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Abone şartları 

T~ı Villıyetl,çr için: Seneli~ 1700, altı 
aylık 900, üç ayJık 500 kuruştı;r. Yazı işleri 
Ecnebi memk-ketler ıçin: Senelık 
:moo, altı aybk 1600, üç aylık 900 is. 1202 

kuruştur. 

İdare işleri 
1~elf!raf: istanbul .Saat 

is. 3872 
Guıeteıııızdc ıııtişur edı ıı bOtüıı 
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Jııgiliz m:ıli~ c nnzırı M . .S1111\ Jcıı 

1929 senesinin Ağustos ve Eylül ayları içinde bütün Fransız 
., milletinin en fazla sevmediği, fakat hakkında da hiç bir şey 
l yapamadığı adam kimdir, sualine: 

- 1ngiltere rr aliye nazın Müsyü Snovden dir, cevubı veı il ıe 
zı.nnederiz i hiç hata edilmez, filhakika Mösyü Snovden galip 

d~~letlerin_ .murahhrs~arı Lahide toplandıkları zaman, Yunğ 
pılanı muctbınce Almanyadan alınacak tazminattan lngiltereye 
daha fazla hisse verilmeşini istedi, istediğinin yüzde 75 ini 
aldı ve münakaşa esnasında da biraz sert bir lisan kullandı 

F< ka~ Fransızl~rı asıl müteessir eden çey İngiltere maliye 
nazırının "Büyük Beritanya muharebeye sırf Fransayı ölümden 
kurtarmak için gircii, fakat muharebeden sonra da Fransanın 
k_c ndisini sağmal inek haline koymak istediğini gördü, fakat 
sı.ze haber vere\im : Göstermekte olduğumuz müsamaha artık 
bıtmiştir , demiş olmasıdır. 
l .Fransızlar b~ cümleleri izzeti nefisleri için ağır bulmu.şlar, 
ngılte.r de son mtihap mücadeleleri esnasında bugün ktidar 
mevkıınde bulunan amele fırkasi reislerinin hari~ siyasetten 
babsederlerken Fransa hakkında daha şiddetli kelimeler kul
l~nm~ş o:.~~klarını habrlamışlardır, filhakika o, zamanlar lngi
hzlenn ınuhım bır kısmı şöyle düşünüyordu : 

[ Mebadi 2 inci s~hifede ] 

~1 ao·ıı1ur } ~ 

ep ya~mur bekliyor-
duk, fakat bu kadar 

şiddetli deaiı •• 

Bu sabahki ya!/mur c:ma:wufa !JOr11len bir manzara 
. Bu sabah şehrimize şiddetli 1 kesilmiş, bilhassa tramvaylar 

bır surette yağmur yağmışbr. bir saat kadar işliyememişler-
Saat " 8,30 ,da birdenbire dir. 

hava kararmıı, arkasından da 
bardaktan boşanır gibi kasvetli 
bir yağmur başlamıştır. 
Yarım saat kadar şiddeti

ni kaybetmeden devam ec'en 
yağmur büyük seller getirmiş 
ve şehrin münhat yerlerinden 
bir çoğunu su basmışıtr. 
Aksarc'Jy ve Yenibahçede 

Ezcüır. le Aksaray ve Yeni
bahçede su baskım tesirini 
göstermiş, Yeni bahçe deresi 
taşmış, Aksaraydaki mazgalla
ra kadar devam eden dere 
boyundaki evlerin alt katla
rı na su girmiştir. 

Aksarayda mazgallar tıkan
nıış, meydan su albnda kalmış 
bu yüzden mürur ve ubur 

Eminönünde ... 
Eminönünde ve Sirkecide 

de yağmurun tesiri görülmüş, 
Eminönü meydanı su albnda 
kalmış, bu vaziyetten istifade 
etmek iıtiyenler derhal yüz para 
mukabilinde bir kaldırımdan 
diğer kaldırıma adam geçir
miye başlamışlardır. 

Eyüp te, kanalizasyon maz
galları tıkandığı için su bas
kınına uğramak tehlikesi ge
çirmiş, fakat derhal gönderi
len nezafet amelesi mazgalları 
açlığı için tehlike zail olmuı
tur. 

Cereyan kesildi 
Yağmurun tcsirile Babıali 

civannda elektrik cereyanı 
kesilmiş, iki saat kadar cere

[Mabadi 2 inci sahifede] 

J\1clf usluk 
1 

Feyzi Daim be-
yin namzetliği 
mevzuıt bahisu 

Adliye me
hafilinde de
veran eden bir 
şayiaya naza
ran, mahke
mei asliye re
isi evveli Feyzi 
Daim B. mün
hal meb'usluk
lardan birisi-

F'eyıi Daim f J 
ne namzet göı- Kunaliıasııoıı inşaatmı şiddetle tnıkıl eden mimar ~u. Yrınscn 
terilecektir. · ve buna ceucıp ueren operaWr l~min IJ. 

-r--Y ___ e _____ n_ı --h-i M. Y ansen 1 Yazık! 
İsianbulu imara niçin ı A f B Meşhur Edisona 

bir genç halef 
oldu,,, 

\'ılber lfıislorı 
~laruf muhtc•rl 

ileride lwnt1isine 
~tli 011 

halef 

çağırıldı? Operatör Emin 1 yaso ya Ve e-
B. bunu anlamıyor! 1 ·ı • 

11. J'a11se11in dedıfti yazıt camı erı 
p)bi, kanaliz.asy·ona harap olu:yor 

başla11111ası bir 
cina)~et ınidir? 

Emin • diyor ki 
Mimar M. Yansen, İstanbul 

ehri!:ıin müstakbel şekli ta
ayyün etmeden evel şehirde 
kanhlizasyon tertibatı yapbr
mak büyük bir hata olduğunu 
söylemişti. 

Kanalizasyon şirketinin E
r- anetle mukavele yapbğı za
man operatör Emin bey Şeh
rem~· i bulunduğu cihetle, M. 
Yan enin tenkidi Emin beyle 
altık dardı. · 
D~ bir muharririmiz bu 

mes Je hakkında operatör E
min beyle konuşmuştur. 

Emin bey, muharririmize 
şunları söylemiştir : 

~< - M. Yansenin, şehrin 

müstakbel şekli yapılmadan 

evel kanalizasyon ameliyesine 
baslanmasım cinayetle tavsif 
eden beyanatını okudnm. Ben. 
M. Y ansen gibi yüksek bir 
ilim ve san'at adamının ağzın
dan böyle bir söz c.ıkacağını 

hiç ~annetmiyorum. 

Ayasofya mabedi muallaım:. 

Ayasofya camiinin harap 
olmaktan vikayesi için geçen 
sene tamiri takarrür ~tmiş, 
hatta « 70-80» bin lil".alık bir 
tahsisatla tamirine de başlan
mıştı. 

Kubbelerin kurşunlan ta-
mamen tecdit edilmiş, akan 
yerler çimento ile sıvanmıştı. 
Bu sene de ayni tamiratın de
vam edeceği zannedilmiş, fa
kat nedense Evkaf tamirata 
devam etmemiştir. 

1 
Filistin 

Mandası h!a/ya~ ı· 
/ara verilecelr 

gibi.,, 
Londra, 1 - Ingiliz gazel~

leri de Filistindeki mandam, 
İtalyanlara tevdii ihtimalin2en 
bahsetmektedirler. Muhafazd
karlar ise bu meselede ltila:
giriz olmakta ve orada b:r 
Yahudi yurdu tesisinde isr .ır 
ey!emektedirler. 

Son vaziyet 
Berut, 2 (Hususi)- Burad:ı 

sükunet avdet etmiştir. Kapa
lı dükkanların bir kısmı açıl
mıştır. Hama ile Der'a hav ... -
lisinde bazı vukuat bildir l-

mektenir. 
Filistinde vaziyet vahim 

olmamakla beraber, taraf, ta
raf müsademeler vukuu kay

dedilmektedir. 

Ruslar, Makdonaldi 
tenkit ediyorlar 
l...ondra, 2 ( \. \. ) -

~Josko\ culan lh•yli .'.\IPyiP 
bildirlli"or: Fillslin ''"lrn
viindl•n °Jwhsc«len Prına · 
da gazele i hadi al 1 m •z .. 
kiırl'niu emper)HI zıu s!
yast~line ~achk ı,alan . ~. 
· lakdomıldin JJu al\.mı 
İıattı Jtarcl\elintlen dou-
ınuş oldufiunu ) azdll\lan 
:::,001'3 l'ilistin SN'lllı') PUUl'

Jnrmı hoyund u·u{ju1da11 
lnırt~rıııak lc;Jn J;ıyam Pt
mlş olup hali ırrnsta im
hımın sosyalizm esushu·ı 
yPriıu• defiil belki l\om~:ı
nizm prmısiplerimh•n mul· 
hem ltir idarcvı liurmnh. 
{JayPsini taldp • eden ihti
hll lnn·v<"Ucrinin nilıap• .. 
SJHIİfl ueh•c•cklcaı•ini )'HZ• 

\ mal<lndır. 

' ıı r ' J' ·ı :-ıl \ eııı teJrı ~anuz 
Bugün başladı 

Birkaç gündenberi ne.ş: 
retmekte olduğumuz «Zeka 
oyunu» isimli kısa tefrika

mız dün bitti. 

ohu-ak mü,•ssest lt>rini 
idaı·c el nwk üzere lü'tfl 
derN•t• Jiyalrnt {IÜslc•receJ( 
adamı bizzat s('(·nwk is
i c-miti YC hu ;ımksat la 
bir miisahaka açmı~lı. 
IMhmn ih~ nwtihur lı'ord· 
ilan lm~lrn AnıPrilrnnm on 
mühim fen profc-sörlcri
nin Jüri heyeti olarak 
hazır huluıuhıldarı hu 
ruüsulmlrnnm nctiec>si a
hiren anluşılnuş ve soru
lan :;~ sual(' alınan <'evap
lara uöre hlrincillği Yil
ber Hüslon isminde bir 
ucw: lrnzanmı~llr. 

Mutlaka bunda bir yanlışlık 
olacak. Eğer bu sözü M. Yan
s~n söylemiş ise hayret ve 
esefle karşılarım. Çünkü şeh
rin (Bavrat Re) şirketi tarafın
dan yapılmış muntazam deni
lecek bir haritası ve bir şekli 

Dini müesseseler idaresi, Ev
kafın bu teseyyübünden müş
tekidir. Mükerreren, Ayasofya 
camiinin «600» camının kırık 
olduğu, kubbelerin aktığı, ca
miin her gün bir parça daha 
çürüdüğü Evkafa yazılmış, fa- i 
kat hiç bir semere hasıl ol- 1 
mamıştır. 

Bugün onun yerine, gene 
M Turhan beyin «Sevinç 
h~nım» adlı ıeni ve nefis 
bir tarihi tefrikasını neşre 

başlıyoruz. «Sevin~ h~nımı., 
Türk tarihinin hazın bır saf
hasıdır. Karilerimizin lezzet 
ve alaka ile takip edecekle-

Maznun/arının 
vel'.gi borçları 

ödeniyor 
irtişa meselesinden dolayı 

mevkuf bulunanların mefsuh 

Barut şirketinden dolayı hür 
kumete olan kazanç vergisi 
borçlarının kısmı azamı bun
ların emvali gayri menkulele· 
rinin füruhtu suretile tahsil 

edilmiştir. Mütebakisi de diğer 
emvalin füruhtu suretile tahsil 
edilecektir. 

Mesele -uahkemede 
İrtişa meselesine ait t hki

kata bitmiş nazarile bakılmak-
tadır. Bu mesele yakında mah
kemeye intikal edecektir. 

müstakbeli vardır. 
Şehrin müstakbel :Şekli (Lor

ber) isminde ki şehir mütehas
sısı tarafından uzun müddet 
ça!ışılaTak vücude getirilmiştir. 

ıv1a'badi 2 inci snhifedE> l 

Beyazıt camii de ayni vazi
yette bulunmakta, son cemaat 
yerleri yıkılmaktadır. 

Dini müesseseler idaresi, 
Beyazıdın son cemaat yerlerini 
cemaata kapamak mecburiye
tinde kalmıshr. 

,_,, __ .... _____________________________________________ _ 

~-··" 
- Ne o ayol. bayram değil .. o;eyNın değil. /,ızı niçin 

susluyor.mn'I 
Bu gece bizim bohçacı !~·~nine hammw cuinde !Jll=cllik 

ımısab,tı/1.ası ımrrmş la omm ıçrn/ 

rinden eminiz. Üçüncü sa
hifemizde okuyunuz. 

ŞankayÇek 
1 Bir sui kastten 

yakayı kur- ~ 
tardı & 

Şanghay, 2 (Hususi) - ~ 
reisicümhuru Şan - Kay -Ç~ 
düşmanları tarafından te~ 
edilen mühim bir sui kastt~ 
kurtulmuştur. Bu sui k~ 
Şan _ Kay_ Çekin mu.hafızl~tJ 
tarafından icra edılecekti\ 
Bu i~i tertip eden de h_. 
ristiyan jeneral F engin mü ... 
messili <'Ho» dur. 

Fakat reisicümhuru öldüre
cek olan asker Şan - Kay -
Çekin odasına girdiği z.ımaa 
intizar hilafma, kendisini uya
nık bulmuş ve tasavvurunu 
icra edememiştir. Reisicüaı
hur bütün muhafız.lan değir 
tirmiştir. 



2 Sahife 

Gayr.i mübadil
ler emin olsunlar 
Haklarını alacaklar 

ls11ıet Pa.~a }-/;::,. nirı ken
dilerine ar::,ı ta::.imat e
den lı<')"<'l<' beyanatları 

lki gün eve! toplanan gay
ri mübadiller; bir heyetin, Ga
zi Hz. ile B. M. M. reisi Kazım, 
Başvekil lımet paşalar haza
ratına ve maliye vekili Sarac
oğlu Şükrü Beye kongrenin 
tazim ve tekrimlerini arzetme
sine karar vermişti. 

Başvekil İsmetpaşa Hz. pa
zar gunu heyeti Pendikteki 
köşklerinde kabul etmişler ve 
gayri mübadillerin vaziyetle
rine dair izahat almışlardır. 

İsmet paşa Hz. bu münase
betle heyete şu beyanatta bu
lunmuşlardır: 

«Çıkan kanunlar ve devletçe 
müttehaz usuller dairesinde 
gayrimübadillerin haklarını 
alacaklarından emin olmaları
nı kendilerine söyleyiniz.)) 

Heyeti Tokatliyanda kabul 
eden Maliye vekili Saracoğlu 
Şükrü bey de Gayri mübadil
lerin pek seri bir surette ik
darları lazım geldiğini ve ga
yet kısa bir müddet zarfında 
takdiri kıymet muamelelerinin 
intacı ve esbabı istibİ<aka bo
nolarının tevzii hususunda a
zami gayret gösterildiğini ve 
para tevziatının müsakkafat 
erbabından maadasına da teş
m :J edileceğini söylemiştir. 

ırnlafıa vekili Receb B. dün 
llMJAnkaraya gitmiştir. 
lfiiaşvekil lsmet Pş. nın riya
~seti altında dün Maslakta 
bir sürek avı icra olunmuştur. 
ftdliyedeki son nakiilere 
Wdair tebligattan sonra, her 
azanın yerinde kalması lüzu
mu bildirilmiştir. 

maliye vekili Sar<).COğlu 
~ Şükrü B. bugün lzmire 
hareket edecektir. Müskirat 
umum müdürü Zekai bey de 
bu gün İzmire gidecektir. 

m
aydarpaşa tra':"vayının vaz
ıesas resmı perşembe 

günü yapılacaktır. 
makarna ihtikarı hakkında 
~ Emanet tahkikat yap
maktadır. 

ırnlalovanın ihyası münasebe
IU)t'ile Turinğ kulüp Gazi 
Hz.ine şükranlarını arza karar 
vermiştir. 

mefterdarlık Hahamhaneye 
vuku bulan teberrülerden 

beş bin t:ra, Orahaym Muse
vi hastanesine vuku bulan te
betrü!erdeıı 30,4UO lira iste
mektedir. 

Hahamhane temyiz komis
yonuna müracaat etmiştir. 

Defterdarlık, Rum ve Erme
ni patriklerine de bu gibi te· 
berrülerde, intikal vuku bulup 
bulunmadığını tetkik etmekte
dir buralardan da veraset ve 
intikal vergisi alınacaktır. 

liiJstatistik umum müdürü 
l&IJM. Jakar «ithalabmızla ih
racatımız arasındaki fark, tah
m. n edilen nispette değildir 

ve olamaz)) demiştir. Ticaret 
odası bu mesele hakkında 

tetkiı ata başlamış, yapılan 

tetkikatın kambiyo temevvü
catına ait kııımı ikmal edil
miştir. 

fmlç aylıklar birkaç güne 
~kadar tevkifatsız verile
cektir. 

mireson Ticaret odası ali !il iktisat meclisi azalarına 
yaptığı bir teklif ve talepte 
moratoryom ilanını istemiştir. 

.Uugünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

a!•nmış!ır: 

o·· •. azami hararet «27» 
' rece, bu sabah «24» de

·ecedir. Bu gece rüzgar mü
tl'havvil, hava kapalı, yağ
mur m•ıhtcm,.!dlr. 

Son Saat 

SON HABERLER 
Jaı1darma 
Binbaşı ve yüz
başılarda terfi 

edenler 
Ankara 3 (Telefon) - Yeni 

liste mucibince Kırklareli jan
darma kumandanı İsmail Hak
kı, Mersin jandarma mektebi 
müdürü Fvzi B.ler kaymakamlı
ğa, Çanakkale jandarma mek
tebinden M"tat, Sinop alayın
dan Niyazi, Van alayından 

Esat, Edirneden Hulüsi, 
Eskişehirden Necati, uçuncü 
seyyar alaydan Kazım, Muğla 
alayından Kazım beyler bin
başılığa terfi etmişlerdir. 

Yeni Yunan se
firi ve biz 

Atina, 2 - M. Polihroniya
disin Ankara sefaretine tayini ı 

hakkındaki Türk hükumetinin 
muvafakati resmen tebliğ edil
miş ve pek büyük memnuni
yeti mucip olmuştur. 

Bir cin sehri , , 
zaptedildi 

Londra, 2 (A. A.) - Deyi 
Meyle Muktenden çekilen bir 
telgrafa nazaran Ruslar Man· 
çuri hududunda cereyan eden 
24 saatlik bir muharebeyi mü
teakip Mançurinin Şimali Şar
kisinde kain Kalen şehrini 
zaptetmişlerdir. 

Y<ığrnur 
[ 1 inci sahifeden maabat ] 

yan iade edilememiştir. 
Ba inkıtaın sebebi, Mahmu

diye caddesindeki elektrik 
muhavvile m ~rkezini su bas
mış olmasıdır. 

Elcktrilc şirketi derhal kab
loyu tamir için amele sevket
miştir. 

Bir ev yıkıldı ... 
Şehrin hemen her yerinde 

evlerin hepsi akmıştır. Bir çok 
evlerin alt katlan su altında 
kalmıştır. Cağaloğlunda da bir 
evin \avam yıkılmış, içindeki
ler güç hal ile kaçmıya mu
vaffak olmuşlardır. 

Rasaiane ne diyor? 
Rasatane bugünkü yağmur 

hakkında fazla malumata ma
lik değildir. Zıra rasatanenin 
bulunduğu yere yağmur yağ
mamıştır. Maamafi bu gece 
gene yağmur yağması muhte
meldir. 

İzn1irde yağmurlar 
İzmir, 2 (A.A.) - Saat on 

dörtte yağmur yağmıya baş
lamıştır. Alaşehirde sürekli 
yağmur yağmıştır. Akhisarda 
kısmen yaj;mur yağmışsa da 
zarar vermemiştir. Kasaba ve 
civarına ya~mur düşmemiştir. 

iiı...~iuıkast cürmü ile mznuıı 
~Şahin Nuri, tevkifhanede 
asarı cinnet gösterdiğinden 
Tıbbi adliye gönderilmiftir. 
Tıbbi adli bu husustaki rapo
ru vermiş ve Şahin Nurinin 
deli olmadığı kat'i surette 
bildirilmiştir. 

mumhuriyet refikimiz tara
~ fından yapılan güzellik 
müsabakası neticesinde Feriha 
Tevfik hanım birinci. Semi
ne hanım ikinci, matmazel 
Arkasi üçüncü olmuşlardır. 
ır..1]emiyeti belediye mühim 
~ bir içtima aktedecektir. 
içtimada Emanette barem 
kanununun bu sene ve ne 
şekilde tatbik olunacağı, tah
sisat mes'elcsi müzakere edi
!ecekt:r.· 

. 
lzmirde asfalt yol inşa-

sına haşlanıyor 
İzmir, 2 (A. A.) - yolların asfalt yapılması için Amerikan 

grupunun teklifatı belediyece muvafık görülmektedir. Tecrübe 
yolu yapıldıktan sonra mukavele yapılacaktır. Grupun reiıi 
Nuyork asfalt yollar nıiitehas!ısı M. Karsan bir kaç güne ka
dar şehrimize gelecektir. Bu itibarla ilk asfalt yol intası lzmire 
nasip olacaktır. 

Ankara da· em· 
vali metruke 

binaları 
Ankara, 3 ( Telefon ) -

Şimdiye kadar umumiyetle ve 

kira mukabili olarak memur

lar tarafından işgal odilen bu

radaki emvali metrukeye ait 
binalar, vergi fazlalığı yüzünden, 

nemurlara pahalı geldiği ci
hetle peyderpey tahliye edil

mektedir. Maliye bu binaları 

yakında satılığa çıkaracaktır. 

• 

iki Rumen tay-

yaresi düştü 
Bükrcş, 1 - İki Rumen 

tayyaresi bir hata yüzünden 
Macar arazisine düşmüştür. 

Tayyareciler kurtarılmışlardır. 

Maaş devam ediyor 
Maaş tediyatına devam edH

mektedir. Bugün de bazı de
vairin tediye emri gelmiştir. 

Y alıva Millet 
çiftliği mü
dürlüğü 

Ankara 3 (Telefon) - Ya
lıvada tesis edilen Millet çift
liği müdürlüğüne Ankara zira
at umumiye ve hususiye lii.· 
boratuvan şefi Silleyman Ne
cati bey tayin edilmiştir. 

Trabzonda elektrik 
Trabzon, 2(A.A.)- Elektrik 

fabrikası küşat resmi yapıl
mıştır. Bu fabrika Trabzon ve 
Polatbane şehirlerini tenvir 
etm-:ktedir. 

İngiliz lirası 
düşüyor 

Borsada İngiliz lirası bu 
sabah «3» kuruş birden düş
müş, «1013» e inmiştir. Ala

kadarlara nazaran bu tenez
zülün sebebi ihracat mevsimi
nin başlamış olmasıdır. 

Bütün bankalar ellerindeki 
kambiyou satmakta, Türk li
rası almaktadırlar. 

4 )'<lsırıda b :iı· l<ız aı·aba • s 

- altında kaldı 
Kasıınpaşada Tahtagazi mahallesinde oturan dört yaşında 

Ayhan isminde bir çocuk, Bahriye caddesinde Tatar Yusufun 
idaresindeki arabanın altında kalmış, ağır surette yaralanmıştır. 
Mecruh çocuk hastaneye kaldırılmıştır. Arabacı yakalanmıştır. 

Sirkecide bir Kendini 
han yandı yaraladı 

Sirkecide Hocapaşada ahçı Yenicamide dolaşan sabıkalı 
Recebin dükkanı üzerindeki Kazım sarhoşlukla eline geçir-
52 numaralı beş odadan iba- diği bıçağı sol koluna sapla-
ret handan yangın çıkmış, ha- mış, Cerrahpaşa hastanesine 
rap olan han tamame~ yan- kaldırılmıştır. 
mıştır. Yangın hanın bır oda- .. . 
sında oturann yemişçi Celalin Ününe gelene bıçak 
mangalından sı.çr~yan kıvılcım: sallarken 
dan zuhur etmıştır. 

Katil otomobil 
2308 numaralı otomobil 

evelki giin Ayasofyada 14 ya
şında hüviyeti meçhul bir ço
cuğa çal"\'mıştı. 

Çocuk dün akşam hastane· 
de ölmüştür. 

Veznecilerde kuzulu İbrahim 
paşa medresesinde oturan 
Mehrııet dün gece fazla rakı 

içmiş, sonra sokağa çıkar'lk 
rast geldiği kimselere biçak 
teşhir etmiştir. Mehmet yaka
lanmıştır. 

21 milyonluk dava 
Hükumet bu iş için yeni 

avukatlar tayin etti 
Anadolu demiryollarının hü

kumet tarafından mllbayaası 

üzerine bu idareye ait bilu
mum hukukun da hükumete 
intikal ettiği malumdur. Bu 

meyanda hükumet, harbi umu
mide bir infilak neticesinde 
harap olan Haydarpaşa istas
yonu ile etrafındaki diğer 

binalar için sigorta kumpım
yal&rındım 21,000,000 İsviçre 
fırangı tazminat istiyordu. B> 
rinci ticaret mahkemesinin keşf 
için mahalline gönderdi?· 

heyet, raporunu alakadarlara 
verdiği gibi muhakeme de 
halen devam etmektedir. 

Ahiren Defterdarlık muha
kemat müdüriyetine vaki olan 

' bir tebliğde, bu mühim dava· 
nın takibi Mustafa Fevzi, Yu
suf Kemal beylerle arkadaş

larından mürekkep bir heyete 
tevdi edildiği ve mevcut evrak 
i!e dosyaların mumaileyhime 
devir ve teslimi bildirilmiştir. 

Defterdarlık muiıakemat 

müdüriyeti, tebligat daire
sinde hareket etmiştir. 

Efgan-biz 
Şimdilik vaziye
tin tavazzuhuna 

intizar 
Anlmra 3 ( Telefon )

Efgan sefareti birinci kıl· 
tıbl olup sefaret binasın
dan Amıınullatı hazretleri 
ile kırallçe Süreyya haz
retlerinin resimlerlnl in
diren ve Baha Saki hüku
metini tanımıya tevessül 
eden Fıırıık han· elyevm 
bir otelde ikamet eyle· 
mekte ve Kabil ile temas
ta bulunmaktadır. Gulı\m 
Ceyllini hanın gaybube
tinden istifade ederek bu 
emri valdl yapan muma
ileyh, sefir Anlrnradan 
ayrıhnadan evci, muma
ileyh tarafından azledll
mişll. Elyevoı Efgan ile 
olan münaseb('limlz dl(jer 
dev\('l)erlnklnden rarlcsız 
olu11 vaziyetin tavazzuhu
na intizar vazıyelldir. 

Rüsumat 10 mo
tör alıyor 

Ankara 3 (Telefon) - Ka
çakçılıkla müessir surette mll
cadele edebilmek için «10» 
tane deniz motörü alınması 

tekarrür etmiştir. 

Nafıa vekili 
Ankarada 

Ankara, 3 (Telefon) - Na
fıa vekili buraya gelmiş, kar
şılanmıştır. 

M. Yansen 
(1 inci sahifeden mabaat) 

Ayni zamanda, azasından 
üçü Şehreminliği yapmış, biri 
memleketin yüksek bir mima
rı ikisi en yüksek mühendis
lerden, biri maruf bir ta
rihçi ve diğeri de mühim 
bir mütefekkir olan bir 
komisyon tarafından tet
kik edilmiş olan bu tekli 
müstakbele, bizim ihtiyacatı 

milliye ve içtimaiyemize göre 
son ve kat'i bir şekil veril
mişti. 

Bilmem, M. Yansen bu pi
lanları ve buna müteallik 
dosyayı tetkik etmiş midir? 
ve yahut hiç olmazsa bunlar
dan malumatı var mıdır? Eğer 
bunlardan malumatı varsa hay
retim iki kat artmış olacak. 

Acaba M. Yansen « şekli 
müstakbeli taayyün etmiyen 
şehir» demekle ne kastediyor? 

Mesela Ayasofya, Sultan
ahmet gibi mabetlerimizi kai
dıracağımızı mı veyahut divan 
yolu, Aksaray tarikının değiş
tirileceğini mi veya yeni yeni 
inkişaf etmekte olan Fatih 
caddesi, Gazi bulvarı gibi 
büyük cıtddelerin ihmalini mi 
kastediyor? 

Esasen İstanbul yanın 
adası mütevali yangınlar yü
zünden müstakbel şeklini ken
dine tesbit ettirmiştir. 

Bugün bir harabezardan 
ibaret oian bir çok yerler 
hakkında müstakbel şekil ta
yin etmek murat ediliyorsa, 
bu dahi yapılmıştır. 

Maamafi M. Yansen burala
rın kanalizasyonu hakkında 
söz söylemek istemişse bir -
dereceye kadar mazur görüle
bilir. Fakat buraları için de 
profesör « Vilt » gibi kanali
zasyon işlerinde behre sahibi 
bir mütehassısın re'yi ve 
mütaleası da alınmı~lır. 

Bu husustaki r:ıı:-crlar da 
dosyada mevcuttur, z.:nnında
yım . Hem buralarda henüz 
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ır--" , .... ,~ .... -1 
~ Gazı Hz. 
; Reisicümhur hazretleri 
~ dün akşam refakatlerindeki 
i zevat ile Ertuğrul yatına 
~ binmi~ler, Marmarada ve 
f Boğaziçinde bir tenezzüh 
j icra buyurarak Dolmabahçe 
\ nrayına avdet buyurmut
E !ardır. 
~1111111ıu~~ırıuuwım1111tıı1~ 

• 
/ngiliz siyaseti 

(1 inci sahifeden mabaat] 

«Fransa münhasıran bizim 
yardımımız sayesinde ölilmden 
kurtulup ilstelik bir de galip 
gelince hakiki va:ıiyetini unut' 
tu, Almanyayı çok haksız bir 
muamele kart11ında bıraktı. 
şimdi ise Almanyanın bugüo 
uyuımuş olan milli duygulan 
günün birinde uyanınca ken· 
diainden intikam almasından 
korkmakta, tir, tir titremek· 
tedir.» 

Fransızlar intihap mücade
leleri esnasında İngilteredb 
söylenen bu sözleri Lahide 
İngiltere Maliye nazırı milsyil 
Snovdenin ittihaz etmiş oldu
ğu hatb harekete yaklqtırıneıl 
endişe ile düşilnmeğe batla• 
mıtlardır: İngilterenin manevi 
bir siyaseti vardır: Kendisin· 
den sonra gelen en kuvvetli 
devlete diiıman olur, bunun 
kolunu kanadını kırınca kuvvet 
itibarı ile onun yerine ieçene 
döner. Bllyllk muharebeden 
evel İngiltereden sonra dün• 
yanın en kuvvetli devleti Al• 
manya ldf, şimdi ise Almanya 
fen, sanat, ticaret itibarı ile 
dünyanın en mlltarekki milleti 
olmakla beraber kuvvet ve 
milli his itibarı ile biçare, ha
kikaten biçare bir memleket
tir, onun eski yerine Fransa 
kaim olmuıtur, şu halde İngil
tere meşhur ananevi siyasetini 
acaba Fransaya karşı mı tatbik 
edecektir. 

Bu suali ve bu endişeyi 

bazı Fransız mecmualarının 
satırları arasından aarih su
rette okumak kabildir. Buna 
mukabil yevmi Fransız gaze
telerinden bazıları da hisset
tikleri acıyı saklıyamamakla 
beraber: 

- « Müsyü Snovden iste
diğini aldı, fazla olarak acı 
şeyler de söyledi, fakat şimdi 
menfaatimiz bunu unutmak, İn
giltere ile münasebetimize acı
lık vermemektedir, diyorlar, 
bununla beraber Müsyll Snov
denin pek çirkin şekilde kari
katürlerinin yapılmasından da 
geri kalınmamaktadır. Tarih 
bir tekerrürden ibarettir, am
ma, bu nesil bu tekerrürü 
göremez sanırız. 

Ceneyrede ne kon~ul11c11k1 
Alina, 2 - Cenevreden bil· 

dirildiğine göre, Cemiyeti ak
vam meclisi müzakeratının baş
lıcalarından birisi de akalli
yetler meselesi olacaktır. Bey
nelmilel bir komisyonu mah
sus hep bu mesele ile meş
gul olacaktır. 

Tchtelbahirler eitti 
R:ıs tabtelbahirleri de bugün 

İtalyaya m:iteveccihen h:ıre
ket e:m"şlerdir. 

bırşey yapı mamışlır. Binaen
aleyh istenildiği gibi kesilip 
biçilebilir. 

llerı dalıcı ileriye yiıler('/( 

diyece!fim ki; az çok bir 
emek saıfı ile ~elıriıı mıisftık
bel şekli yapıldıklaıı s,ıııra 
111. Yıııısen ceııaplıırıııı ılace
le de lıiwııı yoklıı. Hen lııi/(ı 

oıııııı dcıvel edilıııı•si eslıa/ııııı 
anlı ya ıııa ıııak/ a !/ ı ııı. » 

Bugünkü borsa: 
İngiliz 1013,00; frank 

12,22,00;Liret 9,14,00; [sviçre 
2,48,CO; Dolar 47,85,GO; Da
hili 95,50; Altın 883,00; A
na dolu 21.80; Rumeli 6,40; 
Trl'mvay 75; Düyun 192,75; 

:{. h ı•lresından alınmıştır. 
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Kaybettim 
Derunünde iki adet mühür 

ne evrak bulunan el çantamı 
köprüden cuma gönü üç pos
tasını yapan şirket vapurunda 
unuttum. Bulanların adresime 
lutfen göndermeleri, aksi tak
dirde mühürlerin hükmü ola
mıyacağını ilan ederim. 

Beyoğlu 1 inci noter 
dairesinde Yusuf 

* Kaybett:m 
Nafıa truku meabir kon

döktör mektebi alisinden 337 
senesinde almış olduğum dip
lomayı kaybettiğimi usulen i
lan ediyorum. 

Mustafa 

* 
Kurtuluşa hala Tatavıa diyorlarl 

Bendeniz ekseriyetle kurtuluş 
tıramvayına binerim. Kurtuluş 
sakinlerinden Rumi rın kaf
fesi biletciye Tatavlaya bilet 
diye hitap etmekte ve bazen 
hariçten bizler tarafından vu
kubulan ihtarlara rağmen Ta
tavla kelimesinin istimalineden 
bir türlü vaz geçmemekte
dirler. 

Bunun için bendeniz gerek 
polis müdiriyetinin ve gerek 
Tramvay şirketi mudürlüğünün 
nazarı dikkatlerini celbetmiyi 
ve bu tatlısu Firenklerine eva
miri hükümet ne demek ol-
duŞıınu bildirmek için biletçi
lenn T atavlaya bilet isti yen 
yolcul~ra b~amvay Tatav
laya gıtmez dıye bilet verme
mesini ve bunda ısrar edenle-
ri polis nokta mahallerinde 
t;amvayı durdurup polise tcs
lım etmelerini çarei kat'iye ol-
mak üzere göstermeyi bir va
zifei milliye telakki eyledim 
efendim. 

F eriköy sakinlerinden 
M. Fehmi 

* Bu iskelelere telefon 
yapılmaz mı? 

• 

lıısaf· 
Garı temiz/iye
cek başka za
man yok mu? 
Evelce yazmıştık ve neşri

yatımız nar.arı dikkate de alın

mıştı. Fakat son günlerde gene 

iş eski şeklini aldı: Köprüden 

akşamlan saat 7,45 te hareket 

eden vapur tam Haydarpa

şaya gelip yolcularını çıkar

dığı ve yolcular istasyona 

girdikleri esnada, garın dahili 

ve mermer merdivenleri hor

tumla sulanıyor, yıkanıyor. 

Bundan yolcular müteessir 

oldukları gibi ıslak yerlerden 

yüzlerce nyak geç· nce tabii 

gene pisleniyor. Demiryolları 

idaresinin halkı düşünmesi 
lazımdır. Bu sulanma ve te

mizlenme işinin, istasyondan 

yolcu gelip geçmiyen saatler
de yapılması lazımdır. Tekrar 

nazarı dikkati celbederiz. 

Kuıııaı·.~ 
Polis acaba bu 

adamlarla neden 
baş edemiyor? 
Biz yazmaktan usanmağa 

başladık ve yazdıkça da polis 
idaresinin hesabına gene biz 
sıkılıyoruz. Yüksek kaldırımda 
sokak ortasında alenen ku~ 
mar oynatılmasına ve halkın 

soyulı:ıasına devam ediliyor. 
Her yazışımızı takip eden 

bir kaç gün için kumarbazlar 
orada soygunculuğa fırsat bu
lamıyorlarsa da birkaç gün 
sonra gene ortaya çıkıyorlar, 

Son Saat 

ç 
Altın kubbe ses 

Dişarıda 
tların çık 

mata 

" ıse 

• 
- 1 - Nuharriri: M. Turhan 

Yul't elden eidiyor ! dm hamamı velvelesi bu mü-
Kimi dört, kimi altı at ta- deptep salonda tahassul etmi-

rafından çekilen yirmideı. yor • Herkes sakin , herkes 
fazla araba çamurlu sokak- mütefekkir. ilk gelenler, son-
lardan yavaş yavaş geçiyor. r~dan gelenlere halü habr 
Ağaçları kayışla bağlı, üstleri bıle sormuyor, bu sükunet , 
keçe örtülü olan bu dört te- salonun ortasına mevzu altın 
kerlekli arabalar birer seyyar kapalı ve mücevherat ile süslü 
odaya benziyor: içlerinde ye- tahta hürmeten mi , yoksa 
mek yimelc:, uzanıp yatmak hanı?1ların havaiyattan ve 
mümkün. Her arabada on şahsıyattan söz açmıya1 çene 
kadın var, bunların ikisi ar- yarışına çıkmıya muktedir 
kada, altısı önde ve üçü _ yan olamıyacak kadar melfıl olduk-
yana - ortada oturuyor. Orta- lanndan mı ileri geliyor? Bura-
dnkiJ~rin biri arkasındakilere sı meç~ul şu kadar ki üç ka-
dayanmış ve yanındakiler de dının hır yerde birleşmesinden 
onu koltuklamış gibidir. behemehal gürültülü bir mu-

Bu vaziyet ile diğerlerinden sahabe doğarken yüzlerce ka-
fazla celbi nazar eden kadın- dının toplandığı şu büyük sa-
ların başlarında tavus kanadı londa (çıt) yok. Altın kubbe 
şeklinde birer elmaspare pı- bir .mabet gibi sessizdi. Dışar-
rıldıyor, elbiseleri de süslü. dakı halkın ve atların müşte-

Bunlar Törk, Nogay ve Ta- reke~ çıkardığı şamata, uhre-
tar beylerinin karıları ve kız- vi hır sükfina bürünen salonun 
landır. Prenses Sevinç hanı- d~varlarında, makberleri in-
mın emrile mühim bir kurul- cıten hayat sesleri gibi tatsız 
taya iştirak etmek üzere bir ihtizaz uyandırıyor. 
(~ltın Kubbe) ye gidiyorlar. ~ir saat sonra meydanlık .. 
Dıkkatli bir göz, bu gid!şte ta~ı gürültü ansızı.n büyüdü, 
matemi bir eda sezmekte muteakıben kesildı ve salon 
güçlük çekmez. Mücevher kapısında bir hizmetçinin sesi 
(bağtak) lı (1] hanımlar da· yükseldi: 
yanlarında, arkalarında ve ön~ -1 Ulu beygüm geliyor. [3] 
lerinde bulunan halayıklar da Kazan hükumeti tahtını, oğ-
mahzundur, yüzlerinde ruhi lunun vasisi sıfatile, işgal e-
bir melalin sarı gölgeleri den Sevinç H. sekiz at koşulu 
uçuşuyor. ve pek süslü arabasile mey-

«Altın kubbe» nin önü ma- danlığa gelmişti. Tekerlekleri, 
lıaşarallahl Yüzlerce at ve hin· oku, kenarlerı yaldızlar içinde 

Müdürler muh
telif derecelere 

ayrıldılar 
Yeni Bar1..m kanunu muci

bince polis müdürleri beş sını
fa ayrılmıştır. İzın'r ve Ankara 
polis miidürleri birinci, Erzu
rum ve Adana polis müdür
leri ikinci,lzmit ve Kastamonu 
polis müdürleri üçüncü sınıf, 
diğerleri dördüncü ve beşinci 
sınıf addedilmişlerdir. 

Şehrimizdeki şube müdürleri 
dördüncü, şube müdür muavin
leri beşinci sınıf müdürler me
yanındadırlar. 

Birinci sınıf Polis müdürü 
olanlardan Ankara Polis mü
dürü F ebmi bey 6000, İzmir 
Polis müdürü olan Ömer bey 
5000 kuruş maaş alacaklardır. 

İkinci sınıf Polis müdürleri
nin maaşı 4500 üçüncü sınıf 
Polis müdürlerinin 4000 dör
düncü sınıf Polis müdürlerinin 
3500, beşinci sınıf Polis mü
dürlerinin maaşları da 3000 
kuruştur. 

Baha SaJ{i 
Amanullaha teb

rik telgrafi 
cekti 
J 

l.fthur, :ı ( llususi ) 
Peşavcrclen hildirildl{jlne 
uüre Haha Sakinin elinde 
buhınan Gardt'Z selırl .. 

Sahife 3 

eti 
e iy r! 

Çok yıldı:lt bir gece ... D11r
gw1, fakat barak bir yaz 
sonu gecesi ... Yatma :amam
na Jıenuz ıwkit var, onun 
içirr ka.tm erkek, çoluk co
cuk herkes sokakla.,. Sokak· 
la dediğim /\lrda... Jarltk, 
çayu ltk ve biraz da a!]aclıl< 
bir yerdeyiz... . 

(1okle birbiri ıislunc serpil-
miş gibi duran parla/\ yzldı:
la}" boyuna lilrt'~iyor, açtlıp 
kapwıır. sumip parlar yıl>i 
bir şcylt•r uluyor. Çayırda 
ye:İnı.!n insanlarda im gece 
acayıp bir llal, şaşkmlı.1a. 
leltişıı, Jıa:ırlt{ja. islicale ben-
:er bir Jıal zıar. 

ıllahiyeli biraz sisli, biraz 
esrarlı ola11 f eı1k<Uede bir 
vak'anrn arifesinde b11/111wl
dıı.Ju l1clli gıbi... ·'~eyda11da 
b ışı boş dolaşan bin oe ala-
calı çoban kupl'fjlllclen ve kıil 
renkli dişi cş<klen lulumı: da 
kadınlarm di:leri ctıbimle ı nz 
bıu/alalı,<jı yapan kaltlere /\ ı
dar berkesin gu:u Jwuada ... 
Gôkle uslusle serpilmiş gibi 
duran parlak, titrek yıldızlar 
gittikçe çofjaltyor, sıklaşıyor. 
asabileşiyor... rar, rar, Jıer 
ita lele bu gece ortada bir f ev
Jwlô.delik var .... 

O ne? .. Af.. Hl•rkes sağa 
sola koşuşmıya. çocuklar baiJ
rtşmıya, hayvanlar çtrpımm
ya başladılar. Köpek başım 
havaya kaldırmış şimale doğ
ru Jıaultyor ... 

Telaşlı sesler başladı: 
- Geliyor... Geliyor... kış 

geliyor ... Mevsimsiz kış, şid
detli kış, müllıiş ki§, görul
memiş kış. tarihin şimdiye 
kadar lwydelmediği esraren
giz kış geliyor. 

Parlak yaz sonu yıldızla-

Her sene Harem, Salacık 
ahalisi lodoslu havalarda bu 
i~i islccleye vapur uğrayıp 
ugramıyaeağım bilmezler. Halk 
bu iskelelerin memurlarına va· 
purun gelip gelmiyeceğini so
rar, fakat onlar da bir şey 
bilmezler. 

hatta cürctlcrini oradan geçen
lerden bazılarını dövmiye ka
dar götürüyorlar. 

Bu memlekette kumar ya 
memnudur, ya doğildir. mem
nu ise polisin hükmü kanunu 
yerine getirmekte izharı acz
etmesi şaşılacak şeydir. 

lerce adam orada birbirine parılchyan bu «saltanat ara-
1 karışmış. Hnyvanlarm kişne- bası» nın elli metre ilerisinde 

mesinden, halkın uğultusundan yiiz kadın süvari, onların ar-

1''adir hana teslim ol
muştur. ı Tadiı· han, hnra
da « HOO » esir cJe neçir
miş, birçok mühimmat, 
t üfoli ve iaşe me\·addı ya-
1\alamı~tır. Haha Saki, 
Homa<la lnıhman Ama
nullah JıazrC"Uerine « Ef
nan şalıı )) imzasl ile ÇC']{

fi(Jı hfr t<·luraf'la, ı foanls
~anm ist ildftlhw lrnYutlinın
smm on hirhwi yıl dönü
mü mün lS<'lwlllt:' YP bir 
Efunn \atnndntıı sıfötilc
t<•I rlf,:'\tla h11h11 nHıii.ltc·r. 

ruwı ıspa:mozları daha arı
ttı, açıltp kapanmaları daimf 
bir ilıli:az şeklini aldı. Sanki 
gök yu:ıinde seri ve şidde.lli 
:.cl:cle başlamış, nerde ıse 
sarsmlının şiddetinden yıldız
mua:zam bir cwi:e halinde 
mutlıiş bir şangırtı ile yere 
dolwlecckler ... 

Sesler daha ııuksl'lcli: 

Geçen sene bu iki iskele 
yolcuları şirketten bu iskele
lere telefon ynptırılmasını ri
ca ettiler. Lodoslu havalar 
yaklaşıyor, halk gene vapurun 
gelip gelmiyeceğini bilmeden 
saatlerce iskelelerde vapur 
bekliyecektir. Şirket bu iske
lelere telefon yaptırmak sure
ti~: iş güç sahiplerinin müş
kuıat çekmesine mani olsa 
ne kadar iyi olur. Kazım 

* 14 senede bitmiyen muamele 
w Har~i umumide şehit olan 

oglum Ismail Sefaettinin varisi 
oİmaklığıına binaen kanunu 
mahsus mucibince maaş tah
sisi için on dört seneyi mü
tecaviz bir zamandanberi mu
amele peşinde uğraşıp duru
yorum. 

. Bu kadar uzun siiren ve 
hır türlü nihayetlenmiyen mu
amele dolayısile perişan bir 
h.ale ~irdim. Cumhuriyet pren
sıplcn her türlü refahı t . 

tt•w. h emın 
e ıgı alde mağduriyetimin 
devamı mevzuatı kanuni 
muhaliftir. yeye 

~ıun senclerdenberi inliyen 
şehıt annsının perişaniyetini 
nazarı itibara alarak muame
lem in bitırilnıesi için lazım 
geleb makamatın nazarı dik
katmi celbetmenizi rica ederim. 

Muamelenin numarası «Ko
ca .Mustafa paşa askerlik şu
besı: 1853» Son defa olarak 
«14-4-929» tarihinde Ank _ k ara 
mute aidin şubesine gönd ·ı-. . erı 
mıştır. 

Koca Mustafapaşa 
Ramazan efendi sokak 

N. 28 Şaziye 

Polis, sokak ortasında lm
mar oynatıp ve oynayıp gelüp 
gecen gafilleri soyan adamlaı ı 
yakalayamaz ve bunların mel'a-
netine mani olamazsa acaba 
neye yaradı? 

Nustantilr Hik
met B, in davası 

Kadriye hamın davası mü
nasbetile müstantik Hikmet 
bey tarafından İzmirde münte
şir Yeni Asır gazetesi aleyhi
ne açılan duruşmanın (davanın) 
r?,y~l~ne. bu ayın 14 üncü gü
nu ıkıncı ceza mahkemesinde 
başlanacaktır· 

Bir kaza 
Menemen 2 - Güzelhisar 

l< öyünde Ali oğlu Rifat çifte
sini kurcalarken çifte ateş ala
rak Yusuf oğlu İzzeti sol ka
sığından ağır surette yarala
mıştır. 

İzmirde yüzme mü
sabakası 

İzmir 2 Burada yapılan 
yüzme miisabakasında K.S.K 
ton Sadi Agah birinci, Ana
dolu spordan Şükrü ikinci 
ve K.S.K. tan Hasan Sükuti 
üçünc'ıı geldiler. 

Acaba neden 
İzmir, 2 - Çeşmenin Ala 

çatı nahiyesinde Karaferyeli laz 
Ali oğlu Veli, bir müddetenberi 
yanında çalışmakta olan Şerif 
kızı Necmiyeyi tabanca ile 
ağır surette yaralamış ve kız 
memleket hastansine yatını-
mıştır. 

mütahassıl gürültü çok uzak- kasında bir bölfık erkek atlı, 
iara kadar aksediyor. Sırtla- arabanın önünde elle.rinde gü-
rında sade bir koyun derisi mü Çeynekler taşıyan köleler 
ve başlarında kızıl börk [2] yürüyor. A banın iki tarafıııda 
taşıyan halkın hepsi müsellah. T oman ağaları [ kolordu ku-
Maamafi bu pür silah arasın- mandanları ], beyler, arkada da 
da asker olanlar gene beıti. şık giyinmiş Yasavullar [hassa 

oturdu ve elile işaret etti: 
- Oturunuz! 
Erkekler, bey kızlarının ve 

Onların silahları veknesak ve askeri] bulunuyordu. 
duruşları muntazs.m. Prenses, öbür hanımların 

Bey kızlarını ve karılarını ~ilafına olarak arabada yalnız-
taşıyan arabalar, Altın kubbe- dı. lialayıkları, başka araba-
nin kain olduğu geniş meydan- 1ara binmiş oldukları halde 
l w ld' ıga ge ıkçe halk yol veriyor geriden geliyordu. Piştar müf-
ve arabaların arkasından ge- rezesini görür görmez nüma-
çenlerin hüviyetleri kulaktan yişkar gürültülere başlıyan 
kulağa naklolunuyordu : halk, prensesi görünce susmuş, 

- Temir kutluğun karısı! derin bir muhabbet ve hür-
- Can beyin kızı « Tay metle güzeJ melikelerini se-

tuğiu ı+I lamlamıştı. 

· - Tarhanın karısı Tekin Araba, birdenbire sakitleşen 
hatun! 

bu büyiik kütlenin arasından 
Altın kubbenin önünde ara- k 

b 
geçere Altın kubbenin önünde 

alarmdan inen hanımlar, hala-k durdu. Toman ağaları, beyler, 
yı rını arkalarına takarak içeri bariz bir tehalükle atlarından 

Prenses henüz gelmemiş ve 
kadınlar onu bekliyeceklerdir. sıçrıyarak ve sağ dizlerini yere 

B 
koyarak iki geçeli bir vaz'ı 

aşka yerlerde her hangi bir-
leşmelerde görüle gelen «ka- mahsus aldılar. Arkadan yeti

şen arabalardan da bir sürü 
[1] Bağtak, bir nevi taç. halayık çıkmış ve prensesin 

Bunun fukara tarafından dü· arabasına doğru koşmuşlardı. 
ğünlerde kullanılan cinsine Sevinç H. ancak o zaman 
{arakçın) derler. Deli tefrika- nalayıklarının vürudund n son· 
mızda bahsetmiştik. ra arabadan indi. Eteğini tu-

[2] EFki Türk serpuşlarına tan otuz halnyığın önünde ve 
Börk derler. Kavuk sonradan yanlarmaan geçmesini müte-
taammüm etti. Türklerin:«Baş- akip 'ayağa kalkıp arkasına 
sız börk, «tab>sız Türk olmaz» takılan bey takımının başın-
şeklinde darbı meselleri de da salona girdi. Oradaki 
vardır. Bu meseldeki « tat » hanımlar hep birden ayağa 
müslüman olmıyan uygur de- kalkmışlar, rükün varmak 
mektir. İstanbul hanımları da suretile prensesi karşılamı~-
bir zaman kullandıkJarı bas- lardı. 

'ı: 

ığa (bürgü) derlerdi. Sevinç H. albn tahtın basa-
girJyorlar, eşiğin yanında ken- nıaklarını ağır ağır ç karak 

dilerine ulaşan [ reverans ya- 3J Bcygüm, «Bey» kelime-
pan) teşrifat memurlarını baş- nın müennesidir. Türk prens-
laril.e selamh,tırak geni , ~ok • rinc evelce Bey, prensesle-
genıı bir salonun kenaıı ıa ·rıe « BeygUm » derlerdi. Han, 
sıralanıyorlar. nırn rla öyledir. 

karılarının, .. ağ, sol ve arka 
taraflarındaki yerlere çekildi-
ler ve kollarını kavuşturarak, 
dizlerini birleştirerek yaş sıra-
sınca oturdular. Beyler, ka
dınların sağında, toman ağa
ları solunda, diğer rical, ar-
kalarında ahzı mevki etmişlerdi 

Bu giriş ve oturuş sırnsında 
salon içinde görülen eseri 
hayat, biraz sonra yeni baştan 
zayi olmuş gibiydi. 

Prenses sakit ve bütün hüz
zar bu sükfıta müşarikti. Sı
kıntılı bir bahse girmekten 
sanki teenni ediyorlardı 

Beş on dakika bu sessizlik 
içinde geçti ve nihayet pren
sesin sesi, rakit göllere düşen 
bir damla gıbi salonda titredi: 

- 'ı emek yiyelim! 
İyi veya fena gün erde sa

rayların, 1 endisine riayetten 
geri kalınadıklan bir heyüla 
vardır: an'ane!... Her sara), 
- geçmiş günlerde de, bugün 
de - an'anenin esiridir. Denile-
bilir ki snraylann temelıni an'
ane teşkil eder. Halkın; batıl, 
muzır ve mudil an'an leri is-
tihfafa kudrctyap olc.ı gu gün, 
sarayların da temeli sarsılır. 

K~zan hanlığı sa1 ayında da, 
her hangi bir içtimr ın yemekle 
açılması ve kımızla açılması 
adetti. 

Sevinç hanım da , an' an eye 
riayet ederek şu büyük mec
lisin «Resmi küşadını» yemek
le icra ediyordu. 

Burada şark ruhiyatile ala-
kadar bir nükte, bir nüktei 
tarih var. Bütün şark, intibah 
devirlerine tekaddüm eden 
asırlarda, yemek meselesine 
azami ehemmiyeti vermiştir. 

(Bitmedi) 

- İşit• geli!~~r. İşle. gorun
duler ... İsle ... J le, işte ... llep
si ıle b m b ya....... Hepsi de 
kar gibi!., . 

/Jaki/,alen oyle, hepsı de 
hem beııa:, hepsi de kar gibi, 
[Jinlerct, y11z binlerce beyaz 
kuş, yu: lnnlerce, milyn~arca 
ku!iu poyra: i. lilwmelm~en 
sokun elliler rıe bir dakıka 
içi ıde şehrin seımısmı kap-
ladılar. . . 

Bu sefer sl·sler defjışlı: , 
- Kar .. , A.ar ... Kar ... Jrnr 

başladtl. .. /Jaydi el'li e11i11e, 
kuıılu /aiy11 ı ... 

~\rtık /ıorkes lwçışıyor, 
herkes im tallı, tlık ya: sonu 
gecesini lwplıyau :011/lerir a
ya:ı karşısında evlerindtkl 
ocakların başma kaçışıyordu. 

}'arım saat eve/ ter içinde 
olan cns 111, /w/a!Jll1l in z 
kudmiş old11fj11 Jıaldt• hen '.M 
kaçıyordum. Btrl'kC'I ı trı;m 
ııolda a yw;ım bir. taşa l<ıkı
ltnca d11stı111 ııe lnr de go:u-
mu asıp /ııklmı kı, bt'll bılı
ct:dt' 11 w /,en /11:ım ar/, ı laş 
bir suralıi a~lama sı. ll ka~ 
:ara ba . ı cı ma clcı ırmt mış 
mi.> ôroğlıı 

İki ne· Gen\· c~ anı · r . . 
sergı. ı 

Geçonlerdc Ankara Etno~
rafya m · zesind büyiıl. b.ır 
resim ve heykel st. ert P 
eden genç s n atı n ız, 
ahiren tecıis ett klcri t l il 
Ressamlar ve Heykeıtiraş ar 
Birliğinin ilk sergisini 15 ey
lülde Türk ocagı salon'arında 
küşat edec"'kl rd·r. 

Satı 1ı k u l k , ıı 
Veznecilerde üstünde bır o

dası bulunan 93 - 95 numaralı 
dükkan acele satılıktır; arzu 
edenler görüşmek tızere lstan
bul Balıkpazarmda Hacı Eyip 
hanında 7-8 numaraya müra· 
caat edebiJirler. 
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- Ya kocan da sana ihanet ederek izdivaç 
mukavelesini kazırsa 

_ Merak etme/ Onun çukıst ne zamandan 
kör İstese bile ka=ıyama=. 

Bak.. Mememin lisliinde llpkı lwrmda 
olduğu gibi ben var. 

- Karımda ben olduğunu nereden bili~or
sun? 

Arkadaşın Sami s<Jyledi. 

Telsiz telefon 
Konferanalarile maruf olan profesör A ... 

nın güzel bir karısı vardı. 
Bu kadın kocasına başka bir gençle ihanet 

ediyordu. Profesör haftada üç gün telsiz tele
fonla konferans verirdi. 

Karısı itte bu zamanhıda ve kendi evinde 
aşıkım kabul ~der, oda~ o\ yerleştirdiğini bir 
telsiz telefon ahizesi ile bir taraftan Hoparlö 
Ue kocasının sesini i~idirken diğer taraftan da 
dostu ile beraber hembezmi ülfet ve sohbet 
olurdu. 

Bu suretle de kocasının ihanetine vakif ola
mıy acağından ve onu cürmü meşhut halinde 
yakalamıyacağından emin bulunurdu. 

Bunda da hakkı vardı. Haftanın üç gecesi 
telsiz telefonla spiyelin; (Hanımlar! Efendiler.! 
Şimdi muhtere~ profesör A... mn konferan
sını dinliyeceksiniz) demesini müteakip başlı
yan konferans esnasında kadın ve dostu teh-

Bak! Memelerin ne kadar dolgun. 

Son Saat 

Ellenceli y·azılar 

Kızım/ Salan korklıljlm deme! Kocamn sana güsterecef]i şey senin vazifen ofo.n şeydı r. 
- Merak etme anne! Amca zadem onu bana daha evci gösterdi. 

Bu kadar çok bile .. 
Bir Ramazan akşamı, Koca 

Ragıp paşa, yanında me~hur 
şair Haşmet olduğu halde 
Şehzade başından geçerken 
Kuyucu Murat paşa türbesinin 
önü&e gelince Haşmet der ki: 

- Paşam, buranın bir tür
bedarı vardır. Dehşetli sinirli, 
hiddetli bir adamdır. Vara 
yoğa kızar, köpürür. 

Hele Ramazanda oruç key
file ağzından çıkanı bilmez, 
gel girelim de şunu kızdıralım! 
Paşa tuhaflık meraklısı ol

duğu için hemen girerler. tür
bedar, Sadrazamın içeri gir
diğini görünce hemen kalkar 

- Söyle bakayım! Bu ada
mın dolapla işi ıze? 

- Pek basiti Geçen defa 
balkona saklamıştım nezle 
oldu da ondan/ 

likesiz zevk saatleri yaşar

lardı. Konferans biter bitmez 

divan durur. Paşa bir az do
laştıktan sonra: 

- Türbedar efendi! burada 
yatan zat çok mubarektir. 
Hizmefaıde kusur etme! Ka
vuğunda toz , toprak bulun
durma ha! der. 

Türbedar el penç.e: 
- Emriniz başım üzere e

fendim. Zaten hizmetinde ku
sur etmiyoruz. Artık bir kat 
daha itina ederiz, diye etekler. 

Biraz daha dolaştıktan son
ra, paşa yine emir verir: 

Anladınya Türbeder 
efendi! Mübarek zattır. Dik
kat et destarı kirlenmesin, 

Asri istirahat 
A ... Bey Tuzlada bir otelde 

on beş gün kaldı. Giderken 
otelci sordu! 

- Nası: beyefendi, oteliniz
den memnun kaldınız m ? 

- Eh.. Şöyle böyie. 
- Yoksa bir şikayetiniz mi 

var? 
- Evet. 
- Nedir, liitfen söyleyin de 

başka müşterilerimize karşı 
yapmayalım. 

- Otelinizin kapısına (her 
türlü a:sri istirahat) lavhasmı 
koymuşsunuz. 

- Evet. 
- Büyle olduğu halde hiz-

met eden kadınların hepside 
elliyi aşkm. Bir şeye yaramı
yorlar. 

Teşekkür ederim 
- Müdür bey! Bugün oğie

den sonra müsaade isteyece
ğim. 

- Ne yapacaksın. 
- Karımla bereber çarşıya 

çıkıp öteberi alacağım. 
- Hayır, olmaz. Müsaade 

veremem? 
- Teşekkür ederim efen

dimi 

kadın: 
- Kocamın vazifesi bitti. 

:. ,\, .. , . .... 

puşidesi tozlanmasın ha! der. 
Türbedar gene baş eğer. 

Biraz sonra paşa gene Tür
bedarın önüne dikilip: 

- iyi an!adınya! Türbedar 
efendi l Bu zat büyük zattır. 
H;zmetinde kusur etmiyesin! 
San~ını kirli, k~vuğunu toziu 
tutmayasın haf... 

Deyince, zaten oruç keyfile 
başı dönen türbedar çileden 
çıkup sandıkaya bir tekıne 
vurarak: 

- Ondalık be herif! ... Diye 
haykamış! Bu kerata kalkıp 
yarın bayram alayına gidecek 
değil ya! 

Bu kadarı çok bile ... 

- Arka tarafla bir boğaz 
var. Manzarası enfes. . 

- Evet ama çok. dar. lld 
kişi geçemeyiz. 

Şimdi doğru eve gelir. Haydi 
artık git .. Bir daha sefere sa-

' 

Beni evlenmezden evelki kadar seviyor m11sun? 

Plyftil 4 

m m 

- Bu kolltır/a benden başka kadın ofutl., 
madığma yemin eti 

- Nasıl ederim· Sara!,•dan aldım. Yüz seı. 
nelik kolluk I 

- /\ ocamla m:aba zengin oldllfjll için mi 
eıılendim yoksa parrr.m kalmwllfjı için mil 
Bumı anllywnadıml 

- -- _ .. __ ...,., 
kın geç kalma .. 

Dedi. 
Birgün profesöre haber verdiler. İmzasız bir 

mektup ona karısımn ihaneti ile beraber 
planını da haber verdi. 

Profesör evvela inanmadı. Fakat şf1phe kur
du bir kere kalbine girmişti. O da mukabil 
bir plan kurdu. 

Konfrans günü ... 
Kadın ve dostu geJlC höparlörün karşısında 

•baş başa vermişler, profesörün konferans 
veren sesini dinleyerek işlerini görüyorla:-dı. 

Kapı birdenbire açıldı. 
Hayret .. 
Hoparlörde profesörün sesi devam ederken 

içeri bizzat profesör girmişti. 
Kadın korku, dehşet içinde bir kocasına .• 

bir de hopar- löre bakıyordu. 
Profesör gök gürler gibi gürleyerek izahat 

verdi. 
- Senin ilıane~ni haber aldım.Konferansımı 

bugünden bir gramofon plakına tesb:t ettir .. 
dim. Hoparlördeki ses gramofonun sesidir ..• 

Hayır! Suyun üstünde yüzüyor da öyle gözii!.üyorl O zamanki masraf de/laine b·ıkı 1 1: - ı 11: cevap veremem! 
Bu tarafa dofjru bir adam gcdyor. 
Yalmz bir tane mi? 
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mik (Ma!ek) Yahudi midir? 

Malek (Baster Kilon) 

Malek ismUe tanıdığımız 
Bastcr Kiton sinema 

komiklerinin en fazla 
ıöhret kazananlarından birisi
dir. Onu bilmiyen yoktur, de-

nebilir. Avrupa afnema mec
mualanndan biri son nüshasın
da bütün dünyayı güldürdüğü 
halde bir defa bile güld6ğii 
gör6lmiyen bu san'atkinn 

5 .!t-aşlnfkt iken 
sa/1,ııeJıe Çlkan 
llasteı· 

• 
ıtoıı 

JJu~i.inkii ınevlciine 11aszl 
··ı ld"? yu ıcs.e ı: .. 

mazisi hakkında çok şayanı 
dikkat malumat vermektedir. 

Yazılanlara b kılırsa Malek 
Yahudi olan bir ana baba-
dan dünyaya gelmiş, 5 yaşı
na kadar sefalet ve zaruret 
içinde yaşaıwş, (5) ya§lllda 
seyy r bir tiyatro kumapnya
sına girmiş ve sahneye çık
mıştır. 

Bu suretle geçen uzun sene
lerden sonra sinemacılık 
A erikada iııki a başlamış, 
Malek te fig6ran olaralt filim
cililt yapmıya bqlamıı, ~ 
hayet zekl11 ve san'at kabi
liyeti sayesinde modena bir 
komik tipi Yaı-abnıt ve flb
ret kaunmıya batlamtttır. 

Mandeki fakir Yahudi ço
cuiu bugün bir milyoııerc:lir" 

~---=~----------------------~-Çocuklardan müteşekkil 
sinema kumpanyası 

Sinema pnyıtahtı Hollivutta 
( Percy Crosby ) atlı bir adam Çocuklar filim yapmadıkları 
çocuJ !ardan müteşkkil bir si- zamanlarda şehir şehir dola-
nema kumpanyası teşkil etmiş tarak temsiller vermektedirler. 
ve çoculdara mahsus komedi- Bu temsiller hayli rağbet gör-
lcr vücude getirmiyc başla- mekte, kumpanyaya mühim 
mıştır. Kumpanya efradı üç bir yekun tutacak kadar p~a 
kız ve üç erkek çocukla bir 
d kazandırmaktadır. 

e köpekten müteşekkildir. 
Erkeklerde ı ve kızlardan birer Şimdiye kadar yapılan fl-
ll'lne.si zencidir. lfmler de yüksek ücretlerle 

( Percy Crosby) bu kum- satılmıştır. Kumpanya efradını 
panyamn hem dıreld:örü, hem teşkil eden miniminiler ara-
operatörü, hem de vazıı sah- Kunıpanyamn mlidıiru d 
nesidir. sın a cidden istidatlı çocuklar 

( Percy Crosby ) vardır. 

Kumpaııyu auıst yuıi bir filim için prova yapıyorlar 

Amerikalıların yeni Ceki Kuganı 
( Daııey Li) 
lıerıı1z yedi 
yaştıldadıı· 
Bundan birkaç sene eveJ 

beyaz perdeler ilatünde gö,. 
dftğümOz Ceki Kugan bugilo 
koskoca bir delikanlı olmut· 
tur. Yakında tekrar sinema ... 

cıhğa başlıyacak, fakat a~ 
yetişmiş bir delikanlı rolüııU 

oyruyacaktır. Amerikada şi~ 
di onun yerini tutan fU gör~ 
düğünüz miniminidir. Ye<ll 
yaşındaki ( Daney Li ) objekıf 
tifler önilnde Ceki kadar mu• 
vaff akiyet göatermektedir. 

Valantino 
italya]ı ak:törüı1 seneı devri) ei ,,efau 
ııı Üı1asil)etile l)İr çol{ Avrupa ve .i\ıncri! .. a 

şcl1irlcriııde ı ıerasiı11 ) aılıldı ,..-

Dlinyanın en güzel erkeği Rodolf Valantino öleli üç sene oluyor. ltalyalı sinema aktö~~ 
aenei devriyci yefab mftnasibetile Avrupa ve Amerika gazetelerinde sütunlarca yazı~~ 
Hatta bu neşriyat Tnrk m.tbuatmda da az çok yer buldu. Son posta ile gelen . gaıc -
busu.ta daha fazla tafsilAt vermekte, ölen sanatldnn istirahati rubu için muhtelif Avra,- ve 
Amerika şehirlerinde yapılan ayini ruhanilerden , hatırasını taziz için icra edil~ mekeruma: 
bahsetmektedirler. Resmimiz bu münasebetle Londrada kain bir İtalyan hastanesınd i tep -
!Jyı göstermektedir. Duvarda asılı duran resim Rodolf Valantinonun resm d:r. 

İngiliz - Amerika rekabeti 
Yeni 

Hollivut 
• 

İngilizlerin yaphr
dıldarı ıincma chri 

gün ~cçtikçc büyüyor 
lngilizlerle Amerikalılar ara.-

sındaki rekabetin sinema S8r' 

hasma da sirayet ettiğini İn
gilizlerin (Hollivut) gibi bir si
nema payıtahtı i ışası teşebbü-
sünde bulunduklarını yazmış· 
tık. İngiliz gaı.eteleri bu te
şebbüsün tatbik safhasından u
zun ıuzadıya bahsederlerken 
bu hummalı faaliyeti müsteh· 
ziyane seyreden Amerikalılar.. 
da ikinci bir Hollivut vücudo 
2ctirecek milletin gene mutlak 
Amerikalılar ol;abileceğini söy· 
lemekte, İngiliz sinemacılığınıa 
Amerikan sinemacılığı ile re.,,. 
kabetten henüz çok uzakta 
oldup mütalcaıını serdet• 
mektedirler. 

Verilen malumata göre fıı .. 
giliz Hollivutu daha şimdidem 
bir kasaba halini almışbr. 

Bir berber dükkanı, bir ba-. 
rı, üç lokantası vardır. Stuu• 
yolar civar.mda her gün yeni 
binalar yapılmakta, amele ma.1 
halleleri teşekkül etmektedir, 
Mabaz~ bu vaziyete rağmen 
yeni ingiliz Hollivutunu sinema 
payıtalıtı ile mukayese ebnek 
bugün için mümkün değildir • 

• 
raz tatilini geçirmek içi/J 

bu selle bir~/\ sinema u<l~ 
dızları Donile gıtınişlerdiP. 
Resmimiz ( sağda J Glory 
Suarısoıw, Françeska ller(l~ 
niyi ve Faımi \'ardı bu ma-

İngiliz llollivutumm berber dukk ir".----

ruf banyo şehrinde gvsleriyor. • 

Sinema paytahtının kiiçük l abe_rl~_rı 
~onald )~oln1an (Şeytan Adasındaki .l\lahkCıı11) isinıl! ):eni bır fı~:.)e 

çevırn1ek ıçın hazırlanmaktadır. Bu kurdelede rnaruf lrlan~ah ~ktoA 
birlikte oynayacak kadın her zanıanki gibi (Vihna Bankı) değıl, 0 

Harding atlı yeni bir yıldızdır. . . . . 
'f Greta Garbo Jak Feyder isiınli bir aktörle birlikte yenı bır fılını 

çevirn1iye başlamıştır. Kurdelenin isnıi gizli tutulnıaktadır. 
lf l.Jon Şaney (Ecnebi Gönüliüler Alayı) isnıi ile 1\1. G. l\1. studJola-

rında bir nıüddettenberi yaptığı filin1 iknıal edilnıiştir. . 
"° Fifi l)örsey isimli yeni bir Fransız sineına yıldızı Anıerıkaya 

gibniş ve Foks kuınpanyası ile beş senelik bir nıuka' ele i111zalaınıştı:· 
Bu n1uka' elenin şeraiti oldukça parlaktır. Henüz tanınınan11~ olan bır 
l adının Aınerikadan bu kadar sühulete ve nı kadar İ) i bir İş buh~ıa.sı 
hayretle karşılanuııştır. Fifi Dörscyin ınuvaff akiyetine sebep scsının 
güzelJiğidir. 



6 Sahife 

kıiçıik 
lıikriıw Aş 

- .!Pııi ıııııdafaa iı-iıı, 

lwylı 111<', not alıııay.n, 

Jwyf<':ııll! S z'<'riıııılı-ıı lıh; 

hiı·i lıPlli ıııül'lılwl ı.r.ı·P!i 

C<'zasmıliın kıır:"nıııy" 

yııı·a~ n·:ı;; lıir tldil cıl:ı-

ınaz. S Yf'I ... l1it.: ... : 11 l ~ ('l"!ıı 

J.aı·şıs;ııtla !ıPııi ıııi.ulal'aa 

<'ılip cı'z;mıı lıal'irtl'lnıl'I' 

isi İ) ors:;ıı:z, ';ılı'aııın lıa

ldlrni irıı rnı•p;;ma J,oyaeak 
)'('l'dP ıııuiıay,"l'I hiı· ~ı·y

)pı• nydurnıalısıııız. llald
J,al b n;ııı i ·iıı lıiı· ueıı-. . 
rumdaıı başka hir )j('Y 

d<•ı}ildir ... 
Katil hunları süyllyer(•k 

kar~ısındaklrıe hir eıuara 
uzall ı. Soııra asude biı· 

tavurla iliral'al11111 d<!vııııı 

eıti: 

-Ona, hundan ü<; sene 
eve! :\l11ııııarııa .. la kf ı:ül, 
bir lwlıvl'd<' rasıwlıııl tim. 
O zaman, p u·desü dıtlıli 

olııı:ııııak ~artilc - zlr.ı 
nu•,·sinı yaL(Jı - tam 80 
kilo uellyordunı. ~vel. 
tam sPliSPn ldlo! 

(~inayet ueccsl lse lrnç 
kilo olıluijumıı tasavvur 
e<lemezslni;ı;; 1:J kilo! Bu 
vefasız güzelin aşkı beni 
tam :ı:> kilo haril'lelmişll. 

Çıloın lıir 11şk insanı Jıal
mumu gibi el'ilı•biliyor. 

Çok şükür ki haplsancye 
girdim uireli leli1°1l(' şı~

manlamıya başladım. 

* Arkadaşları ından b 1 r 

"" il# yu den 
~ <'l "o,, ul. lıiı· l'da il<' l'<'· 
v:ııı vı•rıli: 

- \'; lııız olnıaz ... am im-
1\ıiııı yol• ııiiıiiıııü 11~ kıı 
lıılıııaz. Fal\111 si.ı:i ha::;ka 
türlii ııwnııHııı <'ıfl'bilirlm: 
llaın aclı·P hizi V<'rirs<'• 
niz lıir niiıı size u!Jrarım, 
<;ay iı. Priz ... 

- Huh·aı· sobı!Jı, 2. 

* Biı·az daha salıırlı ol-
ıııanızı isllr:ıaın ı•ılt•cc\jim, 
bPyl'ı•ıııli.. .. - iİHl)l'l lrnılın 

t)cninı hulun<ln(juın çalı·· 

nııı all ıııdıı ya::;muıya l•a
rar v••rıli. Fakat b<'ni hiç 
s••nıwdl. BPnse onun kin • 
ı:;ldırıyordum. 

- .\ cah:ı birisini mi se
viyoı"! J>iye şlıplıel<'nılim. 
.\rtar<·a tahkikat yaptım. 

Hi<: hiı· ~ey <:ıknıadı. , ·ı
ım,·etsil askııııa ıııukalıc-. . 
le uüı·ııll'dilu;t• aldımı oy-
nat ına derecelerine geli
yordum. Sevolllnıe gellıı
ı:!e o karşımda mcrıner

den bir lu•ykel k<>silmişll. 
Suallerime hi<.~ cevap 

vernıiroı·; heni hüslJi.it ün 
kudurtuyordu. Kaç dı~ra 
ayaklarıııa kaııanıp yalvar
dııu: 

- Heni de l>encllni de 
kurlar!.. - ))edim - ya 
sevdiğin adamın ismini 
V<'l'j yahut beni biraz 
sevi ... 

llallıuki o ne sevdiıJI 

adamın ismini veriyor, 
ne de h<'ııi J.ılraz<;ık sevi
yordu. 

* 

ressam kadını bana tak
dim elli. Son cseri~c 
modcllll< yaptı, diyordu. 
.lHOllelle göz ııüze lıakı(:il ıl•; 
V<' bir lkl dakikalık mu
lıavt·rcdPn sonra anladım 
kl kadının ııarara ~ldılet
lc lhllyacı var. DPrlıal, 
lpPk uibi yumuşak ııar
ıııal.larını hlıwr llı·alıl, 

haııknollarla ol•::;adım. O 
uüli.nıspıli. U<'lı arlık lıül· 
yal:ıı· it;lııde YÜZii~ ordum. 

l'zun bir yıl bu hayala 
tahammül ettim. Fakat 

, dı•miıı de dcdlı}lııı gibi 
kilo cllwtlle mütemadi-

O IJÜIHlı·n soııı·a ·ıı, sıl, 

h ı ıı"ıı ıy: l·a .ıaıııı .. l zıııı 
saallPr oııuıı 11i'ızPlli1)i 

J,ı r.~ı. ııı ıl .. lıayraıı lınyraıı, 
sonra tallı lıir rüyadan 
ııyrılır {Jilıi oııa Yı~·la Pıli· 

yordmıı. 

Bir aksam hnh·arıla 

y1H1 yana yüriirJ,pıı hlr~ 

denlıire l.PıullsiıH' '.:'iiyle 
hir lı>l.Jifl<' buluıııhıııı: 

- '\iatıııaz<'I, - ıkdim -
lnı nece lı<'ıı i lll oda nıa 
misafir fJPlmiye t1•111•zzül 
hııyıırmaz mısınız'! O, ua- , 
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yen lıaliflcnH•k şarlilo .•. 
, ·e zaman lıe(:i dal.ika 

oeeikse c;ılnın !Jllıi sol.ıık
hıra fırlıyordum. Hcıılııı 
lın halimi y.:l,ııulan bilt•ıı 

<'Ş dost lııyık allıııllnıı !JÜ• 

HiYot', ve hana (< budala ıı 
diyordu. l~H·t, hen halis 
nınlılb hlr lıudala idim. 
Zal<>n lwr ı\~ık lam ıııa
ııasilc lıir budala dı•ıJll d(• 
nedir'! 

Hayatla bir tc•k om<'lim 
vardı: Scnllı}iııı kadıııın 
IJenl bir an ic;iıı senliı)I· 
nl uürüp ülnı<'I· •.• 

* l\.alil uzun ınüddet sus-
tu. Sonsuz. düşüncelere 
clalmıştı. :\ihayPt ıliıııa!lı-

.Muh.~rriri: Horis Löblan 

Asri Korsan 
M'' cade· e bitmedi ... 

• 
nın 

za r 
Zafirr' bu hususta lıi-. ..... 

şev bilnıeciğ;ni söyledi, aynı 

,eldea Bonifasın da haberdar 
c;1ımıdığmı teyit etti, bu pek 
al~ ıniımkündü, fakat bu tak
di de de J~rikmıun bu mac!al
ycrıa bu drr~ce ehemm:yet ve
r.ş-iniıı sebebi acaba ne idi. 
Soura da mösyö Mano1sen ne
deo bu madalyonu saiın almış 

neden kızına göndermiş, neden 
d!lima üzerinde taşımasını ten
bih etmişti? 

Bu suallerden ziyade sezdi
ği muamma karşmnda büyük 
bir heyecan duymakta olan 
Ellc.n-Rok dalmış, derin derin 

d:işüuüyordu, gözleri hep ma
dalyondaydı, parmakları hep 

arşımdaki
b·ı·yorum, 

dir ... 
uııı.nla oynuyordu. 

* Nenüfar yatı Tulon llmanına 
doğru yol alıyordu. Paskarella 
annesi ile kız kardeşinden 

ayrılmak istem<'ıni~, köyde 
k~lm.ştı, sonra ge ecel ve ken
di hesabına harekele gcçeceklı. 

N<:talikaınarası.ı<la y::ıtmıştı. 
Elleu - Rok ise güverte de 
dolaşmak ve ya bir halat yı
ğınının üzerine uz::narak dü
şünmek ile 'akit geçiriyordu. 
Akşam yaklaşıyor ve Fransız 

sahilleri ufukta teressiime baş
lıyordu, Natall kamarasında ya
lınızdı, fakat kamarasının açık 
duron penceresinden gözlerini 
güvertenin bir kenarında yat-

S<>n Sa?t -

.lak London ku
lübünün aza
sıd~r d:yebilir 

miyiz? 
Son p-:ısta ıle gelen fngiliz 

gazeteleri , « Jak London » 
kulüplçrinin bütün dünyaJa 
günden giine artarak yalnız 
Amerikada ( 1 000 ) adedine 
yaklaşmakta olduğunu yazı

yorlar, bakınız bu J ak Lon
don kulüplerinin mahiyetleri 
nedir: 

Amerikanın en fazla sevilen 
muharrirlerinden biri olan bu 
zat ölmeden evel « Canbazha
ne löpeği Jerri » serlevhası 
altında yndığı meşhudata 

müstenit bir romanda, at can
bazhanelerinde kendilerine 
muhtelif hünerler öğretilen 

muhtelif hayvanların hakikati 
halde tahammul edilmez bir 
facia ve insanlık için de bir 
leke olduğunu anlaşmış, bütün 
eanbazhanelerin ortadan kal
dırılmalarını teklif etmişti, bu 
maksatla ameli bir çareyi ileri 
sürüyordu, bu çare de şu idi: 

Bir canbazhaneye gihiğiniz 
zaman, alıştırılmış hayvanlara 
hüner yaptırılmıya başlandığı
nı görünce derhal ayağa kal
kınız ve hiç bir şey söyleme
den dışarıya çıkınız, bu vaz
iyet karşısında at canbazları 

rağbetten mahrum kalınca hay
vanları oynatmaktan ve bittabi 
bu zavallılara işgence yapmak
tan vaz geçecekleri şüphe- ı 

sizdir.>> 
İşte bu tavsiye üzerinedir ki 

at canbazlarını ortadan kal
dırmak maksadİle evvela Ame- ' 
rikada kulüpler teşkil edilmiş 
ve bu kulüpler tedricen dün
yanın her tarafına yayılmıştır, 

vakıa bizde «Jak L:ondon» ku
lüpleri yoktur, fakat at can
bazhaneleri de mevcut olma
dığına göre bu kulüplerin ta
bii azası addedilmez miyiz? 

.ıı s. ı·aıı lıulıılıarı sill.ıı ı•I, 

isti') orııııış Uibi lıa~ıı 
salla ılı: 

- llPyf'pfl(ll, - Cll'tli • 
taliiııı lwnıl<'n bu saaılPI i 
t•sll'!J<'ıli. Hen de onılan 

inlilrnııı aldım. Uir sahalı 
scvuilimlP yatak odasına 

niren hizıııet<:i kız onn 
yatnı}ında lıo(Julınıış ola• 
rak lıuldıı .... >> 

i\.ı k IPdcn 
Celalettin Ekrem 

Fen alemi, zepli
nin icadını bir 
F ransıza med

yıınmuş ! 
Bu günlerde bütiin dünya 

gazeteleri, Alman balonunun 
son kısmını yapmakta olduğu 

devri alem seyahatinin taf -
siliitını yazmakla, bu bal!>n 

hakkında malümat toplamakla 
meşğuldürler, bu arada şu fık
ra da nakledilmektedir: 

Bir kaç haftadan beri Alman 
balonunun bir fen harikası 
olarak yapmakta olduğu sey
ahatin teferrüatını takip ile 
mufgul olanlar , medeniyetin 
bu keşfi bir tesadüfe medyun 
olduğunu acaba bilirler mi , 

zannetmeyiz. Bakınız bu hadi
se, bu tesadüf nedir ve nasıl 
olmuştur: 

Alman balonunun mucidi 
olan kont Zeplin 1870 sene
sinde genç bir süvari zabiti 
idi, harp ilan edildiği zaman 

Alsas tarafından yanında bir 
kaç nefer oldu&-u halde hudu
du geçti, bir Fransız müfrezesi 
ile karşılaştı, sonra geri dön

dü, fakat bu avdet seyahati 
esnasında, el'an sağ olan bir 

kır bekçisi kontu germüş, ta
Ttımış, kendisine nişan almıştı. 

Fakat anlattığına göre, bu 
kır bekçisi bir düşmana arka
dan ateş etmeği mertliğine 

yediremiyerek tüfeğini indir
miş, kont Zeplin de memleke

tine sağ saUm dönerek on 
küsur sene sonra şimdi ismi
ni taşıyan balonları icat et
miştir. Görülüyor ya, Zeplin 

hayatını, binnetice bu balon
ları icat etmesini fen alemi 
bir Fransız kır bekçisine med
yun bulunmaktadır. 

Mamaafi müstacelen ilave 
edelim: Bunu iddia edenler 
biz değiliz, Fransızlardır. 

İrtihal 
İş bankası İstanbul şubesi 

miıdürlerinden Yusu~ Ziya 
beyin pederi Konya meb'usu 
sabıkı Şakir bey evelki gün 
irtihali darıbeka etmiş ve dün 
cenazesi ihzar edilen metfeni 
mahsusa tevdi edilm:ştir. · 

Gerek Yusuf Ziya beye, 
gerek merhumun kederdide 
ailesine beyanı taziyet ederiz. 

Allah rahmet eylesin 

nuyoruz, burada öğrenmek is
tediklerimin ancak cüz'i bir 
kısmını öğrendim, üst tarafını 
önümüzdeki haftalar içinde 
Pariste öğreneceğim, sen de 
geleceksin PaskareHa! 

Eylül 4 

• 
iki haydut 

Sürat k·atarırıa hiicuın ed<'rf'I{ 
lıazi11oııi11 paras1ı11 g·aspet tiler 

Bere. et ver:;·n bu hadise m~m
leketimizde olmuş degi dir 

Son posta ile gelen Fran
sız gazeteleri doğrusu pek 
büyük cesaret ile yapılmış 

bir sirkat vak'asından bahse
diyorlar. Bu vak'ayı karileri
mize anlatalım: 

İtalya hududundan kalkarak 
Parise giden sür'at katarı ge
ce yarısına doğru Liyon şeh

rini geçtikten sonra sakatla
nır, makinist anzanın ne ol
duğunu anlamak için katarı 
durdurur. 

Lokomotifin «gılisiyer» de
nilen parçasının kırılmış ol
duğunu görür, imkan nisbetin
de tamir ederek tekrar hare
ket eder. Fakat çok geçme
den bu halde yolıt devam 

edemiyeceğini anlıyarak gene 
durur, artık yapılacak şey 
hattın kenarından geçen teli 
kullanarak en yakın istasyonu 
haberdar etmek ve bir imdat 
lokomotifi istemektir. 

kurtulduktan sonra anlattığı! 
şudur: 

Tren yüz kilom_tıe sürat 
ile giderken birdenbire vago
nun kapısı açılarak içeri iki 
kişi girdi, birisinin elinde bir 
revollver vardı, beni harekete
demiyecek bir hale getirdik
ten sonra elimi kolumu bağ
ladı, artık iş bitmişti, her iki
si birden mallyenin sandıkla
rına yaklaşarak açarlar, muhte
viyatını boşaltınağa başladılar. 
Trenin saate yüz kilometer 
giderek cehennemi bir gürül
tü yapmakta olduğu sırada 
bağırmak tamamen faydasız
dı, fakat katarın yavaşladığı 
sırada ağzımı açacak oldum 
o, anda de revolverin namlu
sunu şakağımda görerek bit
tabi hemen sesimi kestim, az 
sonra katarın arızaya uğra

ması heriflerin imdadınayetiıti. 
içlerinden birisi size nafile 
yere boru ile hareket işareti 
verirken diğerleri karanlıkta 
tarlaların içine daldılar, hiç 
şüphe etmiyorum ki üçüncü-le 

Makinist lokomotiften arka
sına sarkarak bitişik vagonda 
oturmakta olan « Şef dö 

tren» Mösyö Fireneyi çağırır, 
fakat bu zat lokomotife atlı

yarak arıza hakkında izahat 
alacak yerde aşağı • atlıyarak 

elinde tuttuğu boru ile hare
ket işareti verir, makinist kı
zar: 

i ri de sizin beni kurtarmak 
\ için buraya geldiğiniz zaman 

1 

arkadaşlarına iltihak etmittir.N 
Bu Jıadiseyi müteakip en 

yakın istasyona telefon ile 

«Canım anlamıyor musunuz 
ki lokomotif bozuldu, der, 
bir tane imdat katarı isteme
ğe mecburuz.» 

ıl vak'a haber verilmiş, bir im
dat lokomotifi gelmiş ve ka
tar bir saat tea?ıhur ile yolu-

! na devam etmiştir. 

Tam bu esnada lokomotifin 
arkasına takılı olan forgundan 
iki gölgenin atlıyarak karanlıkta 
kRyboldukları görülur, " Şef 
dö trenin mütemadiyen hare- 1 

ket işareti vermekte olmasın
dan esasen şüphelenmiş olan 
makinist bu iki gölgenin de 
yere atladıklarını görünce büs
bütün meraka düşerek forgu
na koşar ve orada şef dö 
tirenin eli kolu bağlı olarak 
yatmakta olduğunu gör
rür ve biraz evvel boru ile 
işaret vermiş olan adamın 

kendine karanlıkta şef dö 
tren süsünü vermiş olduğunu 
anlar, hemen Müsyü Fireneyin 
bağlarını çözer, bu biçare 

de yekdiğerimize karşı müca
deleye sevkediyor, fakat ma
dem ki şimdi l.arşımdaki 
adamın ruhunu biliyorum, ar
tık ortada sihirbazlık kalma
mış demektir, şuhalde zafer 

Maliyenin çalınan paraları 
mühim miktardadır. Zabıta 

tahkikata başlamıştır. Bakalım 
bu işin altından ne çıkacak? 

Rıyaseıı cunınur m z kası 
Riyaseti cumhur musiki 

heyetinde münhal buıunan 

üçüncü, ve dördüncü sınıf mu
allimliklere (Viyolon, Viyola, 
Viyolonsel, Kornet) enstrüman
larını çalanlar bilimtilıan alı
nacaklarından (Orta tahsilini 
bitirmiş olmak) mezkür mün
halla!a talip ve şeraiti kanu
niyeyi haiz olanların eylfilün 
yedisine kadar her sabah sa
at ondan on ikiye kadar Be
şiktaşta, ondokuzuncu ilk mek 
tepte, Riyaseticumhur musiki 
heyeti muallimliğine müraca
atları. 

makta olan Ellen-Roka dikmiş 
düşünüyordu: Onu sahte neza
ketten sıyrılmış olarak iş ba
şında görmüştü, şimdi daha 
iyi tetkik edebillyordu. Ellen
Roku kendi mazisini an1amak 
için giriştiği mücadele harici
nde alakadar eden hiç bir 
şey yoktu. Nataliye merbut 
kalması da sırf bundan, onu 
bir an için kendi hayatına 
katışmış farzettiğinden ileri 
geliyordu, bu hususta Paska
rella da ayni vaziyette idi, 
İtalyan kızı Ellen - Roknn 
metresi değildi, hiç bir ;;:aman 
olmamıştı, her ikisi de onun 
elinde bir aletten başka bir 
şey değillerdi, vaktile onun 
hayatına karışmış oldukları 
için ona kim olduğunu anla
mak hususunda yardım etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlardı 
zincirlerini hiç bir zaman kır
mıyacnk birer esir hö.lindey
diler, Natali bunu en ziyade 
Kastelserano köyünden ayrı

lacakları giin Paskarella an
nesinin yanında kalmak niye
tini izhar ettiği zaman anla
mıştı. Ellen-Rok, O, vakit: 

Natali insana hem zevk, 
hem de endişe veren müphem 
bir his içinde bu!un.ıyor ve 
buna hayret ediyordu, acaba 
bu aşk mı idi? Natali bu su
ale derhal hayır cevabını ve
riyordu. Ellen - Rok sevilecek 
erkeklerden değildi. İıısaıı ha
yatı ve hayata bağlı olan canlı 
şeyi sever, halbuki Ellen-Rok 
hayatın haricinde bulunuyor, 
bir uçurumun üzerine eğilmiş 
nafile yere mazisini aramakla 
meşgul bir gölge ha önde gö
rünüyordu, Natali kendi ken
dine: 

' bcn:m olacaktır. 

mı diyorsunuz, elbette canım, 
hiç sorulur mu? Vakıa evelce 
perhiz yapıyo~dum. Fakat o 
zamanlar geçti. Şimdi bol ha
va, bol ziya, bol yemek, ve 
mütemadi hareket.. Benim 
progrrmımın ilk m·ddeleridir. 
Bu progrdmı kim mi tanzim 
etti, diyorsunuz, h:ıber vere
yim: Ellen-Rok! 

- Pekala, cevabını vermişti, 
kal, fakat bilahara geleceksin, 
r.ulıyor musun Paskarell? Da
ha gayeden çok uzakta bulu-

- Vakıa, diyordu, onun 
nüfuzu altındayim , fakat bu 
onun bir esrar perdesi ile 
muhat olmasınc!-ın ileri geli
yor , hakikati halde kalbim 
aşka , hatta her hangi bir 
dosttuk hissine tamamen ya
bancıdır. 

Genç kız düşüncelerin ha
time verirken kendi kendine 
de söyleniyordu: 

- Mücadele henüz bitmedi, 
tali bizi hem yan yana, hem 

,, 
Uçiincii kısım 

14 ı a?.iran gÜi]Ü 
-1-

For·ı·ı te!iin" den:yor 
Ö~ e yemegi birisi mütema

cl:yc •• gı.ilen ve <linlıyen, ikisi 

de mütemadiyen gülen beş 

kişi arasında ne kadar neşeli 
geçerse o kadar neşeli geçti. 

Sofra, Natali Manolsenin 
Sicilyadan döndıiğü zamandan, 
yani altı haftadan beri Parisin 
Şanzelizesinin en muhteşem 

oteli olan Pari - Palasta işgal 

etmekte olduğu apartmanda 
kurulmuştu. Sofranın drafında 
bulunanlar da Maksim Dütillöl 
ile iki nışanlısı Hanriyet ve 
Janfn Godvan hcm,irelerden 
ve f orvild an ibnrettl. 

Maksim ııiç zayıflamıyan bir 
neşe içinde dört kiti gibi yi
yor, dört kişi gibi içiyor ve 
mütemadiyen anlatıyordu: 

- Karidesten alacak mısın 

Ve bardağını ka!dırarak ila
ve etti: 

- insanlara kuvv~t ve kud
ret veren, mücrimleıi ele tir tir 
titreten Ellen - Rokun şerefine 
içiyorum! 

Natali bu cümleyi dalgın bir 
surette tasvip etti, s ı:ı-ıı. <ln: 

- Fakat ne olur .ı olsun 
Maks:n sizi biisbütün başka 
bir adam ynphğı muhakkaktır, 
dedi. 

- Doğrusu hakkınız var, 
beni tam bir adam yaptı. 

Hanriyet sordu: 

Peki, evelce ne idiniz? 

- Yağmura tutulmuf bir 
tavuk. 

Natali ilk düşüncesini ~ylt 
etti: 

- Bu eseri bir muci:ı:e ad
dolunabilir: 

Maksfnl izahat v~yorduı 
[Bitmedi] 



4 Eytnı 

Bir 
Tesa üf OG 

,, arıyordu 
iine hem eü
e usta b·r zel he 

kadın ç ar ştı •• 
-102- Muhaı·riri: H. Turhan 

Her ikisi bitap idi. Fakat de kabul ederek dudaklanm 
Şehnaz, takatsizliğine rağmen uzattı. Niyeti, uzunca bir müd-
hü1yalara mUstagntktı. İşte det buse fns'ında gezinmekti. 
kocasından aldığı derslerden Odaya iıt:lım ı:.ttığı dakikadan 
Ltifade etmiş ve sevgilisine beri sevgilisinin kendisinden 
~ c yolunun yabancısı olmadı- :imlisas ettiği hazlar dolayısile 
f;. ı ispat etmişti. cidden yorgundu. Sadece ö-

Vaktile bu dersi alırken püşüyor, kokluyor ve şiir o-
hfoettfği istikraha şimdi şaşı- kuyordu. 
yor ve kocasının bir kısım gü- Şehnaz, bu acizane müla-
nahlannı artık affediyordu! abeden sinirlendi, kuvvetli bir 

Dişçi de bayğınlığa yakın çimdikle iğbirarım ihsas et-
bir rehavet içinde hedef oldu- tikten sonra lisanen de genç 
ğu muameleyi düşünüyordu. aşıkım azarladı: 
fikren basit görünen ve nşıka- - Ne çürük adamsın be; 
ne sözleri ciğerle böbrekten, avrat koynunda böyle mi oy-
elma ile şeftaliden ileri geçe- naşılır. 
mi yen şu kadının sevişme şe- Hikmet Ef, biraz mahcup 
killerini tenvi hususundaki vu- ve biraz mütehayyir sordu: 
kufundan ikinci görüşüşte is- - Ya nasıl oynaşılır? 
tifadcye kalkışmasına hayret - Bunu da ben öğrettikten 
ediyordu. Güzel söz söylemeyi b'::Jfa ne kalır ki. Düşün de 
öğrenmekten müstağni yaşamış 
olan bu otuz beşlik sevgili, 
aerbaz hamlelerle çeşit çeşit 
aşk aahneleri yaratmayı kim
den ve nerede öğrenmişti? 

Hikmet E. bu noktaya ken
dince mim koymakla beraber 
memnundu. Metresinin geniş, 
sönmez görünen harareti, ati 
için çok leziz dakikalar vad
ediyordu. 

Kendis: aylardanberi bir 
c<dişi» anyordu. Tesadüf, önü
ne hem güzel, hem usta bir 
kadın çıkarmıştı. Artık bu 
nimetin kadrini bilecek, gari
bane hayalını mütenevvi zevk
ler içinde geçirecekti. 

Hikmet efendi, bahtına kal
ben şükranlar arzederek u
zandığı yerde mahmurluğunu 
geçiı·irkcn Şehnaz, zindeleşti 
ve kollarını aşıkımn boynuna 
ve beline sararak mırıldandı: 

- Di kalk kafir, beni koç! 
Delikanlı, bu emrin nıanası

nı öpr şmiye başlama suretin-

İstanbul dördüncü 
dairesinden; 

ıcra 

Mehmet İzzet ve Mustafa 
Asım beylerle Lutfiye hanımın 
Fatma Neyyire hanımdan borç 
aldıklnn iki bin iki yüz liraya 
mukabil vefaen ferağ eyledik
leri Fatih Kirmasti caddesi 
cedit imam sokağında atik 4 
cedit 7 No. lı bir kıt'a arsa
..nın temamile derununa cari 
yarım masura tatlı suyun bi
rinci ihalesinde dokuz yiiz lira 
bede!lc alıcı uhde::;inde olup iha
lei kat'iyesiçün on beş gün mü-
zayedeye konu!m ·ştur.Hududu 
sağtarafı 2055 arkası 2051 ve 
2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 
2045, 2044, 2055 harita No. 
mahaller sol tarafı ve cephesi 
yol ile mahdut beş yüz elli 
dört metro otuz iki santi 
metro terbiinde yiiksekçc bir 
mevkide muhterik koııalc ar
sa ı '.l~up derl nunda, kısmen 
mevcut taş duvarlarf ariyla 
toprak altında bir haylı 
temel taşlariyle beş on ayak 
mozaik merdiven taşları ve 
Fatih çarşusuna yakın bu
lunan iki bin dört yüz 
doksan üç lira kiymeti 
muhammineli arsayı almak ve 
daha ziyade öğrenmek isti
yenler dosyası meyanında 
mevcut haritasuıa müracaat 
etmeleri ve kıymeti muham
minesinin yüzde 10 nisbetinde 
pey akçesini ve 928-7116 No. 
ile İstanbul dördiıncü icra 
memı.rlu;İtJna miraca, t etme
leri ve 2ı-9-929 tarihinde a
at on dörtten 16 ya kcdar 
ihalei kat'fy si y pıbca~ı iliin 
olunur. 

Bu sö:ıü söylemekle beraber 
yüzsüzlükte çok ileri gittiğini 
anlıyarak rical etmiye çalıştı: 

- Sakın sözüme gücenme. 
Senin « ay cemaline » bakmak 
ta bana yeter. Hani, senin 
hoşuna gidiyorsa oynaşalım 
dedim. Yoksa borcunu ne 
vakit dilersen ödersin. 

- Ne borcu yavrum? 
- Demin bana borçlanma-

dın mı? 

- Ha anladım. Her şey 
sıra ile demek istiyorsun. 

- Hay babana rahmet, ne 
keskin ferasetin var. Oynaş· 
ma para ile değil sıra ile! 

Dili gibi eli de durmıyan 
Şehnazın utandırıcı sözlerine 
gıcıklayıcı hareketleri de inzı-
mam edince Hikmet Ef. mec
bur oldu, deynini ödemiye 
teşebbfü:; etti. 

Kendisine ödünç verdiği 
söylenilen zevki aynen iade 
etmek emelinde idi. 

{Bitmedi) 

Galatada Aleksiyadi hanın
da 17 numarada mukim iken 
elyevm ikametgahı mechu) 
bulunan mösyö Lui Brossar 
efendiye: 

İstanbul icrasından: 
Ortans Brusi ve zevcesi 

madam Riomun dördüncü hu
kuk mahkemesinden İ'.J'ihsal 
edip indettcmyiz lastik kılı
nan 5 teşrinisani 928 tarih 
ve 3489-2783 numaralı ilam 
mucibince müteveffa madam 
Lui terekesine izafeten 4000 
liranın ma fayiz ve mesarifi 
muhnl eme ve icrniye tahsili
ne dair istihsal eylediği ilam 
üzerine Pangaltıda İcadiye 
caddesinde 8 numaralı 
haneniz tahtı hacze alın
mış ve dain müracaatle 
mahcl z hanenin füruhtunu ta
lep eylemesi üzerine tanzim 
kılman ikinci ihbarname ika
metgalunızm mechuliyeti hase
biyle tebliğ edilemediğinden 
ilföv!!l tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. Tarihi iliindan iti
baren nil:rnyet bir m1th zarfın
da 928-11859 numa.rasıyle ye
dinci krı:ı memudretine bilmü
ı-acaa tcsviyei deyin etmedi
ğiniz veya beyi ehven emval 
irae etmediğiniz takdirde mah
cw: gayri menkulün füruht 
olunacağı malumunuz olmak 
ve ikinci ihbarnamenin tebliği 
makamına kaim bulunmak 
üzere ilanen tebliği keyfiyet 
olunur. 

-----
Üsküdnr askerlik şubesinden: 
Beyoğlu, Üsküdar, Anadolu 

k,.n::alan dahilinde mukim ih
t t büzbaşı - binbaşı) rütbe-
:1 lelci hekimletden Gülhane 

talbıkat Mp. ve Hs. nin teda
vi mihan ki muallim muavin
l"ğ 0nc talip v~rsn şeraiti an
lam. k "zeı c Üsküdar askerlik 
d .. ıresin' ınüı aca tları. 

Tramvay şirketinden! 
latanbul Tramvay flrketi bilet~ vuifesi 

aramaktadır. 

Bu vazifeye talip olanlar cuma ve pazar gilnlerinden 
maada her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında Galatada 
Hayneman hanında şirketin hareket kalemine milracaat 
edebilirler. Biletçi olmak iıtiyonler atideki şartlan hat% 
bulunmalıdırlar : 

1 -- Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. 
3 - Askerlik vesikası yolunda olmak. 

1 

4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan 
f mtihan verebilmek. 

5 - Hizmete girmezden evel tıbbi muayene neticesinde 

L'=: sihhaıte bulunduğu tebey}l·uj1·n~e,ylie~m~e~k~.~~~iiil 

en: 
Mektebin bir senelik (et, ekmek, kaşarpeyniri, kurubamya, 

kaysı, nışastnsı ile sebze ve kok kömürünün 26 Eylfıl 929 
perşembe günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle münakasaları 
yapılacağından ·taliplerin gün ve saatinde mektepte komsiyona 
gelmeleri. 

afıa e aletin n: 
Nafıa Vekaleti ile iş yapan ve yapacak olan her nevi inşaat 

müteahhitlerinin mukavelede derpiş ettikleri zaman zarfında 
teahhüt ettikleri işi yapmaları esasbr. 

Mukavelenamelerinin bütün büküm ve şartlarında tam ta
tabuk elzem olduğu gibi bilhassa işin zamanında teslimi Ve
kalet için hiç bir sebep tahtında müsamaha edilmiyecek kat'i 
bir zarurettir. 

Y ekiiletle iş yapan her müteahhit daha teahhüdünü imza ettiği 
günden itibaren bu kat'i zaruretler üzerinde laübalilik kabul 
cdilemiyeceğini mutlak surette bilmulidir. 

Gayri kabile içHnap ve kanun\ esbabi mücbireye müstenit 
teehür ihtimali belirdiği takdirde bu, derhal bu ibfimalin ilk 
miişahedesi anında kanuna, mukavelename metnine ve mücbir 
hali bütün hudut ve şera te istinat eden tafsilatla derhal ve 
doğruca Vekalete bildirilmelidir. 

.Bu müracaatlar Vekaletce sur'atle tetkik olunnrak tahriren 
alakadarlara cevap verilecektir. Aksi halde hiç bir suret ve 
tesirle kanuna ve mukavele maddelerine müstenit l!at'i hare
ketle Şirket aleyhinde muamelei lazıma yapılacaktır. 

Hiç bir suret, vasıta ve tec;ir ile bu umumi beyanatın aksi
ne hususi muamele görmek mümkün olmadığını her alakadar 
bilmemedir. 

Bu tamimi Nafıa vekaletinin bütün ait olduğu dairelerine 
ve bu giin vekaletie iş yaı:makta olan her nevi şirket ve 
müteahhitlere lamimen bildiriyorum. Ayrıca da bundan sonra 
iş istiyeceklere ve alacaklar tarafından malfım olmak üzere 
gazetelere ilan ediyorum. Taki devletin işleri her arızadan 
kurtulsun ve mali, fenni icraatı tam kudret sahi bi olmaksızın 
Devlet işlerinde kazanç imkanı olmadığı tebarüz etsin. 

Kız ve Erkek Ameli hayat 
Mektepleri müdürlüklerinden: 
Yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayt günleri 

cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 
17 ye kadardır. Talebe kadrosu mahtuttur. Zemanmda müra
caat edilmesi lazımdır. Eski talebenin nihayet Eylülün 19 zuncu 
gününe kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde 
yerlerine yeni talebe alınacaktır. Birinci sınıfa ilk mektep me
zunları alınır yu?<an sınıflara girmek isteyen Lise ve Orta 
mektep muadil sınıf talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf 
derslerinden imtihan olunur. 

Kız Ameli hayat mektebi Saraçhane başında Münür paşa 
konağında. Telefon, İstanbul: 2731 

Erkek Ameli hayat mektebi Cığal oğlunda Tel, lstanbul:3630 

Yelkenci 
\7J\.I~lJl~I~1\l~l 

l\aradı·ııiz luks ve ııu111t po ta~ı 

Samsun 4aı:~:ı~, 
Çarşamba 

gunu akşam Sirkeci nhtıımı~
<lan hareketle dogru [Zongul
dak, İnebolu, Sam-ıun. Ordu, 
Giresun , Trabzon , Surmcnc 
ve Rize J ye gidı.:ccl<tir. 

Tafailat için Sirkecide Yel 
kenci hanında kain acentesine 
nıfırnc:ı:ıt . Td 1st:ınd11l 1S1 5 

ilan 
Akümiilatör şarJİne mahsus 

veya sanayide istimale salih 
bir Elektrumetör ve bir Di
namo ile b'r sarj tablosu 5 -
9-929 P r nbe giinü Şel 
maneti mezar mnbaHinde mü
zayede ile sntılacal{tır. 

eyrisefain 
Merkez acent:ısı : G.ılata 

lmprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

!;)ubc accntası: Mahmudiye 
haııı ahında . lstanbul 2740 

Trabzon ıkinci postası 
(ANKARA) vapuru 5 cylul 

Perşembe akşamı Galata 

rılıtımm<lan hareketle [ .Zon
guldak, 1nclıoJu , Sinop, Sam 
sun , Ünye, rnt a, Ordu , 
Giresun , Trabzon , Rize ve 

llopay] ya gidcl.ck \ c tlonuş

te Pazart islwlesilc [Ri.1.c, Of , 
~urmcnc, rrab.1.011, Pulatlı.ım:, 
1 ircbolu , Girc-.on , Ordu, 
1 aba, Sam un, Sim p ve İn(
bohı 1 va u r:ıpr ıl clccckt r. 

Fil· Atin dek sebebi nedir( 

Kabahftt Amplannmış 
Yahudiler 11 AQlıyan du
var ,,da dua ederken mi
narede e~an okunur ve •. 

Yahudiler <ı Ağltyan duvar» m örıtinde inliyorlar 
. . y h dil b aö-lama duva-Filistinden henüz gelmış hır a u er u • d 

d 'b' toplanarak ua yolcu orada cereyan eden son nnm ı ınc 

hadis
1

eler hakkında konuşur- etmeğe başladıklôan zam~.9 
H ti. er camıı• ken bana: müczzfn azre m 

' · d " lüman-- Arabın Yahudiye silah nin minareaın en mus 
atarken hakikatte lngilizi vur- lan namaza c!ave! . ede~, dvf 
mak maksadını takip etmekte bilir ki bu hareketi ıle dın af 

olduğunu söyledi. Yahudilerin canlannı sıka• 
- Fakat, dedim, bu, bede- ktı ca r. . 

vinin Y ahudiye karşı kin bes- Filhakika Araplar camıye 
lememekte olduğunu göstere- gitmek için «Aghyan duv@rm~ 
mezl önünden geçerler. Vakıa baş· 

- Şiiphe yok, u?utı:ıa~ın~z ka yol yok değildir ve bilhaa-
ki bu kin ancak sıyası ıhtı- ı 

.. metre ileride açı an 
raslar ile birleştiği takdirde- sa yuz k ali -m 
dir kı umumi bir kıyam şeklini kapıdan girmek pe mu -
alabilir. Alelade zamanlarda kündür fakat Araplar işte bu 

d 1 t ' .h ederler bilhassa Arap ile Yahudi arasın a yo u ercı ' k 
kavga ancak basit me~faa.! İngiliz polisinin kollanm a· 
meselelerinden çıkar. Çunkü vuşturarak seyirci kaldığını 
biri diğerinin mal.ına göz di_k- görünce Yahudileri h~ ~·: 
miştir. Bu göz dıken de bıt- mak zevkinden kcndılennı 
tabi F ellahtır. Size bir misal menedemezlerf 
göstereyim. _ İngiliz polisi kavgalara 

Zangin bir Fellah, faraza seyirci kaldı dediniz de hatı-
bir şeyh, geniş topraklara ma- rıma geldi: Vaktile avam ka .. 
liktir, bittabi bu toprakları marasında Miralay Ve~o?t 
boş ve bakımsız bırakmıştır' Filistindeki lngiliz idaresının 
fakat boş ve bakımsız bırakı- Yahudi aleyhdan olduğunu 
Jan toprak masraflıdır, fellah 
buna dayanamıyarak toprağı söylemiş mi idi? 
ekseriya bir Yahudiye satar, - İngiliz idare•İ yalmz :•-
kendisi de Mısra ve ya diğer hudi aleyhdan olmaktan ıba-

. · bununla bir memlekete eğlenmeğe gı ret kalsa getıc eyı, .• 
der. iktifa etmez, asayişi kcndısı 

Bir miiddet sonra parası bozar. in 
bitm:ştir, geri gelir ve geldi- _ Fakat nasıl olur: gi-
g• i zaman da bir vakit eve) ı· hükumetinin her çareye 

• t ız k d- a Ya-salmış olduğu topragı anıya- müracaat edere uny 

maz. hudilerini Filistine d tbopla: 
Çölden çiftlikleri, bağlan, mak istediği biri sıra a ura 

bahçeleri ve evleri ile bir ma- da ki lngiliz memurlar~D 
mure çıkmıştır, Arap oğlu .__. b'r hattı hareket t~kıp 

atu"ı ı ıl ızah sabır, sebat ve çalışma saye- etmekte olmaları nas 
sinde Y ahud inin çölü bir va- edilebilir? k FiHs-
haya çevrilebileceğini aklına _ Bir faraziye olara 1 

sığdıramadığı cihetle adamın t' d ki ingiliz memurlarının 
bu tarlada bir define bulmuş ~~h:far.akir fırkasına ~~~-
olduğuna :ıahip olur ve hemen: su oldukları ve şimdi 1 ı· 

- Hırsız var diye bağır- d:.. mevkiinde bulunan amkele 
F hl . . .. •-~•=-t çı ar-mağa başlar. elli ar yetışır- hükumetine muşKwa . 

d b l " k"" A · dkl · ahut ta bıuat ve patır ı aş ar, çun u ra- mak ıste en, ~ . f 'I' ön' de 
hın fakirleştiği yerde Yahu- in iliz hükümetının J ıs 
dinin zenginleşmesi affedile- v!hudilerio lüzumundan f~a 
mez: ziyadcleşmekte olduğunu go~ 

işte Arap ile Yahudi ara- rerek bunun ö~~e geçme 
sındaki geçimsizliğin sebebi istediği söylenebılır. 
umumiyyet ile budur. _ Araplann vaziyetlerine 

_ Olabilir, dedim, fakat gelince... d 
geçen sene, aglıyan duvarın _ Hem lngilizlcri, hem c 
dibinde çıkmlf olan kavgalar y ah udileri ayni :ıama~d~ at· 
zannederim, şahsi bir mesele- mak istedikleri fiiphesızd;m 
den ziyade müşterek bir kinden Maten, 29 ağustog . dea 
tevellüt etmiıti? Bir Fıransız ga:ıetesm 

- Ben bu ilk müsademede ald - mız bu maha•ere-
hazır bulundum ve fngiliz d~A;.pı.:.~ Jıare)deri bak~ 
polisinin mncadeleyf .• ~o.llar~nı da ileri sürülen noktalakir' dog· 
kavuıturarak seyrettıgını gör- ru olN bile görülüyor yazı 
düm ve bütün bu hadiselere y ahudi noktai nazannd~n, 
meydan vermiyerek, yahudile- belki de mabadı mahsus ıle 
rin iki bin seneden beri ter- yazılmıştır, aksi takdird~. ken-
bestçe gitmekte oldukları yer- di yerlerine zorla yahuaı ~ka-
de bu defa da dua edebilme- me edilmesinin Araplar uze· 
)eri için Arapların biraz hüs- rinde tabii bir hiddet uyan-
nü niyet göstermeleri kifayet dırdığmın de kay?ed~lmesi. l~-
edebilecegini anladım. znn gelırdi. ingılız ıd~r _sının 

Bilmem siz kudüsü tanır ş:mdi Yahudıl !' 1~.tıraza 
d d . . ba,.ladıg· 1 forazıycsi ıse ır ma-mısınız, hayır mı e mız, o .,. 

halde beB tarif edeyim. sal olsa gerektir. 



' 

İstanbul vilılyeti defterdarlığı ih\nları 

• 

ilan 
Rafail Kamhi efendinin harp kazançlarından horcu olan 

J9,665 lir• 95 kul'llfun te'mfni istifası zımnında Büyük adada 
te"i sokağında 5 numaralı köşhün 7 hisseden 1 hissesi 8 hiı-
1!' itibarile 2 hisaeai 25-8-929 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle müzayedeye vaz edildiğinben talip olanların 15 - 9 - 929 
pazar gönll saat 14 te Adalar kazası idare heyetine müracat
lari il!n olunur 

* Semti meşhurı mahallesi sokağı N. cinsi senevi bedel 
icar sabıkı 

Arap c:ami'i emek yemez şişhane 31 apertı lira(400) 
man beşinci katı 

Mö~t~mi!atı: 
Beşinci daire: 2 oda 1 mutbah 1 sofa 1 daraçı:dan ibarettir. 
Baiada evsaf ve müştemilatı ve muhammen bedeli icarı mu

harrer Apartımanın beşinci dairesi ht kümetin dilediği anda 
tahliye edilmek şartile ve bir sene mi:ddetle 15 Ağustus 929 
tarihinden 3 Eylül 929 tarihine kadar müzayedeye vaz edil -
miştir. icara talip olanlar yüzde yedi büçuk teminat akçelerile 
müddeti müzayedenin sonu olan 3 Eylül 929 salı günu saat on 
altıya kadar her gün Beyoğlu mal müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

* SATILIK DÜKKAN Büyükderede ( Büyükdere palas ) 
oteli altında No. 1

;•, senelik kirası 36 liradır. Müzayede pazar
lık suretile 3 teşrini evel 929 perşembe günü saat 15 te Def
terdarlıkta yapılacaktır. (601) 

Jf SATILIK ARSA:Kadıköyünde eski Osman ağa yeni Rasim 
paşa roahallesinin sövütlü çeşme caddesine eski 173 mükerrer 
mektep arsası, bedeli 4 senede ve 4 taksitte verilmek şartıle 
1388 liradır. Müzayede 23 eylül 929 tarihine müsadıf pazartesi 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (844) 

Jf KiRALIK AHIR Unkapanında hisaraltı caddesinde ka
srir senelik kirası 200 lira, müzayede pazarlık suretile Eylül 
929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta. (385) 

lf KABA TAŞTAKİ T AŞISKELE VE HAVUZ KİRAYA 
VERiLECEKTİR. Senelik kira!ı 850 lira, müzayedeye pa:!:ırlık 
auretile 11 eyliı.l 929 çarşanba günü saat 1 S te defterdarlıkta 

(376) * SATILIK KASA: Defterdarlık dairesinde me' cut, üç 
anahtarlı, muhammen bedeli 50 lira müzayede paz:ırlık sure
tile 11 evlül 929 çarşamba günü saat 15 te Defterdar:ıkta (333) İ 

lf SATILIK ARSA: Y enibahçede keçeci piri mahallesinin 
neyzan sokağında 39-9 numaralı 200 zira miktarında, bedeli 
def'aten verilecektir. Muhammen bedeli 100 lira müzayede 7 
eylül 929 cumartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla -
caktır. (862) 

'f SATILIK DÜKKAN: Unkapanında Yavuzersinan mahal
lesinin Unkapanı ıokağında buğday ambarı arkasında No. 13, 
bedeli dört senede dört taksitte verilmek şartile ,1135 liradır, 
müzayede 7 eylül 929 cumartesi günü saat 15 te Defterdar
lıkta. (595) 

lf SATILIK DÜKKAN Unkapanında Yavuzersinan mahalle
sinin eski ayazma yeni demir yolu caddesinde değirmen demir 
yolu üstünde No. 3 3 ~. üstünde Odası vardır. Bedeli dört se
nede alınmak şartıle muhammen kıymeti 789 lira, müzayede 7 
eylül 929 cumartesi günü saat 15 te defterd8l'lıkta (543) 

Jf KİRALIK MER'A Silahtarağada Gümüşsuyu mer'ası na
mile maruf tahminen 1000 dönüm. muhammen berleli 115 lira 
icar müddeti üç senedir. Müzayede pazarlık suretile 11 Eylül 
929 çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. (302) 

lf SATILIK ARABALAR: Üsküdarda icadiyede T ensuh ve 
Beylerbeyi sokağında hanedanı sakıta azasından Ömer Hilmi 
efendiye ait 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 1;, 45, 47 numaralı 10 
kadar arsa 3439 arşındır. Muhammen bedeli 690 liradır. Mü
zayede pazarlık suretile 17 eylul 929 salı günü saac 15 te 
Defterdariıkta. (594) 

lf SaTILIK KÖŞK VE KORU: Üsküdarda Kuzguncuk 
candesinde atik 27 cedit l~ nuıuaralı hanedanı sakıta azasından 
Mehmet Selim efendiye ait etrafı duvarla muhat ve üç masura 
tatlı suyu muhtevi koru ve 7 oda 2 salon ve bahçe deruninde 
birinci katta 2 oda ile 1 arabalık ve fevkınide 7 oda ve müş
temilatı saireli kiişk, müzayede 17 Eylül 929 salı günü pazar
lık aure~ile şaat 15 te İstanbul Defterdarlığında satılacaktır.(390) 

Jf- KiRALIK TARLA Büyük derede Hacı Osman bayırında 
Souksuda 30 dönüm, kulübesi de vardır. Kirası 52 lira icar 
müddeti üç senedir. Müzayede pazarlık suretile 11 eylul 929 
çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (309) 

lf MÜŞTEMİLA TİLE SATILIK KAR GİR MAGAZA Balık
pazarında Şeyh Mehmet geylani mahallesinin kafesli sokağında 
No. 5, üstünde iki odası vardır. 120 hissede 32 büçük hissesi 
satılacaktır. Mezkur hissenin muhamen bedeli bir senede iki 
taksitte verilmek fartile 8125 liradır. Müzayede kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Telipler 610 liralık teminat mektup ve ya 
paralarile teklifnamelerini 23 Eylül 929 pazartesi günü saat 
15 te Defterdarlıktaki satış komisyonuna vereceklerir. (965) 

SATILIK OTOMOBiL LEVAZIMI Polis müdüriyeti 12 ka
lem, muhammen bedeli 135! lira; müzayedeye pazarlık suretile 
11 eylül 929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta yapıla
caktır. (292) 

lf SATILIK BAHÇE,GAZINO VE ODA: Boğaziçinde Bü
yükderede Hacı Osman bayırında Hadım koru demekle maruf 
çifdi l~n müfrez bir tarafı milli emlake ait ve bir tarafı yine 
M' il emlake ait Fundalık arazi ve bir tarafı Tarabyaya giden 
şosa ve tarafı rabii şişli Büyükdere şoşası ile mahdut gazino 
ve korucu odasını hamil 14 dönüm 110 zira dutluk ve bahçe 
mahalli, bedeli 8 St!nede ve 8 taksitte verilmek şartlle mu
hammen bedeli 2744 liradır. Müzayede 23 Eylül 929 tarihine 
müsad:f pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılaşaktır. 

(879) * KiRALIK EV: Yıldızda Cihannüma mahallesinde kuman-

• 

S'"oo Saat 

MALÜL GAZİLER Pazarı 
Biiyiik Tenzilatlı Satış 

Sıcaklaro korp 
Hafif fiyinmek için 

yalnıı: 

14 lire 60 Kurutlo 

Bir kostüm 
Bir şapka 
Bir gömlek Başlamıştır 

Tuhafiye, Ayakkabı, Hazır Elbi
se, Kumaş, Seyahat Levazımatı 

ve bir ayakkabı 
alobilirıiniz. 

Osman Ferruh 
ve Senai Kazmirci 
Beyoğlu şubesinde istik

lal caddesi No 303. 

il El il 

IAHCE .. KAPI llllNCI VAllWf HAN 
g 

Te:rzilik mektebi 
müdürlüğünden: 

1 Mektebe kaydü kabul muamelesine başlanmıştır. 
2 - H~r gü:ı saıt o:ı:la'l on b )Şe kaiu m:ir.ı::.ı:ıt etm!li:lir. 
3 - Mektep nihari ve meccaııidir. 
4 - Mufassal ma1ümat mektep müdürlüğünden alınmalıdır. 
5 - Mck~ep Sultar.a'ımet Dizdariye mahallesindedir. 

-
Sinekler 
Hastalık 

~etirirler ı 

,. .. 
Evinize sokulan her sinek bir haslalıl 

mikrobu ile mülenınıadıi Flit ı,ıimali sure
tile hanenizi bır ka~ dakika zarfında bu muıir 
sinek ve sivri sineklerden ıemizlivebilirsi 

ntz • Flit , pirel rin , karıncaların 'eya ha
mam böceklerinin gizlendıkleri )Uvaları 

ıalı · ve yumurtalarını ifna eder . Bütiin 
haş- tı öldürür. A) ni zamanda ;ize zaı arı 
Jokuıımaz ve kal'iycn leke bırakmaz. 

( F ı ı t ) i sair adı haşarat öldürücü ma· 
yilerle karıştırmamalıdır. F 1 i t in daha 
büyük ve kat'i tesiri size memnuniyetbahş 
bir netice temin edecektir . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Türkiye ıçın umumi daposu: 

ts'•"llulda Galatıdı Voy•oda Hı" Me 1 ... ... .. r-/ 
J. BF.AT ve ~ÜREKASI 

danlık ki ş 'ü civarında, 1 odalı, senelik kirası 18 lira, müza
yede pazarlık suretile 3 teşrinevel 929 perşembe günü saat 
15 te Defterdar'.ıkta yapılacaktır. (353) 

lf KİRAL!K KULÜBE ZEMiNi Haydar paşada Tıpfakü!tt:si 
yanında N. 38, muhammen bedeli 108 lira, müzayede pazarlık 
suretlle 3 teşrin evel 929 perşenbe günü saat 15 le Ddter
d:ırlıkta yapılacaktır. (300) 

lf KİRALIK KORULUK VE SEYİR MAHALLi: Üsküdar
da Altuni zade mahallesinde Validebağı namile maruf mesire 
senede 80 lira muhammen icarla müzayedededir. Müzayede 
3 teşrin eve! 929 perşembe günü saat 15 te Defterdzrlıl..ta 
yapılacaktır. (298) 

lf KİRALIK DÜKKAN Topanede mektep altında No. 515 
senelik kirası 415 lira, müzayede pazarlık suretile 3 teşriniev
vel 929 perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta yapıla
caktır. (374) 

- lf SATILIK ARSA Kadıköyünde Rasim paşa mahallesinin 
Aziziye sokağında 27 numaralı 250 arşın karakolhane arsası 
bedeli defaten verilecektir. 500 liradır. Müzayede 23 eylül 929 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdariıkta ya
pılıcaktır. (845) * KİRALIK DÜKKAN Büyükderede ( Büyükdere palas ) 
oteli altında No 172, senelik kirası 120 lira, müzayede pazar
lık suretile 3 teşrin eve! 929 perşembe günü saat 15 te Def
terdarlıkta yapılacaktı. (599) 

ilan 
Mütegayip Rus tabasından kuyumcu Kirkor veledi Hampar

sumdan metrük hazineye İntikal eden Bakırköyünde Sakız 
ağacında Vapur iskelesi caddesinde 2500 lira kıymete müte
hammil maa müştemilat 61 numaralı hane ile aynı caddede 
1217 lira kıymeti mütehammil 48-50-52 numaralı münhadim 
üç bap dükkan arsalarına ile beher arşınına yüz kuruı kıymet 
taktir edilmiş olan 325 arşından ibaret ayni caddede 54-56-58 
60-62 numaralı dükkan arsalannın mülkiyeti satılmak üzere 
28-8-929 tarihinden 12-9-929 tarihine kadar yirmi gün müd
detle müzayideye konulmuı olduğundan talip olanların kiymeti 
muhamminelerinin yedi oispetınde pey akçesini hamilen Bakır
köy Malmüdüriyetiade 111üte,ekkil komiayoDa müracaatları 
ilin olunur. 

1 Devlet matbaası 
müdürlüeünden: 

500 tura siyah yerli meşin 
1000 ayak vişne rengi koyun marüken 
1000 « « « yarma « 
500 « nefti « koyun « 
500 : siyah « « « 

1000 « nefti « yarma « 
Miktar ve ecnası balade muharrer meşin ve marfiken nu

muneleri veçhile mübayaa olunacaktır. 
Taliplerin 12 eylül 1929 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 16 da m«tbaada müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
şa ta ımeyi görmek isteyenlerin her gün muhasebeye gelmeleri. 

l J ay ~ı 1 J>ahalılığına kart1 

Fiatların daimi yükselmesinden 
şikilyet edenlere 

Güzel bir nasihat 
Bütün şarkın en ucuz mal satan ticarethanesi olan 

ETABLİSMAN 

rozdf .. Bakın 
Hali hazırdaki büyük tenzilStlı sahşından 

her halde istifade ediniz. 

Çaııcı kkalc de fterdarlığuıdaıı: 
Şartnamede gösterilen 

bedel lira 
Tonu Cinsi Mevkii 

1438 88 Vapur Çanakkalede Hamidiye 
istihkamı civannda 

Hazineye ait olup nevakısı ve vaziyeti hazırası dosyası me
yanında mevcut bahriye fen heyetinin 10 ağııstos 929 tarihli 
raporunda yazılı olan Ama::;ya vapuru olbaptaki emrine tevfi
kan satılmak üzere 24 ağustos 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddet:e aleni müzayede usulile ve müzayede 14 eylul 929 
cumartesi günü sadt 16 da başlamak ve son pey haddi layık 
görül üğü takdirde milzayede münakasası ve ihaiit kanuDunun 
mevadı mahsusası mucibince ihale edilmek üzere mevkii mü
zayedeye vazedi'.m:ş olduğundan talip olanların tarihi mezkurda 
Çanakkale defterdarlığında te~ekkül edecek komisyonu mah
susuna müracaat eylemeleri iliin olunur. 
-- -------------

Hava gedikli küçük 
zabit makinistınckt~tcbi nıi.ıJuriyt:tinJcn: 

Orta mektep mezunu olmayıp müsabaka ile duhule talip 
olanların 8-9-929 Pazar günü saat 10 dıı mektepte ispatı vücut 
eylemeleri lazımdır. 
---------------------------

l.Jaima yalnız 

KOD AK 
fotograf nıakinala
rile filinılerini kul
lannıak ınenf aatiniz 
icabatındandır. 

:\J;lıuiııüt fotuµ,r.ıfl:ır için 

:\ loin tero~ 1 

kartlarını kullanınız. 1ı llı•ı• \'l'l'•lf' '-Hlıl'I'. 

Sultanahmet Sulh İcrasından: 
Bir deynden dolayı mahcuz 

olup furuhtuna karar verilen 
bir adet büro ma ayna, bir 
adet çini soba ma boru, bir 
adet Singer markalı el dikit 
makinesi Beyoğlunda İngiliz 
sefarethanesi karşısında 51 
numaralı apartımanın ikinci 
katında 2 numaralı dairede 10 
Eylül 929 tarihine müsadif sa
lı günü saat 14 (ondört)te sa
tılacağından taliplerin hazı; 

bu!unan memura müracaat et
meleri ilan olunur. ~""'""™"'"""""'""'""""'"""'"""""'"'""""'"""'""'"'"'"""""'"" .• I 1 Hizınetçi aranıyor .. .-----------
2•-ı e.o u e ve{ 13'1·8 

I~ İyi bir aile için orta yaş!ı ·1------------_. 
f bir hizmetçi aranmaktadır. / rıı. ı·ıııı 
\ Yemek pişirmesini bilmesi 1 ııoıcj .'i, 28 .\~ 1 , 111 1 ; ~-
~ ve orta hizmeti~e vuku~u r. Og!.· l .l, l 4 \ aı ı :.:o 1 ~ 

1 
şattır. Son Saat ıdare mu- ;ı lkııı 1ı 1, . : ]111 .ık J 4 

dürlüğüne miit'acaat edi!- \, ı----------~--
mesi. f "" • l "d" S [" R • 
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