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Nadir hanın kuvvetleri Kabili zapt etti 
Nadir han 

A dbili ı•e ı·n·annı 

ta11u111ıe11 :::;aı>t<'lli 

Habibullahın kaçtı(!ı 

ve mahıur kaldıtı 
hakkındaki rivayetler 

Moskova, 9 (A. A.) - Na
dir ban kıtatının diln saat 4 te 
Kabili İfgal ettikleri T ermez
den bildiriliyor. Habibullah 
ıehrln orta kısmındaki kale
ye çekilip kapanmıştır. Ku
histan, Gardez ve Karisderviş 
kıt aab teslim olmuşlardır. 

Kalküta, 9 (A. A.) - Ka
bilin sukutu henüz resmen 
teeyyüt etmemiş olmakla be
raber bu ihtimal bir emri va
ki gibi telakki edilebilir. 
Amanullahı çağıracaklar 

Zira, üç muhtelif menbadan 
ge.en haberler Kabilin Nadir 
hanın kardeşi tarafından 
zaptedildiğini bugün bildir
mektedir. 

Bu telgrafların birinde an
lat:ldığı!la nazaran Nadir banın 
muzaffer kuvvetleri üç ileri 
karakolu ele geçirdikten son
ra Kabile doğru yürüıniye 
baş!amışlar ve biç bir muka
vemete maruz kalmaksızın 
şehre girmişlerdir. 

Habibullabın kuvvetleri dll
ğıimııtır. Kendisi de bir tay
yareye binerek kaçmıftır. Ka
bil ahalisi yarı aç b:r halde
dir. Amanullahtan Afganistana 
dönmesinin rica edilmesi mub
temedir. 

I-1. ~i11asi Pş. 
Etibba odası r ~
isliğine namzet 
gösterilecek ..• 

Hakkı Şi11ıısi paşa 
Gelecek Cuma günü idare 

heyetik haysiyet dıvanı inti
habatı yapılacak olan fstan
hul mıntakası etibba odası 
riyasetine doktor Hakkı Şinasi 
!>aşanın namıet gösterileceği 
haber alınmıştır. 

Varın kıyas edin! t 
Şu Emanet ..... 

- olur şey de-

Aylardarıberi bekliye11 camı 
aııkazı 

Şehremaneti ile Evkaf ara
sında bir türlü neticelendirile
miyen iki mesele vardır : 

Bir an evci sonunun gel
mesi için iki tarafın da hüsnü 
niyet gösterdiği bu meseleler
den birisi Babçekapı tramvay 
istasyonundaki yıkık cami an
kazının ve bu camiin birkaç 
arşınlık arsasının istimlaki me
selesidir. 

Emanet buraya bir kıymet 
koymuş, Evkafa sormuş, Ev
kaf ta konulan kıymete razı 
olmuş, para verildiği takdirde 
istimlakine müsaade etmiştir. 

Fakat Emanet parayı vermedi-

Qil vesselam 
Porayı verdili bcalde 

hakkım bile , 

oramıyor 

ği için burayı lıAJi i.fimlAk 
edememiştir, 

İkinci mesele Nunıoaına.aiye 
halilan meselesidir. Emanet 
Evkafa ait olan bu halilan 
tamir ettirmİf, sonra da kira
, a vermek istemiıtir. Evkaf 
bunu haber alınca : 

- Burası benimdir. Vakıf 
olduğu için bili bedel balkın 
ihtiyacına arzedilmesi lazımdır. 
Kiraya verilmesine müsaade 
edilemez. isterseniz tamirahnı
zı ikmal ettirin, bedeli ne ise 
~e~elim,. halk buradan parasız 
ıstıfade edcc:ktir.» 

Emanet sarfettiği parayı 
alacağı için buna razı olmuş, 
keşif bedelini Evkafa gönder
miş, Evkaf parayı kabul et
miş, batta havaleal de iki ay 
evci gelmiJ, fakat Emanet 
müracaat edip ne parayt al
mış, ne de halaları halka aç
mıştır. Varın Emanette nasıl 
iş görüldüğünü bununla kıyas 
edin. 

Eı1ıiııe I-1. bundaı1 son
ra l)ey ()ltlu 

Bir müddettir kadınlar ara
ııada müşahede olunan cins 
değiştirme vukuatı, bili hızı
nı alamamışa benziyor. Bu 
cereyan ve tabiat meyelanı 
devam ediyor. Filvaki Emine 
isminde bir genç kızda da, 
ahiren erkek olmak istidat
ları baş göstermiştir. 

Emine, Etfal hastanesine 
müracaat ederek uzviyetinde 
ki bazı teşekkülattan dolayı 
rahatsn olduğunu ve ameliyat 
yapılmasını istemiştir. Hasta, 
doktorlar tarafından muaye
ne edilmİf, kendisinin kız ol
mayıp erkek olduğu ve bazı 

yanlış teşekkülitı dolayialle 
kız zannedildiği anlqılDllftır. 
Bunu!! üzerine Emineye ame
liyet yapılmasına lüzum gö
rülmüştür. 

., 

Bu ameliyat ancak iki ay 
sonra yapılacaksa da genç kı
zın ismi şimdiden değiştiril
miı, Emin bey denilmiştir. 

Öyleyse neye 
değiştir ildiler 
Seyrisefain mübayaa hey

etinden bazı zevat tebdil edil
miştir. Bununla beraber • yol
suzluk vukuu hakkındaki ha
berlere doğru nazarile Bakıl
mamaktadır. 

Tayyare piyan ... 
kosu yarın ... 
Tayyare piyankosu yedinci 

tertibinin llçüncil kqidesine 
yarın saat 13,30 da bqlaııa
cakbr. Bu keıidenln en büylk 
ikramiyesi 40 bin liradır. 

Mektepler hep doldu 
Yeniden üç • 

Odanın diğer idare heyeti ektep da 
llanızetleri henüz taayyün et- m -
llll'.~;j' K. ha açılmıştır 
· ~ (T (t r ı rı e . 

h Diierlerinde de 33 
Zıhlısı bugün şube teıiı olundu 

geliyor mu? 
k Fransanm Edgar Kine zıhlı 

ruva.zörü bugün limanımıza 
ielecekti. Edgar Kine, harp
~e_n evci yapılmış, eski sistem 

.r zıhlıdır. 

Bu sene ilk mekteplere 
kayt için müracaat eden tale
beden biç biri geri çevrilme
miştir. Bu ıebebe mebni eski-
!erine ilaveten Kasımpaşa, 

Feriköy, Kuca Mustafapaşada 

• .... 

Edgar Kine Çin ve Ameri· 
kaya kadar gidecektir. Fakat 
Çanakkaleden geçtiğine dair 

( 3) yeni mektep ve diğer ~elıreminl ilk mektebi 

lllalüıuat yoktur. 

mekteplerde de ( 33 ) ıube açılmıtbr. 
But mekteplerde muallim odalan dahi sınıf ittib8% ediimit 

ve mektepsiz biç bir çocuk bırakılmamifbr . 

• 

Yavuz 
/Jugtln g<'11ıi havuzdan 

denize iniyor 

Akıomo do fabriko 
tarafından ziyafet 
kqide edilecek 
. 

Bahriye mıı.teşan Melımet 
Ali bey ıehrimiıe gelmft ve 
diln İzmite gİbnİftlr. 

Haber aldığımıza nazaran 
tamiri hitam bulan Y avuzuıı 
havuzdan denize indirilme a
meliyesi bugün yapılacakbr. 

Mehmet Ali bey bu merasimde 
baıır bulunacaktır. Bu alqam 
Yavuzda gemiyi tamir eden 
fabrika tarafından bir ziyafet 
keşidesl mukarrerdir. Bazı ze
vat ve aileler bu ziyafete da
vet edilmişlerdir. 

Mübadele 
Türk heyetinde 
bazı tebeddülat 

oldu. 

Serul'I' Cemal bı:y 

Muhtelit mübadele komis
yonu Türk heyeti murahba
sası kitibiumumisi Mukdim 
Osman B. müşavirliğe tayin 
edilmiş, Varşova elçiliği baş
katibi olup tali mübadele ko
misyonu riyasetine nasbolunan 
Zeki Hakkı bey de umumi 
katipliğe tayin olunmuştur. 
Müşavirlerden Server Cemal 
beyin tali komisyon riyasetine 
tayini mukarrerdir. 

Dün gece ... 
Nado isminde biri, dfl~n 

bir kadını vurdu 
Dün gece Y erebatanda bir 

badiııe olmuştur: 
Bir harabe halinde bulu

nan bu sabada, kovuklar için
de yaşıyan sefil altifteler 
vardır. Bunlıtr, ayni kovukla
rın sekenesi o!an serserilere 
haraç vererek oralarda tem
didi ikamete muvaffak olurlar. 
Bu meyanda bulunan Arap 
Suzan ismindeki alüfte neden
se dün gece mutat olan 
haracını vermemiş , kürt Na
do ismindeki haraççı da 
bundan muğber olarak Suzanı 
bıçakla muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. Suzanın feryadına 
yetişen polisler Kürt Nadoyu 
yakalamak iıtemi,ler, bu sefer 
Nado Suzanı bıra 'kıp polislere 
hücum etmiştir. 

Bin müşkülat ile Nadonun 
elinden bıçak alınmlf, kendisi 
karakola, ölüm haline gelen 
Suzan da hastaneye nakledil
miştir. 

Nado karakolda da rahat 
durmamış, merkez memuruna, 
komisere ve polislere küfret
miye başlamı,, camları kırmak 
istemiftir. 

Nado, tanıo:im edilen zabıt 
verekası ile beraber adliyeye 
tesli1,11 edilmiftir. 

Günde ''15,, bin lira 
• 
işte gaza verdiğimiz 

gündelik cereme 

' . ' 

Çubuklu ga:. depolurı 
Yeni gilmrük tarifesinin gazı kilo bafl.Da yüz para ucuz'a~

tığı benzini de dört kuruş pahalılaştırdığı malumdur. Tarifenin 
tatbiki tarihi olan bir teşrinievvelden itibaren ucuzlaması lbıaı 
gelen gaz eski fiatını muhafaza etmektedir. 
Diğer taraftan kilo bıışına dört kuruş fazla resim ahaan 

benzin derhal fırlamıştır. 
Bu işlerle alakadar bir zat dün bize şu şayanı dikkat iza

hatı vermiştir : 
- İstanbulda gaz ve benzin işleri ile meşgul olan kum

panyalar tarifenin tatbikinden itibaren kilo başına 
yüz para ucuzlıyan gazı birbirleri ile anlaştıkları için eski 
flatla, yani yüz para fazlasına satmaktadırlar. Buna mukabil 
tarifede dört kuruş artan benzini derhal kilo baflna dört ku
ruı fazlasına satmıya başlamışlardır. 

Esasen kumpanyaların ellerinde bulunan mallar eski tarife 
zamaamda ithal edilmiılerdir. Binaenaleyh kumpauyalar benzin 
fiabnı tezyit etmekte haksızdırlar. 

Haldı olduklarını kabul etsek bile tarife aıucibince benzinin 
fiatını arttırdıklan gibi gazın fiatını da indirmeleri liizımgelir. 
Fakat kumpanyalar kendi kArlarını düşilnmilşler ve istedikleri 
gibi hareket etmişlerdir. . 

lıin garibi on gündenbcri aıikar olan bu hlain hiç bır ma
kam tarafından menedilmemeıidir. Bu yüzden her gün halkm 
kesesinden binlerce lira kumpanya kasalarına girmektedir. 

Zira lstanbulun yevmi gaz sarflyati, asgari « 1000,000" 
kilodur. Kilo başına yüz para indirmek icap ederken ırmde 
«2,S» milyon kuruş, yani «25» bin lira fazla alıyorlar ki, bu, 
düpe dilz ihtikardan başka bir şey değildir. 

Bir kavga 
Balatta Vodina caddesinden 

reflkasile birlikte geçen Ap
tullah Sami efendinin önüne 
dün gece laz Kemal isminde 
birisi çıkmış, kendisini karan
lık bir sokağa görüşmek üze
re çağırmıştır· Bu esnada mey
dana Kemalin iki arkadaşı 
daha çıkmış, bunlar Aptullab 
Sami efendiyi döğmüşlerdir 
Kavga arasında Kemal yere 
düşmüş, başından yaralanmıt
br. 

ilri kaza birden ... 
Beyoğluııda İstiklal cadde

sinden geçmek istiyen 13 ya
şında Zoi isminde bir çocuk 
şoför Saimin idaresindeki 
3833 numaralı otomobilin 
sademesine maruz kalmış, yere 
yuvarlanmıştır. Bu esnada Zo
iye 144 numaralı tramvay 
arabası çarpmış, · Zoi başın-

ı dan yaralanmlftır, 

Çocuk bahçesini harap edenler: 



> S ı'ıife 

fJahilde: 

incı iz fi osu 
cumartesi {teliyor 

Misef:rlcr memleketimiz
de 1'1Jldıkları nıüddcti 

nasıl geçirecekler -
lngiltcrc Akdeniz filosu 

Cumartesi sabahı saat 9 da 
şehri toplarla selamlı yarak 
İsta'lbula muvasalat edecehtir. 
Aıri•al hır istimpolla Dolma· 
l hçc nh ı.nırı;.ı çıkacak, evve
la valiyi, onra ordu kum m· 
c! nlıı;ını ziyar t edecektir. 

' oµım Jngihz sefaret: 'ide 
bir zıyafet v ba1o verilecek· 
tır. Pazar günü Vali B. bir 
o• c. z yafetı verceel tir. Ak
şam Amiral ve erkanı harbi
yesi ekspre5lc Ankaraya ha
reket edecek' .rdir. Pazartesi 
günü saat sa-,ah 9 da Anka
raya muvasalat edilecektir. 

Ôglcden sonra reisıcümhur 
Hz. !eri Amiralı Çankayada 
köşklerinde "kabul buyuracak· 
!ardır . Amıral bu meyanda 
Başveki:imizi, Müdafaa, Hari
ciye vekillerimizi ziyaret ede· 
cektir. O gün Milli müdafaa 
vekili · B • tarafından ligle , 
Hariciye vekili B. tarafından 
akşam birer ziyafet verilecek· 
tir. 

~a'ı günü amiral tarafından 
Ankarapalasta öğle ziyafeti 
verilecektir. Misafirlerimiz ak· 
§am ehpresle avdet edecek· 
lerdır. Amiral İstanbulda ge
mide bir ziyafet ve bafo ve
recek denız mekteplerim:zi zi
yaret cdc.::ektir. Gemiler 20 
teşrinieve, pazar günü lstan
buıdan ayrılacaktır. 

Teşrinievelin 18 inci Cuma 
günü Stadiyomda İngiliz zabi
tanile Galatasaray kulübü ara
sında bir futbol maçı yapıla
caktır. 

Cum::rlesi gUnU Amiral sir 
Frcdrik Fie!d Amiral gemi
sinde gazetecileri kabul ede
!ektir. 
lf~manet, Ihlamurda bir park 
~ y3pmak için orada buiu
nan ağaçlıklı bir yeri 15,000 
liraya satın almak istem ş, 
bu,ıu cemiveti beıedıyeye tek
lif el miı;ti. 

Cemıye.ı l:e'ediye dünliü 
içtımaında Şel rem ni Muhıttın 
B yin bu husu~takı izahatını 

nle!T'i< ve teklifi ekseriye le 
re ddctmiş r. 
~ • oğazlar o ı' ~ onu, yaz 
[ !!..: tatilind s ıı rn ilk içti-
maını dün ak ttm ,•İr. 

ofya ı.etıı-.miz 1, rev D. in 
l.t lVarşova sefir.&•·• tay ni 
mubırrerdır. 

ffll't:evlet demiryol! • ı rü 
~ umumisi gaze c re be-
yanatta bulunmuş, ~.h seıL sin-
de Samsun ve iV • ınaıı-
larının şimendifer e bi .ne 
b:ığlanacagını soy. • 
fti'i.fgan sefiri Gutam Cc.ylani 
~~ Han dün sabah i kon
v<ınsionelle Berlı c n şehri
mize gelm"ştir. Sef r: «Yirmi 
gün evci lsb.nbu da ayrıl
mı~t::n. ltalyaya g lt . Ro
m da bııluıımnl:t:ı o an Ema
nu.'ah Hı. i.c s;i'rüştünı. 
Oradan Berline gt. tım. Bura
da birkaç gün kal cağım. · 
Sonra Ankar:ıya &i .. eğim.» 
demektedir. 
iCeJlnümüzdeki cumartesl günü 
~~bütün lise • .:r<le ve orta 
m.ktcplcrde 92)- 93{) senesi 
lcdri~atın:ı ba5;aııılııc l:tır. 
li iütün inhiı.a:-ı idaresi yapı
l~_:J:an neşriyatı naz:ırı itibara 
al . .uak paketler üzerindeki 
tezyinvtı değ:ştirmiye karar 
vum 'tir. 

r Bugünkü horsa 
li t ... ~A...,ından alınmıştır 

lngib: 1013,50 Fran~ 12, 
22,00; Liret 9,16,50; lıviç; 
re; 2,48,~.S. Do ar 47,96,875; 
Dı.hilı 97,625 ; Altın 883,00 
Ana dc:u 22,35; Rumeli 6,50 
framva.y 70,50; Düyun 196,75 

I 

Yuı1an 
Küçük itilafa 
girememek 

ı mecburiyetinde 
Belgrat 10, (Hususi) - M. 

Venizelos, ldıçük itilaf ile Yu- , 
nanistan münasebab hakkında 
hur.:.ısi bir mahfclde kendisine 
vukubulan bir suale cevaben, 
Yunanistan ile ltalya ara!:ın-
d ki revabıtın bu manzumeye 
girmesine imkan bırakma

makta old· gunu ve fakat 
Yunanistanm bu manzumeye 
karşı niyat ve hissiyatı gayri 
dostane olmadığını, sulhun mu
hafazası hedefine müteveccih 
her türlü mesaide Yunan si· 
yasetinln de milşterek oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Bulgar .. Szrp 
anlaşmas1 bir 

hayal 
Roma, 7 -- Bulgar - Sırp 

budut meselelerini halletmek 
üzere (Pirut) ta toplanan l:on
ferans üç ay müddetli bir su
reti hal tayin eylemiştir. Bel
grat gazeteleri Bulgaristanın, 
Kral Aleksandrın ta bil yeti al
tında cenubi İslavya hükfıme· 
tinin bir uzvu olması lüzumu
nu kaydetmektedir. 

Diğer taraftan Sofya mat
buatı, Bulgaristan ile Sırbistan 
arasında kat'i bir itilaf tesisi 
şimdilik hir hayalden ibaret 

1 olc'uSiu V?.7ı 1mı?ktadır. 

ee'ıs reısimi;ı; ayın 20 sin-
J de şehrimizden ayrılacak

lardır. 

~l]afıa vekili yarın Ylovaya 
~gidecektir. 

lf.i",-,üddeiumumilik tarafından 
lr.MJjirtişa meselesinin neşrin

den dolayı Türkçe gazeteler 
aleyhine açılan davanın rU'ye
tine dün ikinci ceza mahke· 
mesinde devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede istintak 
dairesi irtişa tahkikatı evrakı

nı göndermediği için yeniden 
müzekkere tastirine karar 
verilmiştir. 

· • ilkreş, Balkan hükumetleri 
11 ~ baytari kongresine giden 

mr rabhaslarımız avdet etmiş
lerdir. 
F. M. M. inde derdesti mü
• z kere hıfzıssıhhai umu· 

14.ye layihasına göre Sıhhiye 
ve iiletince tedvir edilecek 
yüksek işler hakkında reyle
rini bildirmek lizere bir yük· 
sek sıbhat şurası teşkil olu
nacaktır. 

m!!yeti vekile dün saat 11~ 
ismet Pş. Hz.nin riyasetinde 

içtima etmiştir. Bu içtimada 
mübadele işleri hakkında Ha
riciye vekilinin izahat verdiği 
ve 930 bi!tçesi etrafında mü
zakerat cereyan ettiği tahmin 
olunmaktadır. 

Hariçte: 

Oııenızelos Atinaya dönmüş
g tür. Harp tehlikesinin 
tamamen zail olduğundan 

bahsetmekt.:dir. 
Atinada teplanan beynel

milel sulh kongresinde Balkan 
memleketleri araııında bir an
laşma 'zemini bulmak için ya· 

kında bir konferans toplan
ması · teklifi hararetle kabul 

edilmiştir . Kongreye iştirak 

eden Siirt meb'usu Mahmut 

Beyin bu münasebetle söyle
diği nutuk kongrece fiddetle 
alkışlanmıştır. 

Son Saat 

Artık anlastılar 
:; 

Makd 
eya 

e 

over, 
name e ·nde 

• 
ıyor r? 

Vaşington, 9 (A.A.) «M. Haver» ile «M. Makdonalb> ın 

müştereken neşrettikleri beyannamede, iki hükumet reisi ara
sında cereyan eden mUkalemelerin Kelloğ mısakmdan mütevellit 
vaziyetin ışığı altında bilhassa f ngiliz - Amerikan münasebatının 
tetkikine taalluk ettiği bey;ın edilmektedir. 

İki hükumet İngiltere ile Amerika arasında bir harp çıkma· 
sının hatıra getirilmesi şöyle dursun, itimat ızlık ve şüphe his
lerinin bile artık milli siyasetleri üzerinde bir tesir icra ede- ' 
memesi lazımgeldiğini kaydeylemektedir. l 

Deniz luvvetlerinin tenkis ve tahdidi hakkımla vuku bulan 
fikir teatisi iki milleti bir itilafa o kadar yaklaştırmıştır ki ge

çen konferansta zuhur eden bütün müşkülat bu gün kat'i su
rette bertaraf edilmiş addolunabilir. 

Bu suretle İngiltere ve Amerika arasında bahri inşaat sa
hasında görülen rekabet ile harp tehlikeleri ve bu rekabetin 
intaç ettiği israf nihayet bulmuş olacaktı. 

Ne vahşi l<ar(leş ... 
Biçareyi vurdu itan on
ra başını yai!ile ezmiş •• 

Kastamonu, 6, (Hu\usi mu
habirimizden] - Ağırceza mah
kememiz, dün mühim bir katil 
davasını intaç ederek failini 
idama mahküm etti. Katil 
mahkumiyetine sebep şudur: 

Bundan bir müddet eve! 
Taşköprünün Kayalar köyünde 
Çöpçil oğlu Şaban ve zevcesi 
Hasibe beraberce tarlalarında 
çift sürüyorlarmış. Bu sırada 
Şabanın yengesi Hacer bun
ların yanına gelerek tarlaları
na tecavüz ettiklerini söylemiş 
ve kavgaya başlamıştır. 

Kavga oldukça ehemmiyet 
peyda etmiş, bu sırada Şaba
nın biraderi de civardaki tar
ladan kavga mahalline gelmiş 
ve karısı Hacere yardı:n et
mek istemiştir. Yunus isminde 
olan bu adam gelir gelmez 

derhal tabancasını çekmiş 
kardeşi ile, kardeşinin refika
sına ateş açmıştır. Yunusun 
tabanc:ısından çıkan kurşun
lar zavallı zevç ve zevceyi 
yaralamış ve ilıisini de yerlere 
sermiştir. Yunus yaptığı yetiş
miyormuş gibi yerde, kanlar 
içinde. yatanlara : 

- Daha ölmediniz mi? di
yerek Üzerlerine çıkmış, bu 
can çekişen kan ve kocanın 
kafalarını taşla ezmiye başla

mış ve zavalıılan vahşiyane 
bir surette öldürmüştür. 
ı Mahkeme heyeti bu kardeş 
kııtilini ceza kanununun 50 inci 
maddesinin beşinci bendi mu
cibince idama mahkum etmi~ 
3000 liranın da, tazminat ola
rak maktullerin mirasçılarına 
verilmesine karar vermiştir. 

Tal&t Mumt1Jz 

Bii ,Tiil<aclada 11~ rrıallar 
b i~ r birlerine g i ı·(I ile r 

• 
Dün, BüyUkadada hama.ıar arasında bir kavga olmuştur. 

Kavg!'-ya eski hamallar kahyası Mustafanın dar.ıadı sabıkalı 
Mehmedin hamallık yapmak istemesi sebep olmuştur. 

Bu yüzden hamallar iki kısma ayrılmış, Mustafa Bekir oğlu 
Hızır, Mehmet Ali, Afif, Malatyalı Ali, Kör Ali, Eyüp, Zülfü, 
Kara Mehmet, Mustafa birbirlerini güzelce dövmüşlerdir. Kav
gacılar yakalanmışlardır. 

Bir günde be"- yerde hırsızlık 
Dün, beş ıirkat vakıası ol- ı dolaşırken 18 lirasını çaldır· 

muştur: mıştır. 

1 - Kurtuluşta Fevzi efen· 5 - Kandillide Göksu cad-
di sokağında gümrük memur- desinde Kıbrıslı Mustafa Pş. nın 
!arından Ihsan beyin evine yalısına hırsız girmiş, 500 lira 
hırsız girmiş, bir halı ve bazı kıymetinde üç acem halısı 
eşya çalmıştır. çalmıştır. Keyfiyetten haber-

2 - Hasırcıyan isminde bir dar edilen polis, halıları ya-
zatın dün Balık pazarında bir kında bulunan metruk" bir 
altın saati çalınmıştır, kulübede bulmuştur. Hırsızlar 

3 - Fincancılarda Yusufyan arlnmaktadır. 
hanı karşısında 20 numaralı Kayışla kırmıt! 
Vasilin dükkanına iki kişi Karagilmrükte Mahmudun 
miişteri sıfatile girmiş, dört kahvesine Şükrü isminde biri-

düzüne ipekli mendil çalmış- si sarhoş olarak girmiş, belin-
lardır. deki kayışı çıkarteral: bunun-

4 - Topanede oturan Ha- la pencere camlarını ve bar-
san dün Taksim meydanında dakları kırmıştır. 

• 

11'atih .. 
Dritnavtı için 5 
mi/yon tazmi
nat istiyoruz 

Ankara, 10 (Telefon)-Umu
mi harpten eve! Armestrong 
ve Vikers tezgahlarına sipariş 
edilen Fatih dridnavtı ile iki 
keşşaf gemisi, iki tahtelbahir, 
iki torpito muhribinin teslim 
ve iade edilmlycn taksiti 
meselesinden dolayı müdafaai 
mi liyece

0 

açılan davanın ilk 
duruşması yapılmıştır. Hüku
met vesaikle, 5 milyon Türk 
lirası kadar bir tazminat iste-
mektedir. ' 

Davanın şekli ile mahkeme
nin salahiyeti ileri sürüldüğiln
den, bu hususta karar veril· 
mek üzere celse talik edil
mİitir. 

Yunan kabine
sinde tebeddü
lat yapılacak mı? 

Atina, 9 - M. Vevizelosun 
Atinaya avdetinden sonra 
tebeddülat icra edileceği hak
kındaki haberlerin doğru ol
madığı iyi malumat alan me
hafilde beyan edilmektedir. 

Diğer taraftan ( Elefteros 
Tipos) gazetesi müdürü Boda
peştede M. Venizelos ile bir 
mülakat yapmış ve M. Veni
zelos rüfekayı mesaisini inti
hap hususunda bazı noktalar
da aldandığını ve bu hataları 
tashih etmek emelinde bu
lunduğunu söylediğini gazete
sine bildirmiştir. 

lngiliz amirali
nin mihman

darlığı 
Ankara, 10 (Telefon)- Cu

martesi gelecek olan İngiliz 
Akdeniz filosu kumandanı 
Amiral sir Filtin lstanbul-
da bulunduğu müddet zarfın· 
da, mihmandarlığına hariciye 
teşrifat başkatibi Bedri Tahir 
bey tayin edilmiş, İstanbula 
hareket Ptrni~ı;r. 

Edirnedc güref 
müsabakaları 

E~imede C. H. Fırkası hi
mayesinde teşekkül eden ser· 
best güreş cemiyeti, bu sene 
Edimede serbest göreş müsa
l:akaları tertip ı-dilm; tir. 

Kanıı kavga 
Fatihte Macar kardeşler 

caddesinde Alinin Meyhane
sinde rakı içmekte olan Can
baz ibrahim ile Siiıtli Kamil 
sarhoşlukla kavga etmişler, 

İbrahim bıçakla Kamili sağ 
bacağından yaralamıştır. Kav
gacılar yakalanmıştır. 

Feci bir kaza 

Te,rinleveı ı 1 

İl(ramive 
ol 

Meselesi, kanun. 
takibata sebebi

yet veriyor 
Dahiliye vekaletinin kat'i 

talimatına rağmen bazı vila
yetlerle belediyelerin bütçele
rinde ikramiye faslı olmadığı 
halde tahsisatı gayri melhuza• 
dan bazı zevata ikramiyeler 
dağıtılması nazarı dikkati 
calip görülmüştür. 

ikramiyelerin kaldırıldığı ve 
bütçede tahsisatı dahi olmadı· 
ğı halde bu suretle hareket 
eden Vilayet meclisi umumi· 
leri ile belediye ve mümasili 
müessesat hakkında kanuni 
takibat yapılarak mes'ullerin 
tt:cziyesine karar verilmiş, bu 
karar b!r tamimle vilayetimize 
de teb.ig olunınuştur. 

Stıi is tiı1ıal 
iş meydana çzk .. 

fı, mes'ul/er 
teshil olunuyor 

Posta ve telgraf mUdiriyetl 
umumiyesi levazım ve mebani 
müdiriyetinde yapıldığını bil
dirdiğimiz sui istimal hakkın
daki tahkikata devam edil
mektedir. 

Haber aldığımıza göre, şim· 
diye kadar yapılan tahkikat 
neticesinde sui istimal hakkın· 
da bazı delail elde edilm"ştir. 

idare namına alınan ( 400 ) 
tonluk kömürün eksik alındığı 
ve 400 ton 'gibi gösterildiği 
tahakkuk etmiş, bundan baş
ka da bazı kırtasiye alım satı
mında yolsuzluk yapıldığı an
laşılmıştır. 

Sui istimal hadisesini tahkik 
eden müfettiş bu işin mes'ul· 
!erini tesbit etmekle meşgul• 
dür. 

Bir itilaf? 
/ngilf ere- Ame .. 
rikaya mukabil 

Japon-Fransa mı 
Tokyo, 9 A.A.) - Ba~ri 

teslihatın tahdidi meselesile 
uğraşacak konferansın içtimaa 
devamından evci Jaaponya ile 
Fransa arasında İngiliz -Ame· 
rikan itilafına müşabih bir iti· 
laf akdi faydadan hali olmıya
cağı 1alahiyettar mehafilde 
ısrarla beyan edilmektedi. 

Bu suretle hareket edi'me· 
diği takdirde evvelce Cenev· 
rede vu~ ua gelen muvaf· 
fakiyetsizıiğin tekerrüründen 
korkulduğu gizlenmemektedir. 

Bununla beraber balıri me· 
hafi! nil bin görünmekte ve 
konferansta tetkik edilecek 
meseleler evelce hususi müka
lemeler tezekkür edilecek o· 
lurs:t konferansta ameli bir 
itilafa vasıl olmak imkanı ka· 
bil bulunmaktadır. 

Ziraat bankası 
umum müdürü 

Ankara 10, (Telefon) - Zi· 
raat bankası umum müdürü 
Şiikrü bey lstanbula hareket 
etmiştir. 

.lHakdonaldin 
ınülakatları 

Vaşington, 9 (A.A.) - Ha· 
riciye nazırı M. Stimson M. 
Hoover ile M. M ıkdonalt ara• 
sındaki mükalemelerin pek bü· 
yük bir muvaffakıyet temin 
ettiğini ve beklenen ümit· 
!erin hiç birini boşa çıkarma· 
dı\!ını söyleml~tir. 

Unkapanmda eski kereste
cilerde Balıkcıyan efendiye ait 
demir malzeme fabrikası dün 
birden bire çökmüş, Ali oğlu 
Veli iıımindeki amele altında 
kalmış, başı ezilmiştir. Veli 
ümitsiz bir halde hastaneye 
kaldırıl mı,tır. 

Bir yangın 
ı( B hava 

Bebek caddesinde Ali beyin 
mutasarrıf olduğu ve şoför 
Ahmedin tahtı isticarında bu· 

lunan garajdan yangın çıhmış, , 
sirayet etmeden söndürill· 
mliştür . 

Kandilii rasatanesinden 
alınm14tır: 

Dün azami hararet «20" 
derece, bu sabah «14» dere
cedir. Bu gece rüzgar mUte
lnvvil hava ekseriyetle açıktır \. ______ _ 
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rit ı Bir tetkik 
Kar bıraktağın- ı Jngiliz bahriye-
dan cakmak sa- sinde kruva-, 

tan yokmuş zörler 
Çakmak inhisarının teessü

ıünü müteakip şehrimizde bir 
çakmak buhranı başladı. 

Mevcut çakmaklardan bozu
lanlar için yedek parçalan 
bulmak imk~nsızdır. Çakmak 
taşı da bulunamamaktadır. 
Bilhassa uzun, müdevver sa
tıhlı çakmak taşları ile istimal 
edilen çakmaklar artık kulla
nılmamaya başlamıştır. 

Bu buhran yüzünden halk 
arasında ÇP.kmak istimalinin 
külliyen menedileceği şeklinde 
bir şayia zuhur etmiştir. 

Keyfiyeti ietk ik ettik ve 
ögrendik ki bu ş:ıyia asılsızdır. 

Çakmak inhisnı idaresinde 
çakmak taşı çoktur ve satmak 
üzre arzu edenlere v.:rilmek
tedir Fakat hiç kimse müra
caat edip te çakmak taşı al
mamaktadır. 

İnhisar idaresi bu hale kib
rit satışının esnaf için daha 
ziyade kar temln etmekte 
olınasının sebep olduğunu 
:ı:annetmektedir. 

Yedek alet meselesine ge
lince bunlar eskiden de her 
satılan çakmakla beraber bir 
takım olarak verildiği için 
fazla mevcudu yoktur. Bir 
takım yedek alat almak için 
bir çakmak almak ta icap 
etmektedir. 
. 

imparator 
mektebe girdi •. 
Aruıam denilen memleket 

imparatorluktur, ve .. bir tane 
de İmparatoru vardır; yalnı:ı: 
bu imparator henüz çocuktur, 
Ye F ransı:ı:lar tarafından mek
tebe verilmek üzere Parise 
getirilmiştir. 

Venizelos hangi 
meselelerle 
meşgul? 

Atina, 7 [ Hususi J - M. 
Venizelos, ahaliye hitaben irat 
ettiği nutuktan sonra har
biye, bahriye ve hariciye na
zırlarile ayrı ayn görüşmüş
tür. Harbiye nazırı, ordudan 
çıkmak ıçın istida veren 
:ı:abitlerin meselesi, bahriye 
nazırı da bahri program, 
hariciye nazırı Türk - Yu
nan meselelerinin son safhası 

hakkında izahat vermişlerdir. 
M. Venizelos bu üç mesele 
ile tmreti mahsusada meşgul 
o~acaktır • 

Deyli ekspres gazetesinin 
verdiği malümata göre, İngi
liz bahriye mütehassısları bu· 
günlerde mis England adını 
taşıyan birer yarış motörünün 
planlarını tetkik ile meşguldür
ler. Maksatları yeni İngiliz 
kruvazör ve pilotlarının bu 
plana tevfikan yapılma
larının mümkün olup olma
dıklarını anlaır ak ve hu tak-• 
dirde süratlerinin artıp artmı-
yacağını tayin etmektir. 

Mis England mötörü «Lido» 
da yapılan son yarışlarda 
saatte ( 90 ) mil kat'ına mu
vaffak olmuştu; halbuki bugün 
en süratli İngiliz muhripleri 
saatte {44) milden fazla gide
memektedirler. 

F asulya fiyatları 
cıkıyor 
' Son günlerde kuru fasulye 

fiatları şayanı dikkat bir şekil
de artmaktadır. Bundan bir 
hafta eve! (25) kuruşa olan 
ufak fasulyeler şimdi ( 32-34) 
kuruşa kadar çıkmıştır. Bunun 
sebebi, bu sene yağan yağ
murların fasulye tarlalarını ha· 
rap etmesidir. Bu yüzden şeh· 
rimize pek az fasulye gelmek
te ve fiyatlar artm2ktadır. 

Kar sıkıntısı 
çekmiyeceğiz 

Şehremaneti toprak kazma 
işlerinde ve tesviyelerinde 
kullanılmak üzere yedişer ton
luk üç tane kamyon satın 
almıştır. 

Bu kamyonlar kışın da kar
ların kaldırılmasında kullanı
lacakbr. 

Emanet geçen sene karların 
temizlenmesindeki müşkülatın 
bu sene de hissedilmemesi 
için karlan kamyonlara kendi 
kendine yükletecek bir maki
ne satın almaya karar ver
miştir. 

Emanetin yap-
tırdığı earajlar 
Şehremaneti nezafet vesaiti 

için llakırköyünde yeni bir ga
raj ınşa ettirmiştir. Üsküdar
da da bir garaj inşası mu
karrerdir. 

GÜNDE 10 PARA 
Anadolunun her köşesinde 

birer (' < c·ık sarayının yüksel
mesi iç'n HIMAYEİ ETFA
LİN 111..pimizden beklediği 

yardım. 

r:~:-iıAJ/i(;~~;;:;;;;;-Ekra~:n. en cazip ve en Grefa Q.·.Arbo nun 
sevımli yıldızlarından u~ ' 

eıı parlak temsili ve FRED NİBLO nun en son şaheseri 

CASUS KADIN 
filminin ilk iraesi münasebetile BÜYÜK GALA müsameresi. 
Dehakar yıldızın müşkil rolüne sevimli KONRAD NAGEL 
refakat etmektedir. Bu muazzam eser için hususi bir musi
kiye ihtiyaç olduğundan Maestro polyanski bu filme mahsus 
hakiki bir şaheser olan bir adaptasyon vücude getirmiştir. 

l
Bu gala suvaresi temaşakaranın hafızasından hiç silinmiyecek İ 
Pek muazzam bir suvllre olacaktır . Localarınızı eve::ı 

tedarik ediniz. Fiatlarda zammiyat yoktur 
h cııı, ıur.ı. ' 

1 
ıı ınızııtılAhlı tıtf~lilllltaııtfllllll!~mldl"l!tUttımıt.'llllllttıo_.ıazıııttıııııın ,,,...___ 

Fi__ ==- • 
2 İnci 111ın1arası çıktı 

met Fefgeri, A. Şerafettin, Ze ... 
Rıza ve Sırrı Beylerin yazılar! 

Son haftanın spor hareketleri, Atçılık, Boks, Balkar 
olempiyadı, Sinema, Karikatür, Roman, Hikaye, 

lhamlyeli mUsab:ıka ' ::;, .,. 
-- 1 

Son Saat 

' 
Bu gadap ı1edendi? 

Hünkar, oQlunu böyle 
karşılıyordu? • 

mı 
-37- Huh1Jrriri: M. Tnrh1Jn 

Roksellan, bugün müslüman- 1 

dır. Namaz kılar, oruç tutar. J 
Fakat kanı değişmemiştir, ha
lis Rustur. İnsanların isimleri 
ve itikatları değişir, lakin da
marlarındaki kan yerinde ge
ne tesirini gösterir. 

İşte biz, bu hakikati göz 
önünde tuttuk. Kazanı Mosko
vaya kazandırmak için Türk 
sarayında yaşıyan bir Rus ka
dınından yardım istedik. 

- İyi ama, bu yardımı o 
kadın nasıl yaptı? 

- Gayet basit. Çar Yuvan, 
ilk karısından doğma oğlunu, 
üçüncü ve şimdiki karısı Anas
tasyanın hilesine kapılıp boğ
muştu. Ben buraya gelirkeu 
bu hadiseden istifadeyi dü
şündüm. Çariçe Anastasyaya 
fikrimi anlattım. RokseUamn 
da kendi oğullarından birini 
tahta çıkarmak için arzu bes
lememesine imkan olmadığını, 
o takdirde ona bir mektup 
yazılıp çarın veliahtı boğdu
ğunun bir münasebetle anla
tılmasının muvafık olacağını 
izah eltim. Siyasi caniler, si
yasi cinayet dersinin ne su
retle verileceğini pek iyi bi
lirler. Anastasya güzel bir 
mektup yazdı. Güya Moskova 
sarayının matemini anlatmak 
vesllesile hadiseyi hikaye etti. 
Sizin Hurrem dediğiniz papas 
kızı da verilen dersi derhal 
anladı. Galiba işe de girişmiş 
olacak ki çariçenin mektubu
nu hemen kocasına yolladı . 
O meyanda Kazan hakkında 

çarın, çariçenin ve benim, 
müştereken uydurduğumuz ya
lan da nazarı dikkate alındı. 
Roksellan, bu yalana, Rusluğa 
hizmet için, kocası da kansını 
memnun etmek için inandılar. 
Yoksa Kırımla Kazanın bir
leşmesinden ne ürkerler, ne 
perva ederler. 

- Şimdi ne olacak? 
Hünkar, bizim çar haz· 

retleri gibi oğlunu öldürecek. 
Bu cinayetten Roksellan, istik
balin valde sultanı sıfatile, 
müstefit olacak. Kazan hükü
meti de Rus himayesi altına 
girecek. 

- Ya Sevinç hanım. 
- Onu Kazan tahtını işgal 

edecek olan fehametlü Mamuk 
han hazretleri düşünür. Diler
se kendi alır, dilerse Şeyh 
Aliye veya Kuşak beye verir • 
Çıkarını düşünen bir elçi, ta· 
anı kaybeden hükümdarlarla 
meşgul olama:ı:! 

Hanlığa ve Sevinç hanıma 
bir an eve! kavuşmak için 
adeta sabırsı:danan Mamuk 
bey, mesti haz ve mesti hayal, 
sordu: 

- Denkleri hemen bağlıya
cak mıyı:ı:? 

- Hele ölecekler ölsün, 
gülecekler gülsün, biz de u
zaktan, seyredelim. Yolculuk 
sonra. .. 

Kanuni Süleyman, Ereğli 
civarındaki « Aktepe ,. karar
gahında ve gene otağındadır [1] 
Yanında oilu Cihangir var. 
Arkasında çifte kanbur taşı
yan bu alil çocuk, onun en 
sevdiği evladıdır. Her sefere 

[ 1 ] Müverrih Peçevi, bu ı 
mevkiin ismini "Ak öyiik,. o
larak kayt ediyor. Karaçelebı 
zade Azi:ı: ef. "Aktepe,. diyor. 
O devri bizzat yaşamış o .. n 
müverrih Ali, sade Ereğliden 
bahsediyor. Biz Aziz efendi
nin kavlini tercih ettik. 

gidişte behemehal kanbur oğ
lunu da beraber götürür. ls
tanbulda bulundukça da bir 
an gözünün önünden ayırmaz. 

Cihangir, bu iltifata layıktır. 
Çünkü , bedeni malüliyetine 
rağmen son derece zekidir , 
dilbazdır, nüktedandır. Müfrit 
bir hassasiyete maliktir. Ba
basını güldürür, eğlendirir. 

O gün Süleyman dalgındı. 

Cihangir ile ni.ıkte yarısına çık
mıyarak mütemadiyen düşünü
yordu. Kambur genç, öksüre-

rek, aksırarak babasın:n na:ı:annı 1 
üzerine celbetmek istedi, mu· 
vaffak olamadı. İhtiyar hünkar , 
kendi aleminde, kendı düşün
cesinin derinliği içinde kayıt
sızlığını muhafaza ediyordu. 

Cihangir, çok kereler yat>
tığı gibi yavaşca çadırdan 
savuş:nayı da düşünüyordu. 

Fal·at oraya, büyük karda
şının el öpme merasimin! seyr 
için gelmişti. Şimdi çıkarsa, 

kardeşi geldiği vakit avdet 
etmesi müşkül olacak ve onun 
nasıl el öptüğünü, babasının 
da ne şekilde mukabele ede
ceğini gözü ile görmek fırsa· 
tını ve zevkini kaçırmış bulu
nacaktı. Binaenaleyh, dişini sı
kıp sabır ediyordu ve biraz 
sonra kardeşi gelince babası
nın da dalgınlıktan uyanaca
ğını düşünüp sıkıntısını tadile 
çalışıyordu. 

Süleyman bir aralık başını 
kaldırdı ve sordu: 

- Oğlum, kardeşine niye 
karşı gitmedin? 

- Yüküm ağır, adım ata
mam ki. 

Hünkar, şatır delikanlının 
mahza kendisini güldürmek 
için verdiği bu cevap üzerine 
müşfikane elini uzattı, onun 
ç'.fte kanburunu okşadı: 

Ne gam oğlum, senin 
salt sırtın bozuk, yüreğin te
mizdir. Bu kanburları içinde 
taşıyan insanlar da var. Asıl 
acınacak onlardır. 

- Şevketlim, görünmiyen 
leke g:öz bulandırmaz ki. 

- Oyle deme oğlum, sezil
miyen ruh lekesi yoktur. 

- Hiç olmazsa elle tutul
maz ya. 

- Tutulmaması daha fena. 
Eğer o lekeler ele, yağ lekesi 
gibi görülür bir şey olsaydı te
mizlenmesi de mümkün olurdu. 
Fakat seziliyor da görülmüyor. 
Görülmeyince de temizlenemi
yor. 

Kanuni Süleyman, bu sö:ı:ü 
söyledikten sonra ayağa kalktı: 

• - Cihangir, Cihangir -dedi-
şu çifte kanburundan dolayı 
allahına şükür et. Tendürüst 
olup ta. ruban mülevves olay
dın?.. iyi bil ki muhabbetimi 
kazaoamazdın, gününü neş'eli 
geçiremezdin, fenalık düşüne, 
düşüne fena tanılırdın ve niha· 
yet,.. • 

Hünkıir, sözünü bitirmedi. 
Yüzü ekşimiş, gözleri alevlen
mişti. Tehevvür halinde adet 
edindiği şekilde sık sık sakalını 

karıştırıyordu. 
Cihangir, kanburları altında • 

bir kat daha küçülmüf, sesini 
kısarak bir tarafa çekilmişti. 
Vehleten gadabı ilthap etmiş, 
görünen hünkar, bir hayli 
dolaştıktan sonra kanbur oğ
lunun karşısına dikildi: 

- Nihayet, nihayet -dedi
boynun kopardı. Anladıa mı 
ev.at, bu çekmeceler sırtında 
olmayıp ta yüreğinde, ruhunda 
o aydı bir göin hayatını kay
bederdin. 

(Bitmedi) 

Teı11izlik 
Emanet bu işe 
ehemmiyet ve

recekmiş! 
Şehremaneti son günlerde 

temizlik işlerine ehemmiyet 
vermiye başlamıştır. Temizlik 
işleri vesaitinin mümkün mer
tebe tezyidi mukarrerdir. Dün 
bu vesait için yeniden «26» 
beygir satın alınmıştır. Daha 
satın alınacak beygirler yüzü 
mütecavizdir. Temizlik mınta
kalan küçültülmek suretile 
ziyadeleştirilecektir. 

Kastamonide 
telefon 

Kastamonu, 6 (Hususi) -
Jandarmamız Kastamonu-Çan
kırı şosesi üzerinde bulunan 
Bostan karakoluna 37 kilo
metrelik telefon hattı temdit 
etmiştir. Bu soretle kazanın 

bllümum karakolları telefonla 
merkeze raptedilmiştir. 

Amerikadaki 
ickiler , 

Amerikada, sefarethaneler 
namına getirilen şarapların sa
tılınasının yolu bulunmuş, 
bunun üzerine Amerika hü
kümetini bllümum sefaretha· 
nelerden içki koydukları mah
zenlerin anahtarlarını gayet 
emniyetli adamlarının ellerine 
vermelerini rica etmiştir. 

Amerika senatosunda ua
dan birinin Vaşingtonda ale
nen içki kaçakçılığı yapıldığı
nı söylemesi ü:ı:erine ittiha:ı: 

edilen tedbirler o derece şid
detlidir ki badema, sefirlerin 
mültezeml olsa blle, her han
gi bir kimsenin bir sefaretha· 
neden bir gram içki alabilme
si bile mümkün olamıyacaktır; 
fakat buna mukabil, meseli 
sefirin bir dostnnun 8efarete 
gelerek istediği kadar içki iç
mesini menedebilecek hiç bir 
kuvvet mütesavver değildir. 

Recep B. 
eümrüklerdc 

Nafıa vekili Recep bey bu
gün gümrük antrepolanw tef
tiş edecektir. 

ELHAMRAd:ı 
irac olunan 

Düşmüş kızlar 
Azim bir muvaffakiyet 

Hu al-.şam 

Jf /-,'/.,L'K Sinemasında 

Duglaı Foirbanks 
H 

Uç silahşor 
filminde Zirkin Arnoldi 

Çu ur bostan 
t dyom 

Şelıir sladyomıı Cıı/;vr /ıo. -
larıda yapılacııkmış diye kaç 
gılnılür J:ıyaıııt'I koparan J·o
paran.1 ! .. Orası merke:e ıızak 
mış. oranın nakliye vasıtaları 
cı:mış. o ciı•ıırda eğlence ye~
leri yolmııış. şehir stadı ıledı
ği niz öyle kenar yerlerde de
ğil, merkc:de olurmuş 11e şa
yet oraya yapılırs,1 J;u11srcık
ler gitııı :ıııiş! 

l'eki <1J11<ı şelıre Çukıır bos
laııdaıı oıı kere r/ana · ıı:nk, 
vesaiti ııakliycsi Çukıır bos
landıırı belki dalı11 az olaıı 
ve civarında bir tek eğlence 
yeri bıılunnııyaıı l'di efı:rıdi 
çayırwdaki yarış yerine. ı:er
kes rıa~ıl koşa koşcı yıdıyor 
ve sonra nasıl cfo111ip. rıasıl 
tıpış !/eliyor:> , 

//er sene hııyık yıırısdrı 

neden ~lırin ıııerke:İ o/1111 

Rmirıünüdc, yıılwl remiş is
kelesinde yııpılımyor da lıı w .. 
llcyko:larda, ı\da/ırrda yıı;ıı
lıyor:> Uu, borsıı. flani<ıı. /.ı
pu idarcsı, yıılıııl gazele mal~ 
baası deyi/ ki şelırirı merkc:ı• 
ne yapılsın! Jlı:rke: olarak 
başka yerlai ileri suren/er 
düştinnıiyorlar ki. JJeyoğlu 
Çııkıırboslarıa ne kadar ıızıık
sa, İslanbııl Jıı 1'ıksiıııe onım 
iki misli ııwklır. 

Bııramıı ııescıiti mık/iyesi 
stııılyomu gelen cc ı;ooo ıı M
şiyi allı saatle lıışıyıw111zıııış: 
lıif! Hele lrıımıı11y şirketi o 

· lwlabıılı[jı bir yörsıi11. pııra~ 
nırı hatırı irin oyurı pw•lerı_. 
tıpkı nıerlıwıı ciğacı Ilaşıl 
afjarı111 dıiyıirı alayı. yt;lııı~ 
şimılikl seyyalı otonıobillerı 
gibi arabııları Çukur boslan
da11 Fıılilıe kadar sır sırl<t 
direr. Röyle olıııas11 /ıile . d~r
der kişi bir olup 011 ~kışer 
buçuk kıırıış ııerıliler mı ol?· 
mobiller iki dakikada kendi
lerini Beya~ıla atıverirler. 
Hazır, kos koca sııdan ııcıı: 
bir bosları elr geçıııiske11 Tak 
simde. lıilnıem nerede aıeş 
palıasma yeni tıir meydan 
araııııyıı 11e lıacef? Jlenı stcıd-
yomıın _Çukur bosfa~!la ya
pıl11wsı111n bir iyılıgı dalııı 
ıııır.~a karşı yaka,ııın_ pck ~~-: 
:u11 yıllardan /ıen goslerdı:ıı 
canlılık ııe şataf afıı kar.~ı lı:
ra::: dıı /ııı yaka cıııılrı11mış. 
kemline uetırıiş o!llr. . 

Ama ıııııııı kiu:e cııılalııcıı/i-
sıııı::.> l fork•s bir Taf;.~iıııd·r, 
t ııl/11rm11ş, !Jİ diyor· ,l!rıu l!I' ı; 1 

bıık·ılım bıı İ<e .\! . .f,mseıı llC 

ıliyecek'> }'ııhill':ıı şe!ıriıı irııo
r111ıı badı!'rıcıık ıılııll lıı mu
le!ıassı./ e/11,•l stıııl1J11lll irin de 
lıir şey saıı/iyeı'ekıir. 

· /(ôro6 1u 

I: Kamil B. la
/imal aldı 

Mühtelit mübade!e koın!syonu 
l:ugün tekrar içtiıı:a edecekti~. 
Başmurahhau:t!ıZ Tevf.k K~
mil bey dün 3 saat kadar te -
grafla Hariciye vekili Tevfk 
Rüştü beyle görüşmcş ve l:;u-

' günkü içtima hakkında i~hat 
vermiş ve lazım gelen talima
tı almıştır. 

~~~~~~~~~~~ 

a~:mASRi SİNElVIAPA 
mümta:ı: sinema yıldızlarından Ll P ARI ve VIVYAN GIBSON 

ve HARRI LITKE tarafından temsil o!un::n 

KADIN IZTIRABI 
. · . . . . . . ·- . ·rleıi ıclt:ıı Süper fılmın ilk ıraesı. Bu fılmı dıger sınema es. ... d 

temyiz eden evuf mükemmel mizans~ni ve tarzı .temsıl~~ '.'.n 
başka filmin hakiki bir san' at ile vücude getiri1mı~ ve Tut~:. ı 
sahnelerinin pek şayanı dikkat ve müessir olıııasıı.ır. en~ 

fiisler esnasında yeni varyete programı. _ _ ı ı 

. ~l -ı 
Bugün E T U A L sinemasında 

{ÖsterilecekKANLf DENİZLER 
olan 

filminde BE1Tİ BRONSON ve RİŞAR BARTELME3 he1' 
umanda!1 ziyade muzaffer olacaklardır. Filmin iraesi e~a- /ı 
sında takviye edilmiş bir orkestra icrayı ahenk edrcektr. 



4 Sahife Son Saa 

"Son Saat. 
in 

RRDYO 
Sayfası 

Telsiz telefon sereisinden •==
8

. R d -
alınan dersler ır a Y"(J sahiji~si <lÇLJ'Oruz 

Fransızlarla di~er milletlerin Rııp.:ı'indl'n itibaren haftada bir d<>fara 
" 111alısus olnıak ii=er9 hİI: llarlyo salııj'esi 

eserleri muköyese edilecek ( açıyonı::. 
Beynelmilel sergide teşhir olunan son si~tem aletle~ " 
rin yenilikleri, faikıyet noktaları, fayda ve zararları 1 Rrl(~}"oı11111 hı'itı'in rliinya )'Tt::ı'inde gön/ü-

Pariste her sene bir telsiz lince bunların arasında «Chan- !I 1rı'i rııt:·hı • t bi:::.İlll de bu asrl zıTk t'<' 1>1r/piu1:e - -::ı ~...., ~ b 

sergisi açılır ve burada muh- geur de Frepuence » usulünü f vasılosuuf<ın ist~(ade tfe birçok Aı•nıpa VP 
telif fabrikalar tarafından o kullanan mevcut oimakla be· -
yıl içinde vücude getirilen raber, başta Almanlar olmak lJalkan ı111•11dekı'tferi11de geri krıl1t1<1111aklığt-
~on sistem makinalar teşhir üzere ekseriyetinin tercih etti- 1111::, , So11 Soat» İ (u~vh~ bir lı'i:::.11111 karşısında { 
edilerek halka bunlan müka- ği • Nötrodin » s:stemidir. Bu b11/1111Jurdıı. /lrıd~·o 111<•ınklısı karil<'l·i111i::i11 
Yese ve içleriuden birini ter- usulde yapılan makineler ara- /> / / · · / 1. • / / ( 

1 < ıaı ,ı·o .Ht ııses11ıı <' J Kt ;·o::. ı 11rı1111::.ı atı j 
cilı imkanı verilir. Yalnız bu sın da kadr lle çalışanlar da ( · 11 
sergiler daima millidir. içinde bu'unmakla beraber, bir bü- l rı:::. a11ıı' dı'f'l'T:ı'rle İstıj'arlı• ı~lrlll'lı · ri111' çalışa- \ 1 
münhasıran Fransız mallan yük kısmı oda içinde, bir du- l'rı/i;ı::. ( 
teşhir edilir, ecnebi mallan var kenarına asılan dahili an- _ ... _,~""'""'"'C-""'""',_.._...., ___ •"~'~''*""'""-- !i. 

F 1 M fi çl 'Wlaııltlf?l"'*'.-ı~ 1111iUüfl .ımıııınu-...ıırtııı111iill~~-1__.,.....ııııllH11Aı11111~ ....... kabul olunm;oz ve ransız ten ile çalışır ar. ama i e-
balkına Framı:ı: malı ile ec- rinde ne kadra, ne de antene Türkiyede radyo 
nebi malını mükayese etmelı. ihtiyaç göstermeden çalışao-

için fırsat verilmez. Bu hare- !arı da vardır. kullanmak yasak IDJ? 
ketin sebebi, Fransızlann tek Ecnebi mamulatı arasında 
bir fabrikalannı istisna eder- eski sistem pil, ve akkümüla-
seniz kendi eserlerini ecnebi tör ile ve ya bunların yerine 
eserlerinin dununda görmek- kaim olan • chargeur ., ile 
te olmalarıdır, denilse hata lşliyenleri vardır. Fakat ekse .. 
edilmez. • riyeti doğrudın doğruya elek-

Fakat her ne olursa olsun trik cereyanı ile işler. 
bu sene bir çok fabrikalann Lambalarının adedi birden 
mühalefetine rağmen bir gıı· bıışlar, beşe kadar ç:kar. r 

ifeynelıııilel Uaclyo 111eşlıeri11i11 ııııistalıdenıim yalmz yeııç 
kızlardan nııirekkeptfr, JJıııılar resinııle yorıilılıiJ11 gi!ıi 

yeknasak bir elbise giyerler .. 
zetenin ön ayak olması ile 1 şi geçen nadirdir, yalnız "char-
Pariste ilk defa olarak bey- geur de F requence ,, usulünü 
nelmilel bir telsiz sergisi açıl- kullananlarda görülür. Vasıl 
dı ve halk Fransız malını ec- olmak istedikleri netice az 
nebi mali ile mukayese ede- lamba ile çok lamba kuvvrti 
bi:mesi için fırsat verildi. istihsal etmek ve bir de ınüm-

Paris sergisinde makine kün olduğu kadar ucuza ge-
teşhir eder ecnebi fabrikalan- tirmektir. Acaba hangi nevi ma-
nın adedi yirmiyi mütecaviz- kineyi daha iyi? Fransız ga-
dir. Bunlardan Alman, İngiliz, zetelerinde bu hususa da:r 
Amerika, Holanda ve Çekos- henüz bir mütaleaya raatgel· 
lavakya fabrikalarıdır. medik, gelirsek onu da yaza-

Bunu kaydettikten sonra ri:r. 
Fransı:ı: mamulatı ile Ecnebi 
mamulatı arasında ne fark gö
rüldüğünü - bir Fransız gaze
ıinden iktibas ederek- tesbit 
eyleyelim: 

1 - Fransada mevcut fab
rikaların dörtte üçünden fazla 
«tevettürü» degi9tiren bobin 
ve ya Firenkce tabiri ile 
" Cbangeur de Frepuence » 
usulünde ıebat etmişlerdir. 
Ya ptıklan makineler kadr 
ile ses alır, pil ve akkümüla
tör ile çalışır, lambalarının a
dedi ikiden baılıyarak ona 
kadar çıkar. 

Fransız fabrika! arı arasında 
nütrodin usulü ile makine ya
pan pek azdır. Hele pile Ak
kümülatöre ihtiyaç göster
meden doğrudan doğruya 
tcnviratta kullanılan elek tirik 
cereyanı µe çalışır makine ya
pan fabrika bir :ki h ı:.uien 
ibarltlir. 

Yeni gümrük tarifesinin tatblkµıdan en fazla müteessir 
olanlar arasına radyo amatörlerini de idhal etmek lazım gelir. 
Filhakika bu tarifeyi tetkik edecek olursak evelce bir kilosun
dan 7 kuruş vergi alınan radyo malzemesinin ılmdi 500 kuruş 
resme tabi tutulduğunu görürüz. • 

Hesabedelim : Bir makine aşağı yukarı 10 kilo geiir. Buna 
50 lira gümrük resmi, 25 lira radyo şirketi hissesi ve nihayet 
muamele vergisi ve saire verileceğine göre bir radyo makinesi 
edinmek pek az kimselere nasip olacak demektir. 

Radyo bir zevk ve eğlence aleti olduğu kadar halkın irfanı
na ve tenvirine hizmet eden asri bir fen vasıtasıdır. Bunu 
nazarı dikkate almalan laz~m gelen alakadarların bu ağir ver
giyi tahfif için uıhaşacaklarmı ümit etmek lazımdır. · 

1l1esltdiit•iiıı bir J (\tf.tı 
Bir aile, telsiz telefon 

sayesinde mahvolmak
tan kurtuldu 

Hadisenin sıhhali vukuuna 
yek nazarda inanııııyacaktık; 
fakar bunu Amerika gazeteri 
isim ve tarih neşrederek yaz
dıkları için tereddüde düştük 
ve naklelnıiye karar verdik, 
vak'a şudur: 

Beş altı sene evel Amerika 
da Nevjersede Fakir bir aile
nin oğlu, talihini kalabalık 
şehirlerde d-:.nemek üzere Şi· 
kagoya gider; aradan seneler 
geçtiği halda annesi ile ba
bası bu gençten hiç bir haber 
alamazlar ve öldüğüne, ya
hut ta kendilerini unuttuğuna 
zahip olurlar ve onlar da ço
cuklarının peşini takipten vaz 
geçerler. Fakat bir gün gelir 
bu aile sefalete düşer, eşya· 
ları ve evleri haczedilerek ıatıl
mak ü:ı:ere mühürlenir, o zaman 
tekrar oğullarını ararlar; fa
kat bulmazlar; yalnız tam 

yl'se düşenk kadere boyun 
eğecekleri vakit dostfarından 
biı i şehrin tels!z tstasyonu va· 
sıtasile bir il;'.ın vermelerini 
tavsiye eder. Karı koca bu 
tavsiyeye riayet ederek telsiz 
istasyonuna koşarlar ve telefon 
memurunun ağzı ile oğullarım 
tanıyanların lütfuna müracaat 
ederler. Tesadüfe bakınız: 
Bu ilanın verildiği akşam 
bu ailenin oğlü Nevyork
ta bir telsiz makinesinin 
başında memleketin telsiz 
istasyonunu dinliyormuş; anne
si ile babasımn müracaatlarını 
işitmit ve ertesi gün memle
ketine koşarak ailesini mahv 
olmaktan kurtarmıf ve fazla 
olarak da babası ile annesine 
bir telsi:ı: makinesi hediye et
mİf ; Görünüyor ki hayatta 
tesadüfün yapamadığı şey 
yoktur. 

Tepfnlevel n. 

Kazanç hırsının derece
bakınız • 

sıne 

100 liralık bir makine 225 liraya 
satılır mı? 

Telsiz şirketine düşen en birinci vazife esnafın 
ihtikarına mani olmak, bu suretle abonelerin 

miktarını tezyit etmektir 
Telsiz ile iştigalimize bakan 

Ankaralı karilerimizden biri 
bize 150 lira göndererek 
kendisine t~tanbuldan başka 
Avrupayı da dinil ye bilecek 
kabiliyette bir makine alıp 

göndermekllğimizi rica etmişti. 
Kariimizin arzusunu yapmağı 

bir vazife l:.ildik ve elimizde 
bulunan kataloglar bakarak 
bu para ile alınabilecek güzel 
kuvvetli ve son sistem bir 
makine ıeçtik. İyi bir tesadüf 
neticesi bu makineyi de bir 
mağazada bulduk: 

Seçtiğimiz makinenin Al
manyada perakende olarak 
satış fiatı 2000 marktır, fakat 
fabrikalar ihracat eşyasında 

birçok vergilerden muaf ol· 
duklan için ecnibi memle
ketlere gönderecekleri maldan 
asgari yüzde 1Jtuz tenzilat 
yaparlar. Şu halde bu maki-

lirayı geçmed;ğini görürsünüz. 
Şimdi mak;neyi satacak o

lan ticarethane sahibinin biz
den kendisine 100 liraya mal 
olan bir mal için kaç lira is
tediğini tahmin edersiniz? 

Tamam «225» lira. 
Bu rakkama işittikten sonra 

düçar o!duğumuz hayretin 
geçmesini müteakip hesabı 

göstererek adamı makineyi 
hl~ olmazsa yüzde elif kir ile 
•150,, liraya vermiye razı et~ 
mek istedik. 

Münakaşayı girişmlye bİle 
muvafakat etmiyerek: • Benim 
fiyatım b~du~; dedi, işin için
den çıktı. Biz de makineyi al· 
mıyarak kariimi:ı:in gönderdiği 

parayı iadeye mecbur olduk. 
Hadiseyi uzun uzadıya an

latmaktan maksadımız , bir 
defa esnüfımızın ihtikara ne 
kadar alışmıt olduğuau gös-

< 

J1eynelıııilel rııdyo sayısiııde teşhir edilen lıir i11odd: 
Hı:rli:ıi11 derdı:sli inşa radyo merk<zi ... 

nenin lstanbula gönderilme 1 termel:, sonra da telsiz tirke
fiatı 134 mark demektir ki 1 tinin nazarı dikkatini celbet-
bizim paramız ile 67 lira eder, 
buna nakliye ve sigorta parası 
olarak on beş lira zammediniz, 
gözünüzün önüne 82 rakamı 
gelir. Bu (82) ye kilosu kırk 
beş kuruştan gümrük resmi 
olarak 3 lira, telsiz şirketinin 
yüzde yirmi beş hisabı ile 
aldığı resim için de takriben 
on beş lira ili.ve ediniz, ma
kinenin maliyet fiatının yüz 

mektir. 
telsiz şirketi Abonelerinin az• 

lığından ve varidatının masra
fına tekabül etmemekte oldu
ğundan müştekidir. 

Bu şikayetinde de tamamen 
haklıdır, fakak ıirket 100 li
raya mal olan bir makinenin 
225 liraya satıldığı bir mem
lekette abonelerinin çoğalma
sına ve telsizin teammüm et· 
mesine intizar ederse çok al
danır. Şirket madem ki abo
nelerinin çoğalmasını istemek
tedir, zengin olmıyan halkın 
soyulmadan mümkün oldu~ u 
kadar ucuz fiatla makine al
masını temin etmeli, bunun 
için makine başına aldığı yüz
de yirmiden de vaz geçmeli• 
dir, kanaatimize göre bunıı 
temin etmek güç le değildir. 
Büyük sermaye vaz'ını da is
tilzam etmez. 

d ir iki ~' ni istisna ederseniz 
bu fabrikaların sermayeleri 
çok mahcuttur. Kendilerine 
fabrikadan ziyade küçük ima
lathane ismi verilmesi daha 
münasiptir. 

2 - Ecnebi mamulatına ge-
Aıııaııwdıı «Los Aı.ce:os» şelırıı:cıe 

ar11.u1dıı en ~ve/ ııyııyıı/ıilen çoc11fJcı 

yarıp /J 1r 
kyııı:tli /ı 'r 

radyo ııı 11saba Jwsı yapıııııış. .il ıileıııw/11; eıı çalı~c11ı lıoparlorleri11 gı irıi/I ıı ,,; i 
ııııikıifııl veri/ıııışlir. Rc.mıimi: 111ıisabalw11111 ııasıl yııpıldıfJ1111 gu.~leriyor. 

Muhtelif fabrikalar<jan sa· 
tıldıkça parası verilmek üzere 
fazla değil, beşer tane maki• 
ne getirmek en basit bir te· 
şebbüs ile yapılabilecek bir 
şeydir, esasen bir müsahaba 
esnasında anladık ki şirketin 
yeni müdürü bu fikre muha
lif de değildir. Yalnız eski 
zamanlarda bu şekilde, fakat 
sui istimal edilerek yapılııll 
bir teşebbüsten şirketin agzı 
o kadar yanmıştır ki tereddüt 
elmekte, ayni zamanda da es· 
kiden kalan eski sistem ına· 
kinelerin tamamen satılmasını 
beklemektedir. Bize kahrsıı 
bu intizar doğru değildir. 

( Ma badi 6 ııfcı. sahifede] 
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n mükemmel otomobil nerede yapılıyor 
Bevrıelmilel 23 ii11cü s~rgıyı tetkik edersek « Almarıyada., 

• • 

A'Yrupa gazeteleri, 23 üncü 
defa olarak açılım beynelmilel 
otomobil sergisinde tethir 
edilen otomobil nümunelerine 
br.k~rak otomobil sanayiinin 
s<'n sene içinde aldığı cereya
Aı tesbite çalı maktadır: 

Sergide göze çarpan ilk 
şey dört silindirli otomobiler;n 
yerlerini altı ve sekiz silindirli 
otomobillere terketmiş olanla
rıdır. Buı::dan evvelki sergiler
de dört silindirli makineler 
ekı;eriyeti teşkil ederlerken 
bu def,,ki sergide akaliyete 
ciişmi!şlerdir, şimdiki halde 
d Reriyct altı sil:ndirlilerdedir. 

Eundan sonra dört silindlr
liler gelmekle, onu ela sekiz
liler tııkib elm~ktedir. 

Yeni for<I 

I-Jatrey 
Londra hapisa

nesinde ne 
yapıyor? 

İngiltere tıcaret alem;r..ı 
maruf ıimalanndran Hatreyin 
•ebep olduğu mali rezaletten 
bahsetmi,tik. Resmimiz elyevm 
Londrada Brikston hapisane
sinde bulunan bu maruf muh
t~Iiae ne şekilde yemek geti
rıldiğiııi gösteriyor. 

Bundan daha bir ay evete 
kadar dünyanın en lüks bir 
bayatını ıllren Hatrey için bu 
)'eınek her halde zehir tesirini 
Yapar, tahmin ediyoruz. 

İneilterede 
ıusuzluJ -

• 

lng-iltered e ve Amerikada ! » di vebi1iı~iz 

ö silimlirli oklan 
Silindir adedinin çoğalması 

makfısen mütenasip olarak 
kullanılan beygir adedinin azal 
masını mucip olmuştur: daha
bir iki sene eveline gelinciye 
kadar 10 beygirlik otomobiller 
vasat kuvvette addedilirlerdi. 
Halbuki bugün vasat kuvvette 
addedilenler 6, 7 ve nihayet 
8 , beyfİrlik olanlardır. Çünkü 
7, 7 ve 8 beygirlik kuvvetle 
eski 10 beygirlik motörün 
yaptığı iş elde edilmektedir. 

Otomobil sergisinde göze 
çarpan şeylerden biri de mo
törlerin fazla tiddetle çalıştık
ları zaman bile hiç bir ses çı
karmamasına Yerilen ehemmi
yettir. Fakat silindir adedinin 

Beynelmilel otomobil ıergiıindc 
tethir edilen malrinele 

(Yukarda) yeni bir Panhart (Yukarda) 51 kişilik Reno 
(Aşağıda) 7 kişilik Vaisin (Aşağıda) 6 silindirli Berliye 

:ı.iyadeleşmesi motörlerin boy
larının uzamasını mucip olmut
tur. motörlerin uzaması iıe 

bizde Krank veya ıah deni
len vilbrekenin, daha açıkcası 
ana milin de uzamasını intac 

etmiıtir. Buna rağmen hedefin 
elde edilmesini temin için ~na 
milin sürati değiştirme kutusu 
ile birlettiği noktada ve aü
rati değiştirme kutusunun diş 
!ileri arasında hususi tertibat 

~ngilizler 60 dal{ikada 
bir mal{ine 

2500 l)alık 
• 

ycı ptılaı· 
Mm. (Shovl

bred ) isimli 
bir İngiliz ha
dın mühendisi 
yeni bir ma
kine imalini 
düşünmüş, fik
rini tatbik sa
hasına koymuş, 
tescil dahi et
tirmiıtlr. Bu 
makine balık 
ayıklamağa 
mahsustur. Ba
lık ayıklamayı 
kolay bir İş 
zan n etmeyin, 
denizcilikle uğ
raşan memle
keilerde, tuz
lama ve s-.r
dalya imalat
hanelerinde bu 
iş için milyon
larca amele 
çalıştırılır, mil
yonlarca lira 
verilir. Gene de 

• 

ti silindirli Şı:urole 
vüzude getirilmesini mucip ol
muştur. 

1929 senesinde otomobil 
fabrikalarının ehemmiyet ver
dikleri şeylerden biri de mo
törün asgari sürattcn azami 
ailrate Titeı değiftiı meden ge
çebilmesini temin etmektedir: 
bu, buhar makinalarıada ko
lay bir feydir. Fakat yüksek 
ittialli motörlerde bunu temin · 
etmek bir meseledir, otomo
bil yapanlar mevcut fenni 
mütküllta rağmen bu maksa
dı elde edebilmek için ben:ı.in 

ile havayı kanştırarak iştiale 

müsait bir hale getiren kar
büratörlerde mühim tadilAt 
yapmışlardır. 

ayıl(layan 

arzu edilen 
sürat ve itina 
elde edilemez. 
Ingiliz kadın 

mü hendi sinin 
yaptığı makine 
bu itibarla çok 
işe yarayacak
tır. 

Balık ayık
lama makinesi 
60 dakikada 
2500 balığın 
kılçıklarını çı· 
karmakta, pul
larını kazımak

ta, hatta bun
ları yıkayıp 
temizlemekte
dir. 

Mm. (Shovl
bred) in ma
kinesi bütUn 
Avrupa balık
çıları arasında 
alaka ve mem· 
nuniyetle kar
ıılanmııtır. 

Sinema aleminde yeni izdivaçlar 
lngiltere ıinema ilemi son lanmıı ıonra Londraya döne-

haftalar zarfında iki izdivaç rek evlenmittir. 
reımine birden phit oldu. Soldaki resmimiz yeni karı 
Evlenen ııanatkirlardan birisi kocayı gösteriyor. 
Monte Banks, diğeri Harri (Harri Milton) a gelince bu 
Mil ton dur. Monte Banks lngil- ııan 'atkar da lngilterede ol-
terede çok sevilen bir komik- dukça tanınmış, bilhassa (Mes' 
tir. yaptığı kordelelerle daima 
rağbet görUr. İngiliz komiği ut sene) isimli son eseri ile 
Oladis Frasin isimli bir Ameri- çok beyenilmiıtir. Harri Milton 
kan dilberi ile evlenmiştir. İngiltereli yeni sinema yıldız-

Monte Banks bu kadın ile !arından biri ile evlenmiıtir. 
Londrada tanınmış, sonra Nev- Sağdaki resimde bu çifti tay-
yorka kadar arkasından git- yare ile bal ayı seyahatine çı-
miş, orada kendisi ile nişan- kadarken görUvorsunüz. 

EGLENCELi VAZILA~ 

Nasıl anlaşılır? JVlakbul olmıyan dua Kabahat kimde? 
- Margarin ile Halep ya- Bir hoca camide ııamaz kı- lan köylü kıyafetinde bir aa· - Koca tenbell Güneş 

ğını ayırabilir misin? mın yanına yaklaştı. doğdu hala uyuyorsun! 
_ Çok kolay. İkisini de - Evlat, dedi, sen madem ki bu kadar müminsin. Hiç - Canım sabah olmadan 

Bu sahada en fazla muvaf
fak olanlar otomobillerini" seri 
usuli ile yapmıyarak birer bi
rer 'elden geçiren fabrikalar-

ı - ı dır. Fak at bunların mamu ... ı 

pek pahalıya mal olduğu cihet· 
le bu nevi oloıı::obil!crC:en sa
tın almak bittabi herkeS.:n 
karı değildirr 

Yazımıza nihayet vermeden 
evci bir iki isim zikrede;:m : 
Yirminci asrın fenninden en 
:ı.iyade istifade e•len arabalar 
Laybah, Rays, Li:ıkole:ıtlir. 
Bunlardan birincisi Alınan, 

ikincisi İngifü, üçiiocüsli de 
Amerikancır, fakat her liçü
nün de fiyatı 10 bin liranın 
üstündedir. 

Vı"ıİ ııırıı/d bir ,l[allıis 

13 i ı · t j i r 1 ) i r 
Bazen bu gördü, 

günüz şekilde 
d.e oynanır 

r 1 

.... 
J 

_ı 

Birdirbir çocuklar arasında 
çok sevilen bir oyundur. Bu· 
nun şeklini küçük iken oyna
dığımız için hemen hepimiz 
biliriz. l3crlin dans mektebi 
muallimleri yeni bir dans nu
marası lbdaını düfünürlerken 
bu oyundan istifade et:neyi 
akıllarına gctirmitler. (Birdir
bir) i tadil ederek figilrler 
arasına gördü(ünUz ~l'kle koy
mu~ar. 

Siyam prentiİ 
alim olacak 

üzülme cenabı hak hacetin ne ise mutlak ihsan ede. güneş doğdu İse ben mi ka-
l' el fi t açıkta bırakın &ıçanlar hangi- - Hocam benim arzum da bu. Fakat vermiyor. bahatliyim? ( P 

d ti' gr~ ı:r ngilterede tid- sini yemezlerse o margarin- Siyam Frensleıinden rem 
S·,~ırdı··- hır susuzluğun hUküm d" - İstediğin nedir? . Başka vakı"t ._ .. ük. )" 

ugü " h ır. f Puraçatr<. ) yaşının .. uç u-1\ , nu, atta bir çok şe- 1\T / ? - ş. • 
.,rd•erde suyun vesika ile ve- ıve yapıyor ar. - Sen necisin? Var mi J ğüne rağmen çok okumuş bır 

rı ig" in' - Mezarcı! d '- d. · · ın.ı 1 yazıyorlardı. Resmi- _ Annen ne yapıyor? _ Yavrum bu kadar gllrül!O çocuktur. Resim e aen ısını 
~-i~ elyevm yağan yağmurlarla - Her istediğini. Bu sual cevap ister etme, baban uyuyacak. yeni mütaleaya hazırlandıfı 
vanı ~\1;. tbub" susuzluğun şı;- - Baban ne yapıyor? - Kızım İ>en senin yaşınc'a iken hat'iyen yalan say:emezdim. - iyi ama uyanık iken de eserlerle bir arada g6riyor 

• 
1 

a ır intibamı tes- k d ı ı · b ı .ı ? danlıyor. 
Pıt ediyor. L~;;.~A::nn:e:m:;in;_:h~e;r.;:is;te~d~i:ğın~· :İİı . ..;._.-;_~A~n;;;n;"~· .;•;;o;;.nr;.;a;..;;~a~r.~,~·a~f;;;ın~";.iY;.;a~a;n;.;s;;ö~y;e;.;m;;.ı;;v;e..;;.aş;;;:ıİı"~'"~---------------~· llUDUZ. 

I 



6 Sahife 

Acizane terbiy liyim! 
Ben öyle yüz kıuutacak bir ınekiup yazacak adam 

değilim, böyle birisini de tanımam efendim ••• 

J\1ii~terisirıe iııcktup g·()ııd~rıııiş 

aıııa n1ahl·eı11cdc okunanı değil. .. 

Davacı meydanda yoktu. 
Dava edilen, mahkemeye gel
mişti. Bu; ad;,ma ismi sorul
du, cavap verdi: 

- Ali. 
- Ne iş yaparsın? 
- Bakhallık. 
- Sen müşteri:er:nden bi

risine bir mektup gcndermi.ş
sin? 

- Eevet. Kadri Ef. ye gön
derdim. Alacağım bir miktar 
para vardı. 

- Onu istemek için, öyle 
mi? 

- Tabii. Baş ·a ne mak
satla Hr müşteriye mektup 
gönderilir? 

- Demek mektup gönder
diğini ikrar ediyorsun? 

lar, ihtlram!arla dolu bir mek
tup! 

Hah, işte, benim yazdı
rıp g:inderdiğim mektup bu! 
Ben acizane terbiyeli bir ada
mım. Alacnğımı nezaketle is
terim. Sen çöy~e~·n, l:öy!esin, 
demem. Şu şeye, bu şeye 
benzetmem 1 ~'113t-yi. Estaf;fi
rn!lah, heı ke5 kend;sine hen
:ı.er, dendim, bennti.mez 
böyle. 

- Peki, bıi mektubu kim 
ne münasebetle yazm111 olabi
lir sence? 

- Ellbette, bu bir suç mu
dur? Hele alacak istemek ka
bahat midir? Ben esnafım, 
mal alır, satarım. Aksuatam ı 

- Ben öyle yüz kızartacak 
bir mektup yo'.layacak adam 
tanımıyorum. Ben büyle hiç 

bir adamla görüşmem. Namus
lu, h:rbiyeli, keneli halinde, 

işile, gücile meşgul bir adamım. 
Görüştüğüm kimseler de be
nim gibidir. 

yolunda olmalı. Veresiye 
mal veririm ama parsını 

vermemesile değil! 
- Mektubu okuyunuz! 
Zabız katibi elindeki mek

tubu okudu. Bu mektupta fil
hakika 2 lacağın verilmesi liı
zumundan bahsediliyordu. Fa
kat, mektuptaki tabirler, tav
sifler pek müstehcendi. Her
kes şaştı, kaldı. Bir alacak is
tenilirken bu .şekilde bir mek
tup gönderilsin, borçluya ağıza 
alınmıyacak sıfatlar, hitaplar 
tevcih o'unmasın! 

Reis, maznuna sordu : 
- Bu nasıl şey? Borçluya 

b
0

ir söylemediğini bırakmamış
sın? 

M ıznun , iki elini yukarıya 
kaldırdı: 

- Haşa , dedi • Okunan 
şeyleri ben yazmadım. 

- Başkasma mı yazdırdm? 

- Zaten biitün mektupla-
rımı ben başkasına yazdırırım. 
Ya çırağıma, ya karşı dükkan
d2k • man<-va. 

- Şu lıalde bu mektubu 
hangisine yazdırdın? 

- Onu ben yazdırmadım 

ki, a efenc'im, l::un'ardan biri 
yazmış olsun! 

Peki ama sen daha de
min bu adama mel<tup gön
derdığini ikrar ettin'/ 

- Evet, ama o m{ktup bu 
mektup değil ! 

Ya? 
- Başka mektup! 
Bu sırada zabıt katibi dos

yada başka bir mektup ta bu
lunduğunu söyledi. Bu da o
kundu. Bu, pek adalıa muva
fık yazılmıştı. Lütfenler, rica-
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- Hulisa, bu melc.tubu siz 
yazmadığınız gibi, ne maksat

la kimin tarafından yazıldığını 
da bilmezsiniz? 

- Bilemem, efendim. Hem 
benim namıma kimın yaptığını 
da merak ediyorum. 

Büyle kötülük, böyle ayıp 

iş yapılır mı ? Beni buralara 
kadar nahak yere gelmeğe 

mecbur etti. kim yazc!ı ise bu
na Allah ta raz.ı olmaz, kul da! 

Müddei um~miye müte!aası 
soruldu: 

- Ne buyunı!ur? 

- l\ı'Wınunun yazdığı, yaz-
dırdığı, gönderdiği sabit de
ğildir, Beraeti icap eder. 

Mahkeme öyle karar verdi. 

Bal< kal, mahkemeden beraet 
kararıla çıktı. Çıkarken, « O
lur şey değil, diyordu, kiminin 
garazı varmış bana acaba ? 
Böyle acayıp bir mektup 
uydurmuş . Çok şey , ..... Çok 
ayıp ş"y! Ne ise, sonunda işin 
doğrusu meydana çıktı, benim 
böyle bir edeps:zlik yapmadı
ğım an!:ışıldı ya !... » 

Kömiir işleri 
Ne~red;Jcn bir istatistiğe 

göre Fransıının kömür maden-
' }erir.den ag-Jstos ayı içinde 

4.692,313 ton kömiir istihsal 
edilmiştir; bu miktarın yarı
sından çok fazlası Sar havza
ı ın :fan alınmıştı. Binaenaleyh 
Fransız gazeteleri bu havzanın 
her hangi bir suretle Alman
yaya iade edilmesi halinde 
Fransanın kömiir ihtiyacını 
nasıl temin edeceğini düşün
mektdedirler? 

Muharriri: Mori:s Löblan 

~(),rlc~\'İııiz 
• • 

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

• 
r t nya a 
e cl'yen bi 

Ellen-Rok da teşebbüsüntin 
her iki dehsında da muhavere
ye girişeme.:li, söyliye~ek keli
me de bulaıwyordu, vaz geçe
rek iki hayduda döndü, ve 
bun1arı hiç bir zamıı.n kendi 
hizmetinde bulunmamışlar gibi 

n ~ şanlısını 
ız var ır 

hırpalıyarak s::..han!ığa doğru 
sürükledi, onların arka!anndan 
kendisi de dışarı çıkacaktı, 
fakat Maksim mani oldu: 

- Onlar gidebilirler, fakat 
siz kalmalısınız! 

- Neden? 

Son Saat 

•' 

Son zamanda, 
Avrupada sıklaş 
tı ve esrarlılaştı 

«İz üzerindeyiz!" Bu cüm
leyi ııöyliyen Paris polis mü
diriyeti erkanından biridi. 
Kendisine sorulan suale bu 
cevabı vermiş olmasının sebe
bine gel!nce: 

Gazetecilerden birisi Lil 
istasyonunda bir hasır sandık 
içinde bulunan cesedin l ati
linin keşfedilmemesi üzerine 
bu meseleye ait evrakın bir 
dosyaya konulup rafa kaldı
rılmış clup olmadığını anlatmak 
istemiş, polis memurundan da: 

- Harır cevabını almıştır, 

bil.ikis iz üzerindeyiz, yahnda 
ça!ışrnamızın neticesini göri'r
silr.iiz! 

\' alruz gazet( cinin kana:ı~
ne göre bu, can sıkıntısı ile 
verilmiş bir cevaptır ve haki· 
kate muvafık değildir. 

Polis müdiriyeti ele hiç bir 
iz geçiremeyince maktul Ri
godenin öldiirülmeden pek 
az evel ev!erine giderek ken
dilerini ziyaret ettiği . «Dün
ner» biraderler ile bunlann 
hemşireleri hakkında tahki
katta bulunmuş, hatta bu iki 
biraderden birinin cinayetten 
geç haberdar oluşuna sebep 
olmak üzere Tuluz şehrinde 
bir iş takibi ile meşğul 

olduğunu söylemiş olmasının 

ne dereceye kadar doğru ol
duğunu anlamak üzere bir 
memuru Tuluz şehrine kadar 
göndermiş, ve bundan da bir 
netice çıkaramıyacağıoı görün
ce işi yarıda bırakmıştır. 

Şimdi öyle görünüyor ki 
tesadüf yardıma gdmezse po
lis bu esrarengiz meseleyi 
halledemiyecektir. 

Çuval ... 
İçinde bulunan kaciın 

ce:;edi!-
Paris polisi bir ik 1 ay eve! 

çuval içinde bulunan kadın 

cesedinin meselesini de hal
ledememiştir; hatta bu ce
sedin hüviyetini bi'e tesbit 

edememlştir, vakıa bir m:id
dettenberi ortada göri!nmiyen 
"Batay" isminde hafif meşrep 
b:r kadının bu akıbete u~a
mış olmasından şüphe etmiş 

ve bu ~üphenin . sed.i ile bu 
kadının eski dostlarından bi
rini tutmuş ise de şüphesinin 

hakikate tevafuk etti!jinden 
emin deği!dir; hulasa son iki 
ay zarfında Pariste vukua ge
len ilri cinayetin faili de ceza
sız lıalmışlardır; ilave edel:m: 
bugüne kadar! 

Mustafa Arif 

larp ... 
l.lzak değil, ya

kındır di
yorlar. 

Sovyet sindikalarının vilayet 
kongrelerinde harbiye kom
seri tarafından irat edilen 
nutuk Avropanın siyasi mab
fellerinde mühim dedikodular 
uyandırmıştır. Sovyet komise
rinin sözlerine fazla ehem
miyet verilmesini istilzam eden 
noUa, mumaileyhin: 

- Harp öyle söylendiği 
gibi uzak değil, yakındır! de
miş o!masıdır. 

Harbiye komseri sözüne de
vam ederek demiştir ki: 

«- İstik halin harbını kütle
lerin harbi ve bu harhı de ci
han ihtilali takıp edecektir. 

Tayyareclle~:m:z, topçuları
mız, fen kıt' alarıı:ıız bu harp 
1-arşısında h;zzır bu:ımak için 
geceli, !."'nC:!zlü ça!ı~m::.k!a
dırlar. 

Kızıl ordu şimdiden bütün 
düşmanlarımızı mağlup edecek 
derecede kuvvetlidir; daha zi
yade de kuvvetlenecektir. 

Gelecek muharebeyi fabri
kalarda çalışan ameleler, kim
yahanelerinin laboratuvarların
da uğraşan ·profesörler, ve 
darüllünunlarda dirsek çürü
ten talebeler t:ıyin ve tesbit 
edeceklerdir.» 

Kolera değilmiş 
Kllyserinin Aziziye kaz:ısı

nın S:ıriz nahiyesinde kolera 
zuhur ettiği şayi olmuş, fakat 
mütehassıslardan müreklıep 
bir heyet tar:ıfından yapılan 
tetk:katta hastalığın kolera ol
madığı anlaşılmıştır. 

Mualll mler in 
tayini hakkı 

Da:r:ı mektep muallimlerinin 
tayln hakkı eve:Ce mahalli 
maarif emini ve müdirlerine 
bırakılmıştı. Badema tayin 
hakkını vekilet kendi üzerine 
a!mışbr. 

Edirne valisinin 
avdeti 

Bir miiddt:tt::n beri fstan
bu:da luiunan Edime valisi 
Emin bey şehrimizden Ec!ime
ye avdet atm ".st · r. 

f{ucnç .ır&ın.n dc
dercees.nc bakınız 

[ DörcünPü s•!:ı;f d,.n mabat] 

™ 
Ş'rhct ıı e •. nde kalan ma

kine!er pil ve al k ümülıitör 
ile ça'qır:ar. Anado'u'!un b:r 
çok yer!er'.ııde heııiiz c:ekt:rik 
mevcut o'.nıaclıJ'ı için bı..:ıı!:ın 
ya·ıa~ ya\•aş a:ı\mak daima 
mümkündür. 

Şimdi as:l düşiinü!ecek şey, 
te'siz; en faz!:> sarfed.,bi: ·
cel; bir şehir olan İstanbu~c!ur. 
Bu·aya ise ucuz ve son siJ-

:beyin mezuniyeti 

ı tem matine:er 'ftzımdır. Eıni
n'.ı ki şir et tarafından mulı
tcl:f cinslerde mak:ne!er ge-
tirtilen k faydaları teşhir 
edilmek suTeti i'.e göste-

1 

1 

Avrupada tahtı ·tedavide 
bulunan Mülkiye teftiş hey' eti 
reisi Mustafa Arif beye iki ay 
daha rnezuniyet verilmiştir. 

rilse ya'ııız buradak! abone
lerin miktarını kısa bir zaman 
içinde biç deiiilse bir misli 
artırmak k· bildir. 

maksim iki baydu<lun 
!aşmasını bekledikten 

uzak- ' ola'l şey matmazel Anilinin 
sonra ı sizi görmemesidir, Na~ali İle 

' d' ce~aoır.ı ver ı : 
- Matmazel A:ıili geliyor, 

yanınd:ı Gotfurva da var! 
Ellen-Rok lakayt bir sesle : 
- Ya! dedi, tanışıyoruz öy

le mr? iyi bir kızdır! 
- Evet! 
- Kim 

necek? 
M ·ksim 

bilir nakadar sevı-

devam elti : 
- Bumda herkes sizin öl-

ben cnu lu mes'ut vak'aya 
haıır!ıya1am! 

Ve Nataliyi kolundan tula
rak medha'.e doğru sürükledi, 
Ellen-Rok bu nu!uk karşısın
da düçar o!duğu hayrelten 
kurtulmağ vnl ,t huiamadan 
eve! mcrd:ven:erden indiler, 

bu anda Mı:tmazd Anili ile 
ihtiy~r GC'l'urvanın sesi işi
dildi, Natali bütün hakıkatl 

düğünüze kanidir, buna ya!mz 
Matmazel Anili inal'mamış. ' Matm;.zel Anil:ye söylemeğe 
günün birinde geri geleceğini karar ver m:ş.i, kulenin bil· az 
zi ümit etmiş ve avc!ctin;zi i'erlsir.C:e 1 ~• !qlı!ar, l'ıfol-
beklemıştir, her sabah luraya rnazcl Ani;i dudaklarında 
gelmekte, ç'çek get~rmekted"r. h•zin bır tebessümle soze 
bütün bunları size so:ır:ı vılı b~,l<!,' : 

! • • d"I • L '• •• •• ı l ' 1 t cc crım, şım 1 • ..:ı r..: .• c 'i ı. ~ 4l -- a.ı• .. o aze , sıze veeıa e -
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I lay. seı·gisi Sırbistaııda 
A.vın on beşinden 

itibaren kayıt 
başliyor 

25 teşrinievclde Dolmabah
çede eski istabli amirede 
açılacak Hyavan sergisinin ihza
rlle meşgul olan komisyon 
tekrar içtima etmiştir. Sergide 
hayvanlarını teşhir edeceklerin 
sür'atle ve ayın (15) inden iti
baren sergi komiserligine tes
lim etmelerine karar verilmiş
tir. Bu sene verilecek ikramiye 
n1n miktarı (5) bin liradır. 

J)o ... 
Tayyaresi Ok-. 
yanosu geçmı-
ye lıazırlanıyor 
Avnıpadan haber verildiği

ne göre Almanlar tarafından 
dünyanın en büyük tayyaresi 
olmak üzere hazırlanan «Do» 
tayyaresinin tecrübeleri bitmek 
üzeredir. 

Bu tayyare gelecek ilk 
baharda okyanosu geçecek ve 
bu seyahatini, içinde otuz 
yo!cu olduğu halde icra ede
cektir. Devran eden bir riva
vete göre Almanlar bu tayye
renin tecriibelerinde clde edi
len muvaffakiyetten cesaret 
alarak "Do,, i~m:ni taşıyan 
tayyarenin daha büyüğünü de 
yapmağa karar vermişlerdir. 

Fu:ruğı han geliyor. 
İran Hariciye Nazırı Funı

ğı hazretlerinin bugün şehri

m;ze muvaseleti beklenmekte
dir. 

Kabine pek ya
kında değişe· 

cek ... 
Belgrattan bildirildiğine goQ 

re Hırvat ve Slov~eriıı 
Sırplardan ayn!mak arzusuau 
izhar ettikleri gündenberi 
mutlakiyyetle idare edilmekte 
olan Yogoslavyaya yavaş ya~ 
vaş meşruti bir şekil veri!~ 

mesi di!şiinülmektedir. İlk 
adım olmak üzere kabine 
yakında istifa ederek yerini 
bütün fırkaların müm~ssille 
rinden mürekkep yeni bir te
şekküle terketmektedir. 

Beyoglu Dlspan .. 
serinde ziyafet 

Bu akşıım Beyoğlu C.H.F 
si binasında Dispanser hey
eti tarafınd"n bir çay ziyafe
ti verilecektir. 

Bu ziyafete bir çok zevat 
davetlidir. 

İngiliz bankası 
altın satmakta 

berdevam 
Geçen hafta İngiliz banka

sının ihtiyat albnlarından mü
him addedilebilecek bir kıs
mını sattığını haber vermiştik; 
İngiliz bankası bu satışına 
devam ederek bn hafta da 
ecnebi memleketlerine yarım 

milyon İngiliz lirası kıymetinde 
altın göndermiştir. Bu altın 
satışı Londra bQCSasında bü
yük bir memnuniyetsizlik uyan
dırmaktadır. 

Dünyanın eıı 

Mükemmel yazı 
makinesi 

ll11;.t1>İle l'RA:-.ISI/. lııikıiınclİııiıı d.ıhi takdir vr trrcih etıiği m1kİn• 

Hafif, metin ve saelam 
f1er ciheti taalılıiit olunur :i~1ııa~~i:.'ı'i, 

l;mun'i: a .. cutn ı: 
Y. :-;"ORK\ \1' S •lıkıv• han 30. :ı.~ f..tmlıd Tel. 1 t. 22:ih 

• 
stanbul afıa 
Başmühen isliğinden: 
Aydın vilayetinde döşemesi ve ayakları betondan 86 metre 

tu!de Nazilli, keza döşemesi demir, ayakları taştan 89 metre 
tu:de dalma ve döşe~.ıesi, ayakları betondan 72 metre tulde 
Kalaba köı;rülcrinin i~ şıları kapalı ;;.arf usuli!e münakasaya 
konu: muştur. 

Münakasa 15 teşr!nie·ıel 929 Salı günü saat 15 te Nafıa 
vekaleti mü,.leşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafıu
dan icra kılmaczğından taliplerin miin:ıkö:sa, miizayede ve 
iha~iit kanunu ile o!baptaki şartname tar;fatı dairesinde bazır
lıyacakları tek:ifnameler;ni mezh'.lr Eaatten eve! vekalet müste
şarlığına makhuz ıı1ukabilinde .tevdi eylemeleri ve şeraiti öğren
mek üzere lzmir, Aydın ve lstanbulda Nafıa mühendislerine 
Aukarada Yollar umum müdürlüğüne miiracaat etmeleti lazım 
gelir. 

Proje ve şartname 20 yirmi lira mukabilnde Ankarada Yol
lar umum müdürliiğünclen alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayı 
tetkik yevmi münakasadan sekiz gün evel Ankarada Yollar 
umnm müdiirlilğüne tPvcli eylt'meleri meşruttu. 

meğe, hem de bir ricamı söy
lemeğe geldim, dedi. 

~ustu, mütereddit ve mah
cuptu, Natal!: 

- Buyurunuz, dedi. 
Matmazel Anili lereddüdü

ııü yenerek sözüne devam etti: 
- Demin buradan ayrıldık

tan sonra Pariste tanıştığınızı 

söylediğiniz Puluvan1;k adını 
taşıyan zatı düşündüm, kendi 1 

kendime uzak akrabadan biri-

si olacaktır, dedim ve bu za
tın Jandan haber almış olma· 
mı muhtemel gördüm. Matma

zel sızden rica ederim, eğer 

tesadüf sizi gene bu zat ile 
karşı'ı>ştırırsa kendisine deyiniz 
kı: Brctanyada nişanlısını bek
liyen bir genç kır. vardır ve 

beklediğirı:n adı da Jan dö 
Puluvanekdir. 

Nalali tereddüt etti. Söyle
meğe hazır olduğu şüphesiz
di, bütün hu:usu kalbi ile 
söylemek istediği de muhak· 
kaktı, vazifesi iki nişanlıp 
birleşt'rnıek, kaderin seyıjni 
takip etmesini kolaylaştı -
maktı. Kabul etmelilıi bu ·z· 
divaz Matmazel Anili iç'n 
saadet Ellen-Rok için de seliı· 

met olacaktı, bununla beraber 
Natali ağzını açmıştı. irade· 
sinden de kuvvet i bir şey, 

dilini tutuyordu, sadece: 
- Vadederim, demekle ik· 

tifa elti, Natalinin sükutunu 
gören Maksim de ses çıkar· 

madı. 
(Bitmedi) 
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Kız n irades· eriyor ... 
Gözleri e i an ıda o du· 

w u yerde al nıyordu. 
16 - Muharriri: H. Turhan 

Esma, ellerini sık sk göğ·· 
süne yapıştırarak biraz geri 
çekildi 've cevap vermedi. Hü
cumu bertaraf ettiğinden do
layı memnun mıydı , yeni bir 
hücuma hedef olduğunu dü
şünerek endişeleniyor miydi? 
Gayet sakin ve gayet tabii 
bir çehre taşıyordu. O kadar 
ki beş - on dakikadan beri 
hırpalandığı halde yorgun da 
gorunmüyordu. 

Orhan bey , bu dilsiz mu
ammayı bir müddet süzdükten 
sonra cebindeki badem şekeri 
kesesini çıkardı ve bir tane 
feker alarak kıza uzattı : 

- Tatlı yeyip tatlı konuşa
lım. Al bakalım yaramaz. 

Kız, verilen şekeri almakta 
ve ağzına atmakta tereddüt 
etmedi. Şimdi,. o sakin çehre
de tatlı bir tebessüm dolaşı

yordu. Bir tek şeker, çocuğu 

neş'elendirmiştl. Delikanlı, bu 
neş'eyi gözden kaçırmıyor ve 
için için söyleniyordu: 

- Tam fahişe istidadı. 
Şimdi bir şeker için, sonra 
bir iskarpin için, daha sonra 
bir elmas için her şeyinl feda 
eder.ek! 

Bu hükmünü fi'len tevsik 
etmek fikrile bir şeker daha 
aldı ve dudakları arasına 
sıkıştırarak: 

- Ağzınla al ! bu sefer de 
böyle. 

dedi. Esma, gözlerinde meş
um bir iştiha parhdığı halde 
kurt ağzında bir tutam ot gö
ren kuzu ürkekliğile Orhan 
beyin dudaklarına bakıyordu. 

Şekeri almak istiyor , fakat 
alırken dudağını kaybedece
ğinden korkuyordu. Delikanlı 
saburane bekliyordu ve dişle
rinin hırsı, agzındaki şekeri 
Çıtırdatıyordu. 

Esma, bir müddet tahammül 
ettikten sonra gülerek elini 
uzattı : 

- Ver - dedi - ağzımla 
almam. 

Orhan bey, burnundan ce
vap verdi: 

- Hayır, ağzına. 
Çocuğn iradesi tedricen eri

Yordu. Gözleri delikanlının
a~zındaki şekerpareye münce
Zıp ve mün'atif, durduğu yer
de sallanıyordu. İık şekerin 
tadı damağında ağdalanıyor 
Ve onun uyandırdığı iştiha, 

dudağının bir kenarından sı
:tıyordu. Bu kuvvetli incizab1n 
tesiri altında bir ker-.: daha 
Yalvardı: 

- Haydi ver, elinle veri 

d" Orhan bey, şekeri çiftleştir~ 

0
1
', ~udakları arasında tuttuğu 

b··ıkı beyaz şeker, birdtnbire 
.UYüınüş, kalınlaşmış ve yerle
~~den dışan fırlamış bir çift 
k 14e ?enziyordu. Çocuk bu se-
aletın farkında değildi; onla-

;~.n ikileşmesi üzerine büsbü
<lun za'fa düşmüştü. Nihayet 
al ayanamadı, yabancı ayaklar 
tında gördüğü lokmıya sokul

~f k isti yen bir kedi gibi ha-
k 1ınıldanı1larla Orhana doğ· 

~ Yaklaımıya başladı. Deli-

d~nh, kirpiklerini titretmeden 
ışl . 

1 erıni oynatmadan bu aoku-
uşa bakıyordu. 
b l<ız, ocladııki kısa, çok kısa 
k oşluğu sürtüne sürtüne bir
tı~ç ~?kik!l içinde geçti. Ar-

ızlerı, inatcı ve merha-
~~tsiz erk -· d' . d -· d İ egın ızıne egıyor-

Ou. şte o vaziyette birdenbire 
_rhanın ellerini tuttu sonra 

agz ' d ını uzadarak şekerleri al-
ı l ve gene eski yerine, kar

Yo anın öbür ucuna kaçtı. 

Yemi, tehlikesız ele geçir
mek Esmayı cüretlendirmişti: 

- Haydi - diyordu - gene 
yap. Ama iki şeker tutacak
sın. 

Delikanlı, görgüsüz çocu
ğun işthasını lüzumu kadar 
ateşlendirdiğine kani olduk
tan sonra oyunun şeklini de
ğiştirdi. O, bir öpüşe bir şe
ker!" diyerek işe girişti. 
Kahve şekerini nadiren gören, 
senede bir tatlı ancak yiye
bilen Esmanın zaikası muadil 
bir rol oynıyordu. Esasen ya
pılan şeyi nefis ve leziz bir 
oyun olarak telakki ettiği, ilk 
sıkılganlığı da geçttiği için 
Orhanın dileğine rır.m olmak
ta gecikmedi. Alnından baş
lıyarak yüzünün her noktasın
dan alınan buselerin Birer 
tek şekerden ibaret olan be
delini haz ile, sevinçle alı
yor ve o naçiz bedeli eri
dir eritmez dudaklannı aralı
yarak Orhan beyin yeni bir 
teklifini bekliyordu. 

Şimdi buselerin yeri çeh
reden göğse intikal etmişti. 
Esma, vehlei ulada bu inkişa
fa, işin -0 dereceye varmasına 
razı olmak istemedi. Fakat 
Orhan bey, çocuğun ağzına 

üç şeker birden sokarak bu 
çekingenliği de izale etti ve 
dudaklarını masumun göğsün
de de dilediği gibi dolaştırmı
ya muvaffak oldu. Artık göz
leri lem'a, lem'a parlıyor, du
dakları sık sık titriyor ve te
neffüsü sıklaşıyordu. Mahzuz 
ve pür tehalük, son hamleye 
hazırlanıyordu. 

Esma, tatlı tatlı cereyan 
eden oyunun akibetini hisset
miş gibi, defaten ciddileşmiŞ
ti, göğsünün düğmelerini alel
acele ilik:i) e ·ek ağır bir tavur 
takınmıştı; delikanlı, kese ka
ğıdının dibinde kalan son şe
kerleri de önüne attı: 

- Bunlar cabadan - dedi -
ye de tadın çoialsın. 

Esma, verilen şekerlı!n al
makla beraber ciddiyetini 
bozmadı. Misafirin çehres'.n· 
deki değişiklik, sesindeki tit
reyiş, bakışındaki ateş, onu 
ürküdüyordu. Bu adamın bir 
gece eve!, aynı yüz, aynı ses 
ve aynı bakışla anasının göğ
siinde kıvrandığını hatırlıyarak 
bilaihtiyar dişlerini sıkıyor, 

karyolanın demirlerine girecek 
kadar geriye çekiliyordu. 

Orhan, bu tevahhuşun far· 
kında olmıyarak son hamle 
için münasip bir şekil arıyor
du; çocuğun huşunetini gider· 
diğine kanidi . Tane, tane 
aldığı buselerin sonunda ham
leyi müsmir kılacak bir zemin 
ihzar etmiş olacağını umuyor
du. Şehveti şahlanan bir er
kek yüzünün henüz toy ve 
duyğusu nateman bir kız için 
ne kadar iğrenç olduğunu 
bilmiyordu. Öyle bir yüz, an· 
cak mümasil bir taharrusun 
bulandırdığı gözler için cazip 
olabilir. Yoksa bizatihi ilrkü
dücü, hatta iğrendirici bir 
şeydir. 

Esma, olgun kızlar ve ka
dınlar gibi şehevi bir teheyyüç 
içinde bulunmadığı için karşı
sındaki erkeğin çehresinde 
beliren ayğırımsı hatlardan 
eni konu tedehhüş ediyordu. 
o 1 r rıl pırıl panldıyan göz, 
o, ahengini değiştiren ses içi
"" ürküntü veriyordu. 

Delikanlı, ika eltiğl aui te-

Sqn Saat Sahife 

aaat 21.30 da 

Reisin 
1111 Karısı. 

11111111 
3 perde 

Cuma günleri matine saat 3.30 da 
Her cumartesi akşamlan 

için fiatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 
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Şehzadebaşı Fırah sinemada 
Bu akşam Cevdet B. temsilleri 
Sinemada Şarlo ve Yumurcak 
Varyete -Akrobatik numaralar 

* Şehzadebaşı Hilal sinemasında 
Bu gece hafız Burhan bey 

ince az heyeti 
Dümbüllü lsmail Ef. temsi'leri 
KARI KOCA MACERASI 

Sinemada: P ARiS AP AŞLARI 

Bır teşe klır 
Efradı ailemizden kimyaker 

Hasan beyin vefatı hasebile 
gerek Cenaze merasiminde 
bulunanlarla gerek tahriren ve 
şifahen taziyet lütfeden. Ze
vatı kiram ile İstanbul Erkek 
lisesi Müdür ve heyeti talimi
yesile talebesine alenen be
yanı teşekkür eyleriz. 
Merhumun pederi Validesi 

Süleyman Emine 
Biraderi Biraderi 

Mehmet Ali Fahri 

'l'arilıi lt:si ı: 1906 
!\liic~sıı-lcri: l)n·,.,dntr lınnk A. 
Ş<ıOı:l\'Cn~cr lıarık Ferayıı, ı 'a
ı"ryorıal huıık für Döyçi:ırıd. 

\lcr\..t·zi: l'crlin; ~uhcleri: l Lın1-
burl ·, İ. 1 ınhul Cl(;alata ve İı-;lpıf· 
lıı.:1>, lznıır 

(,ala•a lumıı telefon: ftcyog~: 
247, ~43, t'.ı84,G85 

J,•anbul kısmı tclc'on: lsıanbıi1 
2~i-2, .. ~. 

De; c ·~. lsı 111bul TUiün giim· 
rügü. ·ı ele vn: İ taııbul 2:ii'. ı 
Bılünnııu Lank.ı m11on1r:lıt1 ie-

"' 111"11 İ k .. •alRr <o il 'iilll 
Piyano muallimi 
'I'arafınclan hn~u~i der-.lcr ehven 

fiatlu Vl'r;!İr \C piyıınVl:ill Q}ma)1Ul

Jara kolaylık gösterilir. 
Topha•ıe, Y cniçarşı, Boğazke'<n, 16 
No ıua6ai.l)<I mi.iracaat etnlı;feri. 

Yavrunuzu 
Anzatııı, ı·.lı·nısız ve fenni f!Ünnet 

etmek ıııuılup ıııe Sirkecide Nwıli 

Za•I" ilanında 

Dr. M. TALİP Beye 
n~. ,.."'"'". f.,ı:" ·rf'I ·(<'n İ-st. ı.;.Ştı 

'Lllll;.u ı \l! \ı.;JJ.\.1l~c 

cı·n1ı~·ı·ti a:roi.!-iın<lan 

Dr. A. ASIM 
lloğt.nı ve k ıdın ha>talıklaıı 

ınütı·lıa~'"UH, llas1 ılnnnı her gütı 

1~-17 ye kn' ar S~lidcki hu• tı>İ 
h"'"tuhaııı: ~ıruli' k.tthul etuırkt~ ··. 
'."'tşlı Kfı:"ıthaııe cnclde~i .. ·o (.~J 
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Zavi 
Bundan bir ay mukadc'em 

nufus les~ eremi zayi ettim, 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mısırlı merhum Yusuf Ziya 
paşa zevcesi Nebiye 

sırden bihaber, meşum hamle 
için girizgah hazırlıyordu. 

Para vermek, kıymetli bir 
şey vadetmek hatınndan geç
miyordu. Bunların en kuvetli 
iğfal ve ıdlal vaııtalan oldu
ğunu bildiği halde meşrebin

deki hisset, o zaif anmde 
bile nüfuzunu yilrüttliğünden 
ucuz ve hatta bedava bir zevk 
iktitafa çalışıyordu 

Kızın tekerleri bitirmesinı, 
hayli bir eza içinde, bekledi 
ve aonra cebinden bir paket 
çıkardı: 

- Bak -dedi- bu da başka 
bir şey. Dizime oturursan 
elimle sana yediririm. 

[Bitmedi) 

BELSO~UKLUCU, FRENGİ ve ADEMİ iKTiDAR 
. Paris (~•!nt ~oul) ve (Neeker) Dr s l tkı l T f' cip 

Klınıklerınden mezun · • 
Muayenehanesini Beyoğlunda fstiklil caddesinde (Parmak
kapı) da 111 numaralı istiklal apartımanının birinci katına 
nakletmiştir. Frengi en müessir edviye ve muhtelit usul ile 
belsoğukluğu ve ihtilatatının en muannit ıekilleri aşılar 

(ozonotermi) gibi vesaiti elektrikiye ile ve nüksetme· 
mek üzere tedavi olunur. 

Gece gündüz yanar-24 saatte bir 
Paris tıp akademisi tarafından tayin 

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

doldurulur. 
Salamandralara mahsuz İngiliz antrasiti 50 
kiloluk çuvallarda kamyonlarla teslim edilir. 

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

Yel ~ne ıl po!-!tı: A. H·istidi~t Galata Jlcı:fr.t!ı ı;ol.;.· (.'I puta ~a· 
11· ı 11 L.f, ro in )ı 'o o ' l\ JC'f1.·1 ~o J f'V· ı ··ı ~~n~. 

deı·slıanesi 
Sirkecide Şahinpaşa oteli karşısında dervişler sokağı No 15 
Arıı: edilen <Jat!cnlc honıml~ra ve hcvlere rsa•lı ıuetct J;ı!ıilinde ve mü· 

•et ştraitle kı ıı Lır zam.~ da dJktılo oğ..cıilir. 
Yeni talebe kaydına başlanmıştır. 

Leyli ve Nehari 
Kız ve {' · t' ·L· 1 · ana ilk ve 
erkek 

1 cyzıa 1 ıse erı tali sınıflan 
Bütün sınıflan teşkil edilmit tam devreli lisedir. Kayıt ve 

kabul işlerine her gün saat lOdan 17 ye kadar devam edil
mektedir. lTeşrinievelde sınıf yoklamalarına ve 5 Teşrinievel 
Cumartesi ~inil derslere başlanacaktır. Telefon lst. 1995-3496 

AL'ETOıLE dünyanın en maruf markası: 
Parisin "A. KLA VERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve llistiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yegane mümesslleri 
Beyoğlu N0 437. 

HOVAGİMYAN 

Kocaeli defteı~d~ır
lığ1r1daı1: 

Karamürsel kazasının hükümet konağının 5000 lirayı tecavüz 
etmemek şartile bazı aksamının inşası münakasa kaimesir.de 
muharrer şerait dairesinde münakasayi aleniye sureti!f' 24-9-929 
tarihinden 13-10-929tarihine kadar 20 gün müddetle miinakasaya 
vazedileceğinden münakasaya iştirak arzusunda bulunanların 
kazai mezkur malmüdü,ivetine mür:ıcaat eylem~leri ilan olunur. 

AMATÖRLER 
hıtogra{ makinenizle filiıninizi IAyıkile intihap edememek hatasın
dan dolayı en azız hatıralarınızın ebe<liyı•n kaybolduğuna tee.<üf 
etmi~siniı. Artık teredılüt etmeyiniz ve bahusu~ paranızı i~raf 
etmeyinız. 5;,, taınanıilc mı·mnun odc..-k yegAne makine ve film 

KODAK makine ve filmidir. 
Her yerde !atılır. 

Beyoğlunda Tünel meydanında kain KODAK şirketi 
fotograflarınızda muvaffak olmanızı temin için size mua
vend etmiye amadedir. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

Satılık ınatbaa maJ{i11csi 
(Avusburk) fabrikası mamulatından olup Calatada Soma ha

sında mevcut matbaa makinesi 5,500 lira kıymeti muhammine 
ile ve kapalı zarf usulile 19-10-929 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te icrayi müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
yüzde 7,50 hesabfle teminat mektuplarile yevmi mezkurda 
saati muayyeninden eve! emvali metruke satış komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 

' 'L üt fen 
bir paket Gillette bı• 

çağı veriniz!" 

Donyanın en Ala tr.aş bıçağını 
ald ğınızdan emin olabilirsiniz. 
Gıllelte bı~klırı en ıyj sınıf çe. 
tikten imlloluruırak djk.Jı.11h mu• 
aymedcn sonra plkct)crc yaz°'"' 
lunJr. Gil1ctte in yalnız cihan· 
fOmül rıj:beti. kendi evsafına 
ııyin eder. 

Gillette 

· l\lcrı.:eı ace ıt.ı>: GJl L~ 
kupn: bR~ıı;ıd.ı. Bn•ı lu ~ ı_ ·2 

Şube accntası: .\l.ıhınuJıye 
hanı alı•,Ja. 1 ı.ıntı ' r · 1 

lzn1ir surat posta ı 
(Gt LCFl\IAL) \Jrunı 4 

te<rirıLvd t-L' na 14, 30 dJ. 
Galata nrtımındJll lı. "e cLc 
~uma".'tdİ sabahı lzrr: :e ı-:,·v 
cck ve ı azar 14,30 h L,
mirdcn harck~tlc raz.ırtc>l 

saJalu gclecLktir. \'apı,rda 
ınukemmcl t,;, orkc<>trc ve 
uızbant mevcuttur. 

~ı ıaı1a ~o~ıd>i 
(ANAl'AR r A) vJptuıı 13 ıeş
rincvcl Pazar 1 o da Galata 
rıhtımından hareketle L lzmir, 
Ku'~:ık, Bodnıın, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalva 1 ya 
gidecek \"C donuştc mczkı1r 
i keklerle bır!Ti,tc L Dalyan , 
:\farman , ~akız, Çaıı.ıkk;ılc • 
Gelibolu J ya ugr,ıyarak gdc 

~1~c~lt~ir .................. .. 
Pıyanko müdüriyetinden: 
Nümunesi veçbile beher 

topu beşylizlük olmak üzere 
12 kiloluk çift 57 X 85 eba
dında ikinci hamur 1056 top 
kağıt mübayaa edileceğine' en 
itaya talip olacakların pey 
akçeleri ile birlikte 12-10-929 
tarih cumartesi saat on beşte 
piyanko müdürlüğünde müte
şekkil tayyare cemiyeti müba
yaat komisyonuna müracaatlan. 

Şelıremarıe tonları 

::>ehremanetınden: lcra edıı
mekte olan li analizasyon ame
liyatı dolayısile Sultaohaın~ın 
civannda Hoca hanı caddesıle 
Acı musluk sokağında ve f e
kar hanı ittisalindeki sokağın 
12 teşrinievel tarihinden i~
baren bilcümle vasaiti naklı
yeye kapalı bulunacağı ilin 
olunur. 

'f 
Şehremanetinden: Fatih ga· 

rajında bulunan 148,149, 15l 
ııumaralı kamyonetler satıl
mak için ayn ayrı olarak a~ık 
mlizayedeye konmuştur. Ta.lı~
lerin şartnameyi görmek ıçın 
h r glln mllzayedeye girmek 
için ihale günü olan 31 ~e~~ 
rinievel 929 perşembe gunu 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

78 n1et1~e mik'ahı kereste mubaya~ısı 
1.,ütün ic1hisarı umum müdürliiğünden : 

'k'abı ke-
Azapkapı levazım anbarına teslim edilmek üzere muhtelif eb'adda 78 metre mı 1 • 

t 1. ) 1 b' d -· k .. h nıı IDÜracaat en reste pazarlıkla alınacaktır taya ta ıp o an arın e a ı ogrenme uzere er • ~n 
ve 16-10- 929 çarşanba günü saat 10,50 de Galatada mubayaat homiıyonunds bulunmaları. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden: 

Tababet ve tuabatı san'atlannın tarzı icrasına dair kanunun 14 üncü maddesine tevfikan 
memleketimiz etibba odalan ldsre heyeti ve haysiyet divanı azalannın intihabı ni~amna~e 
ahkimı dairesinde mıntaka merkezleri valiliklerince 18 teşrioievel cuma günll icra edil.e~ekti~. 
Ayni kanunun 15 inci ~e 37 inci maddeleri mucibince Türkiyede icrayı Nn'at ııeli~ly~tıoıb haız 

d · b' 1 • • d' ·ı • odala dahil hnıya ve oda ıntiha atına 1-ulunan tabiplerin ve lf ta ıp ennın ve ııçı erın nı 
İftİralc eylemiye mecbur bulundukları ilin olunur. 



8 Sahife • 

Emniyet sandı~ı 
Jkraz Müzayede Mnl.··,ıııın cins e ııevi Borçlunun 
l\u. Lıedeli Li. \e ınüştrl". !atı ı•mı 

6222 70 Silivrikapıda Hancıkaragüz mahalle-
sinde Hisardibi Silivrikapı sokağın· 
da eski 2-2 ve yeni 2-4-6 numara
lı mağaza yüz seksen dokuz arşın 

arsada mebni olup iki dükkanı havi Fatma ve 
bir mağazanın tamami Atiye hanımlar 

6717 90 Erenköyünde İçerenköy mahallesin-
de Kozyatağı caddesinde eski 97, 
98,2,97,98,2 ve yeni 77 numaralı 
ahır ve mutfak eseri ebniyenin iki 
yüz yirmi yedi arsada mebni ve 
duvar taşlarından ve kaimen mev
cut olup seneden üç 1 bin iki yüz 
dokuz arşın bahçeyi havi eseri eb-
niyenin tauıami'e bahçenin tamamı Ali Riza B. 

·8105 SOO Kadıköyünde Osmanağa mahalle· 
sinde eski Söğütlüçcşme ve yazıcı
oğlu Yeni Çilek sokağında eski 23, 
120, 122 ve yeni 25, 42, 44 numaralı 
numaralı gar~j iki yüz seksen dört 
arfıo arsa üzerinde kağir bir hat-
tan ibaret kaiir garajın tamamı Cemil B. 

8998 105 Yenikapıda Katip Kasım mahalle· 
sinde Sandıkbumu Sokağında eski 
38 ve yeni 40 numaralı dükkan 
mahalli altmış sekiz arşın arsa 
lizerine mebni yıkılmış temelleri 
mevcut bir dükkan mahallinin 
tamamı Firdevs H· 

9963 78 Üsküdar lcadiye mahallesinde e~!ri 
Yazmacı Avadis ve yeni Salkrm 
sokağında eski 14 ve yeni 18 r.u
maralı mubterik hane an.ası sene.· 
den beş yüz doksan yedi arşından 
ibaret muhterik hane arsasını.ı 
tamamı A!eksandıra H. 

10029 130 Erenköyünde İçerenköy mahalle-
Hamam sokağında eski 16 ve yeni 
27 numaralı yüz on arşın al"'"...a 
üzerne mebni ahşap iki kattan 
ibaret dört oda bir sofa bir mutbağı 
havi bir bap hanenin tamamı Besim B. 

10241 48 Hasköyde Siitlüce mahaliesinde 
Demirci Obanes sokağnda eski 4,6 
ve yeni 41,43 numaralı gazino ve 
hane arsasının tamamı Marn. Serpuhi 

Dikraa ve H.ırant Efendiler 
tl458 118 Yenikapıda Çakırağa n.ıahalleııinde 

eski 40 ve yeni 62 numaralı dükki\n 
kırk altı arşın arsa üzerinde kargir 
bir kattan ibaret üstande aherin 
mali bir odayı ve bir kuyuyu havi 
bili hava bir dükkanın tamamı Hacı Şükrü B. 

2096 255 Eğrikapıda Hacıilyas makallesinde 
eski ve yeni Ebe sokağında harita 
1,2 mevkiinde eski 9,11 ve yeni 9, 
11 numaralı ahır yüz otuz sekiz 
arşın arsıı üzerinde mebni kargıt 

bir kattan ibaret sıvalan noksan bir 
bap ahırın tamamı. Osman Ef. 

12785 160 Bulgurluda Karaman çifliği cadde-
sinde yeni 22,24 numaralı hane yüz 
arşın arsa üzerine ı:ıebni ahşııp b=r 
kattan ibaret iki oba b!r sofa, bir 
mutfak ve dokuz dönüm üç evlek 
üç yüz arşın bahçeyi kayi bir bap 
hanenin tamamı. Ayşe Sıdıka H. 

14339 485 Ortaköyde Tatmerdiven ve Şeker-
cioğlo sokağında eski 25,27,18 ve 
yeni 25,27,14 numaralı mağaıa yüz 
elli arşın arsa üzerine mebni kagir 
bir kattan ibaret ve yedi yüz otuz 
beş arşııı arsayı havi bir bap ma-
ğazanın tamamı. Çe!ebon Namer Ef. 

14339 100 Anadolu Kavağında Mihrişah Meh
met efendi mahallesinde Çeşme 110-

kağında eski 8 ve yeni 2 numaralı 
hane yetmiş arşın arsa ilıerine meb
ni ahşap iki kattan ibaret dört oda 
bir BBndık odası, bir küçük sofa, 
bir küçük mutfak ve on arşın ar
sada bir mutfakv;ı seksen arşın 

14572 

bahçeyi havi bir bap hanenin 
tamamı Behiye H. 
Üsküdarda Altunizade elyem Me-
cid:ye mahallesinde Nışantaşı cad-
desinde eski 4, 4, 4 mükerrer ve 
yeni 12,12-1,12-1 numaralı köşkler
den büyük köşkün harem dairesi 
üçyüz otuz iki azşın ana üzerine 
mebni ahşap iki buçuk kattan iba
ret sekiz oda, bir sofa, bir taşlık 
ve bir hamam ve bir kuyu ve se
liınlık dairesi kezalik üç yilz otuz 
iki arşın arsa üztrine mebni ahşap 
iki buçuk kattan ibaret sekiz oda, 
bir sofa, bir taşlık, bir hamamı ve 
diğer köşk yüz on üç arşın arıa üze
rine mebni yarım kab kagir iki kab 
ahtap olmak ilıere iki buçuk kat
tan ibaret üç oda bir mutfağı ve 
elli bir bJn dokuz ytlz yetmiı bet Emine Ra
arıın pahçeyi havi iki bap kötkün diye ve Fat
tamamı. . ·oıa ÜmmO.saade H. 

Son aat' 

emlak müzayedesi 
1S2SZ 11S Anadoluhisannda Gökıu mahalle-

sinde eski göksu ve yeni kuyu ıokatmda eıkl 
7 mükerrer ve yeni 44 N. lı dokMD 
iki arşın arsa Uzerine mebni alb 
kagir üstü ahşap olmak üzere bir 
buçuk kattan ibaret üç oda, bir 
sandık oöası, iki sofa, bir mutfak 
beş yüz yetıİıit beş arşın bahçeyi Vasfiye H.la 
havi harap bir bap hanenin tammı Ahmet ağa 

15284 2110 Hasekide Nevbahar mahallesinde 
Hekimoğlu Alipafa sokağında eski 
ve yeni 6 N. lı sekiz arşın arsada 
mebni sıcaklık mahalini ve yedi yüz Emine Ha
arşın arsada soğukluk mahallini ha- cer, Mus
vldir ve dokuz yüz arşın bahçeyi tafa Nihat B. 
havi çift hamamın tamamı Sagire Fatma 

Saime ve Hatice Piraya H. !ar • 
1571() 9() Üsküclarda Yenimahallede Kara· 

manlı sokağında eski 27 ve yeni 
21 N. 1ı dükkan altmış dokuz ar-
şın üzerinde mebni kirgir bir 
kattan ibaret bir dükkanın tamamı Osman Ef. 

18536 3695 Kadıköyünde Osman ağa mahaUe
ııinde Kağıtçı başı elyevm Kazasker 
sokağında eski 4, 4 ve yeni li, 8 
numaralı beş yüz artın ana Uzerine 
mebni ahşap üç buçuk kattan iba
ret on alb oda dokuz salon ve iki 
bin yetmiş arşın bahçeyi havi bir 
bap hanenin tamamı 

Emin B. İfakat ve Feride H. !ar 
18127 270 fstinyede Kürkçü başı ve Çayır so-

kağında eski 13 mükerrer ve yeni 
19 numaralı elli iki artın arsa üze
rine mebni ahşap iki kattan ibaret 
dört oda ufak sofa bır mutfağı ha-
vi bir bap hanenin tamamı Makbule H. 

16866 405 Anadoluhisarında Göksu elyevm Ba-
ruthane sokağında eski 7 mükerrer 
ve yeni7-2-7-3 yüz on arşın arsa üze
rine mebni iki katı kagir yarım kalı 
ahşap olmak üzere maa cihannum'l 
iki buçuk kattan ibaret maa dük
kan bik bii!p hanenin tamamı 

17051 918() Üskildarda Hacıhesna Hatun ma
hallesinde Paşalimanı caddesinde 
eski 128, 131 ve yeni 49, 49-1 42 
numaralı d{ pulardan ikisi üç bin altı 
yüz doksan arşın arsa üı:erinde kagir 
birer katlı diğer üç yüz yirmi arşın 
arsa üzerinde ahşap depo diğerleri 
on altı arşın arsa üzerinde k.igir 
bir oda ve yedi yüz arşın bahçeyi 
ve üç bin iki yüz kırk arşından iba-
ret dağ mahallini havi maa arazı 
ahşap ve kağir depoların tamam: 

Osman 8. 

ismet Sadiye, Hatice hanımlarla İbrahim Halil B. 
17016 610 Y edikulede Mira hor lıyas bey ma-

hallesinde eski istasyoıı caddesinde 
ve bakkal filip ve yeni Fstasyon cad
desinde eski 57,57,57 mükerrer ve 
yeni 67-1 numaralı altmış a,şı:ı ar
sa üzerine mebni kiırgir iki kattan 
ibaret iki oda, bir kiler, bir sofa ve 
on iki arşın arsa üzerinde ahşap bir 
nıutfak ve altmış dört arşın bahçeyi 
havi bir bap hanenin bmamı. 

17081 20750 Beşil.taşta Yeni mahallede Posta 
ve Ihlamur sokağında eski 27, 10 
10 mükerrer 10, mükerrer 10, mü-
kcrrerlO, mükerrt'r10mükerrer12 ve 
yeni 13,15,17,19 numaralı konak bin 
beş yüz arşın arsa üzerine mebni 
kısın{ n üç ve kısmen iki kattan iba-
ret altmış üç oda, altı sofa, iki 
mutfağı ve müştemilatından bulu-
nan yüz elli arşın arsada mebni 
ve mezkur konağın ittisalinde beş 
oda, bir sofayı havi kagir selamlı~ 
kö,künü ve ayrıca iki yüz otuz ar-
şın arsada mebni kagir üç kattan 
ibaret yedi eda, iki sofa, bir mut-
fağı havi müştemilatı ve beş bin 
yüz dört artın bahçeyi havi bir bap 
konağın tamamı. 

17139 240 Erenköyünde Merdiven karyesinde 
Çeşme sokağında eski 37 ve yeni 
45 numaralı yüz arşLO arııa üzerine 
mebni ahşap iki kattan ibaret bir 
taşlık, dört oda, bir sofa, bir kü-
çük oda ayrıca yüz arşın arsada 
bir mutfak, bir ahır, bir dönüm üç 
evlek 200 arşın bahçeyı havi maa 
l?,Rhçe bir bap hanenin tamamı. 

17223 260 Uııküdarda Rum Mehmet paşa ma-
hallesinde Sıra kahveler sokağında 
eski 11 ve yeni 13 numaralı dükkan 
elli iki arşın arsa üzerine mebni ah-
şap bir kattan ibaret bir bap dük-

Sabiha H. 

Zekiye H. 

Musa 
Khım ef. 

kanın tamamı. Hilseyin Ef. Server H. 
17242 710 Bakırköyünde Cevizlik mahallesin-

• 

de Hamam sokağında umumi 337 
ve yeni 43 numaralı yüz dört arşın 
arsa üzerine mebni maa çatı ahşap 
üç buçuk hıtttan ibaret biri çatı o
dası olmak üzere dokuz oda iki so-
fa ve onalb artın üzerinde kagir 
bir katlı bir mutfak ve albyüz kırk 
bet arşın bahçeyi havi bir bap ha-

Güzide H. 

Tc rfııievdl 11 

kat'i karar ilanı 
17488 310 Kasımpaıacfa Camiikebir mahalle-

sinde yeni Çöpçüler sokağında eski 
28 ve yeni 16 numaralı dükkan o
tuz beş arşın arsa üzerine mebni 
fevkinde bir odayı havi bir bap 
dükkanın tamamı. Fatma Berkemal Hanımla 

Hüseyin Fehmi 8. 
17527 13S Divanyolu , Atikalipaş maha!lesind 

Y afçı hanı alt katında eşki 6 ve 
yeni 6 numaralı oda otuz altı arşın 
arsa üzerine mebni bilahava ve ka
pısı oda içinde ve odanın arkasında 
bir ardiyeden ibaret tam kagir bir 
bap odanın tamamı M. Şükrtı B. 

17559 215 Hasköyde Hacı Şaban mahaliesinde 
eski 3 ve yeni 7 numaralı hane yüz 
kırk beş arşın arsa üzerine mebni 
ahşap iki buçuk kattan ibaret altı 
oda, bir maltalı taşlık, bir ıofa, bir 
mutfak, bir kuyu yüzaltmış üç ar§ın 
bahçeyi havi harap bir bap hanenin 
tamamı Ahmet Ef. 

17603 4400 Pqa bahçeııinde Köyıçi elyeym is
kele caddelerinde eııki 1 ve yeni 
26-1 numaralı fınn altmıt iki arsa 
üzerine mebni kirğlr üç kattan iba
ret üıtünde sekiz oda koridor, bir 
mutfak vu yirmi d6rt arşın arsa 
üzerinde bir abdestane ve gusülha· 
ne ve yirmi arşın bahçeyi bayi maa 
oda ve bahçe bir bap fırının ta-
mamı Mehmet Cevdet B. 

17630 190 Üaküdarda Solaksinan mahallesinde 
T opaneli oğlu sokağında eski 37 ve 
yeni 35 No. lı hane 9() arşın arsa 
üzerine mebni ahşap üç kattan iba
ret altı oda, bir mutfak, bir kuyu 
ve kırk üç arım bahçeyi havi maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

17773 360 Beylerbeyinde Küplücede eıki 10 
mükerrer ve yeni 24 No. lı hane 
yüz arşın arsa üzerine mebni ahşap 
iki buçuk kattan ibaret dört oda, 
bir sofa, bir mutfak ve iki yib: sekiz 
arşın bahçeyi havi maa bahçe bir 

, bap hanenin tamamı. Adil beyle Melek H. · 

Yukarıda cim ve nev'ile mevki ve müştemilati yazılı, emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 16 
teşinievel 929 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on bu
çuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beşte 
kat'i .kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur günde saat on beşe kadar Sandık idaresine 
müraeat eylemeleri ve on beşten sonra vuku bulacak müra

caatların kabul edilemiyeceği ve mezkur eınlike evvelce talip 
olanlann kat'i karar esnasında hazır bulunmadıklan ve başka 
ta!ip zuhur eylediği takdirde evuelki talipler müzayededen 
çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

Kız ve Erkek Aıneli Hoyet Ticaret ve 
Lisan ihüıu mektepleri 

Talebe kaydına devam ediyor. 
birinci T qrin Pazarteııi günü derslere başlaneaktır. 

• 

Kız Hayat mektebi: Fatih, Saraçanebaşı 
Münür paşa konağı T. fs. 2731 

Erkek Hayat mektebi: Cağalo~lu T. Is. 3630 

Elbise yaptırılacaktır 
Gümrükler umum 

müdürlüğünden: 
1 - Muhafaza menrurlarlle taife ve sandalcı ve zabitanı 

bahriye için yaptırılacak elbiııe kaput kapalı zarf usulile mü-
nakasaya konulmuttur. , 

2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrük· 
!er Levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Gümrük Levazım 
memur!uğundan alınacaktır. 

3 - Münakasa lstanbulda Gümrük başmüdürlüğü binasında 
Gümrük umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
4 - Münakasa günü 22 teşrinievel 929 tarihine müsadif 

salı günü saat 14 tedlr. 
5 - Tekllfnameler kanundaki ahkam dairesinde imli edile

cek ve kapalı zarflar mezkur gün ve saatten evet İstanbulda 
komisyon riyasetine verilecektir. · 

6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında 
mukayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir. 

7 Her talip bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
3707 liralık hükumetçe muteber milli banka teminat mektubu 
vermeğe ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan evet ls
tanbul başmüdürlüğü veznesine nakit olarak para itasına mec
burdur. 

8 - Teminatı muvakkate mektup nümuneleri şartnamelerle 
birlikte talep olunmalıdır. 

9 - Bedeli ihalenin Sülüsü miktannda avaııa verilecektir. 
10 - Muayyen saatin hululünde mutat zabıt varakasının tan· 

ziminden sonra hiç bir teklif kabul olunmaz. 
11 - Kumaş ve şekil nümuneleri lstanbulda Gümrükler 

umum müdürlüğü anbar memurluR"undadır. 
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Mes'ul müdüı Selim RağıP 


