldıZJ Rene 
dore (M.G.M.) firl\eti ile milkaveleaini yenileştirmittir. Ame

c.n r_azeteleri san'atlİ:irdan Con Cilbert ve Eleanor Bordman 
birlikte yaptığı ( Necat ) filmindeki muvaffakiyetinden 

1.. &JI mtayifle bahsetmektedirler. 

Norma Şerer 
Norma Şererfn ıon eaerl (Miater Çeneyfn Akibeti) isimli ftllm 

eni kurdeleler içinde en fula nazan dikkati celbede;,,ıerden 
iridir. Filimin Norma Şerer tarafından yapılan ilk ıesli kur
ele olmaaada bu alAka da tuirl bulundup ınpheaizdir. 
e1mimiı 7ut fllmba bir aım..llal ,Werlyor. 

Gre1-a Ga rho 
sorı eserinde 

Greta Garbo kendisi gibi İsveçli olan Nils Aater ile birli~
te « Bir tek karar » iaimli yeni bir filim yapmlftır. Bu ~r 
Adeta Garbonun memleketinden döndükten sonra çevirdiği ilk 
kordeladır. « Bir tek karar » konu.sucu bir filimdlr. 

Klara Bov sirkte bir 
filirn yaptı 

Klara Bov Canbazhane hayabnı tasvir eden yeni bir filim 
yapmtfbr. Bu eserin iımi (Tehlikeli Münhani) dir. Klara Bov 
filimde bir aoytan kıyafeti Ue görünmektedir. Amerika gaze-
teleri filmi eyi bulduklarını yazmaktadırlar. 

Yeni yıldılar 
• 

(Marilyu Mfller) Amerikan sinemacılığımn yeni yıldızlarm· 
dandır. Çok iyi danseden ve çok berrak bir sesi ol&ll aan'at
kir konuıucu filfmler yüzünden birden bire meydana çıkmış 
•e yükıelm)ştir. Bu ani töhrete «Dlf&rıya hücum!» atlı filim 
ıebep olmuıtur. 

. Lora I .. aplant 
Lora Laplant ( Üniversal ) ıirketi hesabina yapılan ıon fflf

mini ikmal etmiştir. Bu eıerin ismi ( Atk tuzağı )dır. ( Atk tır 
z.ağı ) kısmen seslidir. Bu kurdele yıldızın en güzel vodvillerİll"' 
den biri olacaktır. Filimde Veil Hamilton en birük erkek ro
lünü oynamaktadır. 

e 
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Ayın sckfa:nde Bahrimuhit üzerinde bir facia olmuş, Londradan ( Boenos Axres ) e gideı 
( Nelson ) kumpanyasının ( Highlan Pride ) gemisi gece yarısı batmıştır. Bir lngiliz gemis 
olan, içinde (63) yolcudan baıka (89) tayfası bulunan vapurun uğradığı kaza pek iyi anlaşıla 
mamış, gemi içeri dolan sularla bir iki saat içinde .Qahrimuhite göniiilmilıtur. Resmimiz b 
feci manzarayı göstermektedir. 

Dünyanın en muazzam binalanna malik olan Nfvyorkta bir 
tlı ev yaphrmak günUn modasıdır. Fakat bu evler için bot 
sa bulmak imkansız olduğundan Amerika mimarlan bu müt
le şu ıarip tekil ile çare bulmuşlardw: Tek katlı evleri 
!utlara eriten binaların üzerine yapmak. 
Resmimiz 26 katlı bir apartuaanm taraça9111& yapalail tek 
tlı evi sıöatenaektetiil\ 



6 Sa i e 

Auçrıf, 
Hikaye Lanet 

Adalar dPnizlndt• oüıwş· 
ne güzt>I lıalıyordu. Ya[l
lıaııelerlıı, sabun fabrllm
larının kırmızı bacalarlle 
süslenmiş ı.üçücük kasa
bayı kucal.lı) an sırtlar 

nıorarn-or· urukla gilk . ' 
yüzü ile denizin blllşli!Ji 
yerde sulara tallı hir sa-. . 
raıı kızıllı(jı lrnrışıyorılu. 

Kasabaya 11ireıı ('İ)rl 
bü(jrti yollarda sırtları 

odun yüklü, alaca JıPşta
nıallı, yalın ayak l>fıylü 

lrndıııları vardı. 
Sahilde Plh•ri i•ııııılı ('s

nu•r lazl'ler, saçları ağar-
1111~ burusuk YÜZiü ka· ~ . . 
dııılar kumların üstüne 
çöıııelınişlerdi. 

Uunların arasında bir 
« Dt•li ana ıı vıırdı Jii uiiz
lerl yere çiYih·nıııiş la":" 
{Jlhi duruyor, a!)zıııı bı

<:ak açınıyorılu. 
IJil' lmfladır bir lokma

cık el;:nıek çljjneııll'mişli. 

Yakllle ojjullarından ikisi 
Yuı·uldu{ju zaıııan onlarm 
acısına sabrı•den ilıllyı11· 
lrndııı, lıastalıaneıle Öl('D 
en küçük ) a n·usunun 
lıab('rini alınca dcllrmlş; 

saçlarını yolarak, entari
sini yırtarak sokağa fırla
mıştı. 

Uasuele evleı·lıı lrnpısını 
çalı} or; dükkfüılara, kah
velere dalıyoı·; çarııı or
tasında: 

- « Ahmedlm, Ahıne
dlm! Civan Alımediııı! ıı 

Diye söyl('ne söylene 
dolaşıyordu· 

Önüne ldm çıl•sa hemen 
yakusıııdun tulal'; yalva
rarak sorardı: 

- Alımelllın nel'de'! Ah
medlml gördün mü'! Ah
medlm, Abmedlın, civan 
Alıruediın! ... 

Herkes, ihtiyar ana için 
korku ile karışık bir 
mPrlıamel duvuvordu. 

İlk defa, ka~abunın llPrl 
oeJenlerl, bacılar, hoca
lar Ye a{jalar küp gllıl hoş 
bir sürü li\fla onu avul
mıyıı çalışmışlar: 

- Tanrı n .•ril' de alır 
da ... Demişlerdi. 

ı,:lıiiu ihtiyar ana sayıı· 
bh· zınılan duvarı ulhiydl: 

Süylenen söLkrıl('a lıiı; 

biri hu duvarı del(•miyor
du. 

* Allahü t•klıer, .\llalıü 
ekher .•. Jllııareden heyaz 
sarıklı müezzinin sadası 
yükseldi. Ezan mümin!eri 
akşam namazına c;ayırı

yordu. 
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Deli ana, lıaşuıa hir ka
zan kaynar su dökülmüş 
gihi, yPrlndeo sıçı·adı. E
zanın ueldii)I tarafa doğru 
dündü. ·yüzü kuru bir 
yaprak !Jlbiydl. Gözlerin
dı•n Yahşi kıvılClllllar (iŞ• 
kırıvorıh •. 

GÜnlcrdenberl içinde 
katran gibi kayıııyan is
yan taşmıştı. Yürclih•r 
doi)rayıcı bir faryalla, acı 
acı, lıa(}ırmıya başladı: 

Hepsinin yalan oldu!} unu, . 
ne Allaha ne öbürdüıı• 
yaya inannıadııJını, cc
lwnnnı ateşind{•n korkma
dı!Jıııı, cenıwl lrnhçı•lerinl 
özleıııedi{jinl yüksı•k scslo 
ihin t•tti. Soııra lı:iiil;:a 

a{Jır lı c•llı•r savurdu. 

* Jliııarl'dt>ld st"<lı~ lıl'ra-

ht'r dPli aııamıı li'tıwli l•c
silıli. Soııı•u, kati ıı, kı~ ı

dakl l.:uıulaı·ııı üsı üıw 
çilmelmiş ıaş göl!Jt>h•riıı 

arasından rüzııar gihl sıy
rıldı; lmranlıfja dahlı. 

flece bir aılıııı ılalıa at
nıışlı. Dt•ni1.iıı dlıuııly('(l 

musiliisl ııcrılt' pPı·ıJe yüli
sdiyor; pırıldayıcı yıldız
ların ııltııııla, zı•ytlıı ııuaç

larllo siyah J.:ayalar . büs
bütün susuyordu. 

CelAleftin Ekrem 

Suriyeye ·y ah udi 
hicreti 

"9n Filistin vekayii müna
sebetile bazı Yahudilerin Su
riyeye hicret ettikleri haber 
verilmektedir. 

Limni zıhlısı 
Yunaillıların Limni zıhlısı 

bugünlerde Maltaya giderek 
tamir görecekfr 

Vergiyı a ıp 
cebine atmış! 

Kemalpaşa imzası varidat 
katibi iken bundan evel istifa 
eden Osman efendi isminde 
bir zatın, memuriyeti esnaşın
da halka verdiği unvan te2-
kerelerine mukabil makbuz 
vermiyerek parayı cebine at
tığı anlaşıldığından Defterdar
lıkça hakkında takibata baş

lanmış ve kendisi İzmire cel
bedilerek isticvap o'unmuştur. 
Yapılan tetkikat neticesinde, 
Osman efendinin halka mak
buz vermediği gibi aldığı pa
rayı da kaydetmediği anlaşıl
mıştır. 

A VDE f: Bır mıiddetcenbe
Avrupada mesleki tetkikatta 
bulunan göz tabibi Doktor 
Şahbaz Taksimde Oskiperan 
apartmanında öğleden sonra 
hastalarını kabule başlamıştır. 

l'luharriri: Moris Löblan 

Rsri Korsan 
Hepsi dağılmışlardı 
Şimdi Maksimle Natali, 
şatoyu eezedilirlerdi ... 

Natali dinliyordu. Maksim 
devam etti: 

- Maddeten vaziyeti iyidir, 
fakat manen ilk günleri çok 
fena geçti, o derecede ki te
sadüfen Parlste bulunmakta 
olan doktor Şapro ile ben 
intihara kalkışm•sından kor· 
karak yatağının başında nöbet 
beklemiye mecbur kaldık; fa
kat üçüncü günü yatağından 

kalkarak bizi odadan defetti, 
artık fena fikirleri yenmiş 
demekti. 

Maksim sözünün kesilmesln
d•n korkarak söylemek iste
diklerini tamamen anlatabil-

mek için bir çırpıda söyliyor
du; fakat bikiyesinln bu nok
tasında bir nefes almağa lü
zum gördü, soııra tekrar etti: 

- Ellen - Rok kurtulmuştu, 
fakat manen çok bitğin bir 
haldeydi, mütemadiyen gidip 
kendini zabıtaya teslim etmek
ten bahsediyor, mütemadiyen: 

- «Mademki öbürleri birer 
katildir, ben de onlardanım, 
diyordu; ben kendimin ne ol
duğumu bilmediğim zaman 
onlan polise teslim edeceğimi 
söyliyordum, şimdi aynı mua
meleyi kendi hakkında yapma
lı değil miyim?» · 

Son Saat 

Tam tatil 
Niçin geldi, ne 
yaptı ve ne 

yapacak? 
Matmazel «Lot Gesler» adı

nı taşıyan bir Alman kızı mek· 
tebinin son sınıf imtihanlarını 
muvaffakiyetle vermiş o'.ması
na mükafaten pek zengin olan 
babası tarafından biraz eglen
mesi için Parise gönderilir; 
kız Fransız payıtahtına şık bir 
otele yerleşir ve günün birinde 
bir dans salonunda temiz gi
yinmiş, asil görünen bir deli
l.anlı ile muarefe peyda eder 
ve kısa bir zaman içinde bu 
muarefeyi delikanlı ile ikinci sı
nıf bir otele giderek beraber 
bir gece geçirecek kadar ileri 
götürür; fakat işin fena nck
tası, ~abahleyin uyand:ğı za
man delikanlmın bütün para
ları ve mücevherleri aları: k 

savuşmuş olduğunu görür ve 
hemen polis karakoluna koşar, 
zarif geyinmiş, terbiyeli genç 
hakikati halde bir dans sa
lonunda maaşla hizmet eden 
bir dansördür. 

Binaenaleyh çabuk bulunur 
ve zabıta mücevherler ile pa
raları alarak Alman kızına 

teslim eder. 
Vak'anın l:uraya kadar olan 

kısmı Alman kızı içın belki de 
kabili tamirdir; fakat can sı· 
kacak nokta Fransız gazete
lerinin hadiseyi öğrenerek yaz· 
mış ve belki de bir Alman 
kızına azizlik olsun diye isim 
de zikretmiş olmalandır. Şimdi 
kız babasının hadiseden ha
berdar olmuş olması ihtimalini 
düşünerek Paristen Berline 
dönemiyormus. 

Her f·akir 
Göründüğü . gibi 
fakir değildir, 
inanmamalı 

Almanyada dilencilik şid
detle yasaktır. Bizde olduğu 
gibi sokaklarda sürü sürü el 
açan insan görülmez. T esadü
fen görülürse derhal tutularak 
çalışması için vücudünün mü
sadesine göre derhal bir mü
esseseye gönderilir; bu işe 

ikinci defa tefebbüs ettiği tak
dirde de derhal hapisaneye 
atılır, hem de uzun müddet 
çıkmamak şartile. 

Çünkü Almanlar her dilen
cinin mutlaka fakir olmadığı
na ve fakirinde behemehal 
kendine göre bir iş bulması 

lüzumuna kanidirler ve bu 
kanaati takviye eden b'.r mi
sali yazıp i!an etmek fursatı 

nı kaçırmazlar, İşte Alman ga
zetelerin:n birinde okuduğu

muz bir vaka: 
Beriinde, Şarlotenhurg is

tasyonu karşısında nöbet bek
liyen bir polis memuru fakirane 
geyiı..miş bir adamın bir ka
dına el açtığını görünce der· 
hal herifi tutarak karakola 
götürür, orada adamın üzeri 
aranır ve cebinde 1800 mark, 
yani tamam 900 Türk lirası
nın bulunduğu görülür. 

Dilencinin parası emniyet 
sandığına yatırılır ve kendisi 
de güçlü, kuvvetli bir adam 
olduğu için çalışmağı öğren

mesi maksadı ile bir kömür 
madenine gönderilir, bu adam 
her ne olursa olsun altı ay 
kömür madeninde çalışmağa 

meebureur. 

Gene o mesele ... 
Mak ona ın merika 

seyahati bir teşrifat 
meselesi çıkardı. 

ingiliz başvekili M. Makdo
naldın yakında Vaşingtona 

yapacağı seyyahat, öteden 
beri Amerika kibar mahafi
linde için, için kaynıyan eski 
bir teşrifat meselesini tekrar 
meydana çıkarmıştır. Malum 
olduğu üzere M. Makdonalt 
Amerikaya kızı matmazel 
İzabe! ile beraber gidecektir. 

Bu esnada da İngilız baş
vekilinin şerefine üç resmi 
ziyafet verilecektir. İşte me
sele bu ziyafet işinden çık· 

maktadır. M. Huver Amerika 
re'si <'umhuru oldu~u zaman 

l:Jıen-Rok uzun müddet bu 
şekilde söylendikten sonra 
adliyeye gidip bikiyeyi anlat
mak arzusundan vazgeçti; ma
zisine ait hatıraları yavaş, 

yava, bulmağa başladığı an
den itibaren hayattan büsbü· 
tün bıkmamanın yolunu tuttu· 
gunu görliyorduk. Ellen - Rok 
mutat üzere geveze değildir, bu

na rağmen ara sıra ağzından ka· 
çırdığı bir kaç kelime mazisi
nin uyandığını gösteriyordu. 
Bu dakikada eminim ki ha
yatının mühim bir kısmını ta
mamile hatırlamış bulunmak
tadır. Pek yakında da müte
baki kısmını batırlıyacaktır. 

Bu arada hakiki ismini de 
bulacaktır. Eğer bu isim be
nim kani olduğum gibi Pulu
vanek ise çocukluğunu içinde 
geçirdiği bu havaliye gele
cek, şatosunun ankazını görmek 
lstiyecektir; binnetice Ellen
Rokun tamamlle şifayap ola
cağından emin olabiliriz; esa
sen doktor Şapro da bu fikir
dedir; mahaza buna daha 
bir haylı zaman lazımdır ve 
mademki iş böyledir, hakikati 

ikinci re:sliğe M. Kürtis na
mında bir zat ge.mişti. M. 
Kürtıs evli değildir. 

Evinin işlerine, madam 
Gam ismindeki hemşiresi 
bakar. lık defa ihtilaf işte 
bu madam Gamın yüzünden 
çıkmış, meclis reisinin karısı 
ziyafetlerde madam Gamdan 
aşağı oturmak istememiştır. 

M. Makdonaldın Amerika se
yahatı; bir müddet evvel 
teskin edilmiş zanno!unan 
bu teşrifat ihtilafını tekrar 
meydana çıkarmıştır. 

M. Makdonalda verilecek 

tamamile öğrenmek içın bura
da bulunmııklığımızdan niye 
istifade etmiyelim? 

Natali Maksimin evelce uzun 
süren bu nutkuna hiç bir ce
vap vermedi, fakat artık Pari
se dönmekten de bahsetmez 
oldu. 

Aradan bir gün geçince 
Maksim Parise telefon ederek 
Ellen·Roku buldu ve makine 
başına çağ ırarak kendisi ile 
konuştu· 

Natali bu şekilde bir gün 
daha bekledikten sonra Mak
simin teşviklerine daha ziyade 
mukavemet edemiyerek Pulu
vanek şatosunu bir defa daha 
görmeğe gitmekte bir mahzur 
bulmadı. Bu defa ihtiyata ria
yet ederek otomobili ormanda 
bıraktılar. Malikanenin ka
pısı açıktı, içeri girdiler ve 
harap kuleye çıktılar; ihtiyar 
Gotfurva orada, masaların ve 
kanapelerin toüannı almakla 
meşguldu. Bu kadın ile erke
ğin şatoyu bir defa daha zi
yarete gelmiş olmalarından 
mütehayyir görünmedi, işini 

sükünetle bitirdikten son-

Eyl'il '1"T 

ilistin işleri ... 
Neden karışmış?- Bir 
Fransız gazetes·nin 
münasebetsizliği .. 

Maten gazetesi • kendi id
diasına göre- Filistinde Ya
hudiler ile Arapların neden 
geçinememekte olduklarını bi
taraf bir gözle tetkik ediyor. 

Bu Fransız gazetesinin ka
naatine göre Filistin Aarap
ları üç kısma ayrılır. Birinci 
kısım bedevilerdir. Çapulculuk 
ile meşgul olurlar. İkici kısım 
follahlar~ır. Ziraat ile geçinir
ler. 

Üçüncü kısım ise şehirlerde 
oturan e"'mliik sahibi ·adamlar
dır: İşleri güçleri tenbelliktir. 
Y ahud .ler ile geçinemiyenler 
de ilk iki kısım defril, fakat 
Yahudilerin faaliyeti karşı
sında menfaatleri haleldar 
olan bu üçüncü kısım halktır. 
İlk iki kısım halkı teşvik 
edenler de bunlardır, hakikati 
halde ilk iki kısım arap, Ya
hudiden memnundur. Yahudi 
ile alış ver~ etmekte, Yahu
dinin asri teşkilatından mü
him istifadeler temini yolunu 
bulmaktadır. 

Binaenaley yapılacak şey 
bu üçüncü sınıf halkın gizli
den gizliye fesat tertibatında 

bulunmasına meydan verme
mekten ibarettir. Suriyeye 
yerleşmiş olan Fransanın men

faati de bunu amirdir, çunkü 
fellihlarda milli his uyanacak, 
biraz da maddi kuvvet belire
cek olursa bundan kendisi de 
zarar görecektir. 

Yunanı standa 
iflaslar 

1929 senesinin ilk ayı zar
fında, Yunanistanda 90 mü
essese iflas etmi{tir. 1928 
senesinde ıse bütün iflasların 
mikta,... 189 .. h,.J:.=, olınu~J:nr. 

zıyafette Amerıka mecıisı 

meb'usanı reisinin zevcesi, re
isicumhur muavininin hemşi

resinden daha aşağı bir mev
kide oturmıyacağını beyan et
mektedir. 

Mamafi bu ihtilafta zaferin 
reisi cum'.ıur muavininin hem
şiresinde kalması muhtemeldir. 
Zira ziyafet tarihinde meclis 
reisi ile zevcesi seyyahate 
çıkmı, bulunacaklardır. Bu ha
kikate rağmen böyle bir me
selenin meydana çıkarılması, 
anlaşılmıyan kadın geçimsiz
liğine atfedilmektedir. 

ra misa.irlere bir kelime bile 
söylemeden dışarı çıktı. Nata
li kendi kendine sakin olmağı 
vabetmiş olmasına rağmen 

bihuzurdu, Maksim: 
«-Bana itimad ediniz demek 

mecburiyetinde kaldı? Ellen 
- Rok bizim nerede bulun
duğumuzdan haberdar değildir, 
Doktor Şapro ile Bonifas ve 
Lüdovik de nereye gitmiş 
olduğumuzu öğrenmemişlerdir. 
F orvile gelince: mevsuk bir 
menbadan öğrendiğime göre 
o, Amerikaya gitmek üzere 
bu dakikada vapura binmiş 

bulunmaktadır. Şu halde hiç 
bir şeyden kurkumuz yok de
mektir! 

Genç kız sordu: 
- Fakat Paskarellanın ne 

olduğunu bilmiyoruz! 
- Neden bilmiyeceğiz, ben 

onun hakkında da malumat 
aldım. Paskarella Ellen-Roku 
öldürmek için kendisinde ku
vet bulamadıktan sonra bir 
müddet hayata küskün gibi 
me' yus yaşdı, o sırada annesin
den kız kardeşinin eyileşmekte 
olduğuna dair bir mektup alın-

Fransız gazetesinin mütaleası 
doğru mudur, yanlış mıdır, 
araştırmıya hiç lüzum yoktur. 

Türkiye asırlardanberi uğ
runda parasını ve kanını bol 
bol israf ettiği fellah memle
ketlerinden elini çekmiştir, bu 
hususta hem de çok geç kal· 
mıştır, artık bu memleketle· 
rin mukadderatı ile hiç ali· 
kadar değildir, olup biten 
işleri uzaktan seyretmekle 
meşguldür, fakat Fransız ga· 
zetesinin satırları içinde bir 
kelime vardır ki hakikatin ta· 
mamen zıddını ifade etmekte· 
dir, o kelime de fellahların 
Türk idaresi altında esir ol
dukları, şimdi hürriyete kavuş· 
tuklan, binaenaleyh memnun 
oldukları icap ettiği iddiasıdır. 

Biz eminiz ki bu. iddiayı 
Türkü hiç sevınlyen, Türkten 
nefretini yarah Türk askerinin 
su içeceği kuyuları :ı:ehirliye· 

cek kadar ileri götüren fel· 
!ahın kendisi bile iddia ede· 
miyecek, Türkün zamanında 

asılıp kesilmediğini yakılıp 

yıkılmadığını ve nihayet Türk· 
ten serbest bir hayat geçirmif 
olduğunu hatırlıyacaktır. 

Suriye ve Filistin bugüııkll 
sahiplerine mübarek olsun, fa· 
kat Fransız ve lngilizler ken· 
dilerini alakadar eden mesele· 
!erden bahsederlerken hiç lü· 
zumu olmadan bqkalannı in· 
citecek yalanlar yazmaktan 
çekinmelid!rler. 

Yunan 
tayyreciliği 

F alerde tesis edilen Atlas 
tipi Yunan tayyareleri için 
İngiliz tezgahlarına motör si· 
parişi muvafık görülmüıtür. 

Bu fabrika Blakl>urn isminde 
bir İngiliz şirketinin elinde 
olup mukavelesi 9 ay aonr• 
bitecektir. Yunanistan tayyare 
fabrikasını müzayedeye çıkar• 
mıştır. 

lieyoğlu Sulh icra hakinııi• 
ğinden : Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve füruhtu mukarret 
masa, komodin, demir karyol• 
duvar saati, demir kasa, ve 
kanape 1-10.929 salı günü sıı' 

at 12 de Sirkecide küçüle 
Eskişehir oteli derunünde fii• 
ruht edileceğinden talip olall' 
!arın yevm ve saat mezkfırde 
mahali müzayede de hazır bll' 
lunmaları ilan olunur. 

ca yüzü bird.Z güler gibi ofdıl 
ve hemen şimendifere binerelı 
ltalyaya döndü; dedim ya ıı• 
fukta hiç bir tehlike mevcııt 
değildir; burada tahkikatıP1'11 
sükunetle ikmal edebiliriz. 01' 
sırada ihtiyar hizmetçi elin~ 
bir süpürge ile salona avd 
etmişti; kendi kendine söy!e' 
niyordu: , 

- Buradan istasiyona Y' 
rım saatte, sahile de on d~ 
kikada gidilir, diyordu; faı:ı 
herifler gene gelmişi ~· 
bu defa üç kişinin dek ' 
sadece iki kişinin izini bıı~: 
bildim; aralarından biri ek 1ıif 
miş demek, fakat ne olur, ae 
ay ışığı başlas:ı ikisine 1' 
birer kurşun göndereceğİIP 

İhtiyar hizmetçinin bıııı•;:. 
!ık saatleri gene üzerind~t -· 
Maksim selam verınce iki fi'lt 
hancıya ancak o zaman 
kat etti : jjııoı. 

- Beni mazur gör ~ 
dedi, ne yapayım, kafaıJI P ıs' 
yerinde değil, fakat ne olııJll,. 
olsun bu serserilerden ".1a: 
zel Aniliye bahsetmeliyiıfl:J 

[Bitınedı 
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Vay bebek vay .. 
Demek burun kırın etme

nin sebebi bu ha? .• 
- 2 - Mulıarriri: M. Turhan 

. Orhan bey, ıcndi ve neş'e- J arkadaşını meçhul bir 'kadı
hydi. Gözlerini, rehberin ıi- j nm şüpheli refakatınde yalnız 
Yah heyuliımdan ayırmamakla bırakmayı muvafık buldığı 
beraber arkadaıına sitem edi- gibi öz kızını kendi elıle müş-
Yordu: teriye çıkaran ananın yüzünü 

..._.. Bazan çocuklaşıyorsun. yakından görmek, sözünü işit-
Henüz el değmemiş, mini mek, zalimle mazlumu bir 
nıini bir kız göreceğiz. Naz- arada temaşa etmek için de 
1anmanın sırası mı? kuvvetli bir arzu duyuyordu. 

- Nazlanmıyorum, iğreni- Bu sebeple münakaşayi ida-
Yorum. meden vaz geçerek ve adım-

- Neden iğrcniyorsun, kör- tarını arkadaşmm adımlarına 
Pe bir kız görmekten mi? uydurarak yürümiye koyuldu. 

- Hayır. Onu ben de is- Sokaklar dar, pis ve karan-
terim. Fakat bir ananın evli- hkb. Ancak reis ile onun 
dına pezevenklik etmesi sini- evinde uşaklık eden iki çavu-
rime dokunuyor. şunun maaşlarını temin edebi-

- Vay bebeğim vay. Bu- ]en fakir bir belediyenin aczı 
run lnrın etmekliğinin sebebi me!lkeneti, lambasız sokakla-
bep bu ha. Ciddi alıklık gö.s- rm her köşesinden, çamurlu 
~riyoraun. Bir itin ıekline yolların her kabzasından fışkı-
dcği) ruhuna, yani mahiyeti- rıyordu. 
h.c bakmayı artık öğrenmeli- İki arkadaş, su birikintUeri-
ıın. Şu gjttiğJmiz yere başka nin ortalanndan -medetres bir 
biriti kılavuzluk etse müte- el gibi- uzanan sivri taşlara 
tsair olmıyacak mıydın? basarak, şuradan buraya se-

- Hayır! kerek, pantolunlarım kirletmek-
- Peki orada gene aynı ten muhafazaya çalıııyorlar ve 

kızı bulacakbn, aynı günahı gözleri sık sık kılavuza fo'itaf 
!eya ıevabı işliyecektin. Kı- ettiği için ara sıra da ç"mura 
~~vuZUn bir yabancı olmayıp batıyorlardı. 
ınnefis kızın anaaı olmaım- Orhan beyin ehemmiyet 

•ından dolayı netice değişmi- vermez göründüğü bu ıende-
Yor ki. Jeyifler, Suphi beyi sinirlendi-

- Bence değişiyor. Kanun- riyor ve asabi delikanJı, her 
larda eababı müşeddide yok çamura batııııta muazzam bir 
tnu? B' ., 

ır ananm ardında o ana- küf6r savurvyordu. 
tun kızıyle yatmak için git- Kasabanın kıyısındaki ma-
lllek te .. 1 b' F"'I' •iırl v oy e ır şey. ı m halJelere kadar böyle bata 

•ıuıı artırıyor. çıka ,elmişlerdi. Orada evler, 
::-- Rızaya, ıönnl bo-ıuauna oı t ~ •- omuz omuza vermiş bir dizi 
us enit fiilleıde kanun ses zaruret abideshü andırır. Her 

~ıkaı-maz ki •baha mn·-dclide ....,.. ev, aokak aevjyeainden ancak 
teya muhaffife mi..Ueri bu bir •dam boyu yftkselebil-
lJte doğru olsun. miştir. Çoğunda ziya yoktur. 

- Kanun her sustuğu yerde Sanki bu ihtiyaç dolu, sıkıntı 
vicdan da ıusmaz. Bir ananın d olu, hastalık dolu peri9an 
kendi kızına zampara götür- yuvalann Hkinleri elemlerini 
tneai iğrençtir vesaeJim. teşhir etmemek için daimi bir 

- Münakaşamn yerJ değil. karanlıkla tesettür etmektedir. 
Y okıa vicdan dediğin şeyi Mahalle o derece muzlimdir. 
bana ıöıtermekliğini teklif Hiç bir evden ıea te itidil-
tderdim. 

- O vakit ben de aana in
•aalann t&flchğı g6zde11 ve 
kulaktan birer çift tedarik et
lbekliiinl tavıiye ederdim. 
Vicdan ancak o gözlerle görü
IUr, a~si de o kulaklarla ititilir 

- latediğin kadar söylen, 
tevehhüme itibar edecek ka
dar geri fikirli değilim, efen
dinıizin habn için ma'duma 
ıncvcut demeyi de kabul ede
bıeın. Binaenaleyh eaatiri 
beligatına metelik dahi ver
bıenı. Şimdilik gözüm fU Ju
~fltir •aldenin izindedir, ku-
•iımda da bir pilicin ÖpÜf 
•eıleri dolaııyor. 

- .Orhan! yapma, biraz 
:u?aa~ ol. Zanparalığın da in
anı hır zevki ve . i b. 

haddi olmalıdır. ınaan ır 

- Ben bunun akaiui 'dd' 
etmiysr k. K ı ıa 
bir zevk~ ı. adının elbette 
k ı ve çapkını .. d 
ekliğin h •fın a-er-

k apı yutmasıle mu-
ayyet olan - bir haddi d 

Sıfırı tüketti .. . • var ır. 
gımız, ıuıuz değir-

dene döndliiümllz g6n o bad-
e vaaıl olmuı oluruz. 

_ Bu sırada kadm bir aoka
ıın batında bir nebze dur
du, onlarca göriHdüğüne ve 
takip olunduğuna kanaat 
ıelirdikten ıonra yürüdü. 

Orhan telifla: 
- Artık auı - dedi - b6yle 

Çocuk gibi çene çalıp durur-
k~n kılavuzu kaybedeceğiz. 
~ıkmetftirtluğunu avdete aak-

da biraz hızlı yürii. 
d Suphi bey, zihninden geri 

61UDeyi aeçiriyordu. Fakat, 

miyor. 
Zaten fakrı ve fakran aiyeb

rcnk tetfimmelerini baht 
iti aayıp ta tevekkUI itiyat e.
denJerin en esaslı aafatı mü
meyyizleri ıftkünettfr. Servet, 
sahibini geveze eder. Zaruret 
ise susturur. Zenginler - yalnız 
süslerinden değil, biraz da -
yaygaralarından tamldıklan 
gibi her hangi bir fakiri de 
sessizliğinden teşhis etmek 
mümkündür. 

Orhanla Suphi, •Bu kenar 
mahallesinin 11ıksız ve ıessiz 
köşeainde vehleten bir 6rkün
tD duymuılardı. Kılavuzun ka
ranlıkta pek iyi ıeçilmemiye 

baılıyan ve bir parça zulme
tin kımıldamasını andıran mü
teharrik endamını gözden ka
çırmamıya itina etmekle b~
raber bu fukara yurdunda 
:ıamparah1< yapmanın alelade 
bir ıey olmadığını - ayn ayrı 
noktaı nazardan - teemmBI e
diyorlardı. 

Bu sakin, sakin uyuyan ev-
lerin çoğu, yaıayqtaki acıbğı, 
aile zevkindeki samimiyetle 
avutan namua1u inAnlarm me '
vaıı idi. Bir okka ekmek pa
rası kazanmak için sabahtan 
akıama kadar alınlarını terle
ten bu temiz adamlar, dün-
yanın her cilYeaine Ye her te
cellisine g6zlerfni yummuılar
dı. Memle1'etin ne valisini, ae 
meb'usunu tanırlar, ne dedi
kodusuna kanıırlardı. Muhab
betleri, hGrmetleri ve merbu
tiyetleri fU sayMD ,_ ........... 

.Sui istimal 
OktruvlJda bu
lun defterlere 

bakılıyor 
Şehremaneti Oktruva mil

dürlüğündeki sui Jstimal tah
kikatına devam edilmektedir. 
Bu sui jıtimal, nasılsa ele 
geçiril{.a seri harici bir cilt 
makbuzun kullanılması swetile 
yapılmıştır. 

Sui istimalin çok vasi oldu
ğu zannedilmekte ve tahkikat 
neticesinde daha bir kaç ki
fiye işten el çektirileceğine 
ihtimal verilmektedir. 

Oktruva müdürlüğünün bü
tün defterleri tetkik edilmek
tedir. Yalnız yedi günlük 
yevmiyede sui istimal yeku
nunun 5,500 liraya baHğ oldu
ğu görülmüştür. 

Buhran .. 
Rusyada et ve 
yumurta vesi-

. kaya tabi 
Moskovada et buhranı baş 

gösterdiğinden Ruı hükfımeti 
etin vesika ile sablmasına ka
rar vermiştir. Çalıfanların (elile) 
günde 200 grama hakları ola
caktır. Diğerleri Ancan 100 
gram et yiyebfleccklerdir. Ya
kmda yumurtanın da vesikaya 
raptedilmesi düşünülmektedir. 
Ayda adam başına 15, çocuk 
başına da 25 yumurta tevzi 
edilmesi düşünülmektedir. 

GÜNDE 10 PARA 
Anadolunun her köşesinde 

birer Çocuk saraymın yüksel
mesi için HiMA YEİ ETF A-
LIN hepimizden beklediği 

yardım. 

J~ , imizi 
• 

Sonra da annemi sokaQa 
atınca dayanamadım 

Aıağıya nakledeceğimiz ba
diaeyi okuyanlar arasında: 

- Ne günlere kaldık? di
yenler bulunacakır, filhakika 
vak'a o derece düıündürücü 
bir mahiyettedir, anlatalım: 

44Klermon F erranda» takri
ben kırk yaşlarında «Kurozes)> 
isminde bir kadın, kocasından 
ayralarak Solviç adını taııyan 
zengin bir paçavracı ile ser
best bir hayat yaşamağa baş
lar, ve on altı yaşında bulunan 
kızı Mariyi da yanma alır. Bu 
hadiaede bir fevkaladelik yok
tur, fakat: 

Aradan bir haç ay geçince 
adam kadından bıkarak so
lralita yeni bir Hrgllzefl pe
tinde kotmağa bqlar. Hatta 
komşularından biri ile de mü
nasebete girişir, çok geçmeden 
Madam .c Kurozea » aııkmın 
cebinde bulduğu bir mektup 
sayesinde hakikati anlar ve o 
vakit te kadın ile erkek ara
amda hayat bir cehenneme 
döner, artık kat'i surette aynl
mak iZFredir. 

Kadın eşyasını toplıyarak 
göndermİf, kızı ile beraber 
aparlmaam kapaaı önündedir. 
işte tam bu sırada mösy6 
«Solviç» g6riinilr. ve matma
zel Mari de cebfnde11 koca 
bir rüvelver çıkararak adamm 
üzerine atq eder. Mösyö Sol
viç başına ve kalbine isabet 
eden iki kurşunun tesiri ile ne 
olduğunu anlamağa bile vakit 
bulamadan can verir. Bundan 
soma kızın yaptığı, doğruca 
polis karakoluna giderek 

cıvaldıyan insanlara münhasırdı. 
Onlar, kadınlanma kendilerine 
ait olduğunu bilirler. Kızan-
11111 rtıyuma bile namahrem
lerin giremedijine inanırlar 
•e bu itimadın c n her 
türlü mahrumiyeti ogO. 
YerirlerclL 

Blyle .. ,... •• WJl4' 

1 
kendini teslim etmek ve ak'
ayı anlatmak olmuştur. 
Bu dakikada M tmazel Mari 

hapishanede dir ve kendini •s-
ticvap eden müstantiğe: • 

-- Yaptığıma nadim deği
lim, demittir. Bu adam, anne
min babamdan aynlmasma se
bep olmuıtu. Ben de anaemi 
çok sevdiğim için babamı bı
rakarak annem ile beraber 
Mösyö Solvf çin yanında yaşa-
mağa başlamıştnn, fakat 
adam evımızı yıktıktan 
sonra annemi sokağa atmıya 
kalkışb; hiddetimi yenemiyerek 
kafuına bir kurşun çaktım.» 

Matmazel Mari, jüri heye
~ lr•til lcarannı 
almasa bile uzun müddet 
bapisheede kalmasını intaç 
etmiyecek bir hüküm istihsal 
etmeıf ihtimali çok kuuvet
Jidir. 

Gillette 
bıçaklarının 

sag)am Sheffield 

~d;&indm manıOI ve y0ürrinin 
PÜ ~ buran-tı kr uman 
mtaıcrib olarak 11119 oJııb;!n'lmld 
1c•..,., cıkr. 

Ycıla ~ıkmazd•n tvvcl bır plllın 
•lmaru:u <krhaıır tdıniı 

Gillette 

imanlar araıma zamparalık 
hatalı bir İftİ. Orhan bey , 
ifte bu. noktayı, Saplai bey de 
bu harabeler içiade teberi 
bir zevk hud etmiye çahıan 
arkad&fJDID dfli arm....daki 
..... c:letbıyorda. 

fBitmedi) 

Doktor ücretleri 
Etlbba odası tarafından 

tahdit olunacak 
':l'eşrlnl t' ~·elin 1 J hulu 

heyeti idare lnllhabı ~ a-
1ulacak olan etihba oda
ları hakkmda uli\kadar 
hlr zat bir muharririmize 
şu mtthimutı Yermi~tir: 

<< Oua en,ı emircle 
meYcul ctlhhnnm tes<.'111 
ile meşuuı olacak, dol\
torlarm yal naz lht lsa~htrı 
oahlllnde h'rayı faali~'f·l 
el mel erine çahşacak, mes
leğe ait lnzllmt esaslnrmı 
teshil edt•celdir. 

.\yrlC'a doklorl:.rnı ala
~ıkları iicreUerJn tayin 
ve lesblli meselesi de 
vardır. O da, a>rol'esör bir 
doktorla, nıualllm, müle· 
has ı s bir doktorun \ ' t' 

m iilchassıs kellm c• s 1n1 
luıllanaml\ •u.·ak doktorla
ı·m ala{'ak.lnrı ikrt·lln a-
zami hacldlni tH~ in t•de
celi, lılc; bir doktor kt·mll 
sımfmm ah\<'Httı fü•rt.•ll('ll 
l'a1.la üc•rel laleı• edeml-
yect•ktir. 
• fiene oda, hashtlftı•mm 
sari hastahldm·11t1 urnmni 
nınnvrınfllerdo doktorlar· 
dan wulzli~·et·ck tı•dhirler 
ittihaz edPn \ ' t.• bu suret• 
lrı t'NUiyt.•te zarar vcre
e(\k, ynhul sari hir hasıa-
hiJa :-;ahlp bir hastnya sa• 
Um, salim IJlr Jıa~ta)'ll da 
malul raporu veren dok• 
torlar zuhur eder e, on• 
ları teczl} e) e salAhly~Uar 
oh.H•aklır. » 

Doğru değil Kal)il<le 
Askerlere ıilah 

yerine balta 
veriliyor 

Transit gemiler 
• 

muayenesız geç-
memelidir. 

iki aene evd Pariıtc bir 
Sıhhiye kongresi içtima etmit 
ve memleketimizi de atikadar 
eden mülıim bir karar vril
mişti. 

Murahhaslarımızm da iıtirak 
ettiği bu kongrede veriJen 
karara nazaran, her hangi bir 
memleketin sahillerine yakın 
olan yerlerden geçen ve hiç 
tevakkuf etmiyen sefaini tica
riyeden rüsumu sıhhiye; alm
mıyacakbr. Bu karardan isti
fade maksadile bazı ecnebi 
sefaini transit olarak limanı
mızdan geçtikleri zaman, evel
ce yaptırdıkları tathiratı sıh
hiyeyi ve liman kontrolunu 
yaptırmamıya baılamıtlardır. 

Halbuki bu vaziyet doinJ 
değildir. Çünkü Boğauçinden 
geçen bu kabil gemilerin sa
hillerimize mikroplu 61üler 
atmaları muhtemeldir. Sonra 
Boğaziçinin hususi bir vaziyeti 
vardır. BlH'all hfç bfr suretle 
herhangi bir sahile benzemez. 
Diğer taraftan Paris kongn
ıinin kararı Sahil aıhbiye ida
resinin varidabnı yan yanya 
indirecektir. 

Haber aldıjımıza nazaran 
hüh6met keyfiyeti nazan dik
kate alarak verile11 bu kararla 
Boğulann hiç bir mla•H 
beti olmadapu aJAbdarana 
bildirecektir. 

42 ilkleri yopan 
öldü 

Umumi harpte Almanyadan 
Parisi bombardıman eden 
meıhur ec 42 » lik toplann 
mucidi doktor Dreger •afat 
etmiftir. 

Musul petrol/arı 
Musul petrollanm Akdeniz 

limanlarından hanııisine boru
larla akıtılmaaı meselesini 
tetkik etmek içiıa bir iagiliz 
fen heyeti Suriycye varmııtır. 
iskenderun ve AntakiyeHler, 
borulann l.kenderun ve yahut 
Sheydeye dofra dltetilme.f 
için teıebb&ata firitmftlerdir. 

Doktor FETHi 
Cerrabpaşa Hastanesi 

Baktuiyoloğu 
Kan ( V :uıeennan tcamulü ) 

ulrar, balgam cerahat tahlilleri 
ıle hattalıklann hmusf llfllan ya
pıhr. Telefonla maltımat vcrildtii 
takdirde tahlil edilecek mevat al
dmlarak biWıara raporu talıdim 
edilir. 
Mu•~ebaue. Beyogluoda, .Aga 

eeamıuıın brewnda 
· Telefon Bey<>ttfu 

Allababat, 23 (Huaual) _.. 
Emir Habibullah, Nadir h• 
kuvvetlerinin sakı tuyilona _. 
ruz kaldığından Kibilin ~ 
aurette miidafaua meseledll 
düşünmekle meıguldUr. Klbi~ 
den firar edenlerin ilade1in• 
göre Kandıharm Nadir han tat 
rafından zaptedilmeıi, Habt
bullah banın nüfuzunu sekteye 
uğratmıştır. 

Mühimmat ve ıilih fıkdıDJ 
bat gösterdiğinden, yeni emil 
askerlerini baltalarla telliht 
mecbur olmuıtur. 

Gene ayni flrvlJerin ifad~ 
sine nazaran yiyecek bularana 
Kabil ıehrini oturulmaz bit 
bale •etinnif lir . 

Adliye meslek 
mektebi mezunlan 

Müddei umumillkten: Adli
ye mealek mektebi icra ıube
si mexunlanndan olup uker• 
Jikle alikuı olmıyan ve talibi 
memuriyet bulunaalann e~ 
müıbitelerlle Adliye veUleti 
cdlleaine lüzumu milraeaatl.,. 

Vazife başına davet 
Memun l.taabalcla balaDllD 

ve fakat adreai •eçlaal olan 
Trabıon hukuk hikimİ Ali 
Riza Ceylaaa mlcldei u•..W 
t.IDail beyleria ..... --· 
memuriyetlerine hareket et-
meleri. 

l)ö) çe O. Bank 
r:ı. nlıı te!l" 1906 

Muc« tıleı ı. Drt dn r ha k NA 
:;ıafiıa' en§er bank l'erayn, 8 

!I) ona) bank ffir Dö) çlıuul. 
\ferke2.ı J erhn şubelt rı Haın 
bıırg, fı;ı aııbuJ Galata ,e 1 tan 
huh 1 mır. 

( 1aJ11 ı a lı:ı nıı telefon· Be\ 0Alu 
247, 243, 684,685 

İstanbul lt111Dı tele! n 1tta11b 
2842 2843. 

Depo" f f, nbul 1 f n R'1m 
rü~u. 1 f>lcfoıı 1 la ~\ 1 • r 
Bıhimwu hanla ınuarnrlatı 

, t! hu ıı ka 1 n 

Şehremanetinclen: Karaataç 
MeıbahUI baytan Kazım. bey 
hakkında .Enclmeni _....eıçe 
ittib ...__ ..... .-..1ce-

u oıuuan hia 
me karannın, mumail•J 

mlftekiai ciie"İ --':;.~ 
Talip ojla Mahtana • 
ikameti meçhul buhmmUJ 
huebU. ı.:eadı.ine teblfti 
mllmlrllt oıamadıpdaa bir 
8Ul'eti Emanet diYanhanesiae 
talik ohmmufhll'· Merkumm 
karan malıtn ltirul •ana ilb 
tmilaiad• ~ bir ay 
....,.. .......... u. p. 
racut..__.~.--



8 Sahife Son 

e rne te 

T eşrinievelin on ikinci cumartesi günü tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt Ye kabulüne 
başlanmıştır. Mektep nehari ve meccani lup sefainiticariyeye kaptan ve makiniat yeqtirir ve 
derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali ikisi ali olmak üzere dört senedir. Alı birinci sınıfa 
liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemi~ veya o derecede tahsil gördüğü alelusul 
tastik edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale auretlle talebe 
kayıt edilir. Talip oianların teşrinievelin birinci gününe kadar istidalarına atideki evrakı raht 
ederek Ortaköyde Çırağan sarayı itisallnde . kain mektep müdürlüğüne müracaatlan lazımdır. 

1 - Hüviyet cüzdanı 2 qı tahadetnamesi, 3 mektep taatiknameai vaya şadetnameııi. 
2 - Maznun ve müttehi.m olmadığına dair polisçe musaddak hüıınllhal ilmühaberi. 
3 - Veli ve veliyelerinin müııaddak imza suretleri ve 6 - 4 adet kartunııuz vesika fotografı. 

İstanbııl San.ayi miidüriyetindeıı 
Gerek hükumeti zaile ve gerek milli bükilmet tarafından tescil edilen ve elyeTID . mer'i 

bulunan alameti farika ilmühaberi esbabının ilmühaberlerine merbut nu 'Duneleı den birer adedini 
arkalarına tescil numaralarını yazarak İstanbulda Türbede kain idaremize göndermeleri ilan 
olunur. • 

Gece gündüz yanar - 24 saatte bir defa 
Parls tıp akademisi tarafından tayin 

edilmiştir. Teblikell taklitlerden sakınınız. 
Odun yakan sobalar günde üç defa 

d_oldurulur. 
Salamandralara mahsuz İngiliz antraaiti 50 
k)loluk Çuvallarda kamyonlarla teslim edilir. 

(Auer) gu makineleri en mükemmel 
ve en idareli olanlardır. Ocaklar, fırın
lar ve saire. Salamandraların tamiratı 
taahhüt olunur. 

Devlet dçmiryolları ve 
limanları Umumi 

idaresinden 
Haydarpaşa· Pendik Banliyö battı yolcularının nazarı dik· 

katine : 
1 - Haydarpqa-Pendik Banliyö battı katarlarına malı.sus 

(11) numaralı fevkalade muvakkat tenzilatlı yolcu tarifesine 
tevfikan ihdaa oluun mmtaka biletlerinin 1 eylül 1929 tarihin
den itibaren aatıtına bqlanmıttır. 

2 - Meıldir tarife mucibince ( Haydarpaşa-Göztepe ) kıa
mı birinci, ( Erenköy-Kllçllkyalı ) kıamı ikinci ve ( Maltepe-Pen
dik ) kısmı da üçüncll mıntaka itibar edilmiştir. 

3 - Yolcular gidiş biletlerinin müşir bulunduğu mıntakanın 
münteha istasyonuna kadar devam edebilecekleri gibi gidiş ve 
dönüş biletlerinin dönüş kısımları üzerinde muharrer muvasa· 
lat iltaayonunun tabi bulunduğu mıntaka dahilinde de istedik
leri istasyona kadar seyahat edebilirler. 

4 - Mezkür tarifenin ihdasında ( Kıııltoprak ile Suadiye ) 
arasındaki istasiyonlann kurbiyeti ve yolcu kesafeti nazan 
dikkate alınarak yolcuların iki mıntaka ücreti vermemeleri 
için ( Kızıltoprak • Suadiye ) kısmı da ayrıca bir mıntaka ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - ( Kızıltoprak • Suadiye ) mıotakuına ait biletleri hamil 
yolcular katarların seyri istikametine nazaran ancak Kızıltop· 
rak ve Suadiyeye kadar gidebilirler. 

Keyfiyet muhterem balkın malümu olmak üzere tavzihan 
ilan olunur. 

l~tİ) lik 'f1a~1 yare pi yaııkosu 
Yedinci tertip 

3 iincii keşide 11 Tfşrinleveldedir. 
Büyük ikramiye 

40,000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 bir mükafat 
İşbu keşidede cem'an «;},!}00» numara kazanacaktır. 

~ . 

Ali Ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektebin Ulümu. Aliye kısmından mezun olup y~şlan 
yirmi betten fazla olmayan ve Avrupada darülfünunların ticari 
ilimler fakWtelerinin tahsilini takip edebilecek evsafta bulunan 
efendiler. 

2 - Mektebin yüksek ve orta ticaret kısımlarından mezun 
Qlup kezalik yatları yirmi beşten fazla olmıyan ve Avrupada 
yüksek ticaret mekteplerinde talı.silini takip edebilecek evsafta 
olan efendilerin mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Tütün İnhisar idaresi İstanbul başmüdüriyetinden: 

Başmüdiıriyet dairesi, elektrik çanları keşfi mucibince ve bo

ru içine alınmak ıuretile tecdit ettirileceğinden talip olanların 
ve daha ziyade malümat almak isteyenlerin tarihi ilandan iti
barep. bir hafta müddetle Bafmüdüriyet levazımına müracaat· • 

ları ilan olunur. 

Merkez acentası : Galatil 
köpru başınd•. Bcyoglu 2 3 62 

Şube J(ent.ısı: M.ıhmudiye 

hanı altıııda . J ,t aııbul 27.ıu 

İzmir sürat postası 
( GÜl.C EL\IAI.) ' apunı 27 

~.vl ul clllll:t 14. 30 Ja 
Cal.ıta ııhtını ımLı ıı lı arl'ketlc 
cumartesi ~bahı İzmirc gidc
(ck 'ı: paur 14.30 da J4-
ıııinl"ıı lun:htlc p.ız 'lftcsı 
salı .rlıı ı:;decck ti r . \' aptırJa 
ıııiJkernınd bir orkesm: ve 
.:azbant ıııc, · cuttm. 

Ar:tai1a ~osta>ı 
(.\NAFARTA) ,·apurn 29 

Eylül Pazar ı l> da Ga!Jt;t 
ıılıtıın111JJ11 lıarckctlt: l lznıir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya l p 
gidecek ve döııü jtc nıczkCır 
iskcleh:rlc birlikte [ Dalyan , 
:.\larınaris , Sakız, Çanakkale , 
c:dibolu ] ya u~r;ıyarali gele 
~ektir. 

İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Müddeiye Hatçe Sabriye 
hanım tarafından Üsküdarda 
Tav~i Hasan ağa mahallesin
de Dolap çıkmazı sokağında 
bahçe içindeki hanede Halis 
Şefik efendi aleyhine ikame 
olunan üçbin lira alacak bava· 
sından dolayı usulen müddea 
aleyhe berayı tebliğ gön• 
derilen istida sureti mu -
maileyhio halen ikamet -
gabının meçbuliyeti hase -
bile bilatebliğ iade eôilmesi 
üzerine keyfiyetin ilanen teb
liğine karar verilerek tahkikat 
celsesinin 7- 1 O - 929 pazar 
günü saat on dörde talik kı· 
lındığı ilan olunur. 

Satılıl~ lıaııe 
Taksimde Sıraservilerde 18 

numarada 11 oda ma bahçe 
denize nazır kagir hane satı

lıktır. Görmek için Kuloğlu 
sokak No 28 de papaz oğluna 
müracaat. 

Kadıköı· ahalii nıuh--
tereınesine soba bo-
ruları 20,25 kuruş 
Avrupadan getiraiğim 

Saksonya cinsi sobala,ı, her 
• 

ıievi kömür sobalennı ve 
sair malzemeler ehven fiatla 
satılır; mahir ustalar tara
fından yerlerine konulur. 
Kadıköy, Kuşdili caddesinde 

No 165 Sobacı Salim 

KAdın hAstAlıklArı 
hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKi 
1 h:r tur lil ku Jın ralı a: ıılıl,!a ı 

ı ı ... 1ddi sun·tte tı·J.a ,j ··der ~Llı 
adc ha .ı. ı odu t l· \1 İ \ e cJddı· "i 1 .

ııın ı uıra. ~ ar~i.l n\ I,a b'U: .ıı·: ı fu~., 
,J \ . I i •J '. lZ '.1.L rfır. 

• 

Ta §İm stadyomunda 27 Eylül cuma tünü 
Türkiye, Bulgaristan, Rumanya Türk pehJi-

Yanları arasında lsf anbul güt-eş şam• 
piyonluğu müsabakaları 

yapılacaktır. Müsabakalar saat 13 te bqlayacakbr. 

İkramiyeler: Başa 1:-lO, ba!:i altına 7-:.ı, 
büyük ortaya ;;o liradır. 

Her alqam 12 kitiden mürekkep 

Türk Aile Musiki Birlili 

LONDRA 
Birahane ve lokantaıında 

terennüm eder. 

Kırn1ızı kordonlu tekyıldızlı 

Ankara Rakısı 
en kibar sofralarda bulunur. 

Tütün eksper kursu . 
Tütün inhisarı umumi 

idaresinden: 
Tütün inhisarı idarei umumiyesince küşat edildiği evelce 

ilan edilmiş olan kurs için şimdiye kadar müracaat etmiş olan 
taliplerin kısmı azemı vesaiki lazımeyi ihzar ve ita etmiş ol
duklarından şehri halin gayesine kadar atide mürakkam vesa
iki Ortaköyde kurs müdürlüğüne ita ve vermemiş olanların 

müsabakaya kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 
1 - Müsaddak nüfus tezkeresi sureti ve ya aslı. 
2 - Mektep şabadetnamesi va ya orta tahsili ikmal ettiği

ııe dair maarif idarelrinden müsaddak resmi vesika. 
3 - Mahalle ve ya kariyesi ihtiyar hey'etinin polis ve ya 

jandarma dairelerinden müsaddak hüsnühal şahadelnameai. 
4 - 4 kıt'a vesika fotoğrafları getirmeleri. 

dünyanın en maruf markası: 

Parisin "A. KLA VERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri 
Beyoğlu No 437. 

HOVAGIMYAN 

. 
Leyli ve Nehari 

Kız ve l-ı'e\1 Zİati l;lSe}erİ ana ilk ve 
erkek • tali sınıfları 

Bütün sınıfları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve 
kabul işlerine b, r gün saat 10 dan 17 ye kadar devam edil
mektedir. 1 T eşrinievelde sınıf yoklamalarına ve 5 Teşrinievel 
Cumartesi ıı-ünü derslere başlanac <ı. klı:. Telt'fon İst . 1995-3496 

Devlet d(mir yolları ve 
l limanları umumi idaresinden: 
r Haydaı-paşadan cuma, pazartesi, çarşamba ve Ankaradan 

cumartesi, salı ve perşembe gün1eri hareket etmekte olan 
6 · 106 ve 5 - 105 numaralı sürat katarının 1 teşrinievel 1929 
tarihinden itibaren her gün seyrüsefer edeceği . muhterem 
ahaliye ilan olunur. 

rl1iirk h~:ılılclfl kııllaıııııız 
Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de (KADAYIFÇI ZA· 

DE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en 
nefis: (İSP ARTA, LERGAM, GÜL ÜST AN, TAHTA, UŞŞAK, 
DEMiRCi. GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane 
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehem
miyetli ~tok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar üze
rinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı 
ddikkate alarak piyasa fiatlarından • . 15 tenzilatlı olduğu 
gibi fiatlarımız maktudur. Mevsim basabile düğün yapacak 
erbabİ ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uy
gun her çeşit balı bulunduğu gibi rekabet edllmiyecek de
recede ehven ve batta İzmirde bile tedarik edilmiyen müsait 
fiatlarımız karfısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Ve
rilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim . 
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir defa 
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır. 

()perat()r 
.\hnıet liurhaneddiıı 
( e:r.ı }'Jt~,ı lı a.,t..u ı e i op ı r.t lL>l'Ü 

~Iun yt:ıchunı · P\o.\oglu.1 R:., ıo:l·fu ı' 

1.ıJIL Ltt.ı. !~·:uJa ._l-18 ı ıını ar.ı~ı 

:--.~ııı:\.. ı·J.r ı~ı up.ırıııu:· . ı ıS ılu 

lllU ıtfJ . 

(.'ı.r~u~ ı l. ebır Zioı:i rli 
han No .l -4 

Ahnıet 'fahir 

1 )oktoı· Fe\"Zİ Ahnıet 
1 r.:11;.;i_, beJ .. 1..•{! n kl ı :ğıı, 1.ill . p ro ~ 

:: ı ..;, ıufı t ... ı: ı sü l ~t· k aJuı has ı.ı 
iı:.la rı .ı t·tı ·c1 li.;ıtı ll1.:rlc a/. 'İı" 

z..:ı rıı aı : ı ın iı .. ;ıi t ..:r:ı itle ı ccl.ı, J 

d r 
\drt.:.;: BabJl li \agJ 'tıgıu , ,,J...,ı:;ıı 

Lu .. ı.; i a~ı ı ıııııa r;\ ol;~ 

f ı.;\: !c•n: l~t a ıı' ııl ., ·ıı'l, ._ ______ . 

FIRSAT 

125 B~;b·~·;ry 
Muşambaları 

B h . 60 Türk Hrasına e erı B •1 d eyog un a 
Bakcr ma~azosında 

Satılıyor: İatifade ediniz. 

İstanbul dördüncü icra me
murluğundan: Kadriye hanım 
Mehmet Kemalettin ve Bedret· 
tin beylerle va Cemile hanım 
Gülizar hanımdan borç aldık
ları bin altı yllz liraya muka
bil birmci derece ipotek ira• 
eyledikleri Beıiktq kGyiçi 
mahallesi eaki karabq yeni 
akasya ve yddu: sokağında 
kain ( Hasan pllfll deresi ni
hayetinde yıldız duvarı karşı· 
sındaki caddenin dönek ma· 
hallinde ) eski 47 - 49 - 51 - 24 
yeni 1 - 3 - 5 numaralarla mil· 
rakkam evelce ma selamlıkta 

bulunan ve şimdi ıellmlık yanmıt 
ve arasının icarı ile biriniıı 
yirmi sekiz hisse itibarile oD 
altı bissesile mukataalı birinin 
yetmiş iki sehim borcun veril· 
memesinden dolayı birinci 
ihalesinden beı yüz lira ılo 
talibi uhtesinde olup kat'I 
ihalesi icra kılınmak üzere ve 
yüde beı zamla on bet gllD 
müddetle mevkii müzayedeye 
vazolunmuştur. Hududu üç 
tarafı tarik, diğer tarafı Halil 
bey veresesinin mulıterik ha• 
ne arsası ve diğer iki mubte
rik hane araaaile mahtut alet· 
tahmin bin albyüz doksan yedi 
buçuk arıın olup bundan yb 
altmıt sekiz terbiinde ana 
üzerinde alt kapı kip duvar 
lar üzerinde alıJap yanmıyd 
aelAmlık kısmına aergi aoka· 
ğında methali tctkil eden alr 
şap kapıdan girildikte antreyi 

·muhtevidir. Sofa &zerinde bi-
rimle dolabı bulUIWl iki oda 
bir hela yıldız aokafındald 
kapıdan girildikte llatll açık 
derelik dolabı haYI bir yemek 
odası diğer bir oda v~ bit 
derelik üzerinde odunluk mef
cuttur. Hanede sekiz meyte 
iki çam duvar kenarmcı. 
bir lak havuz vardır. Sr 
limlık bahçesi dahil oldr 
ğu halde mubterik kısmı
nda cüzi tarafeyn set duvar"' 
lan ve selamlık bahçesi!• 
diğer aksam arasında iilt 
kısmı demir parmaklıklt 
duvar kapanmıt müıterek 
bostan kuyusunun mubtefi 
ve erkanıharp kaymaka 
ğından mütekait bir za 
yirmi iki lira ile tahb işgal" 
de olup hane yağlı boyalıd 
Köşkün arasından demir 
maklıklı bahçesi bir ta 
köşkün bahçe duvarı ve 

1 nun imtidadında kötk kap 
nın önüne geçen yolun 
narındaki asfalt piyade 
dırımın geniı l:.smının ni 
bulduğu yere ve diğer ta 
bu mahalden çukudaki m 
ferit alçak hane yanında 
kılmıt ve bir parçası kır.
kireçli kıımının nihaye; -" 
kadan diğer tarafı bu maJll"'~ 
den aşağı yol kenarında 
hane duvarı ve duvarın P 
maklık dahilinde kalan 
hallini wuhtevidir. Me 
hisseleri alm1.1k isteyenler 
mamanın 1' ıymeti muhamaı 
olan altıbin yediyüz lir 
hisseye düşen yüzde on 
akçesinin alıcıları daha 
de b:Igi isteyenlerin f 
2955 dosya numarası ile 
10-929 tarihinde ve lst 
dördüncü 
ge:meleri. 
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