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Son Saatin ildn tarifesi 
Kuruş 

6 ıncı sahifede santimi ~ 
S inci n oc 50 
4 üncil c c 100 
3 ilncü c c 1!50 
2 incı ~ c 200 
1 inı:t cı oc 400 

llfo muhıcvi,.atıııa dikkat o)un -
mn\da bl"raber bu h-.ıtueta mes'uliyet 

kahul eılilnl''7. 
, ________ .... __________________ _, 

5 inci yıl .l\~ 1604 ,, 
Uç aylıklara 
Bir ittiham 
Sırplar, l~ürk
Bulg·ar dostluğu
:ıu çeke111iyorlar 

'"'BuJgarların 
bir ce,rabı 

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR 

''14,, 

-
r Abone şartları TEUJION: 

Vi\Ayetler içi.o: Sen6llk l 700, altı 
aybk ~ üç ay\ı\r. 500 kuruştur. 1'a.sı lflerl 
lıcuebi m e ml okeüec için: Sen• 

la. 1202 SOOO, altı a1bk 1000, aç aylık 900 
kuruştur. 

J.we fflerl 
Telgraf: f stanbul Saat 

ls.5872 
Gaaetcmisde intişar edrn bütün 

_j yazılann hakkı mahfu:r.dur. ... 
Nüıiıası her yerde ~ kunıt 

« La Bulga
rie » gazetesi, 
Tnrk - Yugos
iav münaseba
b hakkında 2 
eyHil tarihinde 
bir başmaka

le neşretmek
tedir. 

Daima bir kabus ve intirika merkezi olarak kalan Fener semti 

-1\-li-is_a_k_l(_a_f·a-tl Rumlar ı-ı -lır-s-ız-:--lı-:---l{-

~ırp başvekil 

Zifkouiç 

Bulgar hari
ciyesinin res
mi fikirlerine 
tercüman olan 
bu gazete
sının bu ya
zısı Sırp mat
buatının bazı 

ııeşriyatına cevaptır. « La Bul
garic )) gazetesine göre, Sırp 
matbuatı, Türk - Bulgar mü
nasebatının dostane bir şekil
de. olmasını kıskanmaktadır. 

Istanbulda, bazı tacirlerin 
yerleşip iş yapmaları Sırpların 
hasedini uyandırmaktadır. 

Buna mukabil ccl..a Bulgarie» 
diyor ki: 

« Belgradın körlüğü ne 
vakte kadar devam edecek 
ve hayal peşinde koşarak bir 
gölge için hakikati feda et
nıckte ne zamana kadar ısrar 
gösterecektir. 

Yugoslav matbuatının acı, acı 
fikayet ettikleri Ankara ve 
diğer mahallerdeki siyasi a
demi muvaffakiyetleri, hep bu 
garip zihniyetin mahsulüdür. 

[Mabadi ikinci sahifede) 

Yeni 
bazı 

kanunda 
eksikler 

mi var? 

Güzel lzmir 
Müsakkafat vergisinde ya

pılan son tadilat lzmir ve Edir
ne gibi bazı şehirlerimizde 
Emlik sahiplerinin aleyhine 
olmuştur. Bu defa lzmire giden 
Maliye vekilini bir heyet ziyaret 
ederek bu hususta bazı maru
zatta bulunacaklardır. 

Düyun umumiyetle 
Kftt'i tasfiye için bir 

heyet geliyor. 

.qyast bır heyet marifelıle teabit edilecek olan 
Düyunu umumiye binası 

Maliye •ekileti, yakında ıehrimize bir heyet gönderecektir. 
Bu heyet, Duyunu umumiyede mevcut CfYa ve evrakı tespit 
edecektir. 

Düyunu umumiye ile hükiımet arasındaki ihtilaf zail olmuş 
gibidir. Hükumet taksitleri muntazam ve piyasadao altın mü
bayaa etmek suretile tediye etmektedir. Halbuki Daiııler 
vekilleri bu paranın her ay gümrük varidabndan muayyen 
bir kısmının itası suretile tesviyesini istemekte, hükumet ise 
doğrudan doğruya parayı verdiği cihetle başka bır şeye karıı
nuya Vl killerin sel hiıcti olmadığını iddia etmekte idi. Mamafi 
paraları aldıktan sonra Dainler vekilleri seslerini kesmiflerdir. 
Hilkümet şimdi7e kadar ~4» takait ita etmiştir. 

I-Iastane ve ınek-
teı>leriııi lJizzat 
idare edecekler 
Artık Fener fesat ocağına atat 

oımamıya karar vermişe 
benziyorlar 

Fener başpapaılığmın Türle 
topraklan dahilinde bJr Yu
nan dairesi vaziyetinde oldu
ğunu öteden beri yazarız. 
Daha geçenlerde, on iki ada 
dairei ruhaniyesinin iftiklili 
meselesinde de M. Veni.zelo
aun emriae göre hareket et 
miş, olmuı bu husust•ki nq
riyabmaıı bir kerre daha teyit 
etemiıtir. 
Şimdiki halde lstanbul 

Rumluğunun reaikirında bu
lunduğu kanaati ile eski haş
met, debdebe ve hatta intri-
kalannı gizliden gizliye idame 
etmekte olanbqpapaalık, ya
kında bu vaziyetini kaybede
ceğe benziyor. 

Zira latanbul Rumlan, ar
tık kara elbiseli papularm 
idaresi albnda yqamamıya, 
kanunu medenideki ahkam 
dairesinde cemiyetler teaia 
ederek kendi itlerini kendile
ri gönniye karar vermiş bu
lunmaktadırlar. 

Y almz blltün mesele, bu 
kararlannd(l samimi olup ol
madıklanndadır. 

Şimdiye kadar Rum hasta
neleri, mektepleri, lıayratha
n.Ieri ve cemaata mahsua 
mtıesseaatma miite•ellileri bq 
papubia merbut bulunmakta 
idi. Mlttevellller ve buı Rum 
mGnevverlerl hu gibi cemaat 
itlerini bq papulıktao almıya 
karar venniflerdir. 

Bunlar, teşkil edecekler) 
cemiyetler vasıtasile vakıfla
nmn varidabm bizzat tahsil 
edecekler, mekteplerini, bu
tanelerinf hayratanelerini biz
zat idare edecekler •e bq 
papazlık tarafmdan kiliaelere 
tayin edilecek ol.an papularm 
maqlanm da bizzat verecek· 
lerdfr . 

Bq papazlık sadece kili
aelerin ve cemaatin ruhani 
itlerine karlfacak ve pa
paslan tayin .debilecektir. 

Bu cemiyetlerin tqekkülll 
için ~hk yapılmaktadır. 
Maınaafl Ruuılann. bat pap8-· 
lığı dünya itlerine karlfbrm•· 
malı " her iıte bu fesat o
cağmuı ıerrine alet olmamak 
buauMID<laki kaaarlanıun dere-
cei samimiyeti ancak tatbikat 
sahasında anl•11lacaj'uaa fÜphe 
yoktur. 

Postada, gene 
(600) liralık bir 

paket açıldı 

Pakel postanesi 

Geçen giln latanbul paket 
poetanesinde dikkate liyık 
bir hırsızlık meydana çıkanl
mlfbr. 

Sivas vilayetinin Umrani
ye kazasından istanbulda 
Mahmudiye hanında Y akup 
zadeler adresine bfr paket 
g6nderilmittir. Bu paket kıy
metlidir ve «600» lirayı ihtiva 
etmektedir. 

Paket geçen gün lstanbul pa
ket poet:anesine gelmiştir. Me
murlar bu paketi teslim ala
caklan sırada paketin vaziye
tinden ıtıphe etmişler ve bunu 
mu.yene edilmeden alamıya
caldannı a&ylemiflerdir. 

( Mabadi 2 inci sahifede J 

Filistinde vaziyet.. 
Dürzü kuvvetleri Arap
lara yardıma Qidiyor 
Londra, 3 - Kudüsten gazet~lere gelen tetfaafı::. naza· 

ran Filistinin bazı yerlerinde yenı karışıklıklar 0 m~ . cfahı=-
' • L"' ·ı · ı · ra-·ıs111e !l Sııriyeden bir çok Dürzü kuuuetlel'l ı· l ıs m a ~ d 
• . h · olduklarm an olmuştur. Dürzüler Araplardan zıyade mu arıp 

bu 11okta endişeyi mucip olmaktadır. . iliatia maa-
Londra, 3 - Deyli Meyi gazetesi, lngiltr~ın F alkerleriaİD 

daaım Cemiyeti Akvama iade e~mesini ve ngilk 
geri çekmesini talep eylemektedır. . . . batb hare-

DeyH Kronikel ııa:ıetesi ise, lngilterenın sa~~t .bar deruhte et· 
ket muhafaza ederek bir Y abudi y~~u. t~iaı 1~ ektedir· 
mit olduğu mecburiyetl~ri ifa etm.eaını iltizam eı.:.. ~yeti 

Morning poat gazetuı de Fflistın vukuabnın. nfıll ye ikti-
ile allkadar olduğu!lu ve araplann, lnglltere~r. 
dannın zayıfladığı fikrine zabıp olduklannı Y 

Esnafın tahtaravalli oyunu 

Şimdi de et diiftü, sebze fırladı... 



- .,._ ________ ----- ---- -

? Sahife 

.. NÜN 
~l"t+ı-!;.-Jıp A,.I ff; 

Yavuzumuz 
f.5 E';,lıild~ rrıfr(l,çİfnle 
denİ=f indiriliyor 
Yunanhlar telif 

içindeler 
Verilen ma!iımata göre Ya

vuz zırblımız ayın 15 inde 
merasimle denize indirilecek 
ve tecrübeleri yapılacaktır. 

Diğer telgraflara nazaran Yu
nan matbuatı T6rldyenin hA
kimiyeti bahriyesinden endişe 
eden efkarı umumiyeye terce
manlık yaparak a!Akadar ma
kamatı Yunan efl:arı umu
miyesinln teskin için beya
natta bulunmağa icbar ey
lemiştir. 

Yunan bahriye nezar ti aıe
hafilinin tebligatına göre Tür
kiye ahiren iımarlamıt olduğu 
torpidoları tesellüm ettikten 
sonra Yavuz dretnotile tefev
vuku bahriyi temin edecektir. 
Ayni mehafil efkArı umumiye
yi teskin için Tllrk torpidola
rının teslimine kadar Yunaııiı
tanın müçlafaai memlekete 14-
zım olan harp aefinelerini al
mış olacağını llave etmiılerdir. 
lf!1ivelce haber verdiğimiz 
~gibi İstanbul balkının ihti
yaçlarını anlamak için dUn 
mebuslarımız Fatih ve Bezazıt 
halkile temas etmişlerdir. 
ırDemiyeti belediye dUn Gi
~ resondaki halka tevzi e
dilmek üzere 5000 lira mua
venete karar vermiştir. 
gnkarada Yunan cevabını 
1WJ tetkik eden selahiyetdar 
mehafil bu ceyapta itilaf ze
mini olacak bir çey bulama
makta, vaziyetin mes'uliyettar 
Yunanlstanın omuz arında ta
şıdığını ıöylemeı..tedirler. 

mün Ankaradan şehrimize 
1gelen Londra sefirimiz 

Ferit B. gazetecilere beyanat
ta bulunarak: 

- «İngiliz hükiımetile ara
mızda pürüzlü hiç bir mesele 
yoktur. Münas belimiz gayet 
dostaned1r.» demiştir. 

l[il;j ıhhiye vekd1.:ti, Darülfünun 
~!Dış fakültesi şubcılnde 
ehliyetname imtihanına tabi 
tutulacakların :sim rini muh
tevi listeyi dün mektebe teb.iğ 
etmiştir. Dişçi mektebi mual
limlerinin mühim bir lı:ııımı, 
kendiler:nln yalnız talebelerini 
imtihan etmekle mükellef ol
dukları kanaatindedirler. 
Hfi iktisat mecliıi cumartesi 
~ günU içtima edecektir. 

mahiliye vekili dün Vilayet
te iskan ve teffiz işleri 

hakkında tetkikatta bulunmuş 
ve bazı emirler vermiştir. 

DJeni icra ve iflas kanunu
nun mer'iyet mevkiine 

girmesi dolayı~ıle dün hri
mizle beraber bil n memle
kette yüzlerce borçlu tahliye 
edilmiştir. Adliy vekili Mah
mut Esat B. bu milnnsebelle 
beyanatta bu1un ra!ı: 

" Bugün cumhuriyet hapis
hanesindeki y zlerce borçlu 
tahliye edilmiş hllrriyetlerlne 
kavuşmuş olacaklardır. Düşü
nünüz ki borçlular arasında 
bir füayı bulup borçlarını 

ödeyemiyenler vardır. Bunlar 
şimdi çoluk çocuklanle bera• 
berdirler. · 

Borç için hapis medeni 
memleketlerde oiduğu gibi 
bizde de kalmamıştır. 

Fakat zannedilmemelidir ki 
bundan bayle borçlu iatediii 
gibi oymyacak , herkea ne 
alırsa yanına kar kalmıyacakbr. 
Asla .• Borçlannı yeni kanu
nun rösterditJ yolda ödemi
yenler hukuku medeniyelerin
den iskat olunabi'ecelderi gibi 
3 sene de ceza göreceklerdir.» 
Jeıniftir. 

Bugünkü borsa: 
lngiliz 1004,00; Frank 

i 2,34,CO,Liret 9,25,00; İsviçre 
2,50,00; Dolar 48,25,00; Da
• ili 95,50; Altın 874,00; A
na dolu 21,85; Rumeli 6,40; 
Tramvay 75; Düyun 195,5C; 

• ıŞ , 11" ~ ı:ı n ınn: :t1r. 

Son Saat 

SON HABERLER 
Biz-Yunan 

• 

lta(ya, ihtilafa 
ehemmiyet ver
mekte berdevam 

Atina, 4 - Ubeyde M. 
Venizeloe ile İtalya hariciye 
müateşarı M. Grendi arasında 
vuku bulan mlllikatta TUrk
Yunan meseleleri de mevzuu 
baso~muştur. M.Grandi, ltalya 
hükümetinin bu meseleleri bir 
alakai mahsusa ile takip ve 
mii;külahn izalesini arzu et
mekte olduğunu temin eyle
miştir. 

Avusturya da 
müsademe/er 

oluyor 
Viyana, 4 - Avusturyanın 

muhtelif yerlerinde komllnist
lerle milllyetpcrverler arasın

da kanlı had:seler olmuş, bir 
çok ethu tevkif edilmiştir. 

Venizelosun 
seyahati 

Atina, 4 - M. Venizelos 
Cenevrede ancak Uç glln ka
lacak, oradan merked Avrupa 
payıtahtlarına seyahat ede
cektir. Oradaki seyahati 15 
gün kadar sürecektir. 

•• 
soz 

Makdonalt, askerlere, 
sulh fikrinin telkinini 

tavsiye ediyor 

Mühim bir 

Londra, 4 (A. A.)- M. Makdonalt Cenevredeki ihzari sulh 
komisyonunda tahdidi teslihat meııeleıf hakkında irat ettiği 
bir nctukta sulhu uzun müddet muhafaza ihtimallerinden daha 
.kat kat kuvvetli olduğu fikrini zihinlere yerleştirmek ve mn
salemeti idame maksadına matuf herhangi bir beyelmilel 
itilafın laakal bir kıtayi askeriye veya bir zırhlı kadar kavi 
bir sulh zamanı teşkil ettiği kanaatını aııkeri mlltavlrlere telkin 
eylemek elzem ve zaruri olduğunu söylemiştir. 

Muır ve lngilierenln va:ıiyeileri 
Londra, 4 (A.A.) - Cenevrede vuku bulan dünkü beyanab 

sırasında M. Makdonald Mısıra teklif olunan itilafın, Mısır tara
fından mezkür hükumetin cemiyeti akvama kabulUnü talep 
edebilecek bir vaziyette bulunacağını söylemiştir. 

Mumaileyh, bunun üzerine Filistin kanşıklıklanna nakli ke
lam ederek Araplar ile Yahudiler arasındaki mücadelenin ırki 
esbaptan mütevellit mtlnaferetten ileri geldiği hakkındaki iddi
aları ret ve cerhettikten sonra bunun esbabını her vesile ile 
asayiş ve intizamı ihlale çalışan bir takım insanların kanşık fa
aliyetinde aramak lazım geleii;ni ve bu gibi k n nşiktn hareki
tın failleri her hangi mezhep ve dine mensup olurlarsa olsunlar 
lngiitere tarafından her halde cezalandırılacaklarını ilave eyle
mittir. 

~~~~--------------------~~~-

Bir gecede üç intihar 
3 aylıklar H'!st.alıö ndan bıkı .. P "" 

Ey/ulun on dar- kend nı asan 'adın oldu 
dünde verilmiye 

başlanacllk · 
Üç ııy!ık maaşların itasına 

ait lstihzarat ikmal edilmiştir. 
Önümüzdeki pazartesi giinü 

iubelerde yoklama muamelatı 
bitecek, eylülün 14 üncU cu
martesi günü de üç aylık 
maavların tevziine başlana
caktır. 

Verilecek maa11lar eylül, 
birinci ve ikinci teşrin maaş
larıdır. 

B"r ıttiham 
(1 ind sahifeden mabat] 

Bulgarista11ıa komşularının 
isrini takip etmiyerek müslü
man emlakinin tasfiyesine hala 
yana mıyarak Türk teklifle
rini nazarı dikkate almıyan 
gene Yogos!avyadır. 

Dığer taraftan Makedonya
dakl milslüman anasır, meza· 
lim knr •sında firar etmek
tedir. Bütun bunlar, elbette ki 
T rk-Sırp mUnasebatını ıslah 

edebllecek mahiyette 'eyler 
değildir. Bunun mes'ulü kim-
dir? Bu suale de batkalan 
cevap versinler. 

ft.'l!llllllll!llllllDıı• ıı .ıııııı ııımı ım~:nı:ıııııınrnıı:m:ım~ 

Ciazi Hz. 1 
Reisicumhur hazretleri 

dün akşam Sakarya motörü 
ile Boğaziçinde bir gezinti 
yapmışlar Ye saraya avdet 
buyurmuşlardır. 

..... ııımı11111•ıımııı.mıımı!11mı1111111111 

Aaliyede tatil bitiyor 
Adliyede bugiln tatilin son 

gtlnildür. Cumartesiden itiba
ren blltlln mahkemeler faali
yete geçecektir. 

Baro da açılacaktır. Avrupa 
seyahatine çıkan avukatların 

çoğu dönmüştür. 

fngiliz düşüyor 
IHin nl .. )HU hor ' ada 

« i 007 ıı loıı·ıı. la kapa
na ı iııulliz lir.ı ... ı hu sahalı 
« ıoo:ı » ı.:uru~a dü~ınüş
li.ir. 

Dün gce iki kadın ve bir erkek intihara teşebbüs etmişler, 
kadınlardan biri ölmüştür: 

1 - Bakırköyde Barutane caddeıı·nce Adile hanımın evinde 
hizmetçi 17 ya ında Hayriye, barutanede bekçi bulunan nışan
lısina verilmemesinden müteessir olmuş, dün gece saat yirmide 
tentürdiyot i~miştir. Biraz sonra başlıyan kızın feryaclır·a yu
karı katta oturan Adile hanım yetişmiş, Hayriyeyi ölümden 
kurtarmıştır. 

2 - Pangaltıda Kurtuluş 1tepesinde oturan kömürcü Koz
manın karısı 43 yaşında madam Arado, duçar olduğu sinir 
hastalığının tedavi edilememesinden müteessiren dün gece, ko
cası evde yokken tavandaki halkaya geçirdiği iple kendisini 
asmış, ölmüştür. 

3 - Samatyada Ermeni hastanesinde iki senedenberl teda
vi altında bulunmakta olan 22 yaşında Keskinli Davit, rahat
sızlığının geçmemeainden mütecss1ren ıllblime içmiısede kur
tarılmııtır. 

Of elciler ara
sında kavga 

Sirkeci istasyonuda mlişteri 
almak yilzllnden Pazarcık oteli 
kitibi Hllseyfn, kardeşi Etem, 
Süleyman, fsmail, Anadolu 
oteli katibi Ahmet braderi 
İzzet, Ali, Sameun oleli me
murlarından Ahmet Ali kavga 
etmişler, birbirlerin! sopalarla 
dövmüşlerdir. Kavga esnasında 
ıilah da atmış oldukları için 
bepai yakalanmıştır. 

Yeni kazalar 
1514 nunrnra'ı otomobil 

dün Tozkoparanda Rejina is
minde bir kıza çarpmıştır. 

Rejina muhtelif yerlerinden 
yaralanmış, hastaneye kaldırıl
mıştır. Şoför kaçmıştır. 

lf- Üsküdarda şoför Şükrü
nlln otomobili çartı boyunda 
nezafeti fenniye amelesinden 
Mehmet Kimile çarpmıştır, 

amele hafif ıurette yaralan-
mııtır. 

Canı öyle 
istemiş olllcak! 
Arabacılar kahyası çolak 

Hnyri dün gece Ayasofyada 
sarhoş olcluğu halde bilase
bep silah atmış, poliılere te
cavüz etmiş olduğundan ya
kalanmıştır. 

Bir aile meselesi 
Eyipte Gümüşsuyunda otu

ran Hacı ile Şefik ailevi bir 
sebepten kavga etmifler, Hacı 
bıçakla Şefiği üç yerinden 
yaralamıştır. 

Otomobil kurbanı 
Geçenlerde Ay asofyada, 

numarası ve şoförü öğrenilmi
yen bir otomobil tarafından 
çiğnenilen hüviyeti meçhul 
çocuk dün hastanede almüştür. 

Bu çocuğun hüvfyeti öğ
renilmiş, fakat henüz velisi 
bulunamamıttır. Çocuk, Kara
gilmrükte obıran bir kadının 
çocuğudur. ismi Muzafferdir. 

Şoförün · kim olduğunu an
lamak kabil olamamıştır. Za
bıta tahkikata devam etmek
tedir. 

~~~----------------~~~~ 
Radyo nede;: su§hı? 

Telsiz telefon şirketine ait 
olan kablo Edime kl!pı civa
rında bozulduğu için iki gfüı- , 
denberi radyo l.onııerleri ve
rilememektedır. Kablonun ta• 
mirine başlanılmıştır. Taın:
rat biter bitmez konserlel'e 
başlanacaktır. 

Ekspres gecikti 
Son yağan yağmurlarm yap

tıgı hasarat ylizlinden Sırbis
tanda bir tren kazası olmuş, 
ıki katar yekdiğuile müsa
d,.me cım'~, bu ) üzden dün 
şchrimi~e gelen d pres mut
adı dan «5 6 > s:ıa teahlıurla 
yasd o'abıl i~tir. 

Hariciyede 
• 

Yeniden ba%ı 
tayinler daha 

yapıldı 
Ankara, 4 (A.A) - 5500 

kurut maaılı tehbenderlikler 
mllfettifliğine Atina Pire bq
konsoloau Mllııif, Atina, Pire 
başkonsolosluğna Nevyor kbaı
konsolosu Mllnür Siireyya, Nev
york başkonsolosluğuna, kon
ıolosluk işleri mildllrü Basri, 
konsolosluk işleri müdürlüğü

ne Jskenderiye bqkonıolosu 
Refik, lskenderiye başkonso
losluğuna Cenevre konsolosu 
Kemalettin, Cenevre birinci 
aınıf başkonsolosluğuna birinci 
ıube müdtlrU Şevket Fuat, bi
rinci daire birinci şube mü
dllr!Uğllne Roma bqkatibi Sa
ip, Roma başkdtipliğine hususi 
kalem başkitibi Reşit, protokol 
umum müdürlüğü muavinliğine 
Baki! konsolosu Aptlllahat, BakU 
konsolosluğuna Peşte başka

tibi Nurullah, Pette başkatip
liğine Kahire başkatibi müs
teşar unvanını haiz Tahsin , 
Kahire başkitipliğine Varfova 
başkatibi Zeki Hakkı, Varşova 
başkatipliğine protokol umum 
müdürlüğü muavini Şefakati 
beylerin tayini icra kılınmıştır. 

Hintte .. 
Birçok yerler 
sular altında 

kaldı 
Londra, 4 (A.A.) - Kara

şiden Röyter ajansına bildi
ri!diğ :ne göre Haydarabat ha
valisindeki feyezanlar büyük 
tahribat ika eylemiştir. 

Alçak yerlerde sakin 
ahali buraları terk ve tahliye 
etmektedir. Nawahcbak mın
takasında bir çok klSy su al
tında kalmış ve müteaddit 
köylll!er suda bo~ulmuştur. 

Hırsızlık 
[ 1 inci sahifeden mabat ] 

Memurların bu paketi al
maktan imtina etmeleri üzeri
ne paket bir heyet marifetile 

açılmıt ve içinden çıkması 
laıımgelen «600» lira yerine 
bir tomar gazete kağıdı çık

mıştır. 

Posta müfettişleri ş=mdi bu 
" 600 » lirayı alıp yerine 

.. kağıtlan koyanlann kim ol
duklrnnı tahkik etmektedirler. 

Bu posta hırsızlığırunı Sivaıı 
ile İstanbul arasında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 

T ahklkatın neticesi ne olur
sa olsuu posta idaresi kaybo
lan 600 lirayı tazmin edecek
tir. 

Beynclmild göz hu
tahldan kontrcô 
Bugtlıı Amı.terdamda bey

nelmild gaz baıtalıldan kon
gresi lçtimaa bqhyaeakbr. Bu 
kongrede memleketimizi Cer
rahpaşa ha~tanesl göz müte
hasaııı Hakkı Hayrı, Tip fa
kültesinden Ziya ve Ankara 
nümune hı.tanesi etibbunı
dan Refik B.ler temsil ede
ceklerdir. 

Zeppelin seya
hatini biti1·di 

Fried ichshafen, 4 (A.A.) -
Graf Zeppelin balonu 1 u sa
bah saat ye iyi elli geçe bu
raya vasıl olmuştur. 

EyllU fi 

Biı-- spor 
• 

turnesı 
Beyofılu ve Hisar ld· 

man yurdu hu Pazar Blt
lıkcsir, Gönen, Edremit, 
Durhanlyc talnmlaı·ı ile 
futbol ve atletizm müsa
balrnları yapmak üzere 
blı• turııey~ t;ıkıll'aklır. 

Fen~r - Beykoz ma~ı 
Beykoduların daveti ile 

l<'nıw;·halıçc bu Cuma, 
Ueykol.lla, Boykoz takınn 
ile bir. maç ynııacaklır. 
Her lkl kulüıı arıısındnkl 
son maç « 2-2 )) bQralıc

rc bllıııl!jll. 

Deniz birincilikleri 
tielect•k hafla Cuma 

gunu, Hcbck koyunda, 
lstanhul deniz birincilik• 
!eri müsabakası icra odl· 
lcct•kllr. G<'çcıı d'-'ra tay
yaro ccııılyell tarafından 
yaıııl a ıı ıııüsnb, kalarda 
Hcykozhılarııı n 1 d ıkları 
neticeye hnlulırsa Gulata
saray. bıi del'a, ';ok old<{i 
bir hasım llo lrnr:ıılıı~ca.k 
dcnwklir. 

Gene o! .. 
Eyipli Halit yeni 
bir hlldiseden 
yllkalllndı! 

Meşhur Eyipli Halit hakkın
da yeni i>ir hadiseden dolayı 
tahkikat icrasına bqlanmıştır. 

Kendisinin Bayram soka
ğından geçen Nazmiye H. ın 
üzerine atılarak şişkince gö
rünen çantuını kapmağa te
şebbils ettiği iddia olunmal<
tadır. Eyüplü Halit yakalan
mış, adliyeye verilmiştir. 

Beşinci müstantiklik tahki
kat icra etmektedir. 

Kadıl(Ö)'de 
Riyaseticumhur 
orkestrasının 

dünkü konseri 
Riyaseticumhur ince saz ve 

orkestrası dün öğleden sonra 
ve gece saat onbire kadar 
Gazi hauetlerlnin emri ile 
Kadıköy halkına nefis bir 
musiki ziyafeti çekmiştir. Her 
biri birer san·at ustaılı olan 
musikitinaslarımızı, Kadıköy 
halkı, vect ile, büyük bir haz 
ile dinlemiştir. 

Ha.yat pahalılıi!ı 
raporundaki ha

ıjİyeler! 
Ticaret odası katibi umu

misi Cemal B. lktisat mecli
si Alisinin hayat pahalılığı hak
kındaki matbu raporuna yaz
dığı lıııtiyeler için fU beya
natta bulunmuştur: 

«- Bu kitap phsıma ait 
oiduğu için isted•ğim şekilde 
notlar kaydedebilirim. Bu not• 
far aruında «Allah, Allah», 
..F eallphanallahl» •Ne deriD 
göriit bal• gibi kelimeler de 
olabilir. 

Diier taraftan haber Yeril· 
dıtfııe rısre Ati iktılat mecliııi 
katibi lUllUllÜli NuraHalı Esat 
B.kitapta keedl hakkında yazı
lan «mealebls adam» kelime
sinden dolayı . Cemal bey 
hakkında ikarnei dava edece
ğini s&yfemiştir. 

Bu~ünkü hava: 
Kandilli rasatanesinden 

aluıınıştır: 

Dün azami hararet «27» 
derece, bu aabah «23» de
recedir. Bu gece rüzgar poy
raz hava ekseriyete açık ve 
yağmurııU~dur. 

• 



• 

6 Eyini 

~c~!~__. 
e val(it? 

Kendi kibritle
rimizi kulla .. 

na:>agız 
Okuyucularımızdan biri bize 

gönderdiği bir mektubta di
yor ki : 

« Bir hayli zaman evel bir 
kibrit şirketi teşekkill etmiş ; 
bir fabrika yapacaktı ; fakat 
yapamadı, işin içinden çıkh. 
Sonra bu kibrit meselesi baş
ka bir ıekle girdi ve gene · 
bu kibrit fabrikasının yapıl
dığı , yapılmak üzere olduğu , 
yapılacağı söylenip durmıya 
baılandı. 

Fakat ben görüyorum ki bir 
ıey olduğu, belki de olacağı 
yoktur. Yalnız muhakkak bir 
nokta var: Kibriti dünyanın 
her tarafından pahalıya sahn 
alıyoruz. Verdiğimiz fuzult pa
ra hükumetimb:in kasasına git
se canım yanmıyacak; fakat 
bu kibrit işinin kinnı ecne
bilere verip duruyoruz. 

Kibrit işi ile uğraşanlar 
memlekette kibrit yapmayı be
ceremedikten başka üstelik 
bir de mUkifat olarak çak
mak inhisannı aldılar, ve bu 
işi de o kadar fena idare 
ettiler ki hem ortada çakmak 
kalmadı, hem de dün bir 
liraya sahlan çakmaklar hüku
metimizin kasasına on para 
bile girmeden ikf liraya sahl
mağa baılandı; lütfeQ söyler 
misiniz bana memlekette 
kibrit ne vakit yapılacak ve 
bu ne vakit yoluna girecek? 

S. S.- Hatıramıza aldan
mıyorsak bu mesele ihtiliflı
dır. Elyevm, kibritler, inhisar 
!dares~ tarafından, taşradan 
ıthal edilmekte ve sahlmakta
dır. Şirketle olan ihtilif ise 
galiba devlet şurasındadır. ' 

lf 
Kaybettim 

Bir bohça içinde on beı li
r.alık eşyam ile pederim Hi
caz defterdarı esbakı İbrahim 
Şerafettin beyden muhassas 
maaş cüzdanımı ve iki adet 
berat ile mührümü ve nüfus 
tezkeremi çaldırdım. Hüküm
leri yoktur. 

Fatma Zehra 

• 
işçi kızlara lhtiyeç var 

Fanila makinelerinde çalıı
nııı ehliyetli iıçi kızlara ihU
yaç vardır. 

Çenberlltaşta Osman bey 
matbaası dahilinde, Türk tri
kotaj fabrikasına müracaatlan. .. • Çantamı kaybettim 

Pazartesi günü Tünelde çan
tamı kaybettim. içindeki (17) 
lira bulanın olsub. Nüfus ka
iıdımla şahadetnamem ve ~i
ğer evrakımı Çapada kız mu
allim mektebine yollarlarsa 
müteşekkir olurum. 

Beden terbiyesi kursundan 
mezun Zehra 

Gıdamız 
Bir teftiş ne ye
diklerımizi mey

dana cıkardı. , 
Ağustos ayı zarfında bir 

gıda teftişatı yapılmıştır. Ya
pılan bu teftiş neticesinde 
alınan 112 ekmek nümune
sinden 69 u iyi, 33 ü hamur, 
10 u çavdarlı çıkmıştır. 

40 un niimunesinden 1 i 
cinsinden fena, 12 si bozuk, 
4 ü yenemiyecek şekilde, 22 si 
muvafık zuhur etmi_ştfr. 10 
yağ aümunesinden 5 i mahtQt, 
Si saf çıkmışbr. (2065) ekme' 
müsadera edilmiıtir. 

BcykozdD 
elektrik 

Beykozda ishak ağa Ç~me
•İnin fazla suyunu istihlak et
mek mukabilinde elektrik 
tenvirab yapmak için Beykoz 
deri fabrikası ile bir mukave
le yapılmıftır. 

Semplon hattın
da yeni vagon

lar 
Paris He lstanbul arasında 

Semplon iımi altında iılemek
te olan sür' at katan üç bq 
ay evveline gelinceye kadar 
aade biriaci mevki yataklı va

gonlardan milrekkeptlı bfliha
ra bunlara ikinci aınıf yataklı 
vagonlar da ilave edildi. Bu 
vagonlar hep ikişer yataklı 

kompartimanlardan terekküp 

ediyordu. Şimdi haber aldığı

mıza göre kumpariya bu kom
partimanlann birinci sınıf o

lanlarını teker yataklı kabine 

haline ifrağ için teşebbüsata 
gfrifmf ıtfr. 

Mamafi bu tek yataklı kom
partimanlar Almanyada timdi
den kullanılmaktadır. 

Bir sokak 
Kaç defa açılır 

acaba? 
Bu suali bize karilerimizden 

biri soruyor ve diyor ki: Ev
veli yeni postanenin arkası, 

sonra da Sultanhamamı civan 

kanalizasyon yapılmak için altı 

ay kadar evel bir defa açıl

mıştı. Geçenlerde tekrar açıl
dı; bu havalinin bir kısmında 
ameliyat el'an devam etmek
tedir. 

Benim bildiğime göre sokak 
bir defa açılır, ·ameliyat bir 
defa yapılır. Binaenaleyh kor
kuyorum: Kanalizasyon ıirketi 

sakın pilinsız, geliıi güzel 
hareket etmekte olmasın. 

Siyaset oyunu 
Almanya Ye devletler 
Cümleler altında maksat 

nasıl okunur? ••• 
Büyiik ~uharebeden galıp 

çıkan devletler Uhide Almsn
yadan alacakları tazminatı na
aıl paylaıacaklarını ve el'an 
işgal altında bulundurduklan 
Alman topraklannı ne vakit 
ve nasıl tahliye edeceklerini 
kararlaştırdılar ve milli mec
lislerinin tasvibine arzNilmek 
Gzere bir mllkavele yaparak 
Jekdiieriacien aynldılar. 

Almanlardan alacakları pa
ra yanm asırdan haylı fazla 
bir müddet için her sene tak
riben iki milyar alhn markbr, 
senelik taksiti bizim bütçemi-
zin bet seneliğine muadildir. 
Bu para)'! nasıl taksim ede
ceklerine gelince; onu burada 
anlatmıya lüzum yok. Buna 
mukabil el'an işgal altında 
bulundurduk an Alman topra-

Son Saat 

VİNÇ ~ANI 
Bu delikanlı 

Merdane söz söyleme
Qi biliyordu 

- 3 - Muharriri ı M. Turhan 
Ôlilm veya zillet geliyor. Artık münakata bilyümilşttl. 

Bu kara bel&lan getirenlerin Erkeklerin ekseriyeti yakışıklı 
batına dökmek için, yurdumu- delikanlının aleyhinde ittifak 
m çığnetmemek için, çocukla- etmiş görünüyor ve her taraf-
nmızı muiklere saki yaptirma- tan kendisine hücum ediliyor-
mak için ne yapalım? du. Kadııalar, aakitti, fakat 

KaWPJann cevabı, müıterek mftıevvik bakışlarile Kutak 
bir nida gibi yükseldi: beyi teşçi etmekten haU kal-

- Dövüşelim. Erkek kurt mıyorlardı. Zaten Kutak bey 
· kadar diıf kurt ta boğuşur. de, yaşından umulmuyan bir 

Hepimiz yurt için çarpışınz. metanetle ve heyecanlı bir 
Yay yapmıya kiriı bulamazsak talikatle biltiln muhasımlanna 
saçımızı keseriz. SilAhsız kalır- mukabele ediyor ve hepsini 
sak bmaklanmızı kullanırız. Rus taraftarlığıle ittiham edip 

Sevinç H. mahzunane gülüm- sanıyor, sarartıyordu. 
sedi: Delikanlının merdane söz-

- Siıe yurt için ölür mü
sünüz, diye sormadım. Ölme
mek Jçm ne yapalım, dedim. Biz 
ölelim, fal,cat yurdu yaşatmak 
için ölelim. Halbuki ölUmümüz 
yurdun da ölümü olacak. İşte 
ben bunu istemiyorum. Kabil 
ise bir çare bulalım, diyorum. 

Beylerden biri, Jki - üç ök
silrdükten sonra! 

- Atalar sözüne uymak 
gerek! - dedi - iğilen baıı 
kılıç kesmez, demişler. Kinaz 
Yuvanla uyuşmak mtinasip 
olur. 

Genç, çok genç bir bey 
atıldı: 

- Şeyh Ali de Moskovada 
ayni sözü ıöyliyor. [1] 

İyvanla uyuşmayı münasip 
gören bey, bu cevap üzerine 
başım çevirdi, henüz yirmi 
yaşlannda görUngn genci miia
tehziyane aüzdil. 

- Şeyh Ali de öyle söyli
yoraa yurdunu seviyor demek
tir. Senin ağzın henüz süt ko
kuyer. Biraz bUyü de lafa 
öyle karış! 

- Atalann ırzını düşünme
yip te yalan yanlış sözlerini 
ileri silrenlerin ağzı acaba ne 
kokuyur? 

Prenses, hararetlenmiş olan 
delikanlıya müşfik bir nazar 
ath ve müteakıben sert bir 
çehre takındı: 

- Kuıak bey - dedi - ken
dine gel! Burası Altınkubbe
dir. 

Delikanlı, derin bir reverans 
yaparak cevap verdi: 

- Ben kulun da öyle bili
yordum. Fakat içimizde Mos
kovalı gibi dlifünenler var! 

Deminki bey, müstehziyane 
tavnnı muhafaza ederek : 

- Moıkovayı sevenler-dedi
her yerde Moskovalı görmek 
ister. Kuşak beyin fikri ne iıe 
zikri de o. 

[1] Şeyh Ali, o sırada Moı
kovaya iltica eden bir Kazan 
prensidir. Rusları, kendi va
tanı aleyhine tahris ve tahrik 
ile meşgul idi. 

ğını derhal ve tamamen tabliye 
etmiyeceklerini söylemekte 
fayda vardır. Bu toprağın bir 
parca.ı birkaç ay sonra, mü
him kısmı ise gelecek sene 
sonlarına doğru tahliye edile
cektir. 

Fakat Almanların bu günil 
görmeden evel daha bir çok 
mDtklllit ile kaJ'fılapcaklannı 
söylersek yanılmış olmayız. 
Filhakika bir Franaız gazetesi 
diyor ki: 

« Siyasi bir vesikaya imzayı 
basmak, tahliyeyi hemen yap
mak demek değildir, Fransa
nın Ren arazisinde "50,, bin 
askeı·i vardır. Bu askeri za
manından evel geri alınca ef
rat için kıfla, zabitan için de 
meaken bulmak lizımdır ki 
kolay değildir. Bundan başka 

lerine, hamiyet:kar evzaına hay
ran olmuş gibi uzun bir zaman 
milnakaşaya müdahale etmi
yen prenses, sükütunun sui 
tefsire bais olabileceğini, ni
hayet, hatırladı. Hazin, fakat 
milessir bir sesle: 

- Beyleri -dedi- kendimi 
kardaşlar arasında değil, iki 
fırka düşman ortasında görü
yorum. Yaptığınız ayıp değil 
mi? Ben sizden yurt için der
man diledim. Siz birbirinizle 
dalatmıya girdiniz. 

«Eğilen başı kılıç kesmez» 
diyen adam: 

- Kabahat - dedi - Kuşak 
beyde. Bizi kıp kızıl moskof 
yapıp çıkanyor. Şüphe yok ki 
sizden, sizin huzurunuzda bu
lunmaktan cüret alıyor. Bu 
sözleri dışanda söylese, dilini 
keser eline verirdik. • 
Kuşak bey gene susmadı : 
- Siz de pek iyi biliyorsu

nuz ki ulu beygtimün yiizü 
suyu hllrmetine sizi boşlıyo

rum. Bat baıa kalsaydık çok
tan baısız kalırdınız. 

Prenses, azarladı : 
- Kuşak 1 Susunuz ve ben 

eaıretmedikçe bir kelime söy
lemeyiniz. Çünkü kan coşkun
luğule bana bile hürmeti 

• unutuyorsunuz. 
Ve sonra öbürlerine tevec

cühle: 
- Rica ederim -dedi- siz de 

susun. Müzakeremize ağız ta
dile devam edelim. iptida siz 
söyleyin Mamuk beyi fikriniz 
nedir? 

Mamuk 8. miltehevvir de
likanlı ile ahşan adamdı. Pren
sesin doğrudan doğruya ken
disinden rey sorması üzerine 
deminki fikrini tekrarladı: 

- Bükülemiyen el öpülür, 
Yuvanla uyuşmalıyız. Babaları-
mız Moskovaya kadar gidip 
ne yaptılar? Kinazlarla uyu
şup dönmediler mi? 

Yuvan da Kazana kadar ge
lirse uyuşuruz, geri döner. 
T qımızı, toprağımızı, evimizi, 
barkımızı, sırtlayıp Moskovaya 
götürmez yn. Kazan gene ye-

ve tahliyeclen evel Ren şiinen
dif erlerinin gayri askeri hale 
ifrağı gibi bazı hususab 
dütünmek lazımdır, aksi 
takdirde memleket aktedilen 
mukaveleleri tesdik etmiye
cektir. » 

Bu cilmlelerin açık lisana 
tercemesini lngilizlere bıraka
lım: Onlar diyorlar ki: 

«Fransa atiden korkmakta, 
her ihtimale kartı bütün hu
dutta yeni istihkam manzume
leri yapmaktadır, bu ameliyat 
ıse henüz bitmemiştir, bitin-
ceye kadar Frans, Alman top
rağında kalmak, çekilmeden 

v l de bu topraklann bütün 
demir yollarını daimi surette 
mürakabesi albnda tutmak 
için b: r :ı re bulmak irzuaun-

Hav~ıle eı~ 
Hangi yerlerin 

geldi, hangilerin 
gelmedi? 

Bu aydan itibaren tatbikına 
başlanan Barem kanunu mn
nasebetile bazı devairin maaı
lan gecikmiştir. Dilne kadar 
kadrolan ve tediye emirleri 
gelen daireler şunlardır : 
· Maliye, Adliye, Jandarma, 

Milli mildafaa, lmalib harbiye 
ve Posta telgraf, Tıbbi adlt 
ve Ticareti bahriyenin de 
tediye emirleri gelmiş, fakat 
kadrolatı gelmemlıtir. 

Diğer taraftan Dahiliye, 
Maatlf ,Jandarma imalathanesi, 
nafıa, iskln, emniyeti umu
miye, rilsumat, kiltüphaneler, 
sıhhiye, iktisat ve tapu daire
lerinin ne tediye ve ne de 
kadrolarr gelmemiştir. 

Bu dairelerin kadro ve te
diye emirlerinin bugünlerde 
gelmesi muhtemeldir. 

Havadan gelen 
hirsızların 

marifeti 
Detroit , 4 ( Hususi) - Los 

Anjelos istikametinden geldiği 

zannolunan bir tayyare, meı

hur zengin Heçinsonun evi 
üzerinde birkaç devir yapmlf, 
bu sırada, bir şahsın, havada 
bazı resimler aldığı görill111lif-
tilr. Üç gün sonra M. Heçin

sonun evi gece yarısı soyol

muş, bu arada, bar.ı komtular 
bir tayyare motörü sesi duy

muılardır. Hırsızlığın, hav,adan 
yapıldığı bu suretle teeyyüt 

etmiştir. Haydutlar benli% 

yakalanamamışlardır. 

Umumhonedc 
bir hadise 

Adananın zf raat mektebi 

makinisti Sivaslı SUleyman , 
Kör Zebranın umumhanesin

deki Kezibanı tabanca ile 
vurduktan sonra bir kurşun da 
kendi göğsüne sıkarak ağır 
surette yaralanmış ve hasta
neye kaldınlmışhr. 

rinde ~alir. Fakat çarpışmıya 
kalkışırsak işimiz yaman olur. 
Herifler külilmilzü havaya 
savururlar. Yok yere ölmek
tense bir yolunu bulup uyuş
malıyız. 

Prenses, diğer bir beye hi
tap etti: 

- Sen söyle Uluğ bey? 
- Mamuk doiru söyliyor. 

U)'Ufmalı. 
- Sen ne dersin Şaban? 
- Ben aslana gem takıl-

maz, efendi köle olmaz de
rim. · Ya hür yaşamalı, ya 
mertçe ölmeli. 

- Bir yardım aramıyalım 

mı? 
(Bitmedi) 

dadır. 
lşte, Fransız gazetesinin 

yazısı açık lisana terceme edil
diği takdirde bu manayı ifade 
eder, görülüyor ki Almanlar, 
mtitarekeden itibaren oııbir se
ne geçmiı olmasına rağmen bu 
kadar tazminat verme>? göze 
aldıktan sonra da henüz dert
lerinin sonuna gelmiş değiller
dir. Bu vaziyet karşısında tim
di bütlln temennileti kendile
rine kaybettikleri milli ruhu 
iade edebilecek bir Gazi veya 
MüsoUni bulmaktır, acaba is
tediklerini hakikaten bulabile
cekler mi? Biz şimdilik ufukta 
böyle birşey görmoyuruzl 

Takdir mi, haset mil 
Fransız - Alman münaseba

tmdan baha ederken Tan ga-
zetesinde ~rdOftlmtlz bir ma-

Sahife 3 

:a ten 
bı an adamf 

ismi gayet ıyiye çıkmış bi
risim tamrdun. /Ju, benim 
çocukluk ve mektep arkada-
~ımdı ve cidden çok iyi 
~ 

adamdı. Nerede, ne zaman 
bu adamm ismi geçse sadB 
f yiliğinden /Ja/ısedilirdi. ÔyltJ 
ki. lm zavallı kendlrıl famyan 
yuzlerce, binlerce i11san a~a
sında ilıiliği n, dojjrulugım 
canlt ve ·iki ayaklı biı· tim
sali sayılırdı. 

Lc1kill im Jwl bir sene eve
lirıe kadar boyle idi. Bizim 
iyilik, dojjruluk limsall es~i 
arkadnş nedense bır . senedır 
meslek ve meşrebim lebdıl 
elmiş. kırk senellk iyi ye çıkan 
ismini Mrçok fenalıklarla lt1-
kelemi1, iyiler kadrosundan 
Jıarice çıkmıştır. Artık herkeı 
kendisine adi adam, fena a
dam, kırkmdan sonra azan 
adam dıyor, sonradan yap
mıya başladığı f enal1kları sa-
ya saya bitiremiyorlardı. 

Ben' bu kulaktan dolma 
değf şikllğe pek inanmamakl~ 
beraber meseleyi merak edı
yor, bu dedikodu~arm ~eden 
ve nereden çıklıgmz . ogren• 
mek istiyordum ... Nıhayet iş 
anlaşıldı. Meğer bizinı._. eski 
iyi adam, iyiliğin, dogrulu-
ğım canlı ve ik! ayaklı tim
sali sayılan eskıa.rkadaş, ha
kikaten bir senedır fena adam 
olmuşmuş ... /Junu bana ken
disi bizzat itiraf etti. 

- Yalıu, senin için bir 
senedir fena adam olmuş di-
. yorlar, ne dersin? 

Sualime karşı: 
- Evet - dedi - öyle ol

dwn. Ama diyecelcsin ki 1:'rk 
yıllık Ktmi olur mu yaknt? zi) 

OlJle bir oluyormuş i a 
zım:. işte mostrası karşında 
doru yor. 

Saşırdun ve sordum: 
~ Peki, buna sebep? 
_ Çünkü iyi adamlıktan 

bıktım. Monşer, ben otuz bu 
k dar senedir iyi adamdım. 
O~uz bu kadar sene bu, dile 
kolay. Senin hiç otuz bu ka· 
dar sene fasıla sız, pıiruzsüı 
hiç iyi adam olarak yaşadı-
ğm Y.ar mı? B!lsen bu ne 
gıiç bır meseledırl .. 

]yi adamlık yıiılinden bu
ilirı im mt1ddel zarfında çek
tiğimi bir ben, bir de ~lla
hİm bilir. iyi adamlık yuzt1n-
de11 baslırıldığım, 11ıaı!ta:~arı, 
yuttuğum k1Uler1, duştu~u~ 
tonga/arı, çektiğin~ çilelerı r"::. 
sayacak olsam czltlerle 
man olur. Bu duny~da iyi 
adam demek. cemiyetın dam-
galı bir enayisi demektir. 
, Ben bu enayiliği otıız bu 
kadar sene alnımda 11e sır
tımda taşıya taşıya artık.!?
şıyama: bir bale geldıgı~. 
için, geçen seneden i~bar:_ 
kendi Jmsmi rızamla ıyi Nı 
damllktan istifa etfim. e 
yapayım. ben de artık ıaşzl 
yacak hal kalmadığı ayn 
yıikıi bira:: da Al/ahın başka 
sevgili kulları taşısm/ ...... . 

Üu sabık iyi. lrilıık fen~ 
adar11 daha çok söyl~ye~ektı. 
fakat soz u:arsa belkı._ Jeı;:
lığı bana da bulaşır dıye . .
kırdısmı yarı yerde kestırıp 
11zaklaştu11! 

Körolla 

. hülisa kalenin muhtevıyabnı 
etmekten de kendimizi ala1111-
yacağız Tan gazetesi bu ma
kalesinde zeplin balonun~ 

b w devriilem seyahatim yap gı 
takdirler ile yadettikten son-
ra diyor ki: 

«Zeplinden, Bremen vapll"' 
rundan, Erzaç-Priiasen zıhlısın
dan, ve nihayet Dortıiye tayya• 

·ti af etmek reainden ıonra 1 r .. . 
lazım gelir kf Alman sanayıının 
cihanşümul propaganda vası
taları eksik değildir. Eğer 
Alman sanayiinin mesifsi bli
yiik fen muadelelerinfn hallfne 
masruf kalırsa F ranaa bu aa· 
nayiden takdirini esirgemez» 

T anm latfen baht buyur
duğu bu iltifata AlmanyaDID 
OsteHk bir de tetekktlr etme
si Jdzım ~ .YiJ midir, deninis? 
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Yağmurun cllve!l .•• - Bu ne kepazelik. Ağacm arkasında seni Nevzulla 6püşıirl<en gördüm. 

Ya meydanda 6püşeydim de Iıerkes mi göreydi? 

U st kat kiracılar 
- Ah azizim ah ... Dütiln 

bir kere.. Bütün bir ay ken
dime ıöyle rahat edebileceğim 
bir oda aradım ve nihayet 
buldum. Fakat oda da daha 
on beş gün kalmadan çıkmak 
ve baıka bir yer aramak 
mecbnriyetindeyim. 

- Neden? 
- Biliyorsnn ki bir guete-

de geceleri çalışının, akşamdan 
sabaha kadar matbaada uğ
raşır ve ancak sabahları oda
ma gelir ve akşama kadar 
uyurum. Bu odayı tuttuğum 

ilk 1abah erkenden geldim, 
soyundum ve yattım. Bir az 
sonra bir patırdı ile uyandım. 
Sanki tavan başıma yıkılıyor
du. Üstündeki odada oturan 
kiracılann bet mi, altı mı, 

on mu, dikiş makineleri gır, 

gır tepemde İflemeğe bqladı 
ve akşama kadar sürdü. Bu 
gürültnde uyuyabilirsen uyu! 

O ııün, ertesi gün, hergün 
bu böyle idi. Kendi kendime 
dedim ki: «madem bunlar bana 
jtindllz uykusunu haram edi
yorlar, ben de onlara gece 
uykularını haram ederim.» 

Tanıdıklardan topt.n çıılu 
...t .. tan biri Yar, Ona fit· 
tim 8q OD g6n f~ çal..- A• 

•tlerinden on iki tue aldım, 
odama ııeldim. Her birini ayn 
•yn nı birer ıut fıwla 

- Ziyafetin gılzel oldu mu? 

ile kurduktan ıonra dflllll 
ilstü odami kilitleyip matbaaya 
geldim. İçimden bütün ııece 
sabaha kadar çalacak olan 
saatleri düıünüyor, üstümdeki 
kiracılara oynadığım bu oyun
dan ıeviniyordum. 

Sabahleyin odama geldim. 
Ben şikayet beklerken kimse 
sesini çıkarmadı ve akşama 

kadar tepemde gene makine 
gürültüsü işledi. 

Ertesi günü saatçi ahbabı
ma gittim. On iki çalar aaat 
daha aldım. 

Şimdi saatler yirmi dört 
olmuştur. Her birini bu sefer 
yarımşar saat fasıla ile kur
dum ve kapımı kilitleyip git
tim. Bu defa muhakkak şika
yetçi gelecekti. 

Halbuki ertesi sabah gene 
ııldınt eden olmadı. 

Kapıcıya gittim: 
- Ben dedim saatçiyim. 

Odamda aaatler var, Bunla
rın bir kısmı belki gece 
vakti çalar, üst kattakileri 
rahatsız eder. Odam da 
kapalı olduğu için sustura

mazlar. Acaba yukardakiler 
geceleri rahatsız oluyorlar mi 
lutfen ıorarmısınız? 

- Merak etmeyin.. dedi. 
Onlar terzidirler. G&ndilzleri 
çahprl..-, geceleri baıka yere 
gidip :r•t.rlar. 

Burad• kalmazlar ki rıthatm: 
olaunlar. 

- Enf a oldu. Kocam mdı ve ben t~ 

imiş? Nicin 
J 

- Artık çakmak kullanmı-
yonım. 

- Neden? 
- Doktor menetti. 
- Parmağının yara olma

ması için mi? 

- Hayır. Sigara içmiyeyim 
diye. 

Hepsi sarhoştu! 
Yüzbaşı, neferini bir gün 

operete göndermişti. 
Ertesi günü sordu: 
- Oyun güzel mi idi. 
- Ne gezer efendim. O-

yuncuların hepsi de sarhoştu
lar. Bağırıp çağırdılar, zıpla
dılar. Belki ayılırlar diye bek
ledimı,<" de ayılmadılar. 

Ne okuyorsunuz? 
Öyle meraklı bir kitap ki.. insanın sarlarım dim dik 

ediyor. 
- Aman öyle ise okuduktan sonra bana verini 

- Slu izdivaç teklif ediyorum. Reddediyorsıın1ı2. 
- Tabii. Evlenirsek başka bir metrea tııtacaksınız. BaıJw. 

ı/a. culeninzl • ./}en nıelre.~iniz kalayım daha iyi. 

. -

-

Cok kibarsınız! 
- Siz bakıkaten çok kJbar 

lııir utsınız. 

- Neden anladınız. 
- Bir az eve) dans eder-

' 

ken şu hanımın ellııise9İnİ ka
zara yırttım. Her kes gllldli. 
ciddiyetini muhafaza eden yal
nız siz oldunuz. 

- Tabii. Çünkü o kadın 
karımdı. Elbiaesini yapbrsıak 
için de tam 240 lira verdim. 
Nasıl gülerdim? 

Suadiyede ... 
Evini Ruslara yazlık kiraya 

veren Ziya bey, kiracısını 1 ka
rısı 25 Iik madam Veraya ila
m aşk ediyor. 

Madam Vera - Ziya bey, 
lııeai hakikaten çok seviyor 
musunuz? 

- Sevmek laf mı! Si~.in 

için çıldırıyoru:ıı!.. Ölllnciye 
kadar sizi böyle çıldırasıya 

seveceğim! 

- Okadan çok azizim! 
Pek çok! 

- Niçin? .. 
- Akşam saat sekize ka-

dar sevmenize müsaade ede
rim? . 

- Acaipl Saat sekize ka
dar da ne oluyor? 

- Kocam ıekizi on ııeçe 

trenile avdet edecek .. 

1 

Rı1zgarm çapkrnlıiJı, 

Nezihenin 
cevabı/ 

Leman hanım kızı Neziheyi 
çok ıeverdi. Fakat Nezihe 
çok yaramazdı. Bir ,Un: 

- Kızım, dedi, eier bir 
daha yaramazlık edenen sonra 
başka türlü bir ceza yapa• 
cağım. 

- Ne yapacaksın? 
- Seni aldığım yere götü-

receğim ve senin yerine uslu 
bir çocuk alacağım. 

Nezihe güldü: 
- Ama yaptın annal dedi. 

Beni sana satmış olan adam 
o kadar akılsız mı ki yaramu 
çocuğu alam da yerine sana 
uslu çocuk versin! 

D h . . I 
d d ıyıylt ... , 

Raşit bey pek afır basta. 
Yeğeni ve yegane variıi Arif 
bey kapıda duran hizmetçiyeı 

- Mutlaka kendiaini ger
meliyim. Anladın mı? 

- Kabil değif efendim. 
Doktor menetdi. en ufak bir 
llzüntn derhal 6lilm0ail İlltac 
ederi 

- Dab• iyi ya 1 Dab. iJ1 
y•I ... 

- O kadar uğr<Jllun elde edemedim. 
- O, karısından ayrılmaz. 
- Deıene ki klbrfl gibi yalnız kendl kuiwunda yanı 
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s·esli filimlerin 
kopardığ fırhna 

• 
Ivan 

patinaj 
Mujokin. 
meraklısı 

Sidııey Çaplin ve ÇarU Çaplin 

.. 

Seıli filimlerin sinemacılık 
ileJDinde kopardığı fırtına 
hali deyam ediyor. Mü

nakaplaniı ardı arası bir tür
lü kesilmetli. Bir gün italya
dan büyük bir muharrir se.-

Haydutlar .. 
Fransada bir fre
ni basanlar ya
kalanamadı 

F ransanın İtalya hudud~
dan kalkan bir treııin yolda 
uğradığı arıı.a hasebile dur
:nuya mecbur kaldığı bir sıra
da iki, belki de daha fazla 
haydudun furgona girerek şef 
dö treni bağladıktan sonra 
maliye nezaretine ait para 
torbalarını boşaltarak savuş
tuklarını yazmıştık. Aradan 
geçen müdda: .zarfında ~apılan 
talıkika~ bu küstahane taar
ruzun faille.rini meydana çı
karmıya heııü.z kafi gelme.
IDİftir. 

Y apdan tahkikattan an!a
tıldığına. göre. anza esnasında 
katar « Pontvo » istasyonunun 
100 metre berisinde durmuştu 
ve bu hadiseden bir kaç da
kika aoara da hu istasyondan 
yeluiiierini takiben iki katar 
dalıa ıe.çmi.şti 'Ve bu iki katar 
da itam Iambalai.ı söıwaüş 
g&-dilkleri ~ia istuyolMla ya
nmpr dakika durmuşlard&.. 

Hayduttana ilk kararda 
taarruzu yapbktan sonra bu 
fınattan iatifade ederetr mb
dan gelen trenlere atladıfrlan 
tahmin edim•ktedir. Mamafi 
bu bir tahminden ibarettir, 
filhakika haydutlarm. baıka 
arkadaşlara da malik olmaları 
ve bunlar:ın otomobil ile ge
lerek iti yapanları alıp götür
müş olmalan da pek rnüm-

~lindür, faka.t diğer taraftan 
ıstasyona bitişik bir -'- li 
ahib• ..ı_ "ll.C D 

8 l Qe tam bu Sll'.ada mü-

essesenin ~n iki ~
nia geçtiğiai göcd~ s&,. 
lemektedir .. 

Her ac olursa lısun ııa, ... 
d..t!ar~ katarıOJ ne ~ii
ğiinc vakıf ol ki.arı~ CD 

nihytt e hu taa ruzu iMJ:.. 
mam ile hnzırladıklanna şüp
he y kt . F abt buna rağ, 
men maliye nezaretinin sao
dıklannd'a mühim bir para 
hul'amamıJlardlr. 

Ta~ uğrıyan. furgon 
mimkiıa iae er izleı:i bulun
mak tıze.re mOlıOrlU' olarak 
Pariae ~nd'erilmi9tir. 

sini yübdtiyor~ ertesi gün 
Almanyadan tanınmış bir ak-
tör balıse karışıyor. derken 
bunlan Amen"l:alı bir vazn 
sahnenin ve bir ingilu sinema 
münekkidinin mutalaalan ta-

_ ŞW'ULuı bundan _ 

mpul 
Şimdi tam 

yaşF.nda 

elli 

Amerikanın, hayır yalnız 
Amerikanın değil fakat bütün 
dünyanın, büyük muhterii Edi
son elektiriğın mpulünü (879) 
senesinin teşri • veı ayında ih
tira etmişti demek ki birkaç ay 
sonra aradan tam yarım asır 
geçmiş olac kl 

Amerikalılın" bu mes'ut yıl 
dönümünü hiiyük merasim ile 
tes'ıt etmcğe lıazırlanmakta
dırlar. 

Dayak 
Cennete götürür 

Alman gazeteleri Rusyada 
dayak uıasının elan laıllmaa
dığmı söylüyorlar ve. Volg& 
eyaletimde kendilerine kö.tek 
cezası verilen elli kişinin has
taneye, içlerinden ye~isinin de 
toprağa düştüğünü anlatıyor
lar. Bu s!ffırlan okurken ma
halle mektebinin ihtiyar boca
ımaıı bir gün : 

- Dayak cennetten çık
mışbr? Dediğini hatırladım; 
vakıa bu iddiaya elin inanmış 
değı1im amma dayağın cenne
te « ve ya._ cehenneme» götür
düj'ünü görüyorum! 

Para 
nasıl kazanılır? 

Avrupa gazeteleri banyo Ye 
ya eğlence şehirlerinin müıte.ri 
celbetmck için n&Sll çalışmak
ta Ol mıı göstermek üzere 
bir istatmik: nefrediyor -
lar: Bu istat!Stike göre 
« ·ı • şehri bu sene ni
sandan ağustos sonuna kad-.r 
iki atletizun. sekiz denix, dört 
toPt bef otomobil yan'ı iki gü
z · lllÜSabakasr tertip etmiş, 
ta · • Yaka ar münasebeti ile 
de ört d a bayram yapmıştı .. 
B...lan da Amerikada 
yapılmış; oWı bünya g&eltik 
müsabakasının galiplerini oraya 
top' ış , 

Eczacıları yar -
nki konfrelcri 
Yarinki cuma gijnfi Ecz.a

lar c.emi~ti Bc~eğlu Halle 
FırkHmda. seu..likkoa~ 
yapea=elr v• ırcai beıcti idıa
•eyi intihap edec:ekferdir. 

Jl l·İ11cıkaşalar 
/ı(ı/a de 'a11ı 

edı) ·or 
Şar!onun k&rdqi de 

fi a·ni 
ıöy cdi 

kip ediyor. Şarlomın kardeşi 
S · dney Çaplin bu hususta en 
son söz söylej e 'erden biridlt. 
Bu san• ~ biz liyıkile tam-

yız. Şarloyu yetiştirmek 
suretile. sinemaya en kuvvetli 
uzvunu kazan ıran Sidney 
Çaplin .Avrupa ve Amerikada 
çek meşkur bir şahsiyettir~ 

•Dayli Ekspres• gazetesine 
yazdığı bir mdale ile. sesli 
filiDılcr, hakkındaki .tiişünce-

aini inh en.ittir. Sidııey Çap
lin yamında Şarlo ıibi sesli 
filimlerin aleyhinde olduğunu 
ve hiç lair UIDaJl sesli bir fi
lim yapmıyacağmı bildirmek-

bü- ~~~~~~ 

J'Ük { e 11zaruf 
alaörü 

Almanyadnn sonra 
yine Franıaya mı 

dönecek? 
aruf Rus aktörii han 

joküı F ransada epi 

luan 8-lujokin son goprzgc 
ret kazanan sinema yıldızı 
Brigitte Helm ile IKrfitte 
« Manoo Lesko • filimini yap
maktadır. San'atkir bundan 
sonra bir lrardde dalıa Jllpe
cak, bunu müteakip makaw
lesi aibayet bulacakbr. 

• JdanonllJm • Jilinıfn'* 
lvan Mmjıl M Wlha"• -z........ ,..... . .• 
__ _. _ ___._ ............ 
wua~ a-h, 
manlaım .... blWm «&I 
te A..,.._ • ..... pdla 

9 .... ....- h.lr 
ıu•-- ~ •-- ... 

bir zaman çalışarak «Es· 
rarcngiz. hane » ve saire gibi 
l.üyük rağbet kazanan filim
lerini yapbktan sonra Ameri
ka.ya 2itti . Orada da bir 
müddet llaldı ve nihayet tck
ru Avnıpaya döndii. Balhlde 
yc.rlqtt Son posta ile gelen -
Fraıwı gazatelerine göre 
lnn Mujokin Alman payı
tahtmtlaki mukavdesi mı.ayet 
bulur IMılmaz, yine Fransaya 
gdec.ek ve çok se elifi P~ 
ten artık lüç ayrılmıyacakbr. 
lnıı Mujokin dyevm Berliade 
.Alınanlann ıon 2amanlarda 

Verilen mal6mata aanna milli ta ı Ani•· • ! tedw. Şarlo ge; Yea~~i; biqö~ Şehn;;.i;d~ Mant tüneli 

;şar[o ve Kamllta ı-ıorn 

Şarlo (Çarli Çaplin} hususi laayabDdaki qk macuaları ile 
Amen"'ka ve Avrupada sık sık dedikodu mevzuu olur. 
Bu maceralarm daha doğrusu btr decfikodw:arm en 

sommcusu Almanyah sinema yıldızı Kamilla Horn ile (Çarli 

Çaplin) arasındaki miinaseMfin ıeklinden ilham ahnaldad ... 
KamilJa Horn elyevm Amerikadadır. İleri sirilen iddialara 
inanmak lamngelirse stiidyolar haricindeki bfitiin valôtleıiai 

Şarlonuu yanında, onunla birlikte getinnekted"'ır. Hatta şu gör

düğüoiiz resim bile. be iddialan delil olarak güsterilaıdteclir. 

Kağıttan filim 
lnQilizlcr ainclD4cılık &leminde yeni 
inkilaplaro sebep olacak bir kqiftc 

mi bulundular? 

Son posta ile gelen FraDSU sinema gazeteleri çok taY
dikkat bir haberi ihtiva etmektedirler. Verilen malü
mata 11anren lngitizlcr kağıttan filim yapmak çaresini 

keşfetmişlerdir. Fakat bu hususta son derece ketum davra11mak-
tadırlar. Alakadarların ifadelerine göre bu haber tahakkuk 

etti~ takdirde sinema aleminde yeni · r olacak. ha 
şeyden evel filimlerin çok daha uaıza malecHrmesi imkirn 
husul bulacaktır. 

Harp maktulla
rı ve bir secme , 

Yaz kış tayyare 

seferleri 

Bu fi ·r suya 
Çek ma ı mev- ,,, , J 

t _J .,, •1, duşfl1, zıra n-cu aegı. ku 
Bugün herkesin bildiği bir gi/iz/er kotı [YOl 

hakikattir ki, çok ba!lah ve Manş dtbnlzfnfo allıedao 
nefsi İııgilt-crede bile nadir bir tünel açarak logflte-
olduğu için şehrimize bıgi iz r<•l I ka..-d yolu Ue Fran• 
mensucatı gelmez, tesadüfen s,• la btt(j la ıu.a k lt;ln belki 
gelen hakiki İngı1iz mallarmm yirmi seneden beri bes-
mikt.an ise, istatistiklerle sa- ft .. nm<•klt., olan tasavvu-
bittir; yüzde ildyi geçmez. run :son zamanlartla kuv• 
Binae.aale} h İstanbulda aab- n• ten nre ç ıkacal)ı rah• 
lan ecnebi mensucatın yü:ıde nıln t•l1ili~ ordu. f'llbaklka 
doksan .ekizi Çek malıdır, f nglltcredc şimdi iktidar 
fakat Çek değil. lngili7. ni!aı mcvklindc bulunan ame
albada satılız. ft• fırk:ısı intihap mücad& 

Dün arkadaşlarımızda biri- leleı•l esDasllldR, mlUI 
ıi hoş bir •aktiade bir kanaat m uda faa kowıt~oln de 
ediamek maksadı ile Mahmut- tusvlbiue lkllraD etmek 
papdao bathJuak ta Beyoğ- şarUh•, bu tünel açma 
luna kadar bitin lm-1119 işini de programına ltilal 
mağazalanm dolaşmış, her etwl'}, mlllf müdafaa ko
ghdiği yere •B.lfi Cek.,. ku- nıllcsl henüz kararını ver, 
map i.tedijıilli-,temŞ, fakat ml~ deölldlr, fükat ekse
her mağazadıua da «orada rl} a do4ru haber alar bir 
Çek bmafı bak •dığı, yal- f nglUz gazetesi bu Juu•a-
aız: iipiz "-•fi •bdlis• ce- rm aleyhte teeelll edeee-
vaı-. .t. ıtır. tini söylemektedir. 

U..afi timdi J,ir IHııdık halde Manam iıltmdaıı bir 
tüccann llllılatbi- gire &ü11el açmak. ar.tulan au• 
h .. py....- t..piz bmaşı ya düşmüş demektir· 
bulamadsğım, kndi kumaşla- t'raaısız. gaıelelerl l'l 
l'lllllZlll iR diğer her hangi LAllJ kooterensı esaasmda 
kumaştan sağlam olduğunu lngHterenU. Oll aeaed8B
anlıyarak münlaasıran yerli beri itiyat etmiş oldUilU 
kumaı iatemep bep ıpr. yumuşafdrl)ı ı.a-abrak 
Son yedi malar ~iDİll llu sert söy&emlş Ye lsledlJ&1• 
hususta hii,ik faydw GWı in al de almş olmMHMl el 811 

O kftdttr kıxmaktmhrlar ki da muhakkakbr. d 
bu meseleden bahse er-

Nazarımız mı 
değdi? 

Bir müddet evel Paris süt

lerkPn: 
• Htr ~in yaıHlnuurıası 

için nıesal flrkasUllD pro ı· 
r.tmnıa dahli olması kan 
ldl » dilorlnr. 

F rarunzlar umumi mahare.-
bedea sonıra keudi toprakla
rınuı hamiade ölmüş olan 
askerlerinin c~tlttini tema
men vatanlanna getiraıislerdir, 
yabu:ı Rusyada maktul düşen
ler kalmışbr. F ransrzlar ahiren 
bu cesetleri getirmek üzere 
de Rusyaya bir heyet gön
dermişlerdir. Maamafi şimdilik 
bu ceaetler araaından sadece 
ailele.ıi tuafmdaa iateail ler 
setf rileceklerdir. 

çülerinin yaz münasebeti ae 
fiatlarını mdirdikJerini ve la.t 
esnasında da sütü bu fiata 
s{ltma)'I diişiinmekte oldukla-

Berlin gazetelerinm Yerdik- rını JUIDlf ye gıpta etmiştik 
leri haberlere göre bir Almaa Bilmeyiz nazanmız mı değdi 

inuiltere milli woonraa 
komite inin Monş denizi 
alluıdan blr ttincl açıı.. 
nuısmı mu,·arlk germe
nıiş olmasının sebebine 
gt•lince, komttenln una• 
atine göre bir baı·p esna
sında bu tUııel bir tek 
bomba Ue kablll talırlp 
olmakla berauer inşa edil .. 
dlljl takdirde lngfltere bir 
ada ormafdao çduu·ak adi 
bir kare ltallne geleeok 
ve .. ....,.ıa61'mumn .. ~:""1 

şirketi gelecek senc<..u itiba- ne oldu. Paris siltcüferi fİmdİ 
ren yaz, kış işlemek üzere sütün fitresini gene bir frank 
yeni pir tay are nakl at aer- albmt sant\me çıkarmağı di-
via: d~ edecektir. Ah.aya- şünmeğe .. aşlamıtlardır. ila-
nın muhtelif şeLirleri arasında mafi pek telip lii~ y-, 
kafi derecede tayyare seferi bu pera bilim p....ma tak-
esasea mevcut olduğu ci!aetle rib .. 14 kllNfbll' 7-' • 
hu yenf firket memleket .._ J i>uiata e1·.. ._..._ as Mfa 
rici .eferleri idare edecektir. ac:u.sdur. 

' 

IMMleeıldlr, .. ....... 
tünel yapdmamalrdır. 



6 Sahife 

• • lirıs 
lıikal/esi azmev mı 

ı ı.ııı ins..ıular ıııülıll•lif 
sınırlara ıl)Tılır: Akıllılar 

ve alıııınl.lnr; fııkirlt>r ve 
zeıı11i11IP1'; cl<1dilt>r Ye ha
nr nıe~rcpler; bekiirlar 
Yf' evliler,· sisnıanlar ve .. 
zayıflar; tahtası noksan 
olmıyanlar dört yüz dir
hem 1 dolduramıyanlar, 
v. s., v. s., v. s .... 

Yaz mevsiminde ise bü
tün bu farklar ortadan 
kalkar ve cemiyet iki bü
yük sınıfa ayrılır: 

(t) Sayife tedarik ede
bilip şehirden kurtulan
lar; 

(2) Edemeyip cayır ca
yır yananlar ... 

Sayfiyeye oldenler yal
nız kendilerine adam sü
sü verirler. Onlara aüre, 
yazın şehlrdo yaşnnııya 

ınahln'ıııı kimseler lıısaıı
dan büsbütün başka birer 
malılüktur ..• 

Ü) lcya, senede blrlrnç 
ay olsun udauıakıllı dlnle
ııomlyen, nüneşle yanıııı

yaıı, deniz 11örııılyen ne 
sıfatla insanlık iddia edo
hllir"!l ... Yücudürnle IJÜ
neş lekeleri bul unmıyaıı 
bir kadın, tıpkı ıuobllya

sız bir ev dl.'i)il midir"! 
Sayfiyeye yidemiyenler 

ise nıeseleyl büsbütün 
başl•a bir zaviyeden !JÖ
rürler. Onlardan birine 
sorarsanız: 

- Hu yaz bir yere teş
rif edllmiyecek mi'! 
Alacağınız cevap şudur: 
- Çol{ şükür henüz 

aklımızı oynatmadık .. Böy
le vıtsl bir bahçemiz ve 
bahçemizde mebzul sula
rımız olduktan sonra güç 
etmiye kalkmak eıı bü
yü!{ budalalıktır. Sayfiye 
bize göre d<'iJil ki ... 

Vasi bahçe dedikleri 
nedir hilir misiniz? l\lut
fai)ın önünde iki üç kı• 
rık sııksı ile bezenn1iş bir 
buçuk arşınlık dar bir 
yer ... .llehzul suların ise 
terl<eıs muslui)undan baş
ka bir şey olınadığıııı 
söyl<'nılye bilmem ki ha
Cl.'t var mı? 

Hazıları da şöyle bir 
mantık yürütürler: 

- Adam sen d<>! Deniz 
d('diğlniz de ne oluyor .... 
Deniz suyu iyotlu vo tuz
hı su d('melıtlr. ~u halde 
evde bir le(Jı>nlıı lçiıw 

çe::;me suyunu dolılurıııı 
ta bu suya biraz tuz st•r
plı> azıcılc ta iyot karıştır· 
dılı mıydı 1nPsele kalmaz. 
Güııı>şe nelince esasPn 
sı.lrnkta yaya yürürken 
cayır cayır hem de fazla
slle yanıyoruz .... 
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Jlir l•ısıııı şu fikri scr
deılerl<'r: 

- iliz de {)hlee<'kllk. Fa
kat bir dostumuz. Allah 
keııclbindon razı olsun, 
bizi son günde caydırdı. 

Eşyaları bile denk yap
mı::;lık ta çözdük. Hatta 
altı aylık kiramız bedava 
işledi. 

Tabii siz kira VPrlldlğl, 
denkler bağlandığı halde 
ned<'lı vazgeçlldiiJinl me
ı·alc edersiniz. !Uulıatabı· 
mız devam eder: 

- Bu eski dost bize 
dedi ki: << Canım çocuk
luk yapnıayını geçen se
ne iki kişiyi aüneş çarp
tı, bir do çocuk boğuldu. 
Devrilen sandallarızı ise 
haddi hesabı yok::! Otu
run oturduiJunuz yerıle ... 
Güzelim şehir bırakılıp 
ta yabani hayvanlar albl 
dajJ başlarına, deniz ke
narlarına çekilmek akıl 

kfu·ı doiJlldlr ... Düşündük 
ta;:;ındık, doğrusu dostu
ınuza hak·verdlk ... ('.anını 
sokakla bulanlar sayfiye
ye ullsln: bizden ailecek 
paso!. .. 

Diiyle « ailecek paso » 
çıkartanlardan birine ras
geldim. lleınen boynuma 
sarılarak: 

- Sen hala sa{j mısın! 
Hiye bai)ırdı. 
Alık Alık yüzüne bak

tım. Karşımdaki devam 
elli: 

- Ben seni sayfiyede 
biliyordum da ... 

- Yanılma1J1ışsınız ... 
Diye cevap verdim. 
- O halde berhayat lrn

hşınızı mucize telakki 
ederimi ... 

- Sebep? 
- Sebebi basil: 
Ce(,'en gün gazetelerden 

biri « cereyanı bava sal
ııını )) yüzümlen sayfiye
lerde bir tek sağlam 
adam lrnlmadıi)mı yaz
nııştı ... 

Kahkahalarla güldüm. 
l\luhatabım hu sefer de 

heni tepeden lırnııiJo ı;üp
hell şüpheli süzdükten 
sonra ai)ır ai)ır başını 
salladı: 

- Azizim, - dedi - Al· 
lah şifa versin: Cereyanı 
hava sııluıııı sizin de dl· 
majjınıza dokunmuş! ... 

~akledon 
Cel~lettin Ekrem 

Zayı 
Nüfus kağıdım ve askeri 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Alemdar caddesinde LaLa 
Hayrettin mahallesinde 7 N. 

Bekir çavut kahvesinde 
boyacı Ihsan 

Muharriri: Noris Löblan 

Asri Korsan 
· Ellen-Rok 

MütemAdiyen otelin önünde veyA 
içinde dolftşıyor 

Ne haki ; söyler misiniz? 
'1'orvil genç kızın kendisine 

hitap etm•meslne kızıyordu, 
bir müddet sabrettikten sonra 
parmakları ile geridonu tıkır
da tmıya başlıı.dı, Natali göz
lerini sigarasının dumanına 
dikmiş hareketsiz duruyordu, 
Forvil ayağa kalktı, gezinmiye 
bqladı, bu da birkaç dakika 
aürdü, fimdi bu süküttan sı

kılan o idi, nihayet eline bir 
srazete alarak ilk sahifesine 

şöyle bir göz attı ve hemt:o: 
- Yeni bir hırsızlık daha, 

dedi, hem de burada sizin 
oturduğunuz otelde, doğrusu 
Natall inJ ın sizin gibi böyle 
bin bir çeşit adamın girip 
çıktığı bir kervansarayı ika
metgah intihap ederse her 
türlü vakayi ile karşılaş

mıya amade bulunmalıdır, 

huauııi apartımanınızda bulun
manız biı· mana ifade etmez, 

S-on S"aat 

00 

illi 
Kocamın metresi var ha! .. 

için ta
Tam 

Böyle zaıınedeıı Sicilyalı bir kadın intikam almak 
baııca sını kaptığı gibi rakibesini öldürmı~ve koşar. 

ateş edeceği sırada öldüreceği kadının kocasırıın 

Hayat gittikçe eski hayali 
romanlarda olduğu gibi ina
nılmaz hakiki vak'alarla do
luyor. 

Öyle hadiseler, öyle zabıta 
vak'aları oluyor ki insan bun
ları okurken uydurma mı, 

doğrumu anlamakta haklı 

olarak tereddüt ediyor. Bugün 
bu sütunlarda size anlataca
ğımız vak'a da işte böyle ina
nılmıyacak gibi değilse de 
ancak roman mevzularında gö
rüleceği tahmin edilen bir 
vak'adır. Fakat olmuştur. 

Viyanada Robert Y oşister 
isminde bir deri taciri vıır. 

Bu adam elli beş yaşında

dır. Altı sene eve! genç bir 
dul kadınla evlenmiştir. 

Robert namuslu bir insan
dır. Karısının üzerine titrer ve 
bu gece evine, her gün de 
işinin başına gider . 

sürgülü kapınızın arkasında 
bir şeririn sizi gözetlemekte 
olmadığından emin olamazsınız, 
işte delili. 

Ve gazeteyi göstererek ser-
levhalarını okumıya başladı: 

Pari Palas otelinde 
bir sirkat 

Bir Amerikalı kadının iki 
milyon franklık mücevherini 

çaldılar 

Fakat hırsız Baron Ellen
Rok sayesinde yakalandı 

F orvil bu son kelimeyi is
temiye istemiye telaffuz edin
ce Natali gülıniye başlamıştı. 
F orvil gazeteyi hiddetle elin
den attı, Natall: 

- Zavallı F orvil, diyordu, 
hiç taliiniz yok, yemek yerken 
Maksiın mütemadiyen Ellen -
Roktan bahsetti, yemek bitince 
bir gazete açtınız, gözünüze 
gene o isim ilişti .. 

Forvil gittikçe daha ziyade 
sin;rlenerek ayakta bir qağı 
bir yukarı bolaşmağa bqla
ınııtı: 

kızı olduğunu anlar/ 

Halinde etvannda üzerine 
şüphe getircek hiç bir şeyi 
yoktur. 

Fakat .. Günün birinde ka

rısı imzasız bir mektup alır, 

kocan her gün filan sokakta 

filan numaralı evde güzel bir 
kızın yanına gidiyor ve orada 
bir iki saat kalıyor ... 
Kadın bu mektubu aılnca 

evveli bu inanmaz. Fakat bir 
kere şüphe kurdu içine girdi. 
Ancak doğru mu, yalan mı an
lamak ister. 

Mektupta kocasının gittiği 

evin adresi ve gittigl saatler 
de yazılı. 

Bir gün takıp eder. 
Hakikaten deri tüccarı o 

eve denildiği saatte gider ve 
iki saat kaldıktan sonra çıkar. 

Kansı bunu gözü ile görür. 
Fakat kadınlık hissi ile bir de 
rakibesini ı?Örmek ister. Saat-

Burada ne işi vardı, diye 
homurdandı, ona otelin salo
nunda veya koridorunda belki 
on defa rast geldim, ne 
hakla burada dolaşıyor? 

- Ellen - Rok da dahil ol
mak üzere her kes otelin içil\
de veya dışında dolaşmak 
hakkını haizdir. 

- Bu hakkı bilhassa Ellen
Rok haizdir. 

- Neden bilhassa? 
- Çünkü sizi muhafaza et-

mekle meşğuldür, müdafaanızı 
ele almıştır, mütemadiyen bu 
iş ile uğraşmakta dır, ah, dü
zenbaz herif! Niste olduğu 

gibi Pariste de kahraman 
rolünü oynıyor, hangi gaze
teyi açsanız mutlaka onun 
bahsine rastgelir ve ya onun 
resmini görürsünüz. Bugün 1 

gemi azıya alan hayvanları 
durdurmuştur, yarın boğulmak 

üzre bulunan ihtiyar bir kadı
nı kurtarmak için Sen net r'nc 
atılmıştrı, ah aktör, alı! 

Natali sükünetle mukabele 
etti : 

- ihtiyar bir kadını kur-

!erce bekler. Akıam listüne 
doğru evden genç ve çok 
gilzel bir kız çıkar. 

Bunu görünca Robertin ka

naının glSzleri kararır. Raki
besi kendinden çok güzel ve 

kim bilir glinlin birinde kocaaı 
kendisini bafından atıp onu 
alacak. 

Aslen Sicilyalı olan kadının 
damarlarında vahşi intikam 
hisleri uyanır. Ve rakibesini 
öldürmeğe karar verir. 

Ertesi gün kocasından daha 
eve! gidip kızı öldürecek .. 

Dediğini tatbip eder. Koca
sının tabancasını alır ve doğ
ru rakibesinin evine koşar. 

O sabah kendinden eve! 
karısının sokağa çıkııiaııı Ro
berti kuşkulandırır. Bir hissi
kablelvuku ile doğru genç kı
zın bulunduğu eve koşar. 

Merdivenleri dörder dörder 

tarmak aktörlük müdür? 
- Gösteriş için olursa el

bette aktörlüktür. 
Çok İn>afsızsınız! 
- Sizi bu meseleden bahs

ederken ne kadar da müte
heyyiç görüyorum! 

- Beni mi? 
- Evet sizi, bir müddet-

tenberi her şeyiniz .değişti, 
yüzünüzün hatlarında, gözleri
nizin bakışında bile bir deği
şiklik var! 

Natall terahhum ile; 
- Azizim F orvil, kıskanç

lık sizi şafırtıyor - dedi - pek 
ali bilirsiniz ki Ellen - Rok be
ni ziyarete bile gelmedi, iki 
defa otelde karşılaştık, bana 
şöyle bir selim vermek ile 
iktifa etti. 

- İşte, bu da gayri tabii, 
gelip sizi görmesinde ne 
mahzur vardı? 

- Bunu kendisine sormak 
lazım, maamafi kabalığa kadar 
v1ran bu çel:lngenliği beni 
aiakadar etmez, kendi hisabı
ma garip ve biraz da sevim
siz bir adam demekle iktifa 

çıkar ve kansını elinde taban• 
ca genç kızın üıerlne tam 
atq edeceAi sırada yakalar 
Kadın kocasının ııuratına: 
- Sefil alçak! Bana bu 

kalt;ekla ihanet edersin ha! •. 
Diye bağırırken genç kız 

da acı bir çığlık kopararak 
Robertin kollan arasına atıldı: 

- Babacığım!. Babacığım. 
Baba hal.. Kadın kulaklarına 
inanamaz. Bu güzel kız, raki
besi dediği bu kız kocasının 
kızıl .. 

Bu vaziyet karşısında Ro
bert her şeyi anlatmak lüzu
munu hisseder. 

Gençliğinde yaptığı bir hata 
yüzUnden doğan bu çocuğu 
anuı doğarken ölünce hima
yesiae almıt ve büyütmüştür. 

Ancak kızın anası meşru karı
aı olmadığından çocuğu tescil 
ettirememiştir, kendi de nüfus 
kaydında bekardır. 

Bu ıebepten evlenirken bir 
çocuğu olduğunu söylememişti. 

F alcat bugün kızım gelip zıya
ret .. tmektedir. 

Kadın kocasının zannettiği 
gibi bir metresi olmadığını 
anlayınca sevinir. Kız da ho
şuna gittiği için kocasının : 

- Madem iti senin kızındır. 
Onu yanımıza alınz. Annesi 
ben olurum. Namımıza kayd
ettiririz. Senin gibi ben de 
onu bağrıma basarım der ve 
mesele bir facıa şeklinde iken 
her iki hatta her üç tarafın 

memnuniyeti ile hitama erer. 

Kadın birliğinin 
gezinti~i 

Kadın birliğinden : Fa-
kir çocuklar menfaatine yapı
lacak olan deniz gezintimiz 20 
Eylül cuma günü saat « 13» te 
Köprüden hareket eden Ka
lamış vapuru ile lcra edilecek 
vapur, Beşiktaş. Üsküdar, ve 
Kadıköy iskelelerine uğrıyarak 
Yalovaya gidecek ve dönüşte 
gene ayni iskelelerden geçerek 
gece yarısı köprüye gelecektir. 
Vapurda mükemmel büfe, in· 
cesaz ve cazbant vardır. Cu
madan mada her gün öyleden 
sonra bir:ik merkezinden bilet 
tedarik edilir, 

ediyorum. 
Forvilin siniri gittikçe artı

yordu: 
- Zahiren öyle, dedi, ha

kıkati halde hep onu düşün

mek ile vakit geçiriyorsunuz, 
denilebllr ki bir sihirbaz çu
buğu müvazenenizi birdenbi
re alt üst etmişdir. 

Natall latifeye devam etli: 
- Filhakika, dedi, itiraf 

ederim, adamln yaptıklarını 

beğeniyorum, ihtiyar bir ka
dını kurtarmak, azgın hayvan· 
ları saçlarına yapışarak dur
durmak kolay fey değildir. 

- Evet, evet, o ne yaparsa 
mutlıika bir harikadır, ızeçen 
akşam otetin salonunda sizin 
ile birlikte yemek yiyorduk, 
o, Maksim ile içeri girdi, der
hal gözlerinizin nurlandığına 
dikkat ettim, vakıa onu sev
mekte olduğunuzu söyliyecek 
kadar ileri gitmiyorum, fakat .. 

- B:r defa söze baılamıt 
iken onu da ıöyliyebilirsiniz .. 

(Bitmedi) 



Geç z erdi 
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Son Saat 

Kayboldu 
· Şimdi de Hasan 
ağanın karısı 
kaçıp gitti .. 

Kızıltoprakta Zühtil paıa 
köşkilnde oturan arabacı Ha· 
sanın 20 yafındaki kansı Hik
met hanım birkaç gUndenberi 
yedi senelik evinden kaçmış 

bulunm ktadır. 

Borçtan .. 
Dolayı verilen 

tevkif emri geri 
alınıyor 

-104- Muharriri: M. Turhan 
Has n Ef, Hil<'met H. la 

yedi sene evel Üsküdarda 
evlenmiş, fİmdlye kadar «3« 
çocuklan olmu tur. Çocukla .... 
dan biri 5, diğeri 3 yaşında, 
üçUncü de yedi aylıldır. 

f.>ünden itibaren tatblkına 
bqlanılan yeni icra ve iflAs 
kanunu mucibince artık borç· 
lular hap sedilmiyeceğinden 
borçtan mütevellit hapis ka
rarları için gönderilmit o' n 
derdest milzekke.rclerinin infaz 
cdiloı mesi hakkında polis 
merkezlerine emir verllmlıtir. 

Fakat genç dişcinin: 
- Sizden ummazdım, bu 

pisliği ummazdım! Diye site
mini tazelemesi üzerine bütün 
iradesi münselip oldu, deli
kanlımn dizlerine kapanarak 
mebzul göz yaşları içinde 
inledi: 

- Bir günahtır başımdan 
geçti. Bunu yüzüme vurmak 
şanına dü er mi? 

Hikmet Ef, bittabi kendi 
mUlah zasına göre hüküm yü
rüdüyor ve söylenilen sözleri 
hep o millahaı:aya muvafık 
surette anlıyordu. Metresinin, 
ta ıdığı illeti, basit bir güna
hın yadıgarı olarak telakki 

etmesinden büsbütün hiddetlen
di ve en tiz p rdeden bağırdı; 

- Gülüşe oynaşa hastalık 
alın , sonra g ne güle oynıya 
masumlara aşılayın. Bu alçak
lık değil midir? 

Şehn z , hayran ve perişan 
kekeledi: 

- Ne hastahgı, ne aşısı? 
Şimdi Hikmet te şaı lamıı 

beş - on dakik dan beri kabul 
ettiği hakikati lisanen yad et
mekte tereddüde düşmUştU • 
Günahını itiraf ile yalvaran 
kadın , hastelığmdan ve o 
ha tnlığı kendisine de aşıladı
ğından bihaber e biraz evel 
gösterdiği telaşın , bu ande 
aldığı niy dcar vaziyetin ıe
bebi neydi? Ve işlenildiğinden 
bahsettiği günah ne olabilirdi? 

Genç dişçi, bu suallere ce
vap ararken ve Şehnaz hanım 
dudakl nndan mütehayyirane 
dökülen suallere cevap bek
lerken odanın kapısı açıldı. 
Hala h'lnım ve kızları eşiğin 
üstünde belirdi!. 

ikisi de sade bir gömlek 
taşıyan muaşıkların, bu umul
maz misafirleri görür görmez 
ne muar.zam bir haşyete dUştük
lcrini iz.ah etmek zaitti. Hikme 
tin de, Ş hnazm dn gözleri büyü 
müş, ağızları açık kalmış, bütün 
~cnlilderi snnki incimnt etmiş .. 
tı. Ne urynn vaziyetlerini dU
dUzeldebiliyorlar, ne de kı· 
mıldamyorlardı. Y ı dmmla vu
ru muş gibi olduldarı yerde ve 
bulunduklan şekilde knla kal
mışlardı. 

Bu davetsiz misafirler acaba 
na ıl g lmiş erdi? Yuk rıda 
bir t zg h kurulduğunu mu 
h'ssetmişkrdi; bir gürültü mü 
işitmişlerdi? Eveic şüpheye 
d şüpte baskın mı tert p eyle
mişlerdi? .. Hayır J Muaşıklann 
masuniyetini tarumar eden 
bu ziyaret, küç\lk halazadenin 
gıcıklnnmilsmdan, iştihasının 
şahlanmasından ileri. gelmişti. 
Ugur uz sevıcilik, Hıkınetle 
Şehnazın arasında gülünç bir 
sui tefebhUm vücuda giti d' ~ · 
·hı b . r ıgı 

gı en taı afta da b6yle 
umulmaz bir sahne yaratmıştı 

J\yl rdanberi ycngesile oy~ 
naş mıy n, köyde tathğı çirkin 
zevklerin bayalile sinirleri da
ima bozuk, neşesi ekıeriy~ 
kınk bulunan küçUk kız, o ge
ce bU bütün f ncl ımışh. 

Y engeslnin yeni biçim ça
maşırlar yaparak köye gitmiye 
karar veı mesi, tamamen yıkıl
mak için küçük hir fiske bek .. 
liyen tahammüliinü ıirüz:eber 
etmişti. Bu karan öğrendikten 
sonra içine elem dolmuş, gözü 
kararmı ve ~ üzil sararrnı~b. 
Enikonu h ıt 1 nmıştı. Ya .. 
ğınm içind -m hruru gar1 
ve m hruru h' cran· dü üniü· 
yordu: Y rıg i köye r.' 'n 

gidecekti? Şilphe yok ki ko· 
casile bir yolunu bulup, yemi
nini fesh ettirip sevişm k için!. 
Demek ki kendisile sevişmiye. 
oynaşmıya imkan bulamıyan 

kadıncağız, ihtiyacını tatmin 
için köylere kadar gitmeyi, 
l<ocasına yalvarmayı göze alı
yordu. 

KüçUk vicl, yengctinin fU 
ıshrarını acınmıya layık gördü 
ve yüreği sizladı. Aynı zaman
da kendine de acıyordu. Yen
gesinin yanında bulunması, hiç 
olmazsa bir ümit idi. Şimdi 
o ümidi kaybedecekti. O
nunla bfr çab altınd bulun
mak, beraber yeyip içmek 
ve konuşm k ümitten de faz
la bir şey, iştihayı daima ol· 
gun tutan bir kuvvetti. Şimdi 
o kuvvetten mahrum kalacak· 
tı. 

Bu hali yengesinden usak 
kalmak ve onun yüzünil olsun 
görmemek, sesini olsun işit
memek meselesi, kendisine 
giran, çok glran geliyordu. 
Zümünce Şehnazın köye git
mek istemesi sevişmek ihtiya
cından ileri geldiğine göre o 
ihtiyacın kendi tarafından tat
min olunabilmesi halinde bu 
seyahat lüzum kalmıyncaktı. 

Genç kız, işte bu mülahaza 
ile ani bir karar verdi. Aşk 
mUrebbi l ve ma uku olan ka
dını elden kaçırmamak için 
bir cUr'et, fedakftrane bfr cür'
et göstermeyi tasarladı. Zaten 
iştihası da fev ren halindeydi, 
kanı ateşlenmiş, damarları 
tutuşmuştu. Önünü, ardını dü
şünmiye arbk iktidarı yoktu. 
Ne olursa olsun yukarı çıka
cak, mışJI mışıl uyuduğuna 

kani olduğu yengeslnin koy
nuna girecek ve onu okşıya 

ok~ıya uyandırarak hazlar 
içinde bırakacak, sonra da 
gitmemesini, kendisini hicran 
içinde birakmamasını istiye
cekti. 

Kııcağıı bu kararı verdik
ten sonra yambatında yatan 
ablasına bakb, uyuyordu. Bfr .. 
iki ı~ere kımıldandı, öksürdü, 
h Hfçe temaslar da bulundu, 
uyanıp uyanmıyacağını bu su-
retle tecrübe etti. Sevgi düş .. 
mam abla, uyanmıyordu, Esa
sen bu insaf yoksulu knlpsb: 
kızın, aylardanberi idare ettiği 
murnkabe neticesinde evdeki 
aşk aleminin söndüğüne em
niyet hasıl ettiğine de şüphe 
yoktu. 

KUçUk kız, ablasının - emin 
ve milsterih - uyuduğuna ka
nnat getirmeyi müteakıp ya-
vaşça kalkh. Kavi bir azm Ue 
ve uzmiud n de kavi bir işti-
hayi mahmum ile odadan çıktı. 
Çıplak ayağile ve bir kedi 
seuiıliğlle merdiveni tırma
narak yukarıya, yenge.inin 
yatageldiği od11 kapıaına ka .. 
dar geldi. 

Kapı kapalı ve ıofa muzlım
di. Küçük kahpe, mahir bfr 
hırsız itinasile kapıyı açtı, oda
ya girdi. Y engeıinin yatağını 
köşeye serdiğini biliyordu. 
Doğru o noktaya yürUdü. Se7 
vincinden ylireği hophyor, 
duda'klannda bin bir busenin 
lezzeti şımdiden sulanıyordu. 

* 
Geçenlerde Be iktaşta zev-

ce i ile k ynanasını kaybeden 
Z fra nbolulu Asi n Çavu ta 
hala karısını bul mamıştır. 

dö rda 
yağmursuzluk 

Evelki giin 1stanbula olduk· 
ç fazla ynğmur yağdığı halde 
Adalara katresi bile düşme
miştir. 

Antakya türkle- Polisler arasında 
ri bir cemiyet tebeddülat 

yaptılar olacak 
Polis kadrosunda yeni vuku 

bulan terfiler dolayısile yakın
da polis merkezleri memur, 
serkomiser ev iklncikomiser
leri ile muavinler arasında 
mühim tebeddülat yapılacaktır. 
Y ~ni t yin1erin listesi hazırlan• 
maktadır. 

Antakya, 3 - Bura Türk

leri milli vnrlıldarını ve içti

mai haklarını muhafaza ve 
müdafaa için, «cemiyeti hay

riyei islamiye» namı altında 

bir cemiyet teşkil ettiler. 

Kimyakerleri a
lakadar eden bir 

müsabaka 
Beynelmilel Snlibiahmer 

komitesi, muzaaf klorlu kibri
tietil namı diğer (İp rit, Mus
tardgaz, Gelbkreuzstoff) in 
mevcudiyetini ke~fe hndim bir 
miyar vücude getirene 10,000 
İsviçre fr nkı mliktifata vere· 
cektir. 

Müsabaka 1930 kiinunueve
linin 31 inde kapanacaktır. 

Buna i~irak edecek kimya
kerler Cinevrede beynelmilel 
Salibiahmer katipliğine teklif
lerini göndermelidirler. 

vay 
feryn 

Dün akşam Eminönünden 
kalkan bir tr mvay ar basında 
oturacak yer için kavga çıka· 
ran iki kadından birisi 1 anla
tılan pek çaçaron olacak ki 
birden bire: 

- Yangın var! diye bağır
mıya başlamış ve halk ta fren
lerin tutuştuğua zahip olarak 
kendisini aşağı atmıştır. Sükii· 
n t güçlUl ! inde edilmiştir. 

iye oteli 
l• t ktrik \C tcrko l:.ı üceJılıe1 

m:ııhn ı tnkuırı olan ote ı ızı.: bu 
fa nnı. .. cddl:d ıı lı il) o malıallile 

l'k > mklı o<lal.ır ı. ı ı mi .. ur. 
ıno n le) h ;ı ılc ı n tı c de 

on der c t:h cn !tdir. Fh-.en uc
rctle nlıoııın n kıı) dedılıı. H:ıhatı

ı ı ve ı trulıntını urzu eden z1;;vıı
tı kir:ımın te~riflcri kcı Jı ıncııfo
ılnrı iktiımEındıuıdır. 

Adreıı 

Sııltnn Mnhmut tfirlı 
'f <'lc fon l 4 2 

Jandarmalar 
kafasını kırmış

lar .. 
1zmir, 4- Hamit efendi n .. 

mında bir balıkçı, yüzii gözü 
yaralı v bn ı kanla mülemma 
olduğu halde müdeiumumiye 
müracaat etti ve Bostımlı ka
rakolu yanındaki helaya g ir
diği için j nd rmalar r fın .. 
dan bu hale getirildiğinden 
şlkayet eyledf. Tahkikat yapı
lıyor. 

Hilaliahmer 
zahire f oplıyor 

Hilali hmer cemiyeti, ge
çen sene orta Anadoludaki 

kuraklık saha halkına Uç mil
yon altı yüz bin liralık iaşe 

mevadı tevzi ettiği ve bu 
yolda sermayesinden mühim 

bir kısmını sarfettiğl cihetle, 
sarsılan bütçesini tahkim ve 
takviye için halkımızın şefkat 

ve milrüvvctine müracaata ve 
şubelerinde aynen zahire ka-
bul edilmesine karar vermiş
tir. Bu ayni iane , bilhaıısa 

Hilaliahmerin fili yardımını 
görmüş olan geçen seneld 

kuraklık ve bu seneki bere
ketli sahada topl ndacaktır. 

(Jpera or 
Ahınet Burhaneddin 
Ccrr hpn~ ı Jıu tnııı l opcratö 

Mun) ndıııı e I3 ) o lu, Rus scfıı c 
tnııcq knrı~ı ıııd ı 348 numoru ı 

Surİ) e ı am•ı opnrtımımı 8 n ı 
ıırndcı. 

'I' )efon: Tle)'ll •lıı 161 !i 
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iLAN 
rJ'ramvay şirl etinden: 
lstanbul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip 

aramakt,dır. 

Bu vaıifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden 
maada her gün sabahleyin saat 9 lle 12 arasında Galatada 
l1ayneman hanında şirketin hareket kalemine mliracaat 
edebilirler. Biletçi olmak istlyenler atideki şartlan haiz. 
bulunmalıdırlar : 

1 - TOrkiye tebaasm4nn olmak. 

Fal<ai, bildiğimiz veçh ile, 1 
yat k yoktu. O z m na kadar 

2 - Yaşı yirmiden fazla ve 40 dan a ağı bulunmak. 
3 - Askerlik vesikası yolunda olm k. 
4 - Yeni harfler ile okuyup ynzabılmek ve hesaptan 

1 '1 ı hğıı gö1 ri alı an küçulc, 
v ih tr fmn bakındı. O-

imtihan verebilmek. 
5 - Hiımete girmezden ev 

danın boş olduğımu gordü. 
[ Bitm di 1 

sihhqtte bulun 1ğu t eb 

~~~~ijjjj 

Bu ne iş? 
iş yapmadan 
para Blmak o· 

/ur mu? 
Cumhuriyet evrakı naktiye

ıfnin Osmanlı evrakı ııaktiye
ılle mübadelesi iç.in Osmanlı 
bankası Düyunu umumiyede 
bir heyet teıkil etmişti. Bu 
hey' et ikmali vaıife ettiği hal
de güya ihtiyat evrakı naktl
yenin devir ve teslim muame
lesine intizaren heyetten bir 
kısmı mühimi hala beklemek
te ve bunların «10» bin liradan 
fazla tutan maaşları da Hü
kümetimiz hesabına geçiril
mektedir. Haber aldığımıza 
nazaran keyfiyet nazarı dik
kate alınmıştır. İhtiyat evrakı 
naktiye bqka bir mahalle 
nakledilerek Hazinenin izrarı· 
na meydan verilmiyecektir. 

A ıa.htarlaı--
caba hangi 

gurbetzedenin 
elin<)ei •• 

lspımyollarda bebadan oğla 
intikal eden milli bir masal 
varmış: 

EndlllUsliller burayı tahliye 
ederek gittikleri zaman hnknm 
sUren zengin aileler sarayları· 
nın enahtarlarını da bf rlikte 
alıp götOrdUler; Çnnkil gllnlln 
birinde tekrar geri gelecekle
rine ve bu anahtarlar ile ka
pılarım açarak içeri girebile· 
ceklerine inanıyorkrdı, Fakat 
geri dönmek milmkUn olma
yınca anahtarlan çocuklanna 
bıraktıl&r: 

«- Ben 61Uyorum EndUlüse 
gidip sarayımıza girmek sana 
na ip olacak, al anahtarlan.» 
Dediler. Aradan asırların geç· 
mesine rağmen bu anahtarlar 
el'an durmakta, el'an baba· 
dan oğula intikal etmektedir. 

İ panyollarm nlattıkları bu 
ma alı biraz geımek, biraz da 
tetkikat yapmak üıere Fasın 
Fran ız idareıi ııltanda bulu
nan kısmına gitmiş olan bir 
garp muh rriri asıl aileye 
nıensup bir Faslıya sormuı: 

«- Hskikat midir? Demit 
ve anlattığın göre Fash ce .. 
vap vermiyerek gülümsemek 
ile iktifa tmi tir. 

Pari vapurunu 
yakan ebep 

Bir müddet evel «Pari» is
mini t ıyan mu ı.zam Fransız 
tra ati ntik vapurunun bir 

yan ın n tlc sinde mühim su· 
rett h ı ra uğradığını yaz
ını-ıbk. İlk zam ol rda bu 

yangının bir komünist sui 
kastınden ileri geldiği tahmin 
edilmiştir; fakat bir fen heyeti 

tarafından yapılan tetkikat bu 
zannın yanlış olduğ1mu gös· 
tcrm · ştir. Y tııığın el ]drik tel-

lerinin kontak yapmaıındao 
Deri gelmiştir. 

Fransızlar: 
- «Buna benzer bir kaza 

neticesinde Almanların «Av- · 

nıpa» ismini taııyan vapur
ları da geçenlerde mahvol
ınuttur, böyle kazalar her va· 
kit ve her memlekette olabi· 
liri» diyorlar. 

İran sefiri kim 
olacak? 

Anl:ar da bulunan lran 
maslahat t arı Mehmet Saft 
han Ani r n şehrlınfze gel-
miştir. M • t miz İran se-
firliğine t y'n d Iecek xat 
henüz taay} et m\tir. 

Ne denir? 
Kahramanlar 
aralarında top· 

/anıyorlar 
Sırplar, btı1tik muharebede 

harbetmİ§ olu Hhık .. ı..rı~ 
için «Balkularda döiüfenlınn 
beynelmilel cemiyetleri» uma 
altında bir teşkkül vacude 
getirınişlerdir. Bu te9ekkBI iki 
gön cvel bir kOllil'e aktetmft• 
tir, konırede BalllaDlarda 
barbetmiı olan Fran11ılar na• 

mına da bir heyet huar ba
lunmuıtur, Haydi buaa: 

Eh diyelim. Fakat bu koa

greye Yunanlı Efendilerin de 

iştirak etmif olmalarına ne 
dersiniz: 

Kahramanlar toplanıyorlar• 
COmleıindeıı başka söyleac
cek söz var mıdır? 

Hayret! 
Sahtekarlar, 
dünyaya taş 
çıkartıyorlar 
Zabıta, Manllyada bilhuM 

mtıdafaal milliye tah.Ulb dıJ 
kıymetli evrakın ıahtelerfJ! 
yapmakla metgal olan 

matbaacı grupunu tuttu, ~ 
kında tahkikat icrauaa b..
ladı ve ilk adım olarak ba 
kumpanyanın en qaiı bet 
senedenberi sahte evrak yapt 

tığını ve sllrdOğflntl anlacb. 
Kumpanyanın yapbklan ara• 

sın da sahte pullar da vardır· 
Gazetelerin yudıklan:-

gBre bir mDtehassıs ~ 
pulların sahteleri ile hakikı· 
leri arasında mevcut farklan 
tetkik etmiş ve bittabi bul
muştur. Aradaki fark nedir, 

tahmin edebilir misiniz? Sahte 

pullar hakikilerinden daha 

iyi ve daha itinalı basılmıttır. 
Şimdi poıta memurlan Blt

lcrinde bulunan pullara bak· 
makta, bu güzeldir, b~ea 
aleyh sahtedir, bu çirkindir, 
binaenaleyh hakikidir, demell

tedirler. . bil-
Garip dej'il mi? Bfam 

diğimlze g6re ba it mutadea 
aksi olurdu. 

Meksikalı glJze• 
• lin cinayetı 

'k da, .. Geçen aene Amen • 
pılan güzellik mliaaba~da 

1 ket. • ıe-..:• ebDJf " uıem e ını IJIDU 

avdetinf mOteakip bir jeneral 
_ı__ Meksika 

ile evlenmff u...- b' 
.. zeli Miltuıazel «Panda» ır 

gu il kocasını 
rüvelver kortunu • 

intihar• öldürmüş, sonra da 
teşebbüs etmiştir; timdi ha· 

pishande mevkufdur. 

uırat bey yana 
Qldlyor 

Bir milddetteoberi •
bulunan Ş.raya [)evlet relll 

Nusrat bey yarm Anhara,. 
avdet edecektir. 

Doktor FE~Hİ 
Cerrllhpn~ ffa .. taneaJ 

Bakteıiyolotu 

Kan ( v.uman tnıDOlO ~ 
ıdrar, bnlgaın cerahat tahlill~n 
ılc battıı!ıklann hutıı t atıl~ ~· 
pıtır. 'J d ... fo la m• at v rıldı 
tol, ırdc tahlıl edıl c k P1 'at al
drııl r k hılAh ra raporu takdırn 
cdılLr 

iu 



8 Sahife 

Seyri scfAin 
:\!erka acenta>ı : Gal.ıta 

köprü başında. Bcvuı:ılu 2 j 6~ 

Şube aceııtası: :\1ahmudiye 
hanı altında. lstanbul 2740 

İzmir sürat postası 
( (;ÜI.CE:\!.\I.) \'apuru fi 

cvh'ıl cuma 14, 30 da 
c:alata rılıtımınd.ııı hareketle 
cumartesi sabahı İzmirc gide
cek \ c pazar 14.30 ,Lı lz
mirdcıı hareketle p.uartc'i 
sabahı gcJe.:cktir \' :ıpurda 
mükcmırn::I bir ork.:qrc ve 
cazr:ıııt lllC\'cUtlur 

Lotca aOJ ~osta31 
( (;El.l.~01.t.: ) '.puru 7 

cyliıl Cuıııartt:'İ ı 7 de id:ırc 

rıhtımından lı.ırckctlc [Cdi
bolu , L:ıp,ckı , Çıııakkale , 
lmroz, Bozcaada] y.ı giJe.:ek 
\'C [ Çaııakk.ı!e, Liıp·Lki, Cc
lil:ıolu .\"J u~ravar ık gckı:cktir 

f r.ıaıya ı.G ·;a,ı 
( KO,.Yı\ ) vapuru 1 

Eylı'.ıl Paz,ır l o d.ı l:alata 
rılıumıııd;ın lı.ırd:eılc [ lzınir, 

Kulluk, Bodrum, l{Jdo,. Fct
lıiıc, Finike, Am.ıly.ı J \,t 

giJ,_;ck \"<.: donuştc mezkur 
iskdckrlc birlikte L .\ııdifli, 
Saki' , S.ıl ız , Çıııai<kalc , 
Cdibolu J va ugr.ı ı·arak gele 
ccktir. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 
Karadeniz nuıntazaın 

ve lüks postası 

SAKARYA 
npuru 8 Eyhll 

PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle [ Zonguldak , 
lncbblu, Sinop, Samsun, Ordll, 
Giresun , Trabzon, ve Rize ] 
iskelelerine az:mct ede.:ektir. 

TafsiUt için Sirkeci :\lega
dct hanı altında acenulıgına 

müracaat. 
Tel don 1-ıanbul: ı ı :l ı 

Yazı makinelerinizi 
satın almadan evel Galatada 
Haracı sokağında 10 numarada 

VIT ALİ BENBANAST 
mağazasını ziyaret ediniz 

' ~ lllEllO 
ilet. Apollo ft vıı dDe ..... 
Mulıa.MI bll.,ee •• ,., ..... .,. ' ... "" ......... ,...... ... . 
.. 1--4• ,... .... ~·.. ,.,., 

' 

-. ....... -a!@?- 1 ... ,.,. ... ... 
~-Atını~ 

. hı' h••d G=•' ... e• .,. .. ' ''' ....... ,o , .. 
-

Zayi 
Nüfus kağıdı doktor ve 

mahalle ilmahaberi ve darül
tefekadan aldığım ilmahaber 
kağıtımı, beş resmimi zayl et
tim; yenilerini alacağımdan 

hükmü yotur. 
Fatihde atpazarında, Kay

seri hanında 10 numralı odada: 
Fethullah oğlu Zeynelabidin 

Zayi 
iki gün eYel kazaen aakeri 

Yeaikamı, hüviyet cüzdanımı 
nllfua tezkeremi zayi ettiğim

den ıretlren olursa memnun 
edeceğim. 

Samatya, Yedikule, kürkcü 
başı Hüseyin mahalles bek

cisi: Derviş 

Şehzadebqında Mlllet tiyat
rosunda bu akşam fen ıahne 

Naşit Bey 
BENLi KIZ 

komedi 4 Pr. 

İstanbul icra dairesinden: 
Kadıköyünde Oıman ağa 

elyevm Hasan pqa mahalle
sinin Fıstıklı sokağında atik 4 
mükerrer cedit5Snumaralı ha
ne ile yine Kadıköytinde Ca
fer ağa mahallesinin atik gül
küpeci (kilfeci) oğlu cedit 
İnönü sokağında (Süreyyapqa 
tiyatrosu civan) atik 21 cedit 
15 numaralı hane lran tebea
sından Ebutalip bin Apdillmu
talip efendinin uhdei tasarrufun
da o!up Kasım zade İbrahim 
efendiye olan borcundan dola
yı indelmüzayede üçer bin li
ra bedelle hisap uhdesine iha
le! evveliyeleri icra kılınmış 
isede bszı esbabı kanuniyeye 
binaen yeniden on beş gün 
müddetle ihalei evveliyeleri 
icra kılınacaktır. Şöyle ki atik 
4 mükerrer ced:t 55 numa
ralı hanenin huducu cephesi 
ve sağ tarafı Fıstıki sokağı sol 
tarafı İranlı Hacı Hüseyin efen-

1924 sanesiDdenbari TDrkiyada tescil ettiğimiz halis lstıç çeliğinden mamul 

Hakiki Radiuın Tıraş Bıçakları 
kullanınız 

Aatça ehven cinsce dahi ecnebi btçaklarından üstündür 
Kanaat hasıl etmek için bir tecrübe yapmak kafidir 

Her yırda J O adedi ()0 kuruştur. Son defa piyasaya çıkarılan ecnebi 
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Şehremaneti il~nları 1 
Beyazıt daireainden: Aksa

rayda Gureba Hüseyin ağa 
mahallesinde 219-233-235 nu
maralı dükkanların ankazı pa
zarlık suretile S!ltılacaktır. 

Almak isteyenlerin ihale 
günü olan 8 eylül 929 pazar 
gilnü saat 14 te daire Encll
meninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

Döyçe O. Bank 
T:ırıhi tt••İ•i' 1906 
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1 arşın murabbaında arazinin 140 

Kıymeti muhamminesi lir.a 
5800 

Müştemilat ve evsafı 

Bih'.ıınunı hanka nnutını·latı ic
ra "" htı"ill.'ii k.aoıular İıırr olnuıır 

Bodrum katı kömilrlük bi- 1 jiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii;lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
rinci zemin katı bir oda bir Kodın hutabldar.t 

1 

arşın murabbaı bina mütebakisi 
bahçedir. Cephe kısmı duvar 

j üzeri demir bir parmaklıklı 
bahçeye çifte kanatlı bir par
maklıklı kapıdan girilerek 
bahçenin çiçek ve ağaçların-

dan madasının bulunduğu ma
hallin ıemini çini ve çimento 
döşelidir. Müştemilati zemin 
katı kağir fevkanileri ahşap 
olup lıahçede üstü kapalı 
camekan zemini elvan çını 

bahçeye antire methali bulu
nan zemini çini ma'teferruat 
muntazam maltız ocaklı mut
bak sokağa methali bulu
n:ın odun ve kömürlük 
ve iki kiler bir kısmıda mer
mer pilaklı musluğu bulunan 
dört sofa iki beladır bir kıs
mında camlı kapu ile diğerine 
geçilir yedi oda sulukluklu ve 
duş mahallini muhtevi bir 
kumalı ve kazanlı hamam bir 
balkon bir döşemesiz çatı 
arası ve saireyi havi terkos 
tertibatlle milcehhez bört bin 
lira kıymeti muhammeneli 
mücettet hane derununda 
medyun sakindir. 

Ve gene Kadıköyünde Ca
fer ağa mahallesinin cedit İn
önü sokağında atik 21 cedit 
25 numaralı haricen kArgir 
hanenin hudut cephesi tariki 
im sag tarafı gül küfeci oğlu 
vereselerinin 17 numaralı ar
sası sol tarafın Lionidaoın 
haneıi arkasl Atnaşın bahçe 
ve hanesiyle mahdut alettah
min iki yüz yetmiş iki arşın 
terbiinde araziden yüz iki 
buçuk arşın murabbaı hane 
mütebakisi arkada bahçedir ' 
müştemilatı zemin katından 
maada cihanmaile üç katlı olup 
zemini elvan çini döteli dört ko
ridor olup zemin katındaki ko
ridorun sokağa ve bahçeye 
methali vardır merdiven altı 
bir dolap ve bir odunluk iki 
kömürlük musluk taşlı üç ter
ko:ı: zemini mermer döıeli tek 
kurnalı sobalı hamam maltız 
ocaklı ma teferruat mutbak 
bir kısmından diğerine geçilir 
camlı kapulu ve birisi phnışlı 
diğeri balkonlu yedi oda ta
vanlı haneyi ve alt kat pence
reler demir bir parmaklıklı 
terkos ve hava gazi tertidatlı 
ve bahçede bir mikdar eı

carı müsmire ve gayri 
müsmireyi muhtevi altı bin 
lira kıymeti muhammineli mü
ceddet hane derununda mur
taza efendi maaile ikamet et
mektedir ve daha ziyade 
malümat almak isteyenler 
1928,9043 numaralı dosyUUI· 
da muharrerdir. lıtiralanııa 
talip olanlar kıymeti mubam
minelerinin yüzde onu nisbe
tinde pey akçesini lstanbul 
icra dairesi veznesine teslim 
etmeleri ve 21 - 9 - 929 tari
hinde saat on beşe kadar 
ihalei eveliyeleri icra kılınaca
ğından müşterilerin tarihi 
mezkürda hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

sofa bir aptesane üç evlek hekimi: Doktor 
bahçe ve susuz bir kuyu ve C'F, M" AL ZE 
ağaç müsmireyi havi ikinci l 'l./-1 '/(/ 
kat iki oda bir salon üçilncü 
kat üç oda balkon bir apte
sane elektrik ve terkosu ha
vid:r. 

l lcr lılrlu k•Jın ruhaısızlıkları

"' ciddi surctt« tcdaYİ rdcr. Şeh. 
zade haşıııdn Fcyziyr caddesi 17 
ııunıarıı. \·a,.~amba günlrri fuku· 
rayı pnrac.ız bakılır. 

Balada evsaf ve müştemili:ı ve muhammen !ııyn::eti muharrer bir l.::ıp hane 5 eylül 929 ta
rihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile muzayedeye vazedilmiştir. Talipler 
müzayede kaimesine merbut şartnamede münderiç mevadı ve müzayede ve münakasa ve ihalat 
kanunu ahkamını kabule mecburdur. Bedeli ihalenin nısfı tarihi iha!eyi müteakip on gün zar
fında ve nısfı diğeri tarihi ihaleden bir sene sonra alınacaktır. Talipler teklifnamelerini bir zarf 
derununa vazederek işbu zarfı yüzde yedi buçuk teminatı muyakkate mal.buzu ve ya banka 
kefaletnamesini havi diğer bir :ı:arf derununa vaz ve temhir ederek ve zarfın üzerine hanenin 
numarasını yazarak 24 eyliıl tarihine müsadif sa.ı günü saat on altıya kadar Beyoğlu Malmü- ' 
dürlüğiinde müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilin 
olunur. 

Doktor Ft!vzi Ahn1et 
J. rengi. lıc.:l~oguldıığıt, cilt, pros

taı;. zııfı lcHa~ül 't" kadın hutııla

ıklarııtı en son usuller1e- a.. bu
zttnı.ınJa ıniı.,,ait ~t!raitJc tedavı 

,\<r. 
\Jr,.,, Babıali ~:ağaloğlu ~·okuşu 

idJ7c ba~il nuınura 43 
l"kfon: lsınnbul :l8<)9 

Kagıt isteniyor 
Devlet matbaası müdürlügünden:: 
Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen mübayaaıı 1 

lizımgelen 68X100 ebadında 21 ila 25 kiloluk 800 top simili 
kAğıt zirdek; şerait dairesinde ve pazarlık suretile mübayaa 
olunacaktır. 

1 - Pazarlık suretile aleni mübayaa 9 eylül 929 pazartesi 
günü saat beşte yapıiacaktır. 

2 - Bu kağıdı vermeğe talip olanlar 9 eylül pazar gününe 
kadar firmalarile mühürlü nümunelerini tetkik edilmek üzere 
Fen memurluğuna tevdi etmelıdirler. 

3 - Bu nümuneler Fen meliurluğunca tetkik, tahlil ve tas
nif edilecektir. 

4 - Pazarlığa ittirak edecek tüccar milbayaa saatinden bir 
saat evvele kadar '', 7,5 nispetinde teminat akçesi yatırmak 
mecburiyetindedir. 

5 - Mübayaa uhtesinde kalan tacir ihaleyi müteakip o gün 
derhal bu teminatı "" 15 e iblağ ve üç giln zarfında kağıtları 
teslim ile mükelleftir. 

Hl'yaz Vl' sıhhi 

DiŞLER 
ile ınuattar hır ap;ızıt ınalik. olınak an 
cak ok~ijı•n save~inılı• ı .. tihzar olunan 

Bioks 
Dt'i' uıacununun istirna~ 

lile kabildir. 

• 
Istik,af münakasa i14nı 

lstanbul villyeti yollar batmühendiılilinden 
Ankara civar yollanndan Ahimeıut - Kwlhamam ve Ankara

Kayaı ve Ankara - Gölbaşı yollanıun iıtilqafı vahidi kıyasii 
fiat üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya konnnlftur. Mil
nakasa 15 eylül 929 pazar güqü saat onbeşte Aııkarada Nafıa 
Vekiletinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin tek
lif mektuplarının ayni günde saat onbeşe kadar yollar umum 
müdürlüğüne vermeleri lizımaır. 

İstikşafı münakasaya konan yolların muhammen tulü yekünu 
yüz on sekiz kilometrodur. 

Talipler münakasa şartnamesini ve umumi istikşaf şartname
IİDİ tetkik ve tedarik etmek üzere Ankarada yollar mildürlü-
ğüne müracaat etmelid'r!"r 

Feyziati lisesi müdürlü~ünden 

Evkal umum müdür
lüğünden: 

Dördüncü Vakıf han Kaloriferinde ihrak olunmak lizere 
lüzumu olan dört yüz ton yıkanmış maden kömürü kapalı zarf 
usulile münakasaya vaz edilerek eylülun on dördüncü cuınartesi 
günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların 
şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine ihale pil de 
idare Encümenine müracaatlan. 

FATiHTE ÇARŞAMBADA ~ 
Kız ve erkek - leyli ve nehari - ana - ipti;ai-~e _o~~ 1 

Hayriye orta mektebi 
Ôtedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyetile ittibar 

eden Hayriye mektebinin kız ve erkek kısımlan ayn ayn 
olmak üzere iki büyük bina dahilinde arta kısım bu sene 
tamamile tetekkül etmiştir, diğer llıe sınıfları da peyder
pey teşekkül edecektir. Tedrisat Türkçe ve FrllllSlzcadır. 
Talebesi bilümum resmi mekteplere bili imtihan girmek 
hakkını haizdir. Leyli kısım bir aile yuvasıdır. 

Ana, ilk ve orta kısımlanna leyli ve nehari talebe kay
dına her gün Fatihte Çarşaml.adaki mildüriyet dairesinde 

devam edilmektedir . 

Emniyet sandığı müdiirlüğündeıı: 
Fatma H.mın 14787 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

Emniyet sandığından istikraz eylediği meblai mukabilinde 
Sandık namına merbun bulunan Çartuyi kebirde Çuhacı hanı 
üst katında yeni 41 numaralı ve 30 arşın arsa üzerine han 
odasının taman ı vadesi hitamında borcun verilmemesinden 
dolayı satılığa çıkanlarak 180 lira bedel ile müşterisi namına 
kat'i karan çekilmiş iken bakere yüzde on zam ile başka 
bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 198 liraya iblağ eyle
miş olma11 cihetile mezknr han odasınm 9-9-29 tarihine müsa
dif önümüzdeki pazartesi ırünil tekrar ıon müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukarrer buluııdugundu talip olanla
rın mezkür ırtınde nihayet saat on altıya kadar S..dık idare
sinde hazır bulunmalan liizumu ilin olunur. 

Evkaf umum müdür
lüğünden: 

Merkez ve müdüriyet şuabatı vakfiyesi aldiimı için lüzumu 
olan onsekiz kalem kırtasiye ve sobalarda ihrak olunmak üze
re dörtyilz çeki odun ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilerek 
eylülün yedinci cumartesi ırünü saat on beşte ihaleleri icra 
edileceğind,:n talip olanların şeraiti anlamak üzere her giln 
levazım idaresine ihale günü de idare Encümenine milracaatlar. 

Mes'ul müdür Selim Rağıp 


