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Nüıhau her yerde 5 kurut 

arkta mühim bir kongre foplanıyor 
Siyasi bir rezalet 
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Paris Rus 
seft:ıreti 

müsteşarı
nın başına 

eelenler 
Sefaretten duvarı 
41ıp kaçarak poliıe 

dehalet etti 

Paris, 4 T eşriııievel Çarşamba günü akşamı Sovyet hil-
kümetinin Paris sefarethanesinde dikkate çok değer ve olduk
ça da garip bir hadise cereyan etti. 

Biz bu hadi•eyi vukuundan az sonra haber aldık; bununla 
beraber tafsilatını öğrenebilmek için geç vakte kadar hususi 
surette tahkikatta bulunmakhğımız icap etti. 

Filhakika hadisenin üzerine bir perde çekilmişti, ve hakkın
da ne resmi, ne de nimresmi hiç bir malümat verilmiyordu; 
mamaafi büyük bir sabır eseri göstererek yaptığımız tahkıkat 
neticesinde öğrendik l.i: 

Sovyet sefarethanesinin birinci müste:ıarı mösyö Besedovski 
ikindiye doğru Sen Torna mahallesinin polis komserliğine 
müracaat ederek komiseri görmek ister ve kom!erin odasına 
girdiği zaman da mumaileyhe hülasaten şöyle der: 

" - Sefarethanede Moskovadan gönderilen Rus ya poliş 
müdiriyetinin memurlarından biri ile şiddetli bir münakaşada 
bulundum ve bu mücadelenin aldığı ehemmiyete bakarak se
farethaneden dışarı çıkmak istedim, bu kolay olmadı. Filhakika 

•beni bir rüvelver ile tehdit ederek dışarı çıkmaklığıma mani 
olrlular. Bununla beraber kaçmağa muvaffak oldum ve işte 
şimdi size müracaat ediyorum. 

Kanm ile çocuğum el'an sefarethanededirler; bence hayat
ları tehlikededir. Bunları kurtarmak için F ranzız adiiyesinin 
müdahalede bulunmasını talep ediyorum. » 

Polis komiseri bu müracaatı dinledikten sonra amirlerine 
müracaat eder. Amirleri de Rusya sefirinin Londrada bulun
ınakta olduğunu nazarı dikkate alarak onun gaybubetinde se
faret müsteş:ırının " harici ez memleket ,, usulünün ref'ini isti
Yebileceğini düşünürler; binnetice zabıtai adliye müdürü kom
aeri ile birlikte kadın ile çocuğu " kurtarmak ,, üzere sefaret
haneye gitmiye memur edilirler ve giderler. 
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J\tlisaf.ir l11gi1iz filosu 
Parlak surette karşı

lanacak, tayyare 
uçuşları yapılacak 

«.18,.iOfhı loıılıık krııliçe Elizabet drecmwcıı 

g tYın on ikisinde şehrimize 
.. e ecek olan lngiiiz filosu için 
.-arlak b' -
111 ır program hazırlan-

li lftır. Bugün öğle üzeri İngi-
1;;~ sefareti baş katibi mıster 

1110ns tarafından tebliğ olu-
na.I\ bu • .. fil a. . programa gore, o 
.. llıırafı sir F redrik Filt, filo
"Un J' 

ııııanımıza muvasalatı 
liiıı" y u ve akşamı erkani harbi-
t ~ile birlikte Ankaraya ha-
e et edecektir. 

Filonun şehrimizde bulunaca -
lı il sekiz gün zarfında mat-

Uat .. 'il . . . 1 nıumessı erınc, amıra 

!':.7İsi olan kraliçe Elizabet 
, ısında bir ziyafet verilecek, 
e gemiler, illi gün, balkın 

temaşasına anolunacaktır. 

Bundan başka amiral sir F re

drik tarafından bir balo ve
rilecektir. 

Bundan başka filoya refa
kat eden 23 bin küsur ton 

hacmindeki «Kuracus" tayyare 
gemisinin iştirakile Marmarada 
tayyare uçuşları yapılacaktır. 

« Kuracus » , t' ört katlı bir 
gemi olup tam 300 tayyare 
ihtiva etmektedir. Hükümet te 

dost ve misafir filo için par
lak bir kabul resmi yaptıra

cak , zabitan ve milrettebat, 
vesaiti nakliyeden mecani •u
rette istifade edecektir • ... 

,,,,..,.-.;. .......................... oaıı .................................. ----~--.... """'"""'"""'*·· 

Evkaf _müdıırlıi[jıi Sultana!ımel __ cı~n.ııi11i es'!slı şeki~de tamir eltirm~kle1ir. l'aın_iin . 
111ııuırelerı11 bı1lıl11 kurşunları deqışlırı/ıııe/dedır. Tanıır masrafı «25» bın lıradır. Mm,ıreıL 
yurdııijıimıız ıısta, adedi. ıiç be°şi yeçmiyerı rıııitehassıs kimselerden ulııp bu korkıınç 
yıikseklikle. sanki yerde iınis !Jihi ralı~ıııcıkt11rlır 

8aı·kta 
~ 

Mühim bir zirai 
kongre topla

nıyor .•. 
Mardin, 9 (Hususi) - Bütün 

Şark vilayetleri :ı:iraat baş
müdür ve memurlarının işti
rakile Diyarbekirde bir ziraat 
kongresi açılacaktır. Kongre, 
bu ha valinin ziraat vaz • iyetınl 
ve esbabı tarakkisini tetkik 
edecektir. ' 

Alakadarlar Diyarbekirde 
toplanmıya başlamıflardır . 

Kongre 15 teşrinievele doğ
ru içtima edecek, tetkikatının 
neticesini bir raporla vekalete 
bildirecektir. 

Meb'uslara ziy11fef • 
Mardin, 9 (H.M.) - Türk

ocağı tarafından vilayetimizde 
berayı tetkik bulunmakta olan 
meb 'usların şerefine bir ziya
fet verilmiş ve pek samimi 
vakit geçirilmiştir. Meb'uslan
mızla iktisadi meseleler üze
rinde epeyce hasbubalde bu
lunulmuştur. 

• 
inşaat 

Yeni !!;ıl111nik resnıindnı 
nııit l'<'sİr ola<"a k 1111 "! 

Çimentodan bAtka 
hepsinin tarif esine 

zam var 

Yeni inşa eıtııe ııir ev 
Hükümetin, mesken kirala

nnı ucuzlatmak için ithal e
dilen inşaat eşyasına göster
diği sühulet malumdur. 

Hatta yeni yapılan evler 
bile iki ııene musakkafat ver
gisinden muaf tutulmuştur. 

Yeni gümrük tarifesi ise bu 
ciheti nazarı itibara almamış 
olacak ki, çimento müstesna, 
diğer mevaddın resimlerini 
fazla la ştırm ıştır. 

Memleket için çok büyük 
ehemmiyeti olan bu hadiseyi 
kaydederken yeni inşaat mal
zeme tarifesi esaslannı da 
aşağıya kaydediyoruz: 

Çimentonun 20 ç u va-

skerleı· 
Bundan böyle 
ııasıl yol parası 

verecek 
Ankara, 9 (Telefon) - Za

bitan ve askeri memurların 
yol paraları için kumandanlar 
ve müessesat amirleri tarafın
dan müfredatile tesbit edile
cek bir cedvele g<Sre, muay
yen zamanlarda tab.ildarlar 
mllracaatte bulunnarak o su
retle tahsilat icra edecklerdir. 

Darülfünun 
divanı 

Oaıillfiinun divanı aylık iç
timaını aktetmif ve divanın 

tabii r:eisi olduğundan dolayı 
cels~yi Maarif vekili Cemal 
Hüsnü bey l<üşat etmiştir. 

Ticaret sarayı 
• lntaSI 

Ticaret odaııı bugünkü içti
maında Ticaret sarayının in
şasJ meselesini müzakere ede
cetltir. 

Dikilide bir ölüm 
Dikili, 5- Jandarma takım 

kumandanı Vevsi beyin kar
deşi Mehmet efendi evinin 
penceresinden dü,erek öldü. 

/lir lzaftatla J:!(f- lira 
ı•r bir. çok 1111/cel'her 

çarptıktan sorıra .. 

y akalanm poliain e
line kaptırdılar 

Polia midlirlltu. evelld glll 
San ihsan ve .mi laman is
minde iki yıuıkcaicl yakala
llllftır. Filvaki polia müdllr
lüğü her gün yankesici yaka
lamaktadır. Fakat bu yaka
lananların bir huıusiyetl 
vardır. 

Bu iki açık gö~ bir hafta 
evel aralannda bir ittifak 
yapmışlar, ikisi de müşterek 
çalışmıya karar vermişlerdir. 

Çallfacaklan sahaları da ta
yin ettikten sonra işe başlıy~n 
iki abbap Çavuşlar daha ilk 
vurgunda muvaffak olmuşlar, 
yakayı ele vermemiper, . b~n
dan cesaret alarak ala lııld!k• 
!erine yankesicilik yaparlarken 
evelki gün yakalanmışlardı_r. 

Bunların müşterek mesaıye 

tam bir hafta devam etmiştir. 
Fakat bu bir hafta zarfında 
Sarı ihsanla San lsmail yan· 
kesicilikten ne kazanmışlardır• 
tahmia edebilir misiniz? 

· · · y: ı •ıırı ltı-J/;ı şenr: ıııwıcıııcııı ·' . 
sanla H!J•ıiplıı ıııarııf llalıl 
Yalnız para olarak ( 1200 ) 

küsur lira! 
Mücevher, kıymetli mad~n-

. b k- haricın-ve saıre u ye unun 
dedir ve bütiin bunlar muhte
lif şahıslardan çarpılmıştır. . 

üh·m hır Zabıta paraların ın ı 

kısmını istirdat etmi~ır. 

Öldüren koza 
· ytam ban-lzmir Emlik ve e 

kası kavası Mehmet Ali ağa, 
banka bekçilerine ait taban

-" ih patlaca yı karıttırırken "" 
mış, zavallıyı öldlirmü.ftlir. 

Ziyafet esnasında muhtelif 
fotoğraflar aldırılmış, badehu 
halkın ihtiyaçlarını yakından 
görmek ve dinlemek emelile 
şehrimize kadar gelen meb'
uslanmı:ı: Y akup Kadri, İshak 
Refet, Abdürrazak beylere 
hit•ben nihayetsiz bir 
sevinç duymakta olan ocaklı

ların ve halkın minnet duygu
larına terceman olarak ocak 
namına kısa bir nutuk söyle
miftir. 

Meb'uslarımı:ı: namına Ya
kup kadri bey buna pek sa
mimi bir mukabelede bulun
muş ve çay ziyafetine niha-

lında " 150 " kuruş kadar 
bir tenzilat yapılmıştır. 

Fakat buna mukabil keres
te, kiremit, çivi, döşeme tuğ
laları, adi ve buzlu cam gibi 
mevadın gümrük resimleri 
tezyit edilmiştir. 

Akşamları saat yedide Beyazıt 
meydonındon bir monzaro 

yet verilmiştir. Orhan 

Şark vilayetleri 
meb'usları 

Mardin, 8 ( Hususi ) - Vi
layetimiz meb 'usları şerefine 
belediyemiz tarafından bele
diye salonunda 50 kişilik bir 
ziyafet verilmittir. Ziyafette 
vali ile erkanı hükumet huır 
bulunmuşlardır. ' 

Belediye reisi tarafından 
Irat edilen nutka, meb'us Ya
kup Kadri bey cevap vermİf 
ve haklannda gösterilen asa
rı mihmannüvaziden dolayı 
beyanı teşekkür etmiştir. 

Kauıları geziyorkır 

Savur, 8 (Huauai) - İntihap 
dairelerinde tetkikat yapmak 
üzere gelen prk viliyetleri 
meb'uafan mnlhakata, seya
hate çıkmlflardır. Şimdiye ka
dar iki kau tetkik edilmiftir. 

Bunlardan bilhassa cam ve 
döşeme tuğlasına konulan 
gümrük reıımi dikkate şayandı. 

Adi pencere camlarının be
her sandığına, evelkine nisbet
le (85) kuruş fazla resim vaz
edilmiştir. Bu yüzden eylül 
sonuna kadar sandığı (8) lira 
ya satılan adi cam şimdi (9) 
liraya satılmaktadır. 

Döteme tuğlasına gelince: 
evelce yüz kilosundan .,45,. 
kurut gümrük resmi alınmak
ta iken ıimdi üç lira alınmak
tadır. 

Bu münasebetle kiloıu «4» 
kuruşa alınan döteme tuğlaaı 
.,7.,. kurup çıkmışbr. 

Kereste, çivi ve kirt. •İt 
gibi mevadda konul:"n pm
rük rcami piyasada bar tahav
vül yapamayacak kadar eı.-
miyetaizdir. 
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Dahilde: 

1" aarif Vekili 
Dun Daral/ununda 

mühim bir nufulc 
söyledi 

mJaarif Vekili Cerr.al Hüs
~ nü B. dün Darülfiınunu 
ziyaret elmiş ve şerefine bir 
çay ı.yaieti verilmiştir. 

Cemal H.üsnü B. ziyafet es
nasında miiderris!ere hitaben 
mühim bir nutuk Irat etmiş, 
ezcümle demiştir ki: 

« Türkiye Cumhuriyetini 
bugün şiddetle alakadar eden 
içli mai, iktisadı, huı- sa ilmi 
me elelerde Darülfünunumu
zu yanda değil, daima çok 
ördc ırörmck ish:riz. 

ili ve hakikat menbaı o
lan Darülfünun ayın zam nda 
milli gayeleri, mulcaddes he
yecanları Turk-n kalbinde 
aynı j~ ikamete tc.vcUı ede
cektir lımin vatanı o.maılı'rıuı 
çoktanberi biliyomz. A ık 

i tiyı-ruz 1 i vataı.ı nızm da nimi 
ol un. Tarih:miz azaınet.i in
kılabımızda bu çok şerefli 

m' kcllcfiyetin edasını sızlc -
den bekler.» 
frnuhte it mübadele komıı;
~yon.ı hl'yeti umuruiyesi, 
dün 11 buçuktan 14 buçuğa 
!tadar devam eden bir içt;ma 
nktetmişdir. lçtimad bltaraf
ların geçen sene eylülde ver
miş d Jukları muallal< mesaile 
ait bazı hal çarelerini teklif 
eden muhtıraları üzerinde mli· 
zakerat ecre) an etmiştir. 
!mlransiz mel.usl;:rmdan M. 
gJSabatyc şchrimlze gel
miştir. M. SaLatye Pııriste 
ı>ıüteaddlt kasnp di'.kkf n!arı
r.a sahip ve Parisin et piya
sası \zerinde nafiz bir zattlr. 
Jrnl:ıliye vekili SarncQğ!u 
~Şükrü B. dün de teftişleri
ne devam eylemiş ve akşam 
Ü$tü ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. Vekil B. gaze
tecilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

Barem kanunu önümüzdel<i 
sene! maliyeye kadar inhisar
lar, idarei hususiye ve beledi
yelere de teşmil edilmekle 
beraber , bunlarm mumur:arı 
mutazarrır olmıyacaktır. 

Size, şu kadarını ~öylilcyim 

ki, Tllrkiyede hakkı mükte
eepler daima mahfuz kalmış
tır ve lıalacaktır. ittihaz edi
len ve edilecek kararlar mev
cuda şamil ve halıkı mükte
seplere müteveccih değildir. 

Bundan ııonra alınacak memur
ların maaflarına tcallük ede
cektir,)> 

ütiincülük için Ticaret oda
sı bir enstitü teşkiline ka

rar vcrmiıtir. Bu mesele bu
günkü içtimada muzakere olu
nacaktır. 

ıbhat vekaleti, 9 mınta
kada tababet o< ası teşki

line karar vermiş, 18 teşrini
evc.de her tarafta bu odalar 
heyeti idare ve divanı haysi
yetleri intihabatına başlanma-
6ını tamim etmiştir. 

~rnavutluğun Ankara mas
~lahatgüzarı Asaf B. dün 
Hariciye vekili Tevfik RÜş!ü 
Beyi ziyaret ve Arnavutluk 
sefaretinin lağvı hasebile veda 
elmıştir. 

ffi&lehislan rejisi erkanından 
~bir heyet şehrimize gel
miştir. 
RJıhhıye vekaleti müsteşarı 
~ Hüsamettln B. ile veka
let teftiş heyeti reiai Fuat B. 
diınkü ekspresle Parise git
mişlerdir: 

Bugün ü hava 
Kandilli rasatanesinden 

alınmıştır. 

Di:n azami hararet «2h 
derece, hu sabah « 13» dere· 
ccdir. Bu gece rüzgar müte· 
ha vvil hava ekseriyetle açıktır. 

s 
• 

ş l{alınadı 
ll<· ai bı'irosıı f)(ıl·111 111' 

İ/ı• lll<'Strllf 
..~ 

Hcyvanlcr ne 
miktar yük 
hııımalıdır 1 

Cenevre.8 (A.A.)- Beynel
milel mesai bürosu konferansı 
19'.H içtimaında hangi mese
lelerin müzakere edi:ec(.gi 
ile me gul olmuştur. Konfe
rans, ta ınabilecek yuklerın 
azami sıkleti, çoc~k arın i~c 

kabul yaşları ve amelenın 
günde iklerı hakhında hır 

pre>.e tetkık eLmiştır. 

[J i ı· (j l ı t ... 1 

Ta11usunu alınca 1 

hükumet kona-
ğında. oynamı ! 

lzmir, 18 Sakız mi'b;nliı-
lcrindrn bir hanım, ııenelerde:ı 
beri iskün ko idorlarında do
laşa dolaşa nihayet işini bitir
miş ve dün tapu dairesinden 
kcn<lısine tahsis olunan evin 
tapusunu ıılroıya muvaffak 
olmuştur. 

Kadıncııg11, tapuyu alınca 1 
' hükumet ııvlusunda l<cndi 

kendine söylenerek sevınçıe 

oynanııya başlamış ve: 
- Acaba de!irrli ı>ıi? 
Diye hayretle bakanlara: 
- Kusura bakmayın, deli 

değilim, yalnız ahle miştim: 
Bana talısis edilen cvın ta
pusunu alııyım, hükiımet av
lusunda l..ıir zeybek oyunu 
oynıyacağım, demiştim. Bugün 
hamdolsun evimin tapus,ınu 
aldım. Sevincimden oynıyorum 
deml~tir. 

Şikaıgoda cinayet 
silsilesi 

Şikago, 8 (Hususi) - 1929 
Kanunusanisinden beri .Şıkago
da 62 nci bombalı sui kast 
ika e<lilmi~tir. Bir tütüncü 
dükkanı ile bir apartıman ha
rap olmuştur. 

Japonyanın ı\nkara 
sefiri 

Ankara, 9 ( T clefon) - Ja
ponyanın Ankara gcfirliğinc, 
Bem sefirinin tayini talcarri'.r 
etmiştir. 

lfitatbuat umum müdürü f.t
~ cüment Ekrem B. Prağ 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

fi ~li divan dünkü celsesinde 
ıtı• Mahmut Muhtar paşanın 
vekillerini dinlemiştir. Pazu
tesiye tekrar toplanacaktır. 

1 
g1mirde bulunan iskan u

mum müdürü Hacı Meh
met B. şehrimize gelmiştir. 
~. ıün Haydarpaşada şimen

difer ray makasında vu-
ı ku bulan bir bozukluk yüzün

den manevra e~nasmda iki 
v gon yoldan çıkmıştır. J\ıla
n vracı Mehmet Ef. muhtelif 
yerlerinden yaralanınış, tıp 
fakültesine yatırıimıştır. 

eni Rum başpapa.sı Gazi 
Hz. ile Başvekile tazi· 

.mat telgraflara çeL.miftlr. 
!iildliye vekili dün sulh mah
lfil kemelernini teftiş etmif· 
tir. 

Dsviçrenin en büyük banka
sı olan «Sosiete de Ban

pue Suisse» in Zürib merkezi 
müdürler:nden M. lı:liye iş 
bankasının daveti üzerine şeh
rimize gelmiştir. 

Hariçte: 
Dun g<:ce şehrimize gelen 

ve henüz teeyyüt etmiyen bir 
habere göre Efganistanda Na
dir han Kabile girmeye mu
vaffak olmuştur. 

Son Saat 

Makdonalt o ver 
Da a 

eihi 
i en ani mış 1 
{!Örü üyorlar 

Vaşıngton, 8 (A. A.) - M. Makdonalt ile kızı, Beyaz saray
da ikametlerini bitirerek tekrar İngiliz sefaretanesine dönmüş- ı 
lerdir. Mülakatlar devam etmektedir. M. Makdonaldın hareketi 
gününün arefesinde ne;redilecek ve müzakeratın tarzı cereyanını 
telhis edecek olan müşterek beyanatname ikmal edilmek 
üzeredir. 

« Röyter ajansı> 
doğru ha kiki bir t 
tadır. 

bu beynnnaınen\n bahri tahdidi 
raklci hııtveleri atılmı;ı ol ı.uğunu 

teslihata 
yazmak-

~aşington, 8 (A.A) lng;liz gaz tecilerinc bev nalla bu
nan M. Ho~~r şu s'izler. s5vlem'.,ıtir· « A. rf<ılcdonali ile gayet 
samimi surette cereyan etm l·te olan mıizakerat kaklunda bu 
dakikada bir şey söyiiyemem, me mleketlerimıL ara n a hiç hır 
ihtilaf olmadığını örm 1 b ,ı tlyarım. 

il(~lra 'lığ~ı 1 
D-e••.a-...... e - b. 

~ l' ~ ı ... 
~ 

Şehremaneti, bir 1.ok mü
esseselerin hilekıirnkları ile 
başa çıkanıamakt.,ci.r. Se:bcbi, 
hilekarlııra tarh dilen cezala
rın çok az olması, hilekarların 
bu en".a!an hiç müteessir ol
madan vermeieriJır. 

Emanet, cezanın hilekarlar 
üzerınde müessir o:nı .. ııı için 
b:ışka bır usul tatbı1'ını dü
şünmektediı·. Bunun iç.n zabı· 
tai belediye talınıaı o.me~iıw 

bir ma~dc ilave ediıecekıır. 
Tatbikı düşünJlen ç.:.re ş 1-

dur: 
Hilekarlık yapa.1 müessese

ler terz:ye edilirce Lunlar•n 
firmalarını gazetelerle 'lf.n et
mek. 

o 

B JI, rz herhangi bir b'r11ha
nede v 'ya lo!rnntada artık 
meze, artık yemek verilirse 
hem icap eden ceıa ta!'ho!u
nacak, hem de o m:i-:ssese
nln isnıi guıetelerle ilan edi
)eceKtır. 

Bu suretle her hangi bir 
müc ıeser.:n şöhreti haleldar 
oi.ıc::~ ını dü<iinerck bi1ekariık 
ctnıiyeceği üm' olunmaktadır. 

Hi.el..:rlık yapan rııie.s~r··e 

ııam'ı cir yer de&-ilse m1JvJk
'ııat n se d dilecek, i\7erirıe 

1 .de scd<lin «:Lehi büynk harf- 1 

lerle yazılarak asılacaktır. 
Alfi~:ıda rlar bu usulıin m'i· 

esnr olaccığını zannelnıekte

d:r er. 

1\1·11 <l \l ll ti~ i)·y i"ı 11<1 e .. 
Bia' ihtiyar lie di ini 

denize fırlat·· 
Dün bir adam arnautköy Akıntı burnundan kendi~ini denize 

atarak intihar etmiştir. Bir müddet sonra na'şı denizden çıka
rılan bu adamın Dolapderede Yeniköy haıramında çalışan 
Erzurumlu Ernest Harsum olduğu anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikatta Eme~.tin ailesi dradının kiimilcn vefat 
etmiş buluıımasınuan mütees~ir oıaralc intihar eltıgi öğreuii-
miştir. 

13 i ı· (5' () ( ~ l ı 1( 
Hasta bakıcı 

mektebi kapısı
na bırakıldı 

Yusufpaşada Hilaliahmer 
hasta bakıcı mektebinin k pı
sı önüne dün terlcedilmiş bir 
aylık bir erkek çc.cu&u bulun· 
muş Darü'.acezeye gönf:er.l
miştir. Tariki aranmaktadır. 

Kalcasından , 
vuruldu 

Sirkecide Eskişehir otelinde 
mukim Mehmet, dün akşam 

Galata rıhtımından geçerkea 
meçhul bir şahıs tarafından 
bıçakla kalçasından yaralan
mıştır. Carih aranılmaktadır. 

Dün geceki 
hırsızlıklar 

Dün gece Galatada bir rakı 
imalathanesine, Kasımpaşada 
Süruri yokuşunda seyrisefain 
bilet memuru Salih ve kumka
pıdan Şakir, Çeşme sokağına 
Y orgi efendilerin evlerine hır
sız girmiştir. Polia hırsızlan 
aramaktadır. 

11 ( r f!:<l ı·i lle 
Yolcunun panta
lonundan yan

gın çıkmış 
Polis raporundan aynen: Bu 

gece saat " 22 » kararlarında 
Sirkecide Hendek otelinde ' 
« 7 » numaralı od:ıda mü~teri 
Adııpazarlı Mehmedin karye· 
!aya asmı11 olduğu panta1onun
dan harik zuhur ederek pan
talon lusmen yandığı halde 
söndürülmüştiir. 

Emi'lönü mf'rkezi 

Kemeraltında 
bir cerh 

Jirayir isminde bir adam 
dün a!lşam Kemeraltınden ge.
çerken Kemal isminde birisi 
tarafından yaralanmış, hastane
ye kaldırılmıştır. 

Çekirdekten 
yetişiyorlar 

Dün koca Mustafapaşada 
Penbe hanımın evine pencere
yi kaldırarak 15 yaşında Hak
kı isminde bir çocuk girmiş 
50 lira çalmış, bir miktar eş
ya aşırmış, kaçarken yakayı 
ele vermiştir, 

l\tl. ,rekaleti 
J Jrı_ı•ı (11/((f 111/l'Zf'Sl IÇIJı 

l'('llİ lıararlur ı ı nli 
Mualliml~r nasıl ça

lııacak ve ne 
ya!)acıiklar 1 

Ankara, 9 ( Telefon ) -
Maarif ve~ aleti tahnit ·kursun
dan mezun muallimlerin mu
ayyen bir sistem dahilinde 
vilayet merkezlerine dağıtıl
w- ını, bn suretle mıisLıkbel 

( Türkiytı hayvanat müze ,i )
nin esaslarını hazırlamayı ka
rar o ına nlmi.Ştır. 

Bu mualiimler atideki şera
it altında çalı,a :aklardır: 

1 - Sın.fta ala! al rı ke
sı'ml'yece , merkez mekteple
rinden bi inde yalnız öğleden 
evcileri iç"n münasip bir ders 
alacaklardır. 

2 -- Tahnit işi için birer 
atd, e yapılacak, bura'ar 
laıım olan ve yekünu 100 ki
lo tut. n iliiçlar ve alt.tın alın

masına me1 te,> m'~dürleri de
lalet ec!e.:: klerdir. 

1 - Kır bekçil~ri ölü, diri 
y;-kalayacakları hayvanları bu 
a dyelere teslim ecleceklerair. 

4 - Hu ıuual'im bir ayda 
liakal 15 hayvan tahnit ede
~ti~t;r. 

S - fi; ualfünl r el:eri bu 
işe yat ııı talebe için birer 
kı.;" açac<ık:Mdır. . 
lzmt·r bütçesi a:i 

• j., tastc ... te 
Ankara, 9 (Tclcfc.n) İz. 

mır Lfü,csi aii t..ııiika gönde
rilmiştir. Bir memur maaşının 

te.:yiJi iç;n bütçenin Dahiliye
ce tehire uğracl.~ı l·aberi ya
la .• <lır. 

Poi~tis Briyanın 
nezdinde 

Paris, ~ [ A.A. J - M. Brl
yan, Yun n sefiri M. l'olitısi 1 

kabul etmiştir. 1 

Hazine vekilleri 
olmayınca 

Ankara, 9 (Telefon)- Ha
zine ve Rüsumat dava vekil
leri olmıyan kazalarda rüsu
mat memurları davalan ta
kip edecekler, fakat bunun 
için ücret almıyacaklardır. 

Adliye evra müdü-

Teşrinievel 10 

. r azftlar 
iki kişi yaralı 

birinin ayakları 
kırık 

Son yirmi dört saatin vuku
atı şunlardır: 

l - Bu sabah saat 7,30 da 
köprü üstünde bir tramvay 
kazası olmuş, köprü tahsil· 
darlarından Hüseyın efendi 
Fatih-Beşiktaş seferini yapan 
bir tramvay arabasının altın
da kalarak ağır surette kaşın
dan yaralanmıştır. 

Hüs~yın dendi hadaneye 
kaldırılmış ise de yaşıyacağı 
zannedilmemektedi<. 

Tramvay kumpany1sınııı Be
şiktaş deposunda amele Re
cep, dün Sirkeci - Edirnekapı 
tı amvayı ile Malta çarşısından 
geçerken atlamak istemiş, mu
vaffak olamamış, d" müş k fa 
tası patlamış, hastaneye k lclı
rı.m ştır. 

.Blr otomobil par{alandı 
3 - G ne dün at 19,5 ta 

111 numaralı tr~mvay rabaııı 

ile f ran~ız tüt ;n şir'tetinin 
377 numaralı otou:obili çar
r~mıştır. ademe neticesin
d~ ctomo'>il parçalanmıştır. 

4 - Elm s ; minde bir ço
cuk Be~kta~ta 1947 numaralı 
otomobiıin altında ka1ımş, 
ayak! n kırılmış, h2stnneye 
kaldırılmıştır. Şoför kaçmıştır. 

Gazeteler aley
hindeki dava 

Bugün gazeteler aleyhinde 
açı!an müheyyiç neşriyat dava· 
sına ik:ncl ceza mahkemesin
de devam edilecek ve irt'şa 
hadisesi hakkındaki evrakı 

tahkikiye istintak hakiminden 
geldiği ta dirde t tkik ediıe· 
cektır. 

Beyoğlu dispan
serinin faaliyeti 
Haık fırkasının Beyoğlu ka- . 

:ıa merkez;nde, hundan b;r 
sene eve! açıian disı:>ansere, 
~imdiye kadar 17 bin kişiden 
fazla h:ısta müracaat etmiş, 
bunlardan muhtaç ve fakir 
olanlara m-:ccanen ililç ve
rildiği gibi l ıın ve idrar tah
lilleri yapılmı11, lüzumu olanlar 
da tedavi edilmek üzere 
muhtelif hastanelere sevkedil
miştir. 

Kadastro umuuı mlidilrü 
Haber aldığım•za göre bir 

kaç gün evel tehrlmize gelen 
tapu ve Kadastro umum mü
dürü Atıf bey yakında Rado
ıa gideuklir. Atıf bey Ro
dosta J:.ir emlak meselesi ile 
meşgul olacaktır. 

rünün davası 
Ankara, 9 (Telefon) - Ya

rın adliye evrak miidürü 
Hüsnü B. yin muhakemesine 
devam edilecektir. 

i Çalınan paralar 
meydana çıktı 

Sulh hongresi , 
Atina, 8 ( ·A. A. ) - Sulh t 

kongresi encümenleri, Leb 
nıurahhasının, bütün memle
ketlerin ceza kanununa, ecnebi 
toprağına tecavüze tahrik cür
münün ithal edılmesini talep 
eden teklifini kabul etmittir. 

Darülfünun, kongre azası 
şerefine bir ziyafet çekmiştir. 
• 
iki Çek nazırının 

istifası 
Prag, 8 (A. A.)- Halk fır

kasına mensup nazırlardan Ti
soz ile Babey istifa etıniıler
dir. 

Cemiyeti beledi. 
yenin içtimaı 
Cemiy.eti belediye bugün 

saat «14» te içtima edecek, 
Emanetten gelen ve encümen
lerden çıkan kararları müza
kere edecektir. 

Bu meyanda Emanet 
murlarına yüzde on beş 

meselesi de vardır. 

• 

me
zam 

Mardin, 7 (H. M.) - Evra• 
kı naktiyemizden 601 bin kü
sur lira bundan ikı sene eve! 
Garz n yolunda eşklyalar ta· 
rafından gaspoliınmuşlu. Ha· 
diseyi müteakip bu paraların 
numaraları bir çok yerlere 
tebliğ edildiği halde tiitün in
hisar idnrcsice tebliğat yapd
mau.ıştır. 

Bundan bilistifade Cizreli 
zade Emin, beheri yüzer liradall 
22 adet evrakı nakdiyeyi tü· 
tün inhisar idaresinden tebdil 
ettirmiştir. Bunların Gaı zan yo• 
!unda gasbedilen paralardan 
bulunduğu anlasılması üzerine 
zabıtaya malümat verilmiş ve 
Emin yakalanarak çalınan ev· 
rakı nakdiyeden bin lirası da 
üzerinde bulunmuştur. 

Bugünli:Ü bor~o 
İj baııku.,ındn11 uln~rrı trr. " 

İngiliz 1011,25 Frank 1" 
25,50; Liret 9,18,50; ls•t 
re; 2,48,75; Dolar 48,5.6Jô 
Dahili 97 ,50 ; Altın 883, 

4 Ana dolu 22,20; Rumeli ~· r 
Tri!mvay 70,50; Düyun 19 • 
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~Q.,..j~~ilıl 
Bu ne sürattir? 

Şehir dahilinde ve bilhassa 
Sirkeci mıntakasında nakliyat 
yapan birkaç kamyon var. 
Bunlardan bazılannın sokak
larda, en dar yerlerde bile şa
yanı hayret bir süratle seyrü
sefer yaptıkları görülüyor. Da
ha evelki akşam, numarası 
hatınmda kalmıyan bir tane
sinin feci bir kaza vukua 
getirmesine remak kaldı. 

ıoförilnlin aklı başında bulun
madığı zannını verecek kadar 
bir süratle ileriliyen bu kam-

. yonu hiç bir memur çevirme
di. Nazan dikkate vazediyo
rum. Sirkeci: Selamet 

* 12-13 yaşında bir çocuk 
arıyoruz 

Yazıhanemlzde çalışmak 
lizere 12-13 yaşında bir erkek 
çocuğuna lüzum vardır. Arzu 
edenlerin Galatada, Galata 
postanesi yanında Güzin ha
nında No.3 e müracaatları. 

• 
Bir itizar 

Osman Nusret beye: 
- lıanınız ticari: mahiyette 

olduğu için derci kari sütunu 
muharririnin salahiyeti hari
cindedir. Mazur görmeniz rica 
olunur, 

• 
iş arıyorunı 

Yaşım on beştir ve yeni 
Türkçe okuyup yazıyorum . 
Yapacağım ifi beyendirece -
ğİme eminim, münasip bir it 
ıırıyorum; Taliplerin Son Saat 
lialk sütununda A: D, remzine 
bildirmeleri, 

• 
Kaybettim 

İçinde hususi evrakım, maaı 
Cİizdanım, nüfus tezkerem, oğ-

. luııı Kenana ait nüfus kAğıdı, 
biri Fatma Ahter, diğeri Fat
ma namlarına mahl.ük iki tat
bik mührile oğlum Kenanın 
ttıührü bulunan cüzdanımı kay-

, bettim Kimseye borcum olma
dığını beyan ederken yenile
rini çıkaracağım mühürlerin 
de hükmü yoktur. 

Aksaray, Çakırağa mahallesi 
Hamidiye sokak No 8 

Fatma 

• 
Muhabere 

Mütevelli 
Olanların f eltış 

etmeleri lü
zumsuzdur 

Evkafımızın ıslahı için cel
bedilmit olan profesör « Ley
man » dün memleketine avdet 
etmittir. 

Profesöril istaıyonda tehrl
miz Evkaf müdürü ile diğer 
şubeler müdürleri ve Evkaf 
erkim tetyİ etmiflerdir. 

Profesör, raporu hakkında, 
gazetelerde yazılanlardan f~
la izahat vermekten imtina 
etmittir. 

Alakadar bir zat bu hu
susta bize demiştir ki : 

- Mütevellilerin telaşı bey
hudedir. Haklan mliemmendir. 
Tarzı idarede o kadar ehem
miyetli bir tebeddül olınıya
caktır. » 

Bir memur mah
kemeye verildi 

Ticareti dahiliye müdürlüğü 
muayene memurlanndan Meh
met Cemal Ef. aleyhine vazi
feyi s~i istimal maddesinden 
dava ikame olunmuştur. Otıız 
teşrfoievelde muhakemeye baş
lanacaktır. Evrak üçüncü ceza
ya verilmiştir. 

Türklüğü tahkir 
davdsı 

Namık 

aleyhine 
Türklüğü 
mıştır. 

Ef. isminde birisi 
müddeiumumllikçe 

tahkir davası açıl-

T eşrinisaninin dördüncü gii
nü üçüncü cezada muhakeme
sine batlanacaktır. 

•••••••••••••••••••••••• 
MELEK 
Sineması müdiriyetl 

Dueıoa Fairbonksın 
H 

Uç silahşor 
filminin uzunluğuna rağmen 
iki devresi yani 14 kısmı 
birden gösterileceğinden sa
dık ve muhterem mütterile
rinin bu akşam tam vaktin- ~ 
de teşrif etmelerini kemali 
ehemmiyetle rica eyler. 
Fiatlarda zammiyat yoktur. 
Uvertür: TAMA USER. AR
NOLDİ ZIRKIN orkestrası 

1111 

tarafından. 

saat 21.30 da 
yalnız mual
limlerle ta

lebelere 

lleisin Üsküdar, Dutlu kahve, Hay
teltin çavuş sokak N. 10 da 

~ehnıet beye: Arzu ettiğiniz 111111\1 Karısı 
bir iş bizde mevcut değildir, 3 perde 
efendim. Cuma günleri matine saat 3.30 da 

"'"""'""'"-"""""'•"''"lllıwııııııı•-•1111"'-t Her cumartesi akşamları 
Rakel JVJeller 

11 
~:;tı/iatlarda tenzilat yapıl-

ile İ Temsilden sonra tramvay 

'1oris Şova/ye 1 temin edilmişt~. 

1 yakında İstanbula ( Kadı~öyünde kuşdili tiyatrosunda 
ki d Bu akşam ilk defa olarak -. ~elece er ir. 

1 
C b 

1 ~ ... .....__"~u·nııııuıın...,,nı..,.nııııuın1111ııı~"'"'"'"' « ö üm am az an ». 

o 

il 
ıı 

Bu akşam dilberi• r n el 1'1eri ı ı 1 

VİLMA BANKIU:..a~:~::i ! 

SEHER VAKTİ I 
İkinci sesli ve sözlü filmi eörmefte 11111111111111 

gitmelisiniz. Meşhll:r ~rtist Primo- 1 , . 

dona matmozel Al fiil KR JJ'FOHD 
ve tenor mösyö f'( JJ_, 1~·1vo LA ı\ 1' 

1

, 1 

ın a,ıklar bohçcsindcki duetosu. 1 i' 
ıl 

ERA SİNEMASl 

::mn ;:,aat 

ViNCJ1ANI 
Moskof haklıdır .. 

Babasına silah çekenin 
eczası ölümdür ... 

-36- Muharriri: M. Turhan 
- RU.teml 0nun dudaklarından çıkan 

« baba ,. kelimeaile hayatın 
en mes'ut bir nağınesini işit
mit ve ırene onun oğlunun 
« dede » demesile fani bir 
ömre nasip olacak hazların 
en yükseğini iktitaf etmişti. 
işte o evlat, yetişmiş ve baba 
olmuş evlat, kendisine karşı 
hain mevkiinde bulunuyordu. 
Moakovada türiyen eşi gibi 
bu da boğulmalı mıydı? 

Bu sual, ihtiyar kanuninin 
yüreğinde bir sızı uyandırdı. 
Babası, dedesi, dedesinin ba
hası hep kardef katili idi. 
Daha yukarı çıkınca ecdadın
dan bizzat evladını öldüren 
de vardı. İşgal ettiği taht 
gibi meşum bir bahta da mı 
varisti ve bu irsi baht yüzün
den timdi evlat katili mi ola
cakb? 

Süleyman, bir an için bu 
şeni sıfab ihraz etmekten ürk
tü ve kırk yaşındaki oğlunu 
öldürmek alçaklığını nefsine 
layık görmedi. Fakat kendi 
babasının, şimdi oğlu Musta
fanın yapmak istediği gibi, 
pederini ihtiyarlıkla ittiham 
ederek tahtından bağırta, ba
ğırta indirttiğini ve onu Dime
tuka yolunda zehirlettiğini ha
tırlar hatırlamaz duygusu de
ğişti ve kendi kendine mınl
dandı. 

- Moskof klnazı haklıdır. 
Babasına silah çekmek istiyen 
evladın hakkı ölümdür . 

Bu hükmü verdikten sonra 
adeta neşelenmişti; yüzündeki 
işmizaz silinmiş, nefesi düzel
miş, dudaklarına hafif bir te
bessüm gelmişti: Mankllbesk:i
ye soruyordu: 

- Bu Kazan işi nedir? 
- Sayei hümayunda ehem-

miyeti yok ama gene bir iştir, 
sultanım, mide bulandıran si· 
nek kabilinden bir dırıltı, Kı
rım ülkesini efendimin emri 
altından ayırmak için çalışı· 
yorlar. 

- Çalışan kim? 
- Kazan tahtında oturan 

bir kadın. 
- Vay soyıuz vay. Saçına 

bakmayıp ta benimle boy mu 
ölçüşmek istiyor? 

- Ne olsa kadındır sulta
nım. Saçı uzun, aklı kısadır, 
dünyadan haberi yok. 

- Peki, biz ona da haddini 
bildiririz. Başından tacını da, 
saçını da alırız, kel beslekler 
gibi ortada bırakırız. 

- Kudretli hünkarıma ne 
zahmet. Edna bir kulun dahi 
bu işi başarır. Mesela Rus 
çan Yuvan. 

- Yuvan ne yapar? 
- Ferman edersen Kazana 

gider, haddini bilmiyen Sevinç 
hanıma efendimin kuvvetini 
gösterir. 

- Bu işi ne diye yapar, Ka
zana ne olur, onu da anlıya
lım? 

- Efendimin teveccühü, 
efendimin iltifatı. Bir Rus ça
rı için bundan büyük saadet 
mi olur? Gerçi Yuvan bir kı
raldır, leşkeri vardır, tebaası 
vardır, haznesi vardır. Lakin 
Fransa kıralı Fransuva gibi o 
da, efendimin rikabında seyis 
olmayı en büyük şeref bilir! 

- Hünkarım! 
- Muıtafa ne vakit geli-

yor? 
- Yarın. 
Bütün ordu selamına çıksın, 

otağlarımdan biri onun için 
kurulsun, tıpkı ben geliyor
muşum gibi şenlikler yapılsın, 
riayet edilsin. Sonra yanıma 
getirilsin. 
Şu muhavereden muhtelif in

sanlar, muhtelif gayelere göre 
memnun kalmışlardı. Kanuni 
Süleyman, tahtına suikast et
mek istediği haber verilen 
oğlunun ne suretle cezalan
dırılması lazım geldiğini gös
teren bir nümuneden haber
dar olduğu için memnundu. 

Rfü!en paşa, öz kayınbira
derlerinden birinin tahta nam
zetlenmek üzere bulunduğunu 
anlıyarak ve bu işte oynıtdığı 
halnane rolden dolayı kayna
nasının bir kat daha gözüne 
gfreceğini düşünerek mem
nundu. Mankübeski, çar Yuva
na Kazanı kazandırmak ve 
koca blr İmperatoru kolaylıkla 
aldatmak dolayisile memnun
du. 

Birinci vezir, babasının elini 
öpmiye gelmekte bulunan ve
liaht için muhteşem bir· otağ 
kurulmasını , ordunun karşı 
çıkmıya hazırlanmasını icap 
edenlere emretmeyi müteakip 
eline kalemi almış, Ruhsarıal 
kadın efendiye : « dideler ru
şenl » kelimelerinden başka 
hiç bir şey ihtiva etmiyen İm
zasız bir mektup yazarak 
mahrem!erinden biri vasıtasile 
hemen İstanbula göedermişti. 
Aynı zamanda Mankübeski 

de çadırında Mamuk beyle 
dudak dudağa hasbih-ıl edi
yordu: 

- Müjde - diyordu - hanlı
ğın tahakkuk etti. Hünkar, 
Kazan üzerine yürümek için 
çar Yuvana izin verdi. Yol 
harçlığımızı, mektuplanmw, 
mürur tezkeremizi, bu gün, 
yarın alırız, moskovaya döne
riz, sonra da seni payıtahtına 
göndeririz. 

Mamuk bey, bu seri muvaf
fakıyetten hayrete düşerek 
sordu: 

- Bu işi nasıl becerdiniz 
ve ne çabuk becerdiniz? 

- İş ehli, taşı gediğine 
koymayı, mıhı yerine çakma
yı bilmelidir. Biz bu büyük 
ve çok kavi devlet idaresinin 
ne hünkar, ne vüzera elinde 
değil, tek bir kadının pençe
sinde olduğunu biliriz. bu 
kadın kimdir, biliyor mısın? 

- Hurrem sultan olacak. 
Sevinç H. da kendisine kağıt 
yazmışb. 

- O dur, asıl ismi de Rok
sellandır. Bu kadının kim oldu
ğunu da biliyor musun? 

- Hünkarın şevgili haremi 
ve birkaç çocuğunun anası. 

Canım; aslını, neslini 
soruyorum? 

- Halayıklıktan yetişme 
bir şey olacak. Babasını, ana
sını ne bileyim ben. 

- Bilmiyorsan öğren. Bu 
kadın Rustur. Rogatino ismin-

- öyleyse sen Moskovoya 
dön, emrimi Yuvan çorbacıya 
söyle, Kazanlılara güzel bir 
ders versin. Ne kadar çabuk 
davranırsa o kadar memnun 
olurum. 

- 1 ·ade efendim indir. 

' de bir papasın kızıdır: Kırım 
akıncıları Moskova cıvarında 
bu kızı yakaladılar, ı;şsiz bir 
güzel olduğu için lstanbul 
sarayına taktim ettiler. Hün
kar, onun boyuna, bosuna, 

Elçı, yedi defa yer ve ayak ıı 
öpüp gene vezirin ardında 
çadırdan çıkuken hünkar ses
lendi: 

altın sansı saçlarına, gökten 
parlak olan gözlerine çarça
buk kapıldı. Ynreği gibi sa
kalını da ona teslim etti. 

(Bitmedi) 

Sahife 3 

7 sene ... _,,e li 
Dilaiz kaldıktan 
sonra konuşma

ğa başladı! 

fi iıtn 
İsları/ıııla yeni gelen sesli 

filmi görmek ve dinlemek 
/ıenüz hize nasip olmadı. fa
kat biz bıı sesli filmin da11is
kasıııı bundan on yedi, on 
sekiz sene evet çok gör~ıııiş 
ue dinlemiştik. Hıirriyıllen 
sonraki ramazanlarda Jıer 
semtle olduğu gibi bizim 
semtle de karagözıin. kukla
nın pabuı;ları dama atılmış 
ue o zamanlar ramazan lam 
yaza tesadüf elliı/l iı;ln ötede 
beride sa/aştan sinemalar, 
nıııuakkt tiyatrolar kurı.ılnıuş-
111. Serde genı;lik ve ılk lıe: 
ııeskıirlık oldıığıı iı;in tabıı
biz bu sinema ue tiyatroları 
bir gece olsuıı boş ~ır~km~~· 
otuz ramazan gecesırıı delı/,
si: oralarda geçirirdik. 

Garip bir hadiseden haber
dar olduk, fakat kahramanını 
bulup ta tafsilat almak müm
kün olamadı. Zira nakledece
ğimiz hadisenin bahtiyar kah
ramanı seyyar bir fotografçı
dır, biz aradığımız zaman 
başka bir yere gitmiş olduiu 
için kendisini bulmak kabil 
olamamıştır. 

Hırkai şerif nüfua memurlu
ğunun önünde çalışan bu sey
yar fotografçının yedi sene 
evel bir gece korku ile dili 
tutulmuş, zavallı adam söyle
nenleri işittiği, anladıği halde 
cevap vermek iktidarını kay
betmiştir. 

Aradan 
sene geçmış, 

tam 
bu 

yedi uzun 
adamcağız 

dilinin çözülmesi ıçın uğra
madık doktor, baş vurmadık 
hoca bırakmamış, fakat dlli
nin açılması mümkün olama
mıştır. 

Nihayet iki gün eve!, kur
tuluş bayramı günü akıllann 
almıyacağı bir şey olmuş, bu 
büyük günün büyük teza
hürünü seyretmekte olan 
adamcağız pür neşe ızhan his
siyat etmek isterken farkında 
olmadan söz söylemiye başla
mıf yanındakilerin de hayreti
ni mucip olmuştur. 

Bahtiyar fotografçı şimdi 
mes'uttur, çünkü söylemekte
dir. 

Orduyu tahkirle 
maznun biri 

Çukurcumada mukim iken 
şimdi ikametgahı malüm ol
mıyan Mehmet oğlu Sait Ef. 
aleyhine orduyu tahkir mad
desinden takibat yapılmakta
dır. Evrakı üçüncü cezadadır . 
Bu ayın yirmisinde mahke
meye başlanacaktır. 

bcfıktaıto fırko 
kongresi 

C. H. Fırkasının Beşiktaş 
Cihannüma ocak kongresi ılün 
gece toplanarak yeni idare 
he)•etini intihap etmiştir. Kon
grede, Cihannüma yangın ye
rinden Serence bey mahallesi
ne doğru açılan yeni cadde
den dolayı Şehremanetine te
şekkür edllmesine karar veril
miştir. 

Berbot bir cadde 
Kasımpaşada tersana ~rka

ıındaki Hasköy caddesi Istan
bulun en fena caddelerinden 
biridir. Bu cadde yağmurlu 

havalarda bir çamur deryasına 
döı1mektedir. Her gün yüzler
ce yolcunun geçtiği 'bu cad
deyi kış gelmeden evel tamir 
ettirmeli· ve halkı kış günle
rinde sıkıntı çekmekten kur
tarmalıdır . 

Bu akşam 

ELHAMRAda 
sabirsızlıkla beklenilen 

Düşmüş kızlaı 
(Kızlarınızı gözetıııJ · 
filminin ilk iraesi 

Hamiş: Realizimden ürk
meyen cesur bir zat tara
fından sureti hususiyetle 
vücude getirilen bu eser 
bütün dünyanın EBEVEY
NiNE BİR iHT AR dır. 

R\.i tıliın el~I'"\ ::ı gruç kı ... •:ın· 

Sa(j ise kulaklıırı ç111lasın. 
<Jluıi ise toprağı bol 0~51!11• 
bizim sinemanın mııkıııısti 
/ı/;11az, kara yağız, pos bı· 
yıldı bir fıırisliyandı ue 0 

kadar çenesi dıişıik, ya/ıııt 
uazif esiııe sadık bir adamdı 
ki dalıa makine çıt, çıt, çıt 
diye işieıııiye başlarkeıı çene
si açılır ue oywııııı son111_ıa 

kadar lıiç durmak bilıııe:dı. 
/Jir taraftan o zamıın.ı~ 

en nıeşlııır sinema ~?ııııgi 
olan «111ak,ç Linderıı bızı per
dede gıildıirıip kalıllır. arka 
taraftan da bu Kar.amanlı 
ıııcıkiııisl .llcı/;s Linderııı per
dede yediği ııa11e/eri11 ıislıilıe 
lıiy dikerdi ... 

Mıılılm a. o :wııanlar okıı
nıa yazma bilenler pek ıız 
olciıı[ju yibi böyle mafıalle 
aralarıııdcıki s. ılaş/wı slrıı•
malara gelen Jıamm . l~yz~le-
rin yıizde ıfoksa111 elifı g~r~ 
mertek sıwırılr. İşle •onıın ıçırı 
/Jiziııı Jwramarılı makinist 
gıizel bir usul bıılııııış. perde
de oyıınıııı meıızııuna ait eciş 
bıicıiş ııcızıları okuyamıyaıı
larııı da is/ifadesi iı;in var 
kı11111etini çeneye ııcrmişli: 

- Maks Litrderin mada
ması :abalı ııy/ıııs111ıdan .gal
lııyurl Seyirciler bir dejıı bu 
sesi dııyılıılar mıydı. bır cıl
kı~ bir hı/ıkalıadır kovar ue 
Jı;ı:if arlık filmin lıer gös
terıfi,/i yeni mıın:ıırayı 0 • 

· · · ı ·ır ırak borıı yibi sesı ıle ıay 1 

i:aıı ederdi: 
- Gııçıik soytarı lerkosun 

mııslııı/ıımı aı;tı! 
Halbuki 11ak'cı l'arisle re-

. ı ·-im Ka-reıııın eıiıııor, ama '1-
ra'nıa11lı İ'ıırisle lcrkos olı/lll• 
dıı/ıııı o arıda nasıl lıatırl~
sı;ı'.' Eııiıı iı;imle mıısllıgıı 
qörıir görmez hemen ler~osu 
· · l ı ıldve yapıştırır ııe peşım eı 

ederdi! 
~ ()~fa11 soytarı. gapııt 

lerlıoıw: ııolısıı fa/ısılar ay 
basııııla <ı~ııtlll at/lcı/ır. 

\·e arkası boyuna devııııı 
ederdi: 

- Maks J,inder, şişman 
ı ·k Jıabupakkala oyıırı ec ect " 

rını: olsıııı! 

_ üıin mıisyıisıi lıiznwl~ı 
ııı:lıııı aşna fışnıı!JL gıırma/[1

1• . 1 . r.. fıerase 
istiyor ille ve "'•111 , 

, l rı i~i çahlı. ıııcıılam ı ceııap ı • _ 
ilde bir fi/mirı so"wııı ıluJ
rıı: 

_· (iıısab111 yarısı carla!fı 

('('/;fi. 

· /Jiııe lıııı;ıruıış ve cfayıınla-
. · . ·ı rle /lera ıer mııııırıık seyırrı e 

ke;ııli ıle kcılıkalıııyı /uısmı~ı. 
l'ak'ayı Jıarfiye.n ııe lıer

kesiıı aulıyarat/ı lısarıla iane 
tam• anlal/ı[jı için a.~ıı. seslı 
filim diye /lıına derler ışle. 

rrbhn tl'.1 bİVC"'tnın nıuthı!'OI tı~~

likdcrinı ı;öoıe. ııırk •~dır. 

ita ,.eten: Gazi çiftlığı 
ziyaret infibaaıı büyük filmi
nin ık nci '8 soo kısmı. 

/Jııııdarı 17 - ıs :;euc eı•el 
:törıip dinlediıiimi= bıı sı•sli 
filiıııiıı asıl tallı larııflarıııı 
o,ı7rc11111ek isliyenler, :al111öe 
borsası mıift·lli~i l.mwll Hak
kı Beye gilsinler. 

K4rolla 
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.Fransada bir kadın oğlunu ôldürdü 

Manllya gauteleri bir aile 
efradı arasına giren münafe
retin bazen ne feci neticeler 
verebileceğini gösteren bir 
vak'anın tafsilib ile doludur
lar. Bu vak'a Brlo kasabası 
cıvannda Bonfon ıatosunda 
geçmiştir. 

Bu şato~a Dölorm adını ta
fıyan bir aile 1akindir. Bu 
aile de bir kan koca ile bun
ların iki erkek ve iki kızdan 
ibaret çocuklarındani barettir. 
Sakindir. 

Epeyce zamandanberl bu 
şatoda adeta bir cehennem 
hayatı hüküm sürmektedir; 
çünkü bir tarafta baba ile 
erkc;k çocukları, diğer tarafta 
da kadın ile kız çocukları 
olmak üzre adeta iki fırka 

teşekkül etmiştir ve bu iki 
hrka arasında da dehşetl i bir 
münaferet vardır. 

Yalnız bu münaferctin bir 
cinayetle neticelenebileceği 
kimsenin hatı rından geçme-

J 
'J -~· Nedir bu sır, bu biçare aile

yi ınah vedea ınuaınına 
anlaşılaınıyaca ını? 

' r 

·' 

Facia · rzasıl olrlu, kıı.,/an ka/Jl hiktiyesi ne
c!en çıktı, Y'' Bonjor1 Şlılosurtlla geçen 

esrarengiz _lıadiseler ... 

· Madam Dôlorn civar kaıa
baııın polis karakoluna 11111-
.ıcuat ederek komiseri 9ör

mı1ş ... 

.. "'"' ve kadmm aklını ka· 
~ ol•aııadaa flipbelen
•İf, buna rajmen keadiaiai 

' bir atlaya alarak ptoya bir
~ •aç polfı glnde1111iftir. Giden
ı· ler fillıakika yemeli .. !onunda 
•25 Jql.mıda bir delikanlının 
ı tiaD çekifmekte oldujuu pr
• liıGflerdir. 
ı Bu ıenç, polis memurlarına: 
~ { - Beni annem vurdu! •• de-
clikte11 soara her müteuaıp 

JFranau: gibi memurlardan ken· 

mektedir; fakat buna rapeD 
geçen alqam geç vakit ma· 
dam Dölorm saçlan dağınık, 
elbiseleri perişan, kendisi de 
ıaşkın bir vaziyette civar ka· 
sabanın polis karakoluna mü· J, 

racaat ederek komiseri gör· 
müş ve ona: 

• dili için bir papu çajınlma· 
11nı rica etmİf, papas ııelmif, 
yaralının başında düa etmiş, 
yaralı da çok geçmeden terki 

ı bayat eylemiş, yani papaa efen· 
dinin düası bir ite yaradı iıe 

«- Komiser efendi, oğulla· 
rımdan birini öldürdüm, ken· 
dimi size teslim etmiye gell
yorum, demiştir.» 

Komiser bu ifadey.e inan-

• 

oturulacatı sırada gene mutat 
milnaİcaşalardan biri bqlar. 
Masya Dalorm ile otullan dı
prıya çıkarlar. Madam Dl
lorm arkalanadu kapı)'I ka
par. Fakat dışan çıkular çok 
geç•eden içeri girmek iaterler, 
kapıyı kapalı bulunca zorlarlar, 
zorlarlar, kapı çabrdar, kırıl· 
mak iizeredir; ıaadaıa DISlorm 
bunu aıİlayınca 10fradan eline 
bir bıçak alarak derhal fırlar, 

Bu aile ara11na çöken ba 
münaferetin neden bu derece 
ileri gitmiş olduğuna geliaceı 
bu husuıta ınustantiğln irat 
ettfii suale gerek kadıa, ge
rek kecaaı ve ıerekse çocuk• 
lanl 

- Bilaiyorud 
Cevabını verirler, 
Bilıae•eleri elbette mlimldha 

tleiildir ve bu facıa da !tir 

Mürehhİ)1 e)1 İ öldiiren kim? 
Şatoya giden polisler 
yemek salonunda bir 
delikaııl111ın can çe
kişmekle olduğunu 

• 
l ngillere polisi 

vak'avı ., 
İngllterenin Çeıhayr ıebri 

cinayet mahkemesi bu şehir 
halkını epeyce zamandanberi 
dilşündürmekte olan karanlık 
bir meseleyi ahiren intaç et
mif tir. 

Bu mesele, Mis Mey Muson 
adını taşıyan genç bir müreb
biyenin ölümli ile alakadardır. 

Bu mürebbiye üç hafta ka
dar evel iatihdam edilmekte 
oldnju evin mutbak kapısının 
6nünde blhuf b "r halde bu· 
IunmUflu, yilzünün üstiinde 
bir mendil vardı; omuzların· 
dan da ucu gevıek bırakılmış 
bir ip ııeçirilmifti. 

Ev balkı genç kızı tedavi 
ettikten ıonra ne olduğunu 
ıordular o da: 

- Kapı çalındı, bir fakir 
ekmek istiyordu, mutbağa 
gidip aldım, fakat o dakika
da adamın da arkamdan gel
diğini gördüm! dedi. Bu adam 
beni tuttu omuzuma bir ip 
geçirdi, dudaklanma da bir 
su döktü. 

Zabıta bu hikayeye lnanma
mıf, fakat işin aslını da anlı
yamamıştı. Geçen hafta bu 
kız birdenbire hastalandı, dok
tora gösterildi; doktor zehir
lenmif olmasından şüphe etti. 
Ona göre tedavisine başladı, 
fakat tedavi tesirini göster· 
meden Mia Mey terki hayat 
etti. · 

Yalnız ölmeden eve! bir 
kağıt, kalem istiy~rek on tane 
iaiıa yazdı; esasen çok bir ıey 

kaırı ıLlıkla kaları esrtırlı 

ÇtkaıYft 

bir 
daha 

.llis Mey bir çiftçi ile mıirıasebelle bıılıınııyordu 

tutmıyan ıervetinin bu on 
11ım arasında mlitesaviyen 
taksim edilmesini vasıyyet etti. 

Zabıta bu ölümün neden 
ileri gelmiş olabileceğini tah
kik etti, nihayet işe mustan· 
tik de karıttı ve anlaşıldı ki: 

Miı Mey ötedeaberi bir 
çiftci ile münasebette bulu
nuyor , ve onunla evlenmek 
istiyordu. F alı'at çiftcl evlen-

melerini maddi vaziyetlerinin 
uiraı: ıelih bulmasına talik 
edilmişti. Genç kız iıe bilakis 
evlenmeyi tacil an:uıunda idi. 
Bu makıadı temin ve adamın 
üzerinde tesir icra etmek üze· 
re ilk taaruz hikayesini uydur
muf ve bu hikayenin matlup 
te1iri yapmadığını görünce in
tihar etmek iatemiı, zehir 
içmİf ve ölmüştür. 

cennete kavuşmuıtur. 
Bu cinayetin nasıl yapıldığı· 

ua gelince: bu, fU tekilde hu• 
la.. edebiliriz: 

Gerek madam Dölormun ve 
gerek kocHının anlattığına gö· 
re o gece yemek sofrasına -

·~ 

bu sırada da kapı kırılır. Ka
dınıo elinde tuttuğu bıçak oğ
lunun karnına girerek barsak
lannı parçalar. 

Şimdi kadıo hapisanede, 
kocası ise yalnız ve boş ka
lan şatoda ağlamaktadırlar. 

qördıller . 

aile aırrımn mllhlm bir rol 
oynamıt olmasına ihtimal ve-
rilmektedir, · 

Bu aır nedir? Henüz anla• 
şılmamıştır. Fakat muhakeme 
esnasında meydana çıkma11 
beklenmektedir. 

Fennin yeni bir mücizesi 
• 

Telsiz, hp aleminde inkılaplar 
yapmaktadır. 

Yekdiğerlerlne çok w:ak 
mevkilerde kain iki tehir ara· 
11nda telsiz ile resim alıp ver· 
ınek vakıa henüz herkeıin 
istifade edebileceği dereceye 
gelmedi, fakat son ıene içinde 
pek büyUk bir terakkiye ma:ı:
har oldu. Bugün İngiltere ile 
Amerika ve İngiltere ile 
Fransa gazeteleri arasında 
telsiz ile resim teatisi tabii 
hadiseler arasına girmiştir. 
Fakat bu, ıimdikl halde epey· 
ce pahalıya mal olduğu el· 
hetle ancak müliim vak'alarda 
tatbik edilmektedir. 

Şimdiki halde telılz ile re
sim göndermekten en fazla 
istifade edenler Avrupanın ve 
Amerikanın büyük tebirlerinin 
polfı müdüriyetleridir. 

Bunlar, mlihim bir cinayet 
veya lirkat ika eden bir tah· 
110 bir ecnebi memlekete kaç· 

mış olması ihtimalinden fÜpbe 
ettiler mi hemen resmini telsiz 
ile o memleketin polis müdü
riyetine gönderip hudutlara 
tamim ettirmektedirler. 

Maamaff telsiz ile resim al
manın tecelli ettiği son aaha 
doktorluktadır ve bu tecrübe 
de Almanya ile Arjantin ara· 
ıında yapılmıştır. 

Buenos-Ayreıte zengin bir 
gencin gözü hHtalanır. Bir Al
man mütehassısıoa gösseril
mesine lüzum görülür; fakat 
bu ıehirden Almanyaya git
mek en aşağı yirmi güne mü
tevakkıftır. Hastanın vaziyeti 
ise bu kadar beklemeğe ve 
bilhassa bu vazıyette bir se
yahat yapmağa müsait değil
dir. Binaen aleyh hasta gözün 
fotograhnı alarak Almanyaya 
göndermek ve slirab temin 
için de telaizden istifade etmek 

dütünUIUr, tatbik edilir. Arjan· 
tinde bulunan hutanın gözil 
doğrudan doğruya Berliıı 
postanesinin salonundan foto
rafa çekilir ve ameliye de 
ancak dört dakika sürer. 

Ameliye esnasında huta• 
sının yanında bulunan arjan· 
tinli doktor Parviya resmiıı 
çekilmesini mllteakıp Berliıı 
postahanesinde bekliyen mil· 
tehassıs profe1ör K;ıstekae 
hastalığın seyri hakkında tel· 
siz ile izahat vermek isterse
de mumaileyh buna lilzuıll 
görmez: 

- F otograf o kadar ııet 
çıkmıştır ki teşhiı vazetme~ 
için başka feye liizum yoktur 
cevadını verir. 

Alman gazeteleri bu hacll• 
ıeyi bir fen harikuı diye ta:

•sif ediyorlar. Hakikateıı "
11 

ISyle değil mi? 
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değişiklik yenilik • ve $apkalarda 

Fötr şapk.alar 
,_........,.,._. ......................... 4 

ı Yeni şapkalar 
1 Sonbahar modasının ıap-

Kumaş şa1Jl<alar 
1 kalar üzerinde yaptığı en 
., büyük değşiklik kumaş ve 
\ kadife şapkaların görülme
( sidir. Spor kostümleri ile 
!!\ birlikte giyilen yeni şapka-

1 
ları bir müddetten beri gö-
riyorduk. Bunlar bize hoş 

• bir fantezi olarak görünüyor, f 
I fakat taammüm etmiyor- 1 
j \ardı. Bugün kumaş şapka- ,-· 

~~ 1 !arın taammüm eylemiye • 
~ ~ başlaması 1 bu aykırılığı da ~ 

\ 

'

t ~ fi I' ' ~/ r .. il ,,'. /' i,, en fazla ku'lam!an kumaş- ( \ ' · ... "'\ ;. . ' ., '' • f !ar çuha ile kadifedir. Ka- ( ~ , . ' ., 
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Ev. ki ~dın· l ( :::· ;::7~uı:e :~~iy::r:~~ 1 
&,,.& ( Çuhadan v~ dijer kumaş- ı 

. 

Yemek sofrasını en ucuz 
ve en güzel şekilde 

· nasıl süsler? 

yah renkl.ir iııeler her hangi ) 

( 
bir tuvalet ·. üzerinde olursa 
o'.sun görül~biliyorlar. 

1 Yeni şapkalarda kollan.-

) 
lan kadife, l?an ismi verilen 
nevidendir. Avnı kadift. ile J mantoların yakaları ve ko: { 

) 
kapaklan da yapılmaktadır. I 

Giyeceğiniz elbiseyi .nasıl 
ne şekil. ve renkte 

yapmalısınız? . 
Meşhur bir Fransız san'atka

rının şayanı dikkat 
mütalaası. 

Mahaza '·l bu verdıiimiz İ 
\ izahata bakarak fötrlerin ( 
I modası geçmiştir, zannet- • 

J meyin. Kum~Ş ş:ıf l<a'.u lı iç ( 
bir zaman f.).r Şlpkaların -

1 
yerini tutan'.ıyııcaktır. İn=e l 
cinsten o!m:ıleıı şartı ile J 
bunlar da · kuinaş kapk:ı!ar ' 

\ lıadar fantezi yapıl:ıbil:r'.er. 1 

Avrupanın en meşhur 
moda mütehassısla

rının fikirleri 
Zevki ıelim ıahibi bir ev kadınının kurduğu 

•ofra, evin içinde bir neş'e ve keyif havası 
vücude getirir, hatta iştihayi tezyit eder; bun
da şüphe yoktur. Bir ev kadını sofrasına sırf 
süs için, modaya uymak için değil, çocukları
nın ve zevcinin sıhhati için itina etmelidir. 

Sofraların üstüne serilen beyaz, keten örtüler 
temiz iken ne kadar güzelseler, ne kadar zarif 
bir manzara husule getiriyorlarsa kirlendikleri 
vakit te o kadar çirkindirler ve o kadar fena 
görülürler. Binaenaleyh beyaz örtüleri yalnız 
kabul ,Unlerine, ziyafetlere tahsiı etmeli, bu 
zamanlarda kullanılmak üzere muhafaza eyle
melidir. 

Damalı, ufak ufak rt-simlerle mOzeyyen renkli 
bezden örtüler de ayni hizmeti görebilir, sof
raya güzellik verir. Bunlardan, koyu, san zerr. D 

&zerine kırmızı çiçek ve resimlerle müzeyyen 
olanlan en milnasipleridir. Bu çeıit örtüler 
Ylkuıdıklan Yakit solmamak hassasını da ha
izdirler; bu itibarla diı, erlerine tercih olunma
iUJ ltzımdır. 

Herflin kullapdığımız tabaklar, hiç ıüpheslz 
kıymetli, bulunmaz cinsten değillerdir; fakat 
lıuıılara da elaemiyyet vermek bir ev kadını 
İçin lüzumlu bir iştir. Bu nevi 1anayi bugün 
ealdsine nisbetle hayli terakki etmi§tir. Bir ev 
iradını her i.tediği ciııa ve ıekilde, her istediği 
laev{de tabak, kiae ve buna mümasil eşya 
bulabilir. 

HergiiD sofranızda kullanacağınız tabaklann 
baait ıekil ve renkli olmalanna dikkat etme
liainiz. Hafif bir motifle müzeyyen tabaklar 
en ınakbulleridir. Dekorasyonu kantık tabak
lar artık kullanılmamaktadır. 

Birçok aileler, gündelik ihtiyaç için tam bir 
hofra takımı alamamaktadırlar. Bu hayat pa
B~lılığında, bu parasızlıkta bu, gayet tabiidir. 
ınaenaleyh sofra levazımatını teşkil eden 

tabaklar, kaseler, bardaklar, kadehler alelekser 
Şuradan, buradan perakende olarak alınmıı 
Şeylerdir. 

Bir aofraya lazım olan bu kabil şeyleri şu 
tekilde tesbit edebiliriz: 

Salata ve çerez tabakları, çorba kasesi, ıeb
ze tabakları. 

Bunların hepsinin sade tekillerde olmasına 
Ve 8 onuncuların tamamen beyaz renkte bulun-
llıasına dikkat edilmelidir. Buna riayet olun
llıa:ısa bunlarla tezyin edilen bir ıofa hiç bir 
taınan .. 1 .. .• • kt' B' . guze gorunmıyece ır. ır masa lize-
tınde renk ve şekilleri muhtelif takımlu gör
llıek ~oş değildir. 
b Baaıt şekilli ve zevki selimle ' intihap edilmiı 

ardaklarla kadehler de keza birbirinin aJlll 
01ınahdır. 

!'!D9ıınrıtıı1•:1111zaıtfl:'; ıı.ijjjll mıuu:111ıı uı !il ; ı~~ 
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Bardaklar narindir. Çabuk kırılırlar. İdareli 
bir ev kadını için bu hususta itina göstermek 
ve bunları mukavim cinsten almak zor bir if 
değildir. Burada tarif ve tafsile lüzum gör-
müyoruz. ; 

Sofra llrtüıilnl kirletmemek için bardaklar 
Ye tabakların albna konulacak ktıçllk örtller 
çok faydalı teylerdir .. 
Anlamıyor dejiliıı. Ba ubrlan okurka bıt-

•>Rtr"· . .-.·"... -~- ... 

-
\ -· 

larınızı kaldırarak « yeni bir. masraf kapııı! » 
diyorsunuz. Fakat haksızsınız. Bunları siz pek 
az masrafla kendi kendinize yapabilininiz. 
Franaızlann (Rafya) dedikleri kumaştan alır, 
bunları itleneniz mabat huıl olmuş 9lur. 

Velhasıl evin içinde nq'e ve keyif havası 
haaule getirecek, iftlhap artıracak gllzel bir 
sofra kurmak stıç blrwey dejildir. Bir parça 

bi-et Ya sekt kafidir. * * * 

Günlük elbiseler nasıl olmalıdır? Evinde, ya• 
but yazıhanede, işinin başında sade ve güzel 
giyinmek istiyen bir kadın hafif, sıcak tutucu, 
yumuşak, ince bir kumaş intihap etmelidir. 
Bunun rengine gelince: çok koyu ve çok açık 
renklerden içtinap etmelidir. İkisinin ortası 

bir renk her şekil elbiseye gider. Üstelik di
ğerlerine nazaran daha az solması itibarile 

şayanı tercihtir. Bu noktadan fantezi 111ensu· 
cat ağır renkli kumaılara daima tercih edilir. 

Bazı günler sabahtan akşama kadar llıerİ· 
nizden çıkarmıyacağınız bir tuvalet her halde 
muhtelif hararet derecelerine mukavemet ede
cek bir halde olmalı, bunun için de yulıanda 
verdiğimiz izahatea dikkat etmelidir. 

Şekle gelince: ideal şekil biç ıüpheıiz aade 

tekildir. Pratik bir elbise vücuda pe aada 
dikilmiş pili kaşelerle müzeyyen bir elbisedir. 
Diğer şekiller ıık 11k görülmemektedir. 

Cünlük elbisenizde kolların pek yaplflk •• 
yakanın pek yüksek olmasına baveı etmeme
lisiniz. Bunlar gerçi çok ;:arif görünürler. Fakat 
ıizi rahatsız etmesi, sıkmaları ihtimali vardır. 

Her gün giyececeğinlz ltir elbisede dikkat 
edeceğiniz noktalardan biri de ganıittırlerdir. 
Bunlar hiç bir zaman elbise ku111qından dalıa 
ince ve daha az dayanıklı olmamalıdırlar. Ak· 
ai takdirde çabuk yıpranır ve sizi beyhude 

yere masrafa sokarlar. 
Yukarıda saydığımız vasıfları hab gllndelilr 

bir tuvalet şu tekilde olabilir: 
Tilki veya kül rengi kurt derisile müzeyyen 

bir manto, aade biçimli ayni kumaıtan bir el
bise. Bu elbisenin yaka ve ku,ağı koyu renkli 
yün kumaştan •ve pigür denile dikiılerl,e ıüslü 
olabilir. 

Sol tarafta gördüğünüz resim size her gün 
giyeceğiniz manto ve elbisenin ıeklini Jıisle· 

~~ *** __:_~~~~~~~~-~ 

Kuvvetli hesap 
- Bakkal amca bu karameleler kaç kul'llf1 
- Senin için altısını bq kuruta vereceğimi 
- Ya demek ki altısı beş kuruşa ha ... 

Şu halda bet tıuıeai dört, dört taneıi iiç, 
iç tıuıeaf iki, lki taneai bir kW'UfB. Bir 
talini de bedava ftt• b- o bir taaayi 
abyorwm. .AJlaha -ariacfılr. 



llikıiye Su perileri 
1 rl,el,lcrln lıe('jcnmc. 1 

iı;lıı nen<: kızlaı·da nıııtla
lm {Jiizt•I hir yüz, d<'ı·iıı 
h:ıkıjlı hlr ı:Ifl gi.iz, dal
ma nH'tPhcss1ın dudaklar 
lnılurııııa,.;ı lı"ızıındır!. 

Znnıllı S·ılıne, Sclmanın 

ağuhl'} ,.;l . alıldl göziinün 
ön üııo getirdikçe hep 
}Jöyh~ clü'jüniir, bunların 

lıeıullsl ııde ol mamasına 
lees,.;üf l•ıl<'rıli. 
Salmıoyp Jınklkııten gü· 

zel dl·ıwmezdl. Hlr de bu
nun üstüıw ıwk sade ol· 
ylnınesl onu Cadde bos
t:ınının l'n az naznra çar
ıınn biı· kızı lıallıw {)Pllr
ıni'ill. Ü~ leyn, IH'h• hu s<'
ne o plıijda neler yolıtu, 
ll<'IPr!. 

Hııkly<', Şalıllrn, Aliye!. 
Eı·ı•ııı,fıyü, Hoslaıwı, Su

adiyl' !J<'llÇIPrl 1111 ti<; kı
zın adını su p<'rll<'rl lıoy
ıını;;Iardı. llıııılar, cldcll•n 
~on asrın lıütün ını>d<'ni 

c{)leneelerinl l\l•ııdll<'riııe 
günlük OIP'i!J81e etllnınlj• 
lerdi. 

lU iikf'ınnıel yüzüyorlar, 
tenis OYllUYOl'lar, ılaıısP• . . 
diyorlar, halı!Ja çıkıyor
lar, ı.otrnyı ~·ılılırııu otbl 
sürüyoı•larılı. 

Hele han ·oılan sonra 
mayoları • mühmel bir 
halde, kıınıa M•rillp yat
maları sahiden su ımrilc
rlni andırıyordu. 

O zaman hülün oradaki 
dl'lilwıılılar etraflarını sn
rıyor, lıilhlr lmhkalıalnr 
uruktan urui)a aksediyor
du. 

l•'<ıkal SaiıııPnln bütün 
bu !Jl'D(.'l<'r içinde lluki· 
ye, ljalıllia, .\tiyed(•n kıs
kandıjJı 1'alıitll. Çünl•ü 

küçiil.lii!Jündı•n h<'rl haya
linde bü~ üllüjjü ltlı•al Pr
kt•I' tipinin hiit ün nıezl

yı-tlPrl bu !JPll(.'le loplıııı
mı~tı. 

A<"alıa !\ahit, Saimenln 
lwııdlsine olan hu ıııfıthlş 

temayüliiııdı•n iıalwr lar 
nııytlı'! 1"o u(•J:(•r .. O hiç 
şfı plll'sls su p<'ı·I h•rlnln 
lçlıı<INı birini lıe(jenı•çek
ll. 

O da orlwk olsa lıöyle 
yııııurdı. nuldp•ııin, tüy
leri ütulcııııılş ııcııhe sa
ll'n !Jilıl l<'ııi, iııce uzun, 
fakat helinin a~ajjısı yu
varlak ''ii<'wlıı lrnrşısınıla. 

~ıhllrnııııı hal'lf lrnhvıı 
karıtjltrılınış süt rı•rı!JI 
dı•risi, daraı·ık lıı•ll, ııa-;
yolıııuş !Jlhi duran uö.dt'
rl, üpi'ılıııiyc aıııade du
daldarı iiniinılı'. .. 
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.-\liyenln, yumuk y u
mup elll'rl, ayakları bir 
a~k nl<'ş'alesl gihl ııırıl 
ııırıl yanan kızıl saçlaı·ına 
oııılrnbll ... 

li.ı>ndlsinin ııesl varılı •• 
Off .• f .. Artıli dü~ün· 

mek lslmnlyordu. Allah 
ona sade bu parlak ·zeka
yı, bu ince ve esprili ru
hu v<'rece{jlne, biraz da 
oüzelllk bahşetmiş, anne
si, lıabası onu mütemadi
yen okutacaklarına bir 
parça da idman yapması
na ehemmiyet vermiş ol
saydılar, ne olurdu'? 

* Dir gün Saime ile Sel-
ma kuınl:ırın üzerinde 
yan yann yal mışlar eski 
ın el• ı o Jl hayatlarından 
hahsNliyorlarılı. . ·ahit le 
oıılartlaıı hl'~, on adım ö
tı•d<', yı•ıll sPldz ·ya,ıııda 
iki ı;ocuklıı 'illkala~ıyordu. 

Hayret .. ~asıl olmuş la 
üç su ııerlslııdl'n yalrnsı· 
nı kurtarııhilmlştl. Selırni, 

l:ikırdı bltlıwe hlrdı•n 
bııııyo yapmak arzusu 
gösl<'rlp uzaldaşıııca Sai
me elinde sahalılan beri 
tıışuhi)ı bir dalı Nahide 
sallryarak: 

- Bal•ın, tledl, yazın 
son )Pşlllil.:l<'ri!. 

- Sahi Saime hnnım .• 
Neden blllnmez, Nahit 

bıı saçma cümleyi fırsat 
hll<'r<'k Salııwnin yanına 

yakla'_ilı. Halla orada sa
kin sakin durmayı da 
manasız bularak uı·ııç kı
za hlraz takılmak için e· 
llndL•n dalı kaplı. 

lleını'n Saime yerinden 
fırladı, dalını tel.raı· al
mak isledi. 

- Allah a-:;kına yapma
yın ~ahit hey!. Diyı•rPk 
üstüne atıldı: 

Gi\(Jüs !Ji.İlJÜSe !JPlnıişler, 
(JfülÇ kızııı Pllı•ri l"alıldln 
iri parıııaldarı arasıııda 

sıkışııı ış lrn 1 nHştı. 
- Ay .. Acııtıııız 1"ahil 

IH'Y· Ama tla kuvvellisl
n iz! 

J)(•Jilrnnlı hu zayır ve 
nahır kıza kar~ı olan za
fcrlnclf'U tuhaf hir uuı·ur, 
ııcaip hlr ift ihnr ıluynııyn 
basltıdı. Cfınl<ü avlarıl:ın . . . 
lwri Rııkiy«'yi yüzme ya-
rışında IJl'ı;ınlp', ~ahikayı 
tenisll' yeııınlyı', AliyPye 
daıısta pes <lPıllrmiy•• 1111-
' a~ını~. lılr tiirlü ıııunıf
l'a k ola nııı ııı ışlı 

Onlarla loyas cıll'c«'k 

olursa Saiııll'ııiıı: 

- Parııı:•hlarınıı c.·i"ıriil-

Mu11arrfri: , ... ori.~ Löblan 

Or1u, l)e11 ()lfliir·di.ıın! 

Çün ü madalyonu üs
tünden alıp kendi hesa
bıma saklıyacaktım ... 
- Usta hiç böyle şey :;o

rulur mu? Dedi, insan bir defa ı 
amirini bulduktan sonra ona ı 
karşı nasıl isyan eder? 

Evet ama sen bu amiri- ı 
nin başına bir demir parçası 

indirmekten çekinınemiştin? 

- Jeriko artık bu hadise
den bahsetmlyelım, hatırıma 

geldikçe tüylerim ürperiyor! 

- Bununla beraber daha 

- Demek ki bir daha bu 
işe teşebbüs etmiyeceksin? 

Haydi bakalım, geçmişin üs
tüne bir sünger çekelim, şu 

halde mutabıkız demektir, ar
tık matmazel Manolseni taciz 
etmlyeceksin? 

- Evet! 
Buna mukabil artık ben 

de sizinle meşgul olmıy~cağım 
seni doğru yola getirmiye, na-

bugün Forvil iie birleşmiştin? 
- O dnkikadn aklım ba

tımda degild". l 
muslu bir insan haline sokmıya 
calıımak nafile zahmettir, değil 

1 
mi, dünyaya böyle geldin, böyle 

,apolyon Deve güreşi 
Türk ordusun
da çalışmak 
istemiştir 

T arihşinaslar arasında öte
den beri ihtilafı mucip olan 
bir mesele vardır: Meıhur Na
polyon Bonapartın Türk ordu
sunda vazife kabul etmesine. 
dair vaktin paditabı tarafından 
kendisine teklif yapılıp yapıl
madığı. 

Napolyon sağken de bu 
husus mevzuubahsolmuş, fa
kat Napolyon bunu tekzip 
etmişti . Bundan birkaç ay 
eve! Lehistanda kont Dizya
linskiye ait şatodaki evrak 
arasında bulunan bir vesika , 
Napolyonun tekzibine rağmen 
jeneralin ordumuzda vazife 
kabul etmek üzere bulundu
ğunu göstermektedir. 

Bulunan vesika bizzat Na
polyonun kendi elile yazılmış 
olup Türk ordusunun ıslah ve 
tensikine dair olan bir pro
jedir. Napolyon, henüz jeneral 
iken Türk hükümeti ile mu
habere etmiş, sonra Fransız 
idaresine vazıyet edince bu 
proje suya düşmüştür. 

Borsada Matbu· 
at cemiyti 

Bursa gazetecileri, Bursa 
Matbuat cemiyeti namı altın
da toplanmışlardır. Muvaffa
kıvet nileriz. 

tUııut ı'ı.ılılt iJey! 
J)eyl'?I tam lmdınlı(Ja 

yakı:;ıır lılr lıal dı,\Jil uıly• 
di·? 

- Afl'ı-dPrslniz küçük 
lıaııını, UPlll' buııüıı valı
)11 i(j i ili 11-.i n nıde! .. 

ikisi (l(l uülınel\leıı ıu
rıldılıır. 

* Hu v:.l;.'11tlaıı sonra 1"a-

Hayvanlar bir
birile uyuşur 

t korkusu hakim! 
Tayyare cemiyeti, İstanbul

da bir deve güreti tertibini 
düşünmekte idi . Bu hususta , 
şehrimize gelen fzmir tayyare 
cemiyeti reisi ile görüşüldük
ten sonra glireş yapılmama

sına karar verilmiştir. 
Asıl mesele bu kararın ita

sına sebep olan hadisenin tu
haflığıdır. 

Şehrimizde güreşecek deve 
butunmadığından bunların lz
mirden celbi lazım gelmiş, 

fakat develer toplu bir şekilde 
getirileceklerinden yolda va
purda birbirlerile anlaşıp İs
tanbulda güreşmemeleri ihti
mali nazarı dikkate alınmıştır. 
Filhakika İzmir Tayyare ce
miyeti, o civar kazalarından 
birinde böyle bir güreş 

tertip ettiği zamar., develerin 
hep bir yere konularak götii
rülmüş olmaları yüzünden hir
birlerile dalaştıkları ve güreş 

sahasına çıkarılınca birbirleri
nin yüzlerine bakıp durdı.ıkları 
ve hiç bir şey yapmadıkları 

görülmüştür . Halk saatlerce 
beklemiş ve nihayet he:kes 
çekilip gitmek mecburiyetinde 
kalmış, develer güreşmemiştir. 

İşte, İstanbulda da böyle 
bir akıbete uğranılmasından 
korkularak deve güreşi yapıl
masından sarfı nazar edilmiştir. 
Güreş için develerin ayrı 

ayrı getirilmesi pahalıya mal
olacağından imkansız görül
müştür. 

Cumhuriyet bay· 
ramına hazırlık 

lıil lıh.~ h ir z.>1maıı Saime- l 
vi valııız h· rakıııoıdı. 

Cümhuriyet bayramı İstan
bulda fevka!ade merasimle 
tes'it edilecektir. . s"u ıwrilı•ri tnlıii işin 

a-;lıı•ı hilıııiyorlar, yanla
rındaki Yılısık clı•lllrnıılı
larla ıı(JıL aftıza vı•rlıı dt~
ıllkodıı )apıyorlaı·dı: 

- ÜI' .. I' •• Uu ı•riı(•l\lı•rin 
lmzısıııııı dl' ııc iıtli zpvJ,
lcrl var.. JUesclıi ,,alıll 
lıcıy şu Sainıeıılıı nN•t•slnl 
lw(f Pnnıl~ lıllıııı•m ki.. 
ili<; ıı··~iııl lı•rakmıror .. 
l\iııı lıilir, lwlLı ıh.• cvle
nccı•kwr .. 

Hakikaten dl'dlklcrl ı;ıl•
lı. 

Dfııı hir a l'lrnııa, Kaıl ı
l•öv hı>lı•dlve dııirı•siııılt' 
ınıiş. Sıılnıc ıın Nalıiıllıı 
l;ıii)ıllarını asılı ııikıııfı:;.. 

~akh•ılcıı 
Ahmet Jlidayef 

ı gıcıeceksın, fakat ~inıcıtden 

haber vereyim, taahhüdüne 
' sadık kalmıyacak olursan ben 

de serbestii hareketimi istir
dat edeceğim, netice bilirsin , 
jandarmalarla karşılaşmaktır. 

- Söz verdim, sözümde 
duracağım! 

- Ati, şimdi bana hakika
ti söyle bakalım! 

- Hangi mesele hakkında? 
- Bana dairi işitmişsindir 

ki başıma indirdiğin darbe 
neticesinde hafızamı kaybettim 
bugün iyiyim, fakat senin şe
hadetine mühtacım, Matmazel 
Manolsen buradadır, onun ö
nünde hakikat ne olursa olsun, 
hiç çekinmeden açık kalple 
söyle! 

- Sorunuz:! 
• - Mösyö Manolseni ben mi 

öldürdüm? 
- Hayır! 
Bu kelime haydudun ağzın

dan hiç tereddütsüz, bir çır

pıda çıkmıştı, Ellen - Rokun 
simasına bir küşayiş geldı: 

- Zaten ben bunu biliyo
rum, dedi, her ne ise demek 
ki mösyö Manolseni öldüren 

Bir program tanzim etmesi 
için yakında bir komisyon teş

ı kil edilecet!r. 
Sırası gelmişken kaydede

lim ki son zamanlarda yapı
lan merasim programlarının 

yeknasak ve gayri muntazam 
olduğu görülüyor. Cümhuriyet 
bayramı programının da böyle 
yapılmaması savımı temennidir. 

l\lısır kralının tahta 
çıktığı gün 

Bugün Mısır kralının cülusu 
devri senevisine müsadiftir. Bu 
münasebetle Mısır konsolos
hanesinde merasim yapılacak
tır. 

sens,n? haydı ourma söyıe, 

hakikati ben esasen biliyorum! 
Nereden öğrendiniz, 

Paskarelladan mı? 
- Hayır, Zafirostan! 
Bonifas: 
- Budala Yunanlı, dedi, 

fakat mademki biiiyorsunuz, 
inkar etmekte fayda yok: E
vet bu işi ben yaptım! 

- Benim emrimle mi? 
- Hayır, bilakıs! Mücevhe-

rinizi istirdat için beni mösyü 
Manolsenin arkasından saldır
dığınız zaman tenbih bile et
ıııiştiuiz, bilhassa Mösyö Ma
nolsene en küçük bir fenalık 
gelmesini istemem, demiştiuiz. 

- O halde? 
- Buna rağmen mösyö 

Manolseni mabedin merdiven
lerinde uykuya dalmış gör
dü:'(üm zaman şeytana uyarak 
başının üzerinden şemsiyeyi 
çektim 1 

Ne maksatla? 
Madalyonu üzerinde bu

bacağımı zannediyor ve alara 
kendi hesabıma saklamak is-
tiyordum. 

. - Bir sual daha soracağım! 

Pek pahalıya git . • 
eyı-. 

renklere geli • 
nız, ce .. 

Dün akşama doğru, yazı 

işleri müdürümüzün odasına, 

her iki elinde de kağıda sa
rılmış birer şapka tut an bir 
zat girdi ve şapkaları, kağıt
larını çıkararak masanın 
üstüne koyduktan sonra ken
disini takdim etti, ismini ara
sıra gazetelerde gördüğümüz 
için derhal tanıdık ve söyli
yeceklerini itimatla karşılama
ğa hazırlandık, bu zat bize 
dedi ki: 
-Yağmur yağmağa başlama

dan bir gün evel Beyoğlanda 
tanınmiş bir mağazadan bir 
şapka almış ve birkaç saat 
giydikten sonra yağmurun haş
laması üzerine elbise dolabına 
koymuştum. Bugün hava açın
ca çıkarıp tekrar giymek iste
dim ve gördüm ki gölgede 
durmuş olmasına rağmen bir 
hafta gibi kısa bir müddet 
içinde kendi kendine solmuş
tur. Şu kurdelesinin üstüne, 
bir de diğer taraflarına baka
rak mükayese ediniz. 

Bunu görünce fena halde 
canını sıkıldı, gittim, ayni 
mağazadan ayni renkte bir 
şapka daha aldım, maksadım 
bu şapkayı size bırakarak bir 
hafta sonra gölgede solduğu
nu tesbit ettirdikten sonra 
gazetenizde markasını ilan e
derek yazmanızı rica etmek
tir!» 

Gözümüzün önünde duran 
iki şapkaya baktık, bunlann 
her ikisi de yenidir, ve her 
ikisi de ayni renktedir, yalnız 

Londra bahri 
konferansı 

ve biz 
Londrada toplanacak olan 

Bahri konferansla hilkümeti
mlzin alakadar olmadığı, yal

nız Londra sefirimizin müşa• 
bit sıfatile konferansta hazır 
bulunacağı zannedilmektedir. 

Ordusundan vaz 
geçen millet 

Danimarka hükümeti, ordu 
ve donanmasının filen lağvına 
mümasil bir karar ittihaz et
miştir. 

Ordu ve donanma, bundan 
böyle, beynelmilel muahede·· 
!erin riayetini teyit eden birer 
müşahit vasıtası vaziyetinde 
bulunacaklardır. 

Bonitas, beni iş başında gör
dün, yanımda yaşıyordun biç 
bir hareketim senden gizli 
değildi değil mi? 

- Evet! 
-· Benim adam öldürdü-

ğümü, elime kan bulaştırdığı
mı gürdün mü? 

-Asla! 
- Hayatımda bir cinayet 

irtikap ettiğim hakkında sen
de şüphe uyandırmış her han
gi bir vaka var mıdır, 

Hayır, emriniz kat'i idi: 
öldürmek vasaktırl 

- Bununla beraber birlikte 
yaptığımız işlerde arasıra kan 
döküldü? 

- Evet, fakat dalma sizin 
malümatınıı haricinde! Siz bu 
cinayetlerin yapıldığını ancak 
mösyö Manolsenin ölümünden 
sonra ögrendiniz ve öğrendi
ğiniz içindir ki benden ayrıl· 
mak istediniz, işte sizin haya
tınıza kastetmekliğimin se
beplerinden biri! 

- Doğrn, bütün bu .. J, la-:., 
larda seninle hemfikriz, Şim-

di dini uzat bakalım: ı 
Bonifas itaat etti. 

birinin rengi soluk diğerininki 
par laktır, kariimizin kanaatine 
göre bir hafta durduktan son
ra her ikisi de ayni hale ge
lecektir. 

Karlimiz maruf bir zat oldu
ğu cihetle istediği tecrübeyi 
yapmıya lüzum görmedik, fa
kat rengi durduğu yerde atan 
fapkanın markasım ilan etmi
ye de imkan bulamadık, yal
nız şu kadarını söyliyebili
riz ki hu şııpka şehrimizde 
ıatılan şapkaların en pahalısı
dır, ve yalnız bir mağazada 
bulunmaktadır. 

Bu bahse hitam vermeden 
eve!: 
«Şapka işinde aldana aldana 

mütehassıs olacağız» diyen 
karilmizin bir tavsiyesini de 
ilave edelim: 

1 - Renginde, gösterişinde, 
ve dayanııında en hahalıları ile 
ucuzları arasında biç bir fark 
olmadığı cihetle daima fiyatı 
beş liradan aşağı olan şapkayı 
tercih ediniz, hu ıuretle hiç 
olmazsa sık sık deglştirmiye 
imakn bulmuş olurııunuz. 

2 - Gümüşü, kül rengi, 
haki, limon kUfil renk intihap 
etmeyiniz 1 

3 - Ve unutmayınız ki bir 
şapka almak İçin verdiğiniz 
paranın laakal nısfı satan ma
ğazaya kar kalmaktadir. 

4 - Dayanmak ve renk at
mamak itiban ile en karlı 

şapkalar, Mel onlar, en zararlı 
şapkalar da Förtlerdir. 

I 

Kazanç vergi
sinde yapılacak 

tadilat 
Kazanç vergisinin tahakkuk 

ve takibi usullerinde bazı 

tadilAt yapılacağı haber alın

mıştır. Bu tadilat, verginin 
tetkikinde yapılması melhuz 
ııui istimalin önün°e geçecek 
ve Defterdarlıklardan alınan 
mütaleanamelere istinat ede
cektir. 

Meksikada ko
münizm yok 

Meksika hükümeti, komü
nizmin memlekete verdiği za
rarları nazarı itibara alarak 
komünist partisini lağvetmiş, 

azalarını da uzak memleket
lere sürmüştür. 

- Hakikati tamamen söy· 
lediğlne dair annenin rubu 
üzerine yemin et! 

Bonifas ağır bir ıesle : 
- Yemin ederim, dedi. 
Ellen-Rokun uzun boyu bi· 

raz daha uzamış gibi idi , 
yüzünde saklamağa muvaffak 
olamadığı bir sevinç eseri 
vardı , büyük salonun içinde 
bir iki defa aşağı yukarı do• 
!aştı , vücudü omuzlarından 
sarkan ağır bir demir külçe· 
sinden kurtulmuş zannedilebi
lirdi ? Artık başını dik tutıı· 

yor, cedlerinin resimlerine ba: 
kıyordu, onlara senli benh 
hitap ederek: . k 

- Ben de sizin gibi bır ço 
münasebetsizfik ettim , fakat 
ellerim kana bulaşmadı , d~t 
gibidi, iki defa Nataliye dog· 
ru ilerlemek istedi, masumiy~· 
tinin mrydana çıkması üıerı· 

k d. · · t b 'k el· ne onun en ısını e rı . t 
memiş olmasırıd mütehaYY' 
görünüyordu, onıınia koııuş; 
mak arzusundaydı, fakat ge:it 
kız bir kenara çekingen 
vaziyette duruyordu. d'] 

[Bitme 1 



10 Teşrınıeveı 

~11 l sıl · ılcl ı .. 
Çünkü a ·şeyle kendi 

ri ayni oktada 
bir e iyordu. 

fi 

- 15 - Muharriri: M. Turhan 
Bir müddet bu hissi karar· 1 hilekar ananın buselcrini iade· 

sızlıkla bocaladıktan sonra ye, aptesane eşiği dibinde 
çirkin bir tecrübe tasarladı. onun arzusuna boyun eğmiye 
Çocuğun aşıkane nUvazişlere mı..vafakat etti. 
karşı kayıtsızlığı bilaıncl ta- Parasız eğlenme taraftarı 
hakkuk ettiği takdirde ondan olduğu artık tahakkuk etmış 
yarım hazlar istemeyi ve al- görünen misafirini, bir müddet 
ınayı kurdu. Bu tecrübeye için tehlikesiz hlr hrle koy-
gİrişm ... k için yalnız kalmayı duguna kani olan kadın, iki,üç 
da m.ıvafık gördüğünden bir busei şükran arasında fısıldadı. 
göz işaretile maksadını met- - Çocuğu sev, Fakat işi 
restn , çocugun hain anasına azılma, pazarlığımız bitmeden 
anl, Uı. fazlasına rıza vermem, 
Kadın dışarı çıkınca kcn· Orh n hayasız kadının nasıl 

diı de onu takıp ettı, ve ara- hır dolap çevirdiğini anlamıştı. 
lıkta yav seııli muhavere Ne çare ki zemin ve zaman, 
haşladı: çevrllen dolaba yakasını kap-

- Kfiçllğü sınamak isti- , tırmakta kendisini mı;ztar bı-
Yorum. rakmıştı. Kadını ct:ıbli bent 

- Nasıl sınıyacaksın? için o sabah kabul ettiği va-
- Öpüp okşıyacağım. Eğer ı sı.a, şımdi nefılne karşı aynen 

ınuhabbettcnl anlıyorsa ne ali tatbik edilmiş bulunuyo:rlı:. 
Seninle pazarlığı bitiririz. An· Şu hadise, Esmanm ana.sile 
laınıyorsa beyhude zahmete keııdi ara ında düşünce ve 
girmiyelim. Bir kaç ay sahre- görüş birliği olduğunu da is-
tlelim. bat ediyordu. Baılan sıkışınca 

Odadıın çıktıkları sırada her ikisi aynı çareye tevessül 
kapıyı örtmütler ve aplesane- etmişlerdi. 
nin yanında, o nemli toprak Tebarüz ediveren bu hissi 
Üstünde ve o ağır koku için- mümaselet, Orhanın hiç hoşu-
tle burun buruna muhavereye na gitmedi. Oynadığı oyunun 
girişmişlerdi. Odanın eşiğin- kendisine iade olunması ca-
duı sııan ziya, ı ilk bir çizgi nmı sıktı ve o ııece girişmiş 
halinde. bu lepbelep gibi du- olduğu işe nihayet vermeyi 
tan çiftin ayakları altında sü- yeni baştan kararlll§tırdı·. 
rünüyordu. Misafirin şahlanmıt olan 

Kadın, dlişünceliydi. Dün Asabına gem vurduğu zeha-
gece ve o sabah kendisine , büe mahzuziyeti katmerleşen 
ta,arruf eden, şimdi de kızını kadın susuyor, mağlup deli-
811lamak istiyen erkeğin henüz kanlının cevabını bekliyordu. 
0 n para vermediğini göz önü- O : 
~~ getirerek maslahatı ustaca - Peki, peki - dedi - ileri-
dır şekle raptetmek istiyor- sine gitmem, yalnız sen içeri 
• 11 • ivazsız para veren Suphi gelme. 
•le p k 'f arasız eyı çatan ve çat- , Bir dakika ıonra ali tahsil 
~ak isti~en <?rhan, ayrı ayrı görmüı, yafı yirmi beşi bul-

·t<:r garıbeydı. Fakat, bu garip muş olan yüksek seviyeli 
~ılaınlann birine kendisi gü- beyle henüz on üç yatında, 
~kcn öbürünlin de kendi!ine görglisliz, tahsilsiz ve kimse-
t~lırıesini doğru bulmuyordu. aiz bir kızın mübarezesi baş-
d ır eli aptesaoenin pervazın- lamıştı. Hücum gibi müdafaa 
d~' diğeri Orhanın omuzunda da sessizdi. 

0
11tünüyordu. Olmaz, dese Orhan, elinin, dilinin bütün 

f thuıı gücendirecekti. Muva- meharetini sarfederek kızca-
~kat etse nefsine yapıldığı ğızın henliz ham görünen 
g~~I kızına da parasız vaz'ıyet duygularını tahrike çalışıyor, 
' İl<:ceğinden korkuyordu. masum çocuk ta yüzünü çe-
"'"lialbuki Orhan, acul ve virerek, gozunu kapıyarak, 
~•ııteJaş· i idi: bazen iki kat olacak kadar 
lıı:- Ne o -diyordu- düşün- eğilerek, hazan geriye doğru 
k 'Ye daldın, kızım yoksa kıs- kıvrılarak bu hararetli savlet· 
anıyor musun? 1 d B ten, e ve udak hamlelerin-

İlb 11 söz, kadın için iyi bir den korunmıya uğravıyordu. 
llıı aın __ teşkil etti. Kızı kıskan- Orhan bu sessiz müdafa-
1~ ş &orfinüp delikanlıyı oya- adan, buselerlnin ekseriya 
k~ak i~tedi. Bu suretle ouun hedefini bulamamasından üzü-
lıa • aıt hevesini çoğaltmış, lüyordu. lakin bir nokta na-

t11 1 . • h il ha şını a etmek imkanını zarı dikkatini celbediyordu. 
ııa :(ırlaınış olacaktı. Men olu- Nüvazişlerini kabul ehniyen 
~e '\zevkin liatmerli bir caz!- kız, üşüdücü bir ubuset, yüz 
hiJe J.~dıe.11~ı bu ) ı!lanmış fa- azgınlığı göstermedıği gibi 
1111 a· 1 ıyor veya seziyor- lisanen de iştirak etmiyor, 
t d_.'0analeyb, sesini mümkün sızlanmıyor, haykırıp bağır-
lıııı f 11 • kadar kısarak Orha- mıyordu. Sadece mukavemet 

dıne sarıldı· ._ 1( • gösteriyordu. 
dat ıskanııam çuk mu -dedl-ua !:. Acaba anası kıza öğüt mü 
ti ... dı' ~ ~~bah beni koçlun, ... r .. vermifti, yahut kız, bu nliva-
aı:ıını ıızume bile bakmadan zitlerden hoşlanmamakla be-

De ~. oynaşmak istiyorsun. ı tanlı titizlendi. raber dilşikenlik yapmamak 
ı Y d mecburiyetini mi duyuyordu? 
llıtnd 0 

• edi - E5mayi kıs- H h ld b •n ını • d er a e ir gece evelki 
11111111 hatır ı.ş. cğişfr. Buraya hırçınlığı yoktu. Ret ile ka· 

B 
. 1 ıçın geliyorıım. en h bul arasında tuhaf bir vaziyet 

!<ad ını alırım yok mu? l ın k il taşıyordu. Oktanmıya muva-
'2Yit 0~ • 

0 :.rmın tazyikını fakat etmiyor, fakat cebren 
har,k mış, dudaklarını da k ete ge · 1 . alınan buselere karşı da ses 
'çiıns· b çırm ~tı. Orhan, çıkarmıyordu, gu"ru"'ltu·· b. ız ir yerd b. • . yapmı-
ır Vaz' c ve ıçımsız yordu. 

' 'iler ıyetıe vulma gelen bu Orhan, bir ne• j lomit v . .:n 
ılı111 ı reddetmek isterken ka· bu halin aebeb.ı.. -" lı. ... ~,et-
4lıa 13Yana sevkelmemek mü- mekte geçikmedi. l~aryola ve 

za!ı zihninde titredi ve kilim sahibi olmak ııeşcsile 

Son Saat 

Irak 
Şimdi İngiltere 
ile anlaşabil-

• • 
mıştır. 

Bağdat, 8 (Hususi) - Lon
drada bulunan Nuri pap, Be-
rut tarikile Iraka avdet 
etmektedir. lnglliz harici-
ye nazırı mıstır Henderaonun 
irat ettlğ nutukta lraka tahsis 
e~tiği kısmı burada büyük 
hır memnuniyeti mucip olmuş
tur. Bundan böyle lrnkla ln
giltere arasında daimi bir an
laşma zeminini bulunduğu 
kanaati hasıl olmuştur. 

Şimal kutbunda 
ne .Yapacak? 

Telgraf haberleri Alman 
z~plininin gelecek yaz içinde 
şımal kutbuna gideceğini ha
ber vermişlerdi. Zeplinin sabık 
kumandanı olup bu yeni te-

ı şebbüsün milteşebbisleri ara
sında bulunan doktor « Valter 
Blirli » nün anlattığına göre 
bu seyahat münhasıran ilmi 
tetkikat için yapılacaktır. 

Zepelin kutup noktasına 
vardığı zaman muhtelif yerler
de istirahat ve emniyet vası
talarına malik tarassut posta
ları tesis edecek, sonra bu 
tarassut postalarından her 
gün alacağı raporlara baka
rak ve bu raporları da mede
niyet aleminin noktdsın
dan gelecek diğer raporlarla 
mukayese ederek kutup nok
tasında vukua gelen hava de
ğifikllklerlnin dünyanın sair 
aksamındaki hava değişiklik
lerine tesirinin derecesini tes
bit edecektir. 

Zeplin a;ni zamanda da buzu 
çoztlmüş deniz parçalarına 

tesadüf ederse bunlann derin
liklerinin derecesini ölçecektir, 
bu maksatla Almanyada husu
si aletler yapılmaktadır. Bu a
letlere verilen isim sesle ölçü 
alma cihazıdır. 

Zeplinden denize ağır bir 
demir parçası aWarak bu cis
min denizin sathında sonra da 
dibinde çıkardığı ses arasın
dan oakadar zaman geçtiği 
tesbit edilecek, bilahare bu za
man muayyen bir düıtura tat
bik edilerek o noktada deni
zin derinliğinin derecesi anla
şılmış olacaktır. 

Fen alemi zeplinin yapacağı 
bu ıeyahate büyük bir ehem
miyet atfetmektedir. 

İsviçre ve kadının 
intihop hakkı 

İsviçreliler, kadınlara da in
tihap etmek hakkı verilmesi 
için 41250» bin imzayı ihtiva 
eden bir istida hazırlamışlar
dır. 

İngiliz sefiri bugün 
geliyor 

Romanyaya ava gitmiş olan 
İngiliz sefiri bugfin ıehrimize 
avdet edecektir. 

ve daha hayli şt:ylere malik 
olabilmek ümidile kızın neza
ket gösterdiğini anladı. 

Bu yarım zaferin, ancak 
Suphi budalasının sayei ıema
hatinden husule geldiğini dü
ıünen delikanlı, bili ihtiyar, 
glilümsedi. Parayı o safdil 
genç veriyor, düdüğü kendi 
çalıyordu. Maamafi, kızın tam 
bir haz temin etmekten pek 
uzak bulunduğunu göz önünde 
tutarak hücum tarzını değ~
tirdi, tilki hüviyetine bürüme
yi muvafık bularak: 

- Beni yordun kız -dedl
acım.ıyor musun? 

[Bitmedi) 

Tacsız hiikün1darlar 
' 

Ne yapıyor, nasıl yaşı• 
yor neyle geçiniyor ar? 

Son Efgan isyan ve kıyamı 
münasebetile bir Avrupa ga
zetesi, elyevm memleketlerin
den uzak yaşamak mecburiye
tinde bulunan hükümdarların 
bir listesini çıkarm11, bunların 

ı muhtelif Avrupa memleket
lerinde geçirdikleri hayatı 
tetkik ediyor. Hadisenin çok 
yeni olmasından dolayı da 
Efgan emlri Amanullahın 
ismini ilk safta zikrediyor. 
Elyevm İlalyaya çekilerek zi· 
raatie meşgul görlindüğiİ'lü 
söylediği sabık emlrın zevce
sile beraber katollklıgi kabul 
ettiğine dair çıkarıl n şayianın 
gülünçlüğüne de işard ettık· 
ten ııonra sabık Portekiz kıralı 
Emanuele geçiyor. 

Bab:ısının v kardeşinin 
hayatına mal olan bir ısyanı 
müteakip Portekiz tahtına çı
kan Emanuel ikinci bir isyan
la memleketini terke mecbur 
olmuştur. Zevcesi prenses 
Viktorya Ogüstle Londrada 
lüks bir aparlımanda sakin 
bir hayat geçiren kıra! 
Emanuel, maruf bir kitap 
meraklısıdır. Bu itibarla kü
tlipanesi, dünyanın sayılı ki-

l tapanelerinden biridir. Ev
lerinin alış verişini de bizzat 
kendileri yaparlar. Hatta çok 
defa koluna erzak sepetini ta
kan prensesin Londra sokakla
rında, kocasının yanında zer
zevat mübayaa etmesi, sık 
görülen manzaralardandır. 

Kırat Emanuelin çok mahir 
bir tenisçi olduğu da bütlin 
sporcuların tahtı itirafındadır. 
Sabık Kayser: - Umumi 

' harpten sonra memleketini ter
ke mecbur kalan hükümdarlar 
arasında en ziyade dikkate 
layık simalardan biri de sabık 
Alman imperatorudur. 

Felemenkte, Doorn kasaba
sında, ihtişamlı bir hayat ge
çiren Hobenzolern hanedanı 
reisi, en ziyade vaktini sporla 
geçirmektedir. En büyük zevki, 
vasi parkının bahçesinde ağaç 
keamektir. 

Doom şatosunda verilen 
merasimin haşmeti de aynca 
zikre şayandır. 
Bulgar kıralı Ferdinanl

Harpten sonra, ıstırari men -
fa hayatı yaşamak mecburiye
tinde kalan hükümdarlardan 
biri de sabık Bulgar kıralı Fer
dlnanttır. Kırat F erdinant 
çok sevdiği köpeği ile 
beraber Avrupada mütemadi
yen dolll§makta, içini ke
miren can sıkıntısını izale et
miye çalışmaktadır. Ekseri
yetle de Almanyanın Türenj 
kasabasında oturup çiçeklerle 
uğraşmaktadır. 

İmperaloriçe Çiia:-Se
kiz çocuğu .ve genç yaşta, 
menfaaında ölen kocasının 
derdi ile yetim kalan sabık 
Avusturya kraliçesi Çita, 
taçsız kükümdarlar arasında . . . 
en :..ıyade rikkat ve merhame-
ti celbeden bir simadır. Sabık 
müttefiklerinin yüzlistü bırak· 
tıklan bu faziletli kadm , bir 
taraftan yoklukla mücadele 
ederken diğer taraftan da 
sekiz çocuğunu yetiftirmekle 
meşgul olmaktadır. 

Bundan dolayıdir ki , dost, 
düşman herkes bu yüksek 
ruhlu kadına hlirmetle mua
mele etmektedir • 

lmperatoriçe Çitaya, bu fe
na vaziyetinde en müessir yar
dımı yapıp ta sokak ortasında 
kalmaktan kurtaran bpanya 
kıralı on üçüncü Alfons ol
muştur. 

Kıral Corç - Taçsız hü
kümdarlar içinde, talim fazla 
acı sllleaini yeılıiyen bir hü-

klimdar varsa, o da Yunan 

1 kıralı Kostantinin oğlu Corçtur. 
Kıral ilan edildikten bir se-

ne sonra Yunan idaresıni ele 
alan cümhnriyetçiler, hüküm
den Avrupaya seyahate çı
kardıktan sonra bir daha ge
riye gelmiye davet etmemiş
tir. Ve o gün, bugün kıra! 
Corç, zevcesi Romanya pren
sesi Elizabetle beıaber Lon
drada üçföıcü sınıf bir otelde 
oturmaktadırlar. 

Zira Yunan hül<ümeti, sabık 
kralın emvalin! müsadere et
miştir. 

Şah Ahmet : Memleketini 
idare etmekten ılyaoe Par; e 
gidip sefahat yerleril'!de vak"t 
geçirmeyi tercih eden sabık 

İran şııhı Ahmet han, bu yüz
d~n, elinde1d en zen'gin mü
cevher ko,ı kslyonunu sattık
tan sonra, Pariste bir lavan
tacı dükkanı açarak hayatını 
kazaıımıya çalışmaktadır. 

Çin İmpera{onı - Son 
Çin ihtilalinden sonra, bu 

1 
memlekette asırlarca hilküm 
sürmüş M:-nçir hanedan:nın 

son varisi, parlak, fakat kısa 

süren bir tacdarlıktan sonra, 
şimdi Çinin Tiyen - Çin vilaye-

tinde ecnebi devletlerin himaye
sinde olarak vazl bir hayat ge
çirmektedir. Bütün varidatı, 
orta halll bir Çin bevlet me
murundan farklı değildir. 

AbdülmecU - Türkiyenin 
son halifesi de, silsilelerini 
kaydettiğimiz mümasilleri gibi 
zamanını seyahat elmek, 
resim yapıp piyano çalmakla 
geçirmektedir. Son mekanı, 

cenubi F ransada 11Kot dazür» 
dür. 

Ve AVt'upa gazetesinin 
beyaı.ına göre en büyük zev-

ki günde birkaç defa bilardo 

partisi yapmakmış . 

irtihal 
Bursa Türk ocağı reısı Na

mık Cemal beyin kaimpeder
leri Tütlin inhisar idaresi 
Cibali fabrikaları başmubase

becİIİ Şevket B. dört aydao
beri devam eden baatalığın

dan kurtulamıyarak teşrlni

evelin sekizinci salı günü saat 
bir buçukta Erenköyundeki 
köşklerinde vefat etmit ve 
dün akraba ve dostlarının 

ihtiram ellerinde Sahrayı Ce
ditte hazırlanan makberesine 
tevdi edilmiştir. 

Mumaileyh ahlakı ve fazi
letlle müştehir eski ve kıy

metli muhasiplerimizdendi ; 
kendisine rahmetler ve keder 
görmüş ailesine sabırlar dile
rız. 

Adliye n1eslek mektebi 
mezunlarına 

Adliye meslek mektebi ce-
miyetl katibi umumiliğinden : • 
Müstantik ve icra şubesinden 

mezun arkadaşlann cumadan 
baıka her gUn 9,30 dan 12ye 
kadar cemiyetin dördüncü va
kıf hanında asma katta 36 
numaradaki idare merkezine 
milracaatları. 

Türk diş tabiple
ri cemiyetinden: 

Fevkalade heyeti umumiye 
11 leşrinievel Cuma günü 
saa 10 da lopl&nacağından 

aza arkadaşların Beyoğlunda 

Tünel ba~ .. ıda cemiyet mer
kezine teşrifleri rica olunur. 

Sahife 7 

• S. \ 
ı yası )11· 

rezalet 
(Birinci sahiff'drn mabıı ) 

Müdür sefarethanenin kapı
sında bir çok Rus memurları 
tarafından karşılar.ır, hunlar 
bir haylı protestodan sonra 
mumaileyhln madam Besodov
skiye telefon etme~;ne ınuva-

1
, fakat ederler; madam Beso· 

dovski . de çok geçmeden ço
cuğu ile sefarethaneyi terke 
muvaffak olur. 

İlıh e edeıim ki Mösyö Be
scdovski ile zevcesi, Madlen 
civarında bir otele yerlcşm:ş· 
lerdır; kendi ni geç vakit 
gördulc; bize, baç.na gelen· 
!eri bizzat ani ttı ve dedi kı: 

- Epeyce zamandanb ri 
bükü etim ile aramda ııiyasi 
mesel ler üzcnnde noktai r. • 

1 zar ıh iıafı varclı, Düıı Y z 
mevsimini .geçi me üzere say· 
fiyeye gıtmeğe h:rnriandığıın 
bır sıra a Sovyet firka nıo mer• 
kez heyetı :ıasın an ve çel.a 
meı urlannd ıı mösyö «Ruva· 
senman» geldi ve sefaretha· 
nenin bir odaı;;na yerle.şerck 
konuş ak üzere beni çağırttı, 

gittim. Hül<ümetim ile aram
daki noktıu n z.ır ihtilafından 
bahis açıldı. 
Muhatabımıza bu nokta! 

nazar ihtilafının neden ibaret 
olduğunu sordu, 9u cevabı 
verdi: 

- Sovyet bükilıoetiain da· 
bili ve harici siyasetine mil· 
teallik bir çok noktalar hak· 
kında anlaşamıyoru1; meseli 
ben, halkın hü yük bir kısmını 
tetkil eden köylUlere kaJ'ŞJ daha 
serbest davranılmasını istiyo
rum ve zannediyorum ki çift
clye kafi derecede tamıinat 
vermeden elindeki buğdayını 
almak siyasetin! takip etmekle 
hükumet bir çok memnuniyet· 
sirlikler uyandırmaktadır. Ben
ce köylüniin buğdayı daha 
yüksek fiyatla alınm:ılı ve 
köylilye mühtae olduğu diğer 
mevat daha ucuz f!atla satıl
malıdır. 

Ayni zamanda da Sovyetle· 
! rin demokratla,tırılması lazım 

geldiği kanaatindeyim; yani 
hükümet azasının diğer mem
leketlerde olduğu gibi serbest 
bir surette intihap edilıoelerioi 
istiyorum. 

Bu kanaatlerimi tekrar edin
ce Moskovadan gelen memur 
derhal Rusyaya dönmekliğim 
lüzumunu söyledi: orada nok· 

, tai nazanmı 'serbestçe müda
faa edebileceğimden emin ol
madığım için reddettim. Biraz 
evel de ııöylediğim g!bi bu 
miilikat mösyö Ruvasenmanın 
odasında cereyan etmişti. mü· 
kalemenin hıtamını müteakıp 
mumaileyhe veda ederek dai
reme çekildim ve ~lup biteni 
karıma anlattıktan sonra sefa
rethaneden aynlmağa karar 
verdim ve eşyamı yerleştinnek 
için iki otomobil çağırmak üze
re afağıya indim, kapıcı dıpn 
çıkamıyacağımı söyledi, ,.~ 
bir rüvelver çıkararak benı 
tehdit etti. Tehdidinin ciddi 
olduğunu göründce geri dö
nerek sefaretin bahçesinden 
bitişik binaya atladım. Tali-
sizlik.. bu bina bot imiş; ka· 
p11ıoı açtıramadım, ve bura
dan da bafka bir binanın 
bahçesine atlıyarak sokağa 
çıktım ve doğruca karakola 
müracaat ettim. 
Ruı sefareti müsteşarının, 

bu vak'a neticesinde ismi fır
kanın listesinden ıllinmit ola
cağına nazaran ılmdi siyasi 
kanaatlerini müdafaa etmek 
üzere bqka fırkaya lntUap 
etmek ........ nJ.dır. 

M'al n• 
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B .hçekapı 
~ 

IEJmil UGIR2UL Mağazasından: 
Bazı dairelerde 

'ASFİYE 
Münaıebetile 

Hakiki Büyük Tenzilat 

J\1iistamel kan1voı1 ve birıek 
.: 

Oİ()lllOhil satışı 
Tütün i11hisarı umtırn ıniidürliiğüııden: 

5-10-929 tarihinde pazarbkla sablacağı ilan edilen müstamel dört adet kamyon ile bir adet 
Fiat markalı binek otomobiline talip zuhur etmemesine mebni tekrar 14-10-929 pazartesi günü 
saat 10,30 da paıarbğı icra kıbnacağından taliplerin yevmi mezkürda Galatada mubayaat 
komisyonunda bulunmaları. 

Clhaıı~ümul 

(l\IANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
geln1iştir. 

Yücudu rüı.IJ:iruı tesirine 
mulınfaza eder. 

karsı • 

Hafif ve gıyınn1esi kolay 
Yalnız <!.ıJaıada Karakü\·ıle 
\ oyv il• t <ide" kır~ı•ı;da 

EKSELSIOR 
Büyük elbi!e mağazasında satılır. 

.ngılı1. hı..,iıııi gayf't ınliııtt·hap V;! 

mlı ıı .... :if \'e~irlrrd~ 

\kostün1ler ve pardesülcr 
\t; nıu.şan·h.ı ıJairc~ın Iı: . lııuuıul.ır.ı 111·1h!'iu 

ga)·ct ıniinte:hap 'e ~ou ınoı.l.ı 

ipekli muıamhalar 
d:ıhı \UrJır 

Tl.I >i \" \ l T.\ Tı:sn i ı .iT 

Bahri nıuamelat 'fürk anoninı şirketi 
Tasfiye nıenıurluğun<lan: 

Seyri scf Ain 
Merkez .ıcrnt N . (, Jl;ıt;ı 

köprü b.ı}ında. Bc_yoğlLı 'l 3 6~ 
Şube accııta>ı: Malııııudivc 

hanı altın,!.ı. l ,\Jnbul 274 u 

TralJzoq ıkıncı postası 
( ii'..\llR) vııpı r. 1 O t~ · ·ıni 

cvd l'erş~;ıı~~ .-k~aııı G ıLıt ı 
rılıuı ıııcl.uı ı , ... ket. [ i'. 'ı 
~ui<:Jk. lrıclıllhı, :-.ınup, s.ıııı
,,111, lıı•c, 1-.ıt<.t, OrJli, 
(,in:·ilın . ·ı rab; m, l{ır.L j ı" 
gıdı:ı..t.!\: \ ~ r ()r , ·rr.1hzon ' 
l'uı.ıt ı~, ·, ( ;in:'L ı , ( lı 1 , 
!·. t •. ı, ını L:.ı, Sinop v.: .ı 

hı )ltıj \ :t u~r l\'.ır ' c 1c c kt · 

lzınir :.urat po;;tası 
(<:Lı er" \I) ı.ı;ıLnı 4 

t, 1n ıcvd c..ıı a l J. :;o ,\.t 
(;al.ıt:ı rılıt ıııın l ııı 1 ııd11:tl., 
~unmrtc" . .'•.ı:ıı 1 ıni.-c gi,\c 
.:ek ı'c paı.ı 14-,:JO da iz
ıııir,,ı lı trl , tlc p.ızarıc,ı 

sJb,ıııı ı;' C·.d,t . \ apı:nb 
nh.kcııııııd l•ıı ork«stn: ı c 
cııztı.ıııt l'c \ .:ı '.tuı. 

·ı 

BÜ)rlik rfay)rare piyaııkosu 
Yedinci tertip 

.J anca keşide 11 Teşrinieveldedlr. 
Büyük ikramiye 

40,000 lira 
Ayrıca: 20.000 l 5,000 12 .000 10.000 liralık 

ikramiyeler ve 10.000 bir mükafat 
İşbu keşidede cem'an «i},!)00» numara kazanacaktır. 

MahlL\Jatı vaki.ive 
n1i"ıdi.1rj)re.t indeı1: 

~ 

13i<laycti il:'.'ın L \) - 1U - \.l:.!.I J hafta r ıJ 
Nihayeti ilan f 6 - 11 - mm l çarşamba 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 
4842 Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kobot oteli arka

sında 14 harita İıomaralı ve 538 artın mıktannda 
bir kıt'a arsanın tamamı 

4044 

1000 

25~ 

1or 

Beyoğlunda Amerika sefareti Ye Kohot oteli arka
sında 13 harita numaralı 451 arşın miktarında blr 
kıt'a arsanın tamamı 

Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Hasırcıbaşı so
kağında takriLen bin üç yüz artın üzerinde mebni 
harap semahane on yedi bücre maa bahçe sabık 
Eb;ilhi.!da tekkesinin tamamı 
Çarşuyukcbirde Çohacı hanı üst katında 25 arşın 
mıktarında 58 numara ile mürakkam kagir odanın 
tamamı 

Mahn.utpapda Sl.!ltaıı odaları hanı üst katında 40 
arşın mıktarıuda 21 No. ile mürakkam bir bap a
tlanın doksan ::ıltı Hsse itibarile yirmi dört hissl"si 

- -

~iı .. a yeti ilün ı ~ - ıu - ~ı:fü 1 hafta l~ 1 
Nihaveti ilfın 1 .ıo - 1tJ - .12~1 1 c;nrşaınha 

Kıymc:ı mu.ıamm<-n,s! 
Lira Kuruş 
525 Aleındağmda Sultançif!iği kariyesi derununda kain 

ve' bir arsa ve Çillı tahtında bulunan 8 No. hc.ne 
\\'(). 10 dükkan 10 - 1 fırın 11 No. kahvehane ile 
karşısında 12 No. hanenin tamamlan 

:W:> Üs'..i1'f3rda Rum Mehmetpaşa mahallesinde bedesten 
<lerummda 1, 6 No. iki bap tanoz kargir dükkanın 
t.ınıamı 

375 Çarşuyukebirde Çoiı:ıcı hanı üst katında 5 No. maa 
oda dükkanın nısıf hissesi 

48{) Babıcaferidr. Rüstempaşa maha!l'!sinde Balkapanı 
hanı üst katında 58, 59 No. bir bap oda ve ka
mar;ınııı beşte iki his~<'si 

Bidayeti i li'ırı 1 :.!.·, - ~ı - \12'.ı 1 hafta 1 :ı I 

.. T eşrlnieve! 1 O 

.. .l-\. . .ktl ıej 
Eldr:tirlk ııı•kioe<cr.ylo bell<oğukluı:~. ldr.) 

;,
lıJlı, pımta~ odemı,kttdar, bel ~ki 

dit ve tırengtyl Dğr sız t~davı r<:· r, 
araJıoy Börekçi fırıw sırasında 34. 

()perati)r 
Ahn1et Burhaneddin 

(:errahpaıa hu1t:ııu." .. i opt·ratörü 
~uayrnchaııt·· Hc~·o~lu, l{u~ ~t'farr

ıanr~i k:u·.,•.;111-la ,l48 nıunara'ı 

sunre \art'"' upartıınanı 8 ı u
ıuar.uLı. 

Tdefoı' llcrn~lu 16 l.i 

Uelsoj)ukluğu frengi 
ol ... uların na.zan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fcnııtn t~u son U!iulılr l..aı i 

olaark c:-4kİ vr }t·ııi hcl~ognkluğu, 

frrnı:ı, idrar darlığı, bel gevşek

liği ve me<au~ ve bilcümle kadın 
rahatsızlıklurı teJa,·i olunur. 

Beyoğlu Tokaılıyan yanında 

ııı6ktcp sokak N. !) Td. B.Q.31 )2 

Doktor FETHİ 
(;c rra h pıt 'IJ. l la -,tn 11\!;İ 

Bakıeriyologu 

Kan ( \' '1.14SCJ,nan teanıülü 

idrar, 1.ıalgaııı cerahtlt tahlillerı 

ile. haHalıkların husıı5-İ a9ılan ya. 
pılır. 'l'clcfı)Jtla ına!(ınıal '-t:l"l!lligı 

takdirde tahlil edilecek '""'at al 
dr11lar;1.k billhara rııporu htkdını 

rdilir. 
Mu•) cnclı:m•'' Beı ~ğlunola, Agı 

c11nıı1rı11 kaı-,ı!'ltiJa 
'l'clefoı , B..:\ ... lğlu :i.h 

Kadın lıwtalık arı 

hekim: Doktor 

CEMAL ZEKi 
IL:r tur:ü luJuı ıalıatsı1:\1J...Ioı1ı 

ll ı..iddi ıırı·ttı· ıeJa, ı 4·J~r. ~l!h 
z:ıJı..: h.ı~ırıtl ı l'ı•y;rıyr ... .ııldı·!$İ 17 
aııı~r;ı. ( '.ır;-:ıır;b,; güuh.·r: f:..k ı· 

, 11\ .ı par,\ı.,ıı bakılır. 

Ooktor Fevzi' Ahn1et 
fr ..:ll~k l~J,cg:11klu~11. cilt. pru, 

tu~ :r.ah tı:uu~ııı \ t· Ladı·ı. ha"ıl.1· 

lıtl.trııu l'll Sı 111 U!)ulll:'rl~ al bır 

z~nı;llllla ıııii .... .ıit ~rJ.ıtlc h:ı(a,·ı 

·J~r. 
\<lrı:"': BalH.ılı ~.<..ıgaln.~lıı ~ oku~u 

!,4J ... " h.:ı~ı uııı:ır.ı ıt-:S 

'l'ı:l\·I;•~ l .. ıa·ıbıt\ :R~1 l'J 
Tasfiye muamelatının vaziyeti hazırasına dair malümat Ye

rilmek ve neticeye göre mevcudun taksimi hakkında karar 

ittihaz oluumak üzere hissedaranın 10 T~rinisani 929 tarihine 
müsadif Pazar günü saut 15 te Sirkecide Liman hanının 4 üncü 

katında 45 numeroda hazır bulunmaları ilan olunur. 

. l i 'ihaveti ilc"ın I '.!l - ıo - !l'.D I çarsanıha ~---- -ı 
TA\ iLZ.'\D..:. MLSTAFA -----------------'-~------ 1- -

' ıymcti ınuhamıpbı~3İ . 
1 

})övı.·t! O. ilank 

Ruzname : 1 - Tasfiye memurları raporunun kıraati. 
2 - Tasfiye pilançosu. 

Leyli ve nehari - Kn: ve erkek 

Şişli Tarakki lisesi 
Ana , ilk , orta ve lise ikinci devre birinci sınıflarına 

talebe kaydedilmektedir. 

'f e(lrisata. başlano-ıç tarihi 28 eylül ö . 

Nişantaşı0Halil Rıfat paşa on.a~ı 
Telefon: Beyoğlu 2517 

A 

Ali ticaret mektebi 
müdürlü~iinden 

Mektep 14-T. evel-929 pazartesi günü açılacaktır. Ve bütün 
kısunlarda derslere başlanacaktır Taliplerin o gün sabahleyin 
saat sekizden itibaren mektepte bulunmaları ilan olunur. 

..,_ TEŞ\'İKİ SANAYİ 
Hanımlar biçki dikit mektebi 

rnilJürıügu.ıılı·ıı • ..:\' rupa hit;ki, diki~ nl.f'Ltı·plt'rtıHlt·ki soıı tı:rallı. 
vat U&tıllı·riıü tatbll.. "4J.yı· ... inde urnuınuu .ı~hı·tiıh la.1<1111111~ olan 

111rkıehin111.dı•, ba~l;ırı:ln layit 111c.;111H·lt:-tİ hir•ıı.:-· t., .. rıniu nn ln·~iıı<lı.. .. 
hulacJkt .• \ılıt·"\: DH·unyu1ıı l·t'~'ıJlı li'i 11.:rı 

Telefon : İstanbul 2994 

1.,icaretibalıı'İ're nıc.kte-.. 
· bi içi11 il(i adet futa 

rni1ııal(Hsası: 
•utaların pazarlığı 10-10-929 perşembe gunu saat onbeıte 

yapılacaktır. Taliplerin evsaf ve ab'adı hakkında malümat edin

mek ve şartnamesini görmek üzere her gün ve münakasaya 
lıtirak için de yevmi ve saati mezkürda mektepte müteşekkil 
komisyon riyasetine müracaatları. 

18 tır,ı!cı~tri tapur!arı Liroo:ı Kuruş y y 1 d k l T:,.a .. ıc .. -ı: t'li~• 
7 Galatada. olcuzade mahallesinde o cuza e so a-

1.'t~' ai.am Atia!ık ebnrrn5i \Hi•.,<•ıolcn: Dn·-dnor lıank \. 
J ğ:ııda ah,ap mektepten miinkalip 94 arşın mıktarın- Sallı.-cıışcr lıank hra,·n, , ·a· S la t da 53 - J No. baaenin tamamı ''""""! lıımk f;ır Do .. çbnol. 

llJlllllıı.... e . me 105 Kiiçükpazaı<la Hcca Hayrdtin mahallesinde Kazan- '1orL··z·: Beri •ı. şııGri.·rı: 1 bm 
l'tıı-g, İ.:,1Jııhı l < (,aları ve l-.1 ııı Yapuru 

• .,. 0C'I", _ 11 lt: t" ,.lllll 

n ıt ıı hicıı 1 ;ıre .. tk 
j,J\ ... J~:ı ... ı.: uJ,tro1Jıkt.1 

· ıır ı ~.ıı ı:ı ,.: lllL l'.c_rL ıı t \ c 
\ nalıg.ı ırtıı b.dl \"c ı ··ı:· 

JUi' 1 \ \'\" ,ktıııı i,Jr.:kdk 
,ı.ız.ı tı:'i 1 t;ı,ıbu .. ı ardd cde
~ckw :-Uı ıllı ıııu•.ı, ı.ıt 

'ı ı:ıııi~ Tavil1.adc bıradı:rln. 
tclci\lll j,t. '!lel 

Ars~sı fiatına Satılık 

Ucuz hane 
.'tltıl~a Mr.,.ılı.ıt radde,inde lıuli 

lıu1:ırıl\· 111ükı..·1111rı··I, \ a:-.1 .. l-:dlç,t·, ıh;. 

r~r.:ıı fı•\ ka'.;ıJı·, daiınl .u, terko .. , 
f'ICJ;.tınk Juk111: ocla.lı ~.;ınt· ~atılıktır 

·ralıplı·rııı \uk;ıra t'•ttfd,...,ınJl: Kalı

r.ıuıan zJdt• harı1114la ılinat tıcı·ııta~ın.ı 

ıniiraı·a;ı ı ları 

Şthrenıdneiı iliinl"rl 

Bedeli keşfi 578 15 kuruş
tan ibaret bulunan Kadıköy 

vapur iskelesile mühürdar ci
hetindeki kayık iskelesi ara
sında bulunan bozuk rıhtım 
kısmının tamiri 8-10-929 salı 
gününden itibaren kapalı zarf 
usulile ve yirmi gün müddetle 
münakasaya vaz edilmiş oldu
ğundan talip olanların ehliyeti 
fenniye vesikalarile yüzde 
yedi buçuk teminat akçelerini 
hamilen yevmi ihale olan 27-
10-928 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te daire encüme
nine müracaatlan. 

cılar caddesinde atik ve cedit 28 No. harap ahşap ı.uı., lzmir 

dükkfüıın sek;z hisse itibarile iiç hissesi (oJlaı.ı L''"" ı ,, ·f,,, llcy1>gl11. 

150 Çarşuyukebirde Yorgancılar içinde Mektep sokağın- 2+7 'H.l. h8+,tııı~ 
da 2 at\k No. dükkanın tamamı ı.ıaıılml kı•ıııı ıd.-loıı: i.ıaııi'ıq 

42 50 Edirnckapıda Saim:ıtumruk caddesiı-de 14 arşın 
mıktarında 131 No. arsanın tamamı 

350 Çarşuyukebirde Kahvehane sokağında 4 No. ile 
mürakkam diikkanın tamamı 

Bidayeti ilün l ı:-ı - \ı - tı:.W 1 hafta l 'ı 1 
Nilıaveti ilan 1 ili - ıu - !!:.!'.! 1 çarsaınha 

Kıymeti muhammınesi 
Lira Kuruş 

550 Tophanede Ketani Ömerpaşa mahallesinde camii 
şerif ittisalinde k.ıiin ahşap harap Ketani Ömerpaşa 
mektebinin tamamı 

2()0{) Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde F eridiye cad
desinde 189 arşın mıktarında 74 No. ile mürakkam 
4 oda 2 sofa 1 taraça 1 kuyu 1 sarnıç ve sair 
müştemilatı havi maa bahçe bir bap kargir hanenin 
tamamı 

600 Çarşuyukebirde Çohacı hanında alt katta 87 arşın 
mıktarında 41 No. ile mürakkam mahzeni müştemil 
maa peyke bir hap oda ile gene ayni katta 75 
arşın mıktarında 42 No. ile mürakkam maa peyke 
bir bap odanın tamamı 

1()0{) Mahmutpaşada Hacıköçek mahallesinde Kürkçü 
hanı alerununda ve alt katta 23 arşın mıktarında 
4 No. ile mürakkam tonoz kargir mağazanın tamamı 

100 Üsküdarda Arak.iyeci Caferağa mahallesinde Ünnap 
ıokağında mükerrer 8 No. ile mürakkam hanenin 
harabiyetine binaen , ankazı mahallinde saat 10 da 
mahlülit dairesinde saat 14 te 

1988 Fatmahatun mahallesinde Gümüşsuyu caddesinde 
47 ,49 makbuz No. lı 284 arım arsanın tamıı.mı 
pazarlik suretile satılacaktır 

Baladaki emlaki mahlüle dört hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iıtirak edecekler kıyme
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde t~minat olarak dördüncü 
haftanın ihale günü saat on dörde kadar Çemberlitaşta İstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında mahlülit kalemine müracaatları. 

'!8+~. "~+.ı. 

Nöfus 
kağıdımı 

yoktur. 
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de 

Zavi 
ve askeri muayene 
zayi ettim bükmil 

nezafeti fenniyesin
Mehmet Bekir 

Mahmudiye oteli 
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