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Nüshas:.; her verde :J kurut 

Pek yakında memlekeümizde şimdiye kadar~ gö;rülmemif 
bir ·şekilde, yelli yazılar, ·yeni tefrikalar ve baştan 
başa renkli resimlerle her gün 12, 16~ 24, 32 

sahife olarak çıkmıya başlıyor .... 
Siiı~atle lıaiietrııeli ... 

Ekmek fiahnı ucuzlat"" 
mak için yapılması 
lizım eelen işler ••• 

Degu mencılenn gümrük 
resmi artacak diye tarifenin 
lalbikından evel pahalı buğ
day a!dık!anm, fakat buğda
yın ucuzlaması . karşısında za
rar c-tmemek için bir hileye 
!aptık!arını yazmıştık. 

Filvaki değirmenciler piyasa
dan şimdi ucuz aldıkları buğ
dayı eskileri ile karıştırarak 
Öğütmekte ve iki fiabn vasa
tisini almakta, narh un fi;üi 
tsasına göre taylı! edilmekte 
0!duğ-qndan ekmeğin pahalı 
latılmasına sebep olmaktadır
lar. 

ği zaman tartılan vagon 
muhteviyatı yekunundan 150 
okka tarhedilmektedir. Bu 

miktar buğdaydan çıkacak 
toprak ve saire zararı imiş. 

Fakat bu zarar esasen borsa 
tarafından· tesbit ve yekündan 

tarhediliyor. Binaenaleyh bir 
vagon buğdayda~ ... y?ica 

toprak v.e !'!!~'ie ziyana kaydi 
iie 150 okka tarhetmek doğru 
değildir. 

Bunun da buğday fiatlari 
üzerinde tesiri vardır.» 

l\1 iizaJ( ere 
Türk - İngiliz 
misakı burada 
müzakere edil

miyor 
Deyli Telgraf gazeteai, T8r

kiye ile fngiltere arasmda bir 
mubadenet misakı aitti için 
lstanbulda müzakerata başlan
dığını Santral Niyaz ajanıma 
atfen bildirmektedir. Şehri-
mizdeki salahiyettar zevatın 
bu buauata mal'w.P yokq,t. 

Ba mtmkerenfn Adltarada 
cereyan ettiği zannediliyor. 
Esasen Ankarada Tnrk1ye -
İngiltere ticaret muahcdeainin 
müzakeresine de devaa edil
mektedir. 

Bir hadise 
Rtina şehremini 
Venizelosu is -
!ikbal etmemiş, 

1 
Atina, 13 - M. \/cnizel• _ 

sun /\v~µi"~an Atinaya av
aetinde yapılan tantanalı is
tikbalde Atina şehremininin 
bulunmaması bir hadise ol
muştur. Şehremini bilahare 
M. Veniıelosu ikametkihında 
ziyaret etmek istemiştir, fa
kat kabul edilmemiftir. Malüm 

olduju üzere atina ıehr 
emini muhalif parti erkinın
dandır. 

J\1tıııtazaın mezarlık 

Hem bu ihtiyacın temi
nine, hem şehitliQin ima

rına çalışılacak. 

Edirneka.p~ ~eiıtlliğine bir nazar 
Haber alchi-ıınıza göre, Şe- Cemiyet, bu geniş sahayı 

hit!fKİeri imar cemiyeti çok imar ve tarhetUrmek için icap 
mühim bir teşebbüste bulun- eden parayı aarfedecek vazi-
mak üzeredir. Teşebbüs şudur: yette değildir. Yalnız tehitle-
. Edirnekapıdaki ıehitlik, rin metfun bulunduğu 20 
lstanbul tarafının en munta- d- Ü .. · • b. f 'd 

1 ~ d on mu ımar ıse ır aı e zan mezar ıgı ır. . . . . 
Cemiyet, buraya bir abide temm etmıyecektir. ~ınaen-

yaptınnıı, içersinde yollar aleyh tehitliği başka bır tarz-
açbrmış, şehit mezarlarını tan- da imar etmek icap etmek-
Wn ettirmişti~. . tedir. Cemiyet bunun için 

Fakat ıebıtlık « 70 ~ ~ö- ıebitlerin metfun bulunduğu 
nümlilk bir sahayı ıhtiva _ .. . 
etmekte, bu sahanın İ!le 20 donum arazıden maada has-
ancak 20 dönümünde şehitler tanelerde vefat eden asker-
metfeni bulunmaktadır. lerin defnedilmesi için daha 

Kaza ... 
Dun gece bir 
tramvay eve 

çarptı, dükkana 
girdi,,, 

DOn gece, ArnavutHyBnde 
bir tramvay kllUsı olmUf, yol
dan çıkan 221 numaralı tram
vay arabası bir eve çarplDJI 
ve altındaki dnkJwwı içine 

ginaitfu. 
Kaza aece uat 24 te vuku 

Jnilmllflur. Bebektea EmiOOllü
ne hareket eden ve 1271 nu· 
maralı vatm•n mebm<d'n 
idaresinde buluban arı 1: a, 
seferden kazanmak işin ~ür
atle tahrik edilmiştir. Gece 
esasen yollar ten .. a 9lduğu 
için vatmp biç bir tehlıkeye 
iodmal vermeden yoluna de· 
vam ederken Mumhane sok · 
ğının başındaki kavisten tram
vay birdenbire çıkmıf ve kö· 
şedeki 1 numaralı eve olanca 
siddeti ile çarpmıştır. 

Gecenin tam yarısında vuku 
bulan bu kaza yalnız evi şid-
detli bir surette sarsmakla 
kalmamış, tramvay evin albD
daki dükkin kepenklerini 
göçerterek dükkana da gir· 

miş ve ancak bundan sonra 
tevkif edilebilmiştir. 

Sademenin ve aarsınbalD 
şiddetile ev halkı o kadar Değirmencilerin zarar etme

"1eaini temin etmek maksadı
la halkın zarara mahkum ol
~ası elbette doğru değildir. 

Görülüyor ki ekmeği ucuz 
yiyemememizin sebepleri ara
sına bir de 150 okka tarhı mes
elesi karışmıfbr. Hem bu iş 

halledilmeli, hem de bükiımet 

ekmek narhının buğday esası 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!m!!!!!!!!!!l!!!!m!m!l!!!ll!l!!i!!ıll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IB!!!!!!l!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!B! 20 dönüm arazi tefriki-
korkmuşlardır ki gecelik hali 
ile yataklanndan çıkarak kor
ku, telaş ve heyecan ile sokAğa 
fırlamışlardır. tğirmencilerin bu hilesine :::ni olmak için ne yapılmak 

un geldiğini zahire borsa
tl'kanıodan bir zata sorduk 
~Umaileyh bize şunları söy
tmiıtir: 

tll ('( :- Değirmenciler piyasayı 
erınde tutmaktadırlar. 

ti ~Ugün bir çok buğday ta
' rı var, fakak buna mukabil 
ncak 'k· .. b on ı ı un tacırı mevcut 

l u tacirler de daima birbir
trj · 

nı tutmaktadırlar. 

Eknıek işini halletmek için 
)eg~ 
lln ~e ~are, ekmek narhının 
IİdiJ"~ı:erındcn tayin edilme-

&n~u Yapılmadıkça hilelerin 
Ube geçmek mümkün olmaz. 

a Sonra buğday meselesinde 
•rıp b. .. 

L ır adet var. Oteden 
Qtti . l 
.... _ carı o an bu adet çok 
-cnasıı a· . 

ır vagon buğday geldi-

üzerinden tayinine müsaade 
edilmelidir. 

!!!lllllll•lllmllllllllllllll!Hmlll llll!BllH111~ 

1 ! Gazetecilikte ! 
ı' Çalışmak isfi· ı~ ı 
ı yenlere,,, 

ı Son saat iki hafta son- ı 
radan itibaren her gün 12, 
16, 24 ve 32 sahife olarak 
intişara başlıyacağı için § 

kadrosunu tevsie lüzum gör- ~ 
il!! 

müştür. Şimdiki halde bir i 
1 musahhih ile bir Almanca 

'I"'" ve bir de İngilizce müterci
me ihtiyaç vardır. İngilizce 
ile Almaeayı aynı zamanda 
bilenler tercih edilecek
lerdir. Arzu edenler her gün 
öğleden sonra saat (S) te 
mlldOriyetimiM mliracaat 
edebilirler. 

~· 

PIJ!•fNMl.dkl tendlMlor, 
ltırla Y•ılıyorl-

bakın 1 ne f~hk-

ni, şehitlik hududu dahi
linde kalan mütebaki 30 dö
nüm araziyi de şehir halkının 
cenazelerine tahsis etmeyi dü
şünmektedir. Bu takdirde şe
hitlikte halka tahsis edilecek 
sahada asri lahitler vücuda 
getirilecek, her tarhta ( 2, 3, 
4, 5, 9) kişilik aile mezarları 

Mamafi kaza nadir bir 
hüsnü lesadüf neticesinde nü-

. imadan fuıça zayiatı mucıp 0 

savuşturulabilmittir. 

Kaza hakkmdald tahkikata 
devam edilmektedir· 

da bulunaca1'Ur. Bu mezarları Kandı.ili iskefe
kiralıyan ve ya satın alan her-

kes bir mukavele imzalıyacak, sindeki arıza 
defni emvattan muayyen bir dilli 
müddet sonra cemiyetin ka- Şirketi Hayriyenin Kan 
bul ettiği model veçhile taş iskelesindeki duba lntepe va-

d · ile dün bo-yaptırmayı teahhüt edecektir. puronun sa emesı . 
30 dönüm bu suretle ken- zulmuş, bu yüzden Kandıllf 

diliğinden mar edilmiş olacak olculan Vaniköy iskelesine 
şehitlere muııassas 40 dönü- ~ıkarılmıya ve Kandillililer de 
mü de cemiyet imar edecek- ayni yerden vapura binmege 
tir. batlamıtlardı. Haber aldığımı-

Bu düşüocenfn kuvveden za S"Öre dubadaki anza bupa 
file isali için cemiyet pek edlJ 
yakında Emanet, Evkaf ve öj'Jeye kadar tamir 

biikUmet neacUnde bir t~ ~Iİiİ-i-İ•i<Wj~·~~~-~~~ 
btia yapacaktar. 



ERLE 
Misafir amiral 

Gazi Hz.nin nezdinde 
90 dokika ka?dı 

f.amiral Filt Ankarada par
l™Jlak merasimi askeriye ile 
ist.k bal edilmiştir. Amiral Ga
zi Hz. nezdinde 90 dakika 
kalmış ve muhtelif mesai! hak
kında görüşülmüştür. Bilahare 
Amiral Batvekil ve Hariciye 
ve müdafaai Milliye vekillerini 
ziyaret etmiştir. Amirala Mü
dafaai Milliye vekili tarafın
dan bir ziyafet verilmiştir. 
Dün gece de Hariciye vekili 
Amiral şerefine büyük bir zi
yaf t vermiştir. 

Ol{ranyada M. V enizelos, muhalifle
Bazı hadisa. fol- ri kandırmağa çalışıyor 

du VC fevkif af Atitııa, 14 - Muhalif parti ayan ve meb'usları, esbak altı 
icra edildi nazırı kurşuns' dizdiren ihtilal zamanındaki Başvekil Jenral 

Gonatae ile başka bir nazırın kablneda bulunmalarından do
layı ayan ve meb'usan meclisleri müzakeratına bir müddetten 
beri iştirak etmemektedirler. 

r :laarif vekili Cemal Hcsnü 
[' lJ bey dün Darülfünun di-
va• t şerefine Serkildoryanda 
1: ir öğle ziyafeti vermiştir. 

~ürk tabası iken Muhtelit 
_j Mubadele komisyonu Yu-

n ın Müşavirliğine t yin edilen 
f pataris Ff. istifa etmek mec
'ıuriyetinde kalmıytır. 

Bükreş, 13 - Okrayna mil
liyetperverleri, köylünün Sov

-yetlere ı ar.ıı bazı memnuni
yetsizliğinden istifade ederek 
sabık Okrayna Reisicumhuru 
Petleoranın resmını havi 
binlerce beyannameler neşr· 

ve tevzi etmişlerdir. Araların

da iki akademi azası, sabık 
bir nazır , bir muellif, bir he
yetşinas, bir Piskopos bulunan 
bir çok münevver zevat tf'v
klf edildiği gibi bin kadar 
köylü de tevkif edilmiştir. 

Yunan eshamı 

't!~]ursada bulunan B. E. H ı 
W]Rci ,i Fevzi paşa Hz. Bur-

hakkında bir 
karar 

s- an Ankaraya müfarekat 
buyurmuşlardır. 
l'ffiekıileller 930 senesi büt
~]çesini hazırlamıya başla
mışlardır. 

(f.'i1meli Dişçilerin imtihanları 
[~meselesinden çıkan istifa 
işi garip bir şekle girmiştir. 
Mektep müdürü imtihana me
mur edilen muallimler geç 
geldiler dıye zabıt varakası 
tutturmuş muallimler de bunu 
izzeti nefis meselesi yaparak 
i tifa etmişlerdir. 
r -iı]olis Mü. Şerif bey dün 
L !'!]Ankaraya gitmiştir. mu
r -ıileyhin ordu emrine alın

ı ıasından sarfı nazar edildiği 
'iyleniyor. 
-;-tina ~efirimiz Enis bey 

~- ~Ankaraya gitmiştir. 

--
1
aks"m mcydnnı hakkında 
pro•esör Y ansen tarafın

dan yapılan proje Emanetçe 
bcğeni;memiştir. 

r-i"-uhtelit mübadele komis-
~yonunun dünkü içtimaı 

Lugünc kalmıştır. 

~dliyc vc!.!H Malımu~ E~~t 
l~Bey tarafından l>t>S1ın 
Belvüde Adliye erkiiııı şerefi

ne bir çay ziyafeti verilecektir. 

~ !eşhur İtalyan milliyetper-
verlerinden Garibaldinin 

oğlu şehrimize gelmiştir. 

~ I tinada toplanmış olan Sulh 
kongresi reisi M. Lafon-

tain bir Balkan ittihadının 
1 abil olduğunu beyan etmiştir. 
Bu akşam vali vekili vi!ayet 
konagında murııhh slar şere
fine bir Suvare verecektir. 
fi1 lstanbul etibba odalar re
ırJ ,; 1 ğ"ne Hilalialımer reisi 
Ali pa!Ja namzet ~österik· 
eekl r. 
rnlalyada yakalanan mürteci 
~y akup hoca 7 sene hapse 
mahküm olmuştur. 

lf!;j!mniyeti umumiye mfidi:
~~rünün tebdili hakkım: ... ı 
haberlerin asılsız olduğu bil
diriliyor. 

Atına, 13 - İktisadı milli 
nez~reti, Yunan ııconim şirket
lerine ait olup Anadolu hczi
mett e~rasında her hangi bir 
suretle Türk hükümetinin ve 
ya Türk eşhasın eline düşen 
hisse senetleri, esham ve tah
vilatın iptaline dair bir karar 
name neşreylemiştir. 
• • 

Izmirde kömfir 
bollaşacak 

İzmir, 14 (A.A.) - Orman 
idaresi bu sene alınan teda
bir neticesinde şehrin kömür
süz kalmıyacağını ve ihtikara 
meydan bırakılmıy~clğını be
yan etmektedir. 
~ 

lngiliz amiralı 
_yarın sabah 

geliyor 
. Ankara, 15 (Telefon) -
lngillz amiralı Sir Fredrik 
Feld cenapları bu ak~am eks
presle lstanbula hareket ede
cektir. 

* Amiral cen:!cnları yarın sa
bah 9 da Haydarbafaya ınu
vasalat edecektir. 

İzmirde dank 
kalmadı 

İzmir, 14 (A.A.) - Salgın 
bir şekil almak üzere iken, · 
alınan eidid tedbirler sayesinde 

1 
da ,k hastalığı sirayet sahasını 
genişletmemiş ve bu günlerde 
hastalık tamamen zail olmuş
tur. 

Veliahdın golf 
maçı! 

Londra, 14 (A.A.) - İngil
tere Veliahtı Aırerikadaıı ay-

fi'?ilazanç vergisinin tadili hak
~kında bir layiha hazırlan-· 
maktadır. 

' rıca gelmiş olan golf şampi
yc n'a rile bir kaç gündenberi 
mühim bir maç oynamaktadır. 
Bunun netic si top merakliları 
tarafından büyük bir merak 
ile beklenmektedir. 

Fırtına bitti Oley Ton Fa isminde bir 
~çlnli diplomat iki mcmle- İki gündür devam eden poyraz 
ket arasında dostluk temini fırtınası bugün sükünet kesbet-
esaslarını araştırmak 

fehrimize gelmiştir. 
üzere miş, Boğazda Karadenize çık-

Bugfinkfi hava 
Kandilli ı·asaluııesillllcıı 

alınıııışlır : 
Dıin azamı hararet « 16» 

derece, bu scıbalı « 14>> dere
cedir. Bıı gece rıizgar poy
raz, hdua kapalı, fak at yağ
ınıırsıızdur. Rıı gece ya/jan 
yagmur «45» milimetredir. 

, mak üzere bekliyen vapurlar 
haraket etmişlerdir. Liman ri
yasetine Karadenizde kaza 
vukuuna dair hiç malümat 
gelmemiştir. Karadrnizde lehül
hamt müessif bir kaza vuku 
bulmadığı anlaşılmaktadır. 

Doktorlann içtimaı 
Doktorlar bugün saat 5,5ta 

Türk ocağında fevkalade bir 
içtima aktederek Etibba odası 
intihabatı hakkında görüşe
ceklerdir. 

Son zamanda bu iki nazırın kabineden çıkarılması auretile 
muhalif fırkaıı.ın da tesrii meclisler müzakeratına iştirakinin 
te ıini M. Venizelosça tasavvur edilmekte olduğu mükerreren 
rivayet edilmiş ise de mumaileyhin Atinaya avdetinden sonra 
bu rivayet tekzip edilmektedir. 

Bununla beraber M. Venizelos, muhalif partinin teşrii mec
lisler rr. z keratına iştirakini temin için bir çok mesai sarfet
mektedir. Muhalif parti liderini bugün bu hususta mülakata 
davet etmiştir. 

Muhalif parti lldeı inin, mezkür iki nazırın kabineden infisali 
lüzumu kakkındaki noktai nazarında ısrar etmekte olduğunu 
bild"receği temin edilmektedir. 

=- ~ T-=-----·'- ---
~---..--, 

Bir sanclalcı ve bir l(~lp
tan dürı b(lğulclular 

Dün denizde iki kaza olmuş, iki adam boğulmuştur. 
Kazalardan birisi Haliçte vuku bulmuştur. Beşiktaşta oturan 

Saliha hanım dün öğle üzeri Balat iskelesinden Kasımpaşada 
demirli bulunan Ertuğrul yatına gitmek üzere 108 numaralı İl
yasın sandalına binmiştir. 

Sandal Fener açıklarından geçerken havanın muhalefetinden 
devrilmiş, sandalcı ve müşteri denize düşmllşlerdir. Saliha ha
nımın feryadını o sırada civardan geçen llallç şirketinin 16 
numaralı vapurunda bulunanlar işitmişler, keyfiyetten kaptanı 
haberdar ederek boğu:mak üzere olan Saliha hanımı kurtar-
mışlardır. Sandalcı İlyas boğulmuştur. . 

İkinci kaza Büyük Ada ile Haydarpaşa arasınd.i olmuştur. 
Haydarpaşaya gelmek üzere Büyük Adadan hareket eden Ha
san kaptanın idaresindeki 320 numaralı mavna Kadıköye yan'lşır
ken kayalar üzerine duğru yol almış, bu sırada mavnanın ön tara
fında bulunan taife İbrahim bunu görmüş, kıç tarafta bulunan 
·kaptan Hasana seslenmiştir. Taife İbrahim cevap alamayınca 
kıç tarafa koşmuş, dümenin başında buhllıması lazım gelen 
Hasan kaptanın yerinde yeller estiğini g&müştür. 

Bunun üzerine taife dümene koşmuş, m•vııayı kayalara çarp
maktan kurtarmıştır. Hasan kaptanın yolda yelkenleri sağdan 
sola çevirirken denize düşerek boğulduğu anlaşılmıştır. 

Tramvaycılara 1 100 lira çalan 
dayak hnmşehri 

Dün gece, Y ecHk~eden ge
len bir tramvay içinde ön sa
hanlıkta durmak yüzünden 
müşteri Haçik ile vatman 
Mehmet kavga etmişler, Ha
çik vatmanı ve kavgaya mü
dahale eden müfettiş muavini 
Cemil beyi dövmiış ve yara
lamıştır. 

Kız kardeşi eitti diye 
tenturdiyot içmiş 
Beyoğlunda Venedik soka

ğında Kanarya npatman.nda 
oturan 18 yaşında Bogos is
minde birisi kız kardeşi No
riçenin evden kaçmasından 

müteessiren dün tentürdiyot 
içmiş , hastaneye kaldırılmıştır. 

Sarhoşun yaptıgı ve 
baş,na eelen .• 

Sütlücede Kırk merdiven 
sokağında 21 numaralı evde 
oturan Necati dün gece sar
hoş olduğu halde Kırkağaç 
caddesinde Artine ait kahve
nin camlarını kırmış, bu sıra
da sağ eli tehlikeli •urette 
yaralanmıştır. 

• 
• 
lneiliz lirl!sı ı 

kuruş düttü 
lngiliz lirası dün akşam 

(1024,5) kul'Ufta kapanmı~tı. 

Bu sabah gene ( 1024,5 ) kı.
rufta açılmış, fakat saat 
(10,30) a doğru ( 1023,5) ku
raşa dtışmtlftlir. 

Kadıköyünde helvacı Hak
r kı efendinin dükkanında mı

safir olara!ı: bulunan hemşeh
ri Mehmet, Hakkı efeı:tdinin 
100 liraşını çalarak kaçmıştır. 

Otomobil kazası 
Aynalıçcşmede Kelebek so

kağında 8 numaralı evde 
oturan kunduracı Dimltri 
dün İstiklal caddesinde İsviçre 
grupu direktoruııun 22 nu
maralı hususi otomobili altın
da kalrııış yaralanmıştır, şoför 
Lui yakalanmıştır. 

Bir hırsızlık 
Ar· kapıda sahilde de

mirli b 'unan Şahini Bahri 
kayığı ~ dün on bir teneke 
gaz ve iki yorgan bulunmuş
tur. Bunların bir dükkandan 
çalındığı ihbar edilmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Murahhaılnr ıerefi .. 
ne balo 

Bu akşam vilayet konağın
da, dün şehrimize gelen Ati
na sulh kongresi murahhaslan 
şerefine bir balo verilecektir. 

Moarif vekilinin 
teftişleri 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
bey bugün Robert kolej ile 
Sanayi mektebini ziyaret ede
celı tir. 

t"Ülfünunda dersler 
Dün açılan Darillfünunda 

ancak bugün tedrisata başla

nacaktır. 

IIeyelan 
İzmirde tekrar 
bt1şlt1dığ1ndan 
set yapılıyor 
lzmlr, 14 (A.A.) - Üç ay 

eve! Mersinlide hissedilen he
yelan son günlerde tevakkuf 
etmişti. Mezkür arazi tekrar 
heyelana başladığından bun
dan tevellüt edecek teh
likenin önüne geçmek üzere 
yapılmakta olan istinat duvar
ları su işletme idaresinin ne
zareti altında bulundurulmak
tadır. 

Kız kaçıranlar 
mahkum 

İzmir, 14 - Foçada Cemal 
efendi kerimesi Hikmet hanı
mı cebren kaçırarak kızlığını 
bozmaktan maznun Muammer
le kendisine yardım eden 
Rüstem oğlu Halil, Mehmet 
çavuş oğlu Hasan, Osman ça
vuş oğlu Süleyman ve Sami
nin ağır cezadaki muhakeme
leri hitama ermiştir. Tefhim 
olunan karardan Muammerin 
5 sene 10 gün, Halilin 5 sene 
12 gün, Hasan, Süleyman ve 
Saminin 6 şar ay hapse mah
küm edildikleri anlaşılmıştır. 

I-Iava devi 
Dünyanın en 

bfiyfik balonu
n un tecrübesi 

Londra, 14 (A.A.) - Dün
yanın en büyük havai gemisi 
olan R-101 işaretli İngiliz 
kabili sevk balonu uçuş tec
rübeleri yarın Londra şehri 
üzerinde yapılacaktır. 

Gemiyi yakından görebil
mek için dünkü pazar günü 
Cadington tayyare kararga
hına 700 bin s~yirel gitmiştir. 
Bunlar 400 bin otomobil ve 
otobüs tarafından naklolun
muştur. 

Uşak tütünleri 
İzmir, 14 ( A, A.) - Uşak 

tütünlerine büyük hir rağbet 

gösterilmektedir. ·100 ve 130 
dan muamele gören mahsulün 
daha yökselcceği kanaati kuv· 
vetlidir. 

İzmi.ı:de y3ğmur 
İzmir, 14 (A.A) -- Bir kaç 

günden beri yağan yağmurla
rın yeni mahsul için nafi ol
dugu ve ziyana maruz mab ul 
kalmadığı tahmin o 'unu yor. 

Tıp fakültes· ıdeki 
kürs' ler 

Darülfünün Div nı bugün 
tıp fakültesinin derslerini tet
kik ve kürsülerini tefrik ede
cektir. 

Muallim 
muavinlerinin 
imfiht1nları . 

Bundan bir müddet eve) 
erkek muallim mektebinde 
açılan muallim muavini kursu
nun imtihanları neticelenmiş
tir. Kursa 388 kişi girmiş ve 
imtihan neticesinde 140 kişi 
kazaıı.mışlır. 

Bir cinayet 
Bu :ııabah saat onda, mez

baha pay mahallinde bir ci
nayet olmUf, kör izzet iamln
de birisi henüz hüviyeti meç
hul bir tahıs tarafından bıçak
la vurularak öldürülmüftilr. 

"r A Af 
ı 'e a a. 

Ayda 8 içtima 
ve bunun için 
:ıoo lira ficret! 

Cemiyeti belediye tetkiki 
hesap encümeni, Mezbaha 
meclisi idare azasının her iç· 
tima için 25 lira almasını şid
detle tenkit ve dünyanın hiç 
bir yerinde bir içtima için bu 
kadar para alınmadığını kay
detti. Mezbaha meclisi idare 
azası buna cevap hazırlıyorlar· 

mıf; fazla para almamak için a"J 
da 8 dfadan fazla içtima aktet• 
mediklerini bu cevaplarında 
bilhassa kaydedeceklermiş. 

Doğrusu, çok güzel bir 
cevap hazırlandığı anlaşılıyor. 
Ayda 8 içtima ve bunun mu• 
kabilinde 200 lira ücreti 

Az para, değil mi? Ve hiç 
şüphe etmeyiniz, mezbaha 

•meclisi idaresi bu içtimalann• 
da halkın menfaati ve mesela 
eti ucuzlatabilmek gibi işlerle 
meşgul olmaktadır 1 

li~fgar1da 
Kabil önünde 
muharebeler 
devam ediyor 
Simla, 14 (A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: Duranl ka
bilesi, Habibullahın taraftar
larından Kandıhar yakinin
deki Mohman - Robat mevziini 
zaptetmiştlr. 

İtimada şayan bir menba
dan alınan haberlere göre 
Nadir hanın biraderi Şalvali 
6 teşrinievelde Kabile girmiş
se de şehri henüz tamamen 
işgal etmiş değildir. 

Zira henüz şehrin kalesinde 
muharebeler devam etmekte
dir. Telsiz telgrnf istasyonu 
hala süküt etmekte berdevam
dır. 

Moskova, 14 (A. A.) - Te
remezden bildiriliyor : Nadir 
han kıtaatı Kabil kalesini iş
gal etm ştir. 

Kabilde intizam ve asayiş 
tedrici surette iade eôiımiş
tir. Nadir hanın Kabile gir
dikten sonra yeni bir emir 
intihap etmek üzere bir 
Efgan ittihadı meclisini içti
ır aa davl!t edeceğine dair bir 
takım şayialar deveran etmek
tedir. 

leppelin bal-
kanlara geliyor 

Friedrischaffen, 15 (A.A.)
Graf Zeppelin balonu Balkanlar 

' ti!-"rinde bir seyahat yapmak 
Uzere buglln havalanmıştır. 

Ka ısını öld rdü 
İzmirde Tepeci1 te Kağıthane 

caddesinde kahveci Yozgatlı 
Arif oğlu Hüseyin, mutallakası 
Naciye hanımı bir bıçakta 
derhal öldürmüştü~. 

\'et at 
Zümre zade Şakir ve şüre

kası Türk mevadı harbiye 
fabrikası fen müdürü mösyö 
Gonça Budevski dün vefat 
etmiştir. Bugün Bulgar ekzark 
kiliseıinde saat 15 te cenaze 
merasimi icra olunacak ve 
F eriköyde Bulgar kabristanına 
defnedilecektir. Kederdide 
aile efradına beyanı taziyet 
olunur. 

Bu9uı1kfi borsa 
iş buıık11s111daıı alııımıştır: 

İııgili:: 1024.5, Frank 
12.0!J.3, Liret 9.07, İs
viçre 2.45.75, Dolar 47 .55. 
Dahili 98, Al/111 894.00. 
Anadolu 22.5, Rıııııeli 
t!.50, Tramvay 70.0, Dıiyıın 
'102.50, 
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Son Saat 

YİNC.~A Ayıpl 
Her dişi kuşun Memnu olduğu 

halde! 
Dün gene ırnnn aplan atlıyan bi

t'İ i az daha eziliyordu. Bu atlamak 
memnudur. Hatt~ l>ildiğime göre 

polis ve ryrüı:ırf<'r meınurlan akıl
larına geldikçe bir de kontrol } a

parlar. Acaba memnu ılun hu atla
mak hakkNınin ı;ık ı;ık kontrol ) a

pılarek \nfınc gc .. ilcm ... z mi? 

eti yenmez, der- Ç ] 
/er, bunu bilmeli ar a mülAl(ata doğru 

Topk pıJa mukim mt:zlıaha 

m mll'"l.ır ndan 

D.üoı 

• 
Ne belediye, yarabbi! 

İ t nbul lı r l clı} ._niıı ida'"r'lİ 

altın<l.'l b lıı lU) ur, ı. kat, hıç b r 
ı.:ınttı• il ı k 

~u lı,; ı ez d n \I ı t..:rir~ \.11 h 

~ kl!lıl " Z SO) j ) IJl 'a jl 

.\h l('t ş ık 

• Eski hamam, eski tas 
r\a ııı '' k ılNıııin H·rdıgi 1:mir ü 

t rine ru umnt id ır<' i. nlıtım iıl.c

riııJ ki t ('.:ar e \ a mı kaldınp de

poln.rıı nakled C'l k, rıhtım üzerindeki 

kargaşalık gid1.:rilecek ti. Hal hu ki 1.:ski 

hamam, cııki tac;. 
Rıhtım, gcnı; eski:iİ gibi eşya ile 

f.lolu. flu emir \'C bu hal ne? 
Bir komisyoncu 

• Ne temizlık, yarabbi! 
Bazı Mıııınvlar tarafından halka 

satılmak üzere teşhir edilen meyvo

lar, sözüm ona temizlenmek için 

pohlanıp ııdeıle rütubetlcndirildikten 

sonra üıılüklc ııliııiyor. Dünyanın 

hiç bir tarafında bu şekil nıeyva 

temizlemek usulü görülmemiştir. 

Bilha sa t'lmnlarda tatbik edill'ıı bu 
çirkin hale, Emanetin n:ı.ır:an dıkka

tiııi Cl'ibed ·rim. 
Ahmet Muhtnr 

lf-

Muhabsre 
Karnguınrükte Banılıruulı F.ıtıııa 

hanıma. :-ııki) etnamt'ııİz, ı;allhiyettnr 

m.ıkunıa tevdi t:d"lnıi~tir. Yakında 

nctic~) i iJ ren· r ı 117~ 

Evelki akşam Harbiye-Fatih 
tramvaylarının birinde çirkin 
bir badise olmuş ve gayet 
şık, centilmen kılıklı bir adam 
fena halde bozularak ineceği 
mevkie gelmeden tramvaydan 
dar kaçmıştır. 

Tramvayın ön kanapelerin
den birinde oturan bu şık 
genç Beyazıttan binen genç 
ve gayet güzel bir hanımı gö
rünce onu yalnız zannederek 
dikkatle siizmüş ve sonra gü
liımsiyerek elile yanındaki boş 
yere gelip olurm~s m İş<'. et 
etmi tir. Fakat bu hali arka 
tar tan aynen gö. <.n bir er· 
k d rh l şık gencin )anına 
so u uş ve: 

- Ta ı -nadığın bir kadınn 
ne diye gülüyor ve ne hal la 
onu yanına çağırıyorsun, 

be adam! Diye bağırmıştır. 
Bunun üzerine şık genç fena 
halde bozulmuş, pancar bibi 
kızarmış : 

- Affedersiniz, hanım efen-
diyi ~irisine benzettim del.. 
Filan gibi bir takım tevil-
lerden sonra kadının koca
sının hiddetli bakışları altında 
kendisini Sara.çane istasyonu-
na dar atmış, arkasına bak
madan karanlıklara karışmış
br. Saygısızhğm sonu bazen 
işte böyle rezalete dayanır. 

ALKAZARI 
Sinemasında 

Cihanın en büyük filimi olan 

Volfa 
mı hlcô.mları 

Büyük muvaffakiyetle de
vam etmektedir. Her gün 
4,5 matinesinde ve akşam
lan 12 kftilik Rua heyeti 
muganniyesi tarahndan Rus 
şarkıları söylenmek' erir. 

FiL.MlNDE 

f 
nııııım~~ın ım tlllllıııııı ll•h•ımuııı uıııııuınııtııuıııımıııııııııı!!!ııııııııı il 111111 ııııııııııı a 
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Ahliksaz ve sefih bir kadın ıçın hırsız ve katıl oluyor... -· 

kadın ekseriya· ~-1 
t- GÜNAH YOLUDl.lR ~= 
,f Mümessili JOHN JİNBERT dir. GÜNAH YOLU 

filimi Perşembe akşamından itibaren 

ASNi SİNEMADA 

Meşhur Arjantin orkestrası bugün saat 18,30 ta 

OPERA Sinemasında 
icrayı ahenge başlıyacaktır. 

Saat 18,30 ve 22,30 seansları için her gün numaralı 

mevkiler tedarik edilebilir 

luın L kşam 

JVIE'LEK sinemasında 
MARI ASTOR ve JILBER RONALD tarafından temsil edileı 

!Endttrılü~. gülii 
Muazzam şaheser gösterilecektir. işbu film MELEK sine

şimdiye kadar göstermiş olduğu en mükemmel 
filmler eserini takibe layik bir eserdir. 

HA 1'.11~.1"' l\lELLEH 
Yarın akıam 

Elhamra sincmösının GALA 
• müsameretindc 

E• tagumi edecektir. 

Kazanlı bir 
mek 

Türk • • 
sızı 

.. gor-
istiyor! 

-42- Hııharriri: M. Torhan 
Mankübeski tarafından sık 

sık tekrar o'unan «han haz
r~tleri, f ehamelmeap» gibi 
sozler, esasen taşıdığı kana
atin çoğalmasına medar olu
yordu. Binaenaleyh; şen, ahr 
ve anca'< naşekip, Moskova 
yolunda ve Manl üb sk ·,in 
ril 5.bında at koşturuyordu. 

Rus paytahtına üç günlük 
mu:.af de bulunan bir köyde 
E i bf:y, ~ ı k seh::z ~ ... at 
mo'a cm · v d". D .ı kırım 
hu \ı' ı 1au ~d~m. r 
rer vC:_ nİ f\' O n.O '~ lÜ· 

kfımdine iblağ ettiği oibi bu 
köyd n de son rnenz·ıe yak· 
la"'mış olduğunu ihbar ede
cekti. Bütiın mesa sı, Car 
Yuvanın arzularını yerine ge
tirmiye, ona hizmet etmiye 
münhnsır olmakla beraber 
ı·esmen Kanuni Siileymanın 

elçisi olc1uğu ıçın yaruag
yara karşı o sıfatın ist!Jzcm 
ettiği muameleleri Rus hükü
metine tamamen. kaptırmak 
lazımdı. lstanbuldan gelen el
çiler, dünyanın her hangi bir 
payıtahtmda muhteşem mera
simle karşılaşır, geçeceği yol
lara kilimler, keçeler, ipekli 
kumaşlar, sirmalı kadifeler se
rilir, alkışlar, tantanalar içinde 
ikamet edeceği eve götürülür .. 

İşte Mankubeslri bey, payı
tahta yakınlaştığını haber ve
rerek Rus hükümetine bu me
rasimin icrası lüumunu ihtar 
etmiş oluyordur o köyde iki
gün kalmaktan maksadı da 
lazım gelen tertibat.. almabil
meai için Moskovaya zaman 
kazandırmaktan ibaretti. 

Çar Yuvanln başbaşa kalaca
ğ dakikaya kadar Türk el\ i iİ 
sıfatile hareket edeceği için 
binnefis te ba'Zı hazır.ıldar ya
pıyordu. Yol boyuna nefer, 
üsküfü taşırke:ı şimdi sandık
tan yeniçeri kahyalanna uıab
sus olan bir «Kalen,,ive• çı

karmış. O devirde yeniçeri 
ağalan, kudretli bir kıralla 
hempaye sayılırdı. Muavini, 
müsteşan sayılan kahyası da, 
şöyle, böyle ikinci sınıf bir 
kıral demekti. Mankübeski bey, 
kahya kılığına girmekle işte 
öyle l "r payeye malikiyetini 
ve teşrifat resminde kıral mu
amelesi görmiye istihkakım 
anlatmış olacaktı. 

Bu hazırlıklar sırasında Mu
muk beyi, me-çhuller, alayda 
tandmıyacak, dikkati celp et
miyecek insanlar aranna ka
rıştırmayı da ihmal etmiyort u. 

Kazandan lstanbula gönde
rilmiıken vatanına ihaneten 
kendi yanma kablan bir ada
mın, göz göre göre Moskovaya 
girmesinden bilahare zarar 
tahaddüs etmesi ihtimali vardL 
Bu sebeple hain Kazanlımn 
diğer süvariler arasında bu
lunmasını, Moskovaya girerken 
hüviyetinin meçhul kalidasını 

muvafık buluyordu. Herifi, me
rasim bittikten sonra gizlice 
çar Yuvana takdim ve onun 
İstanbuldan değil Kazandan 
gelmiş gibi ortaya çıkmasını 

temin edecekti. 
Bu ihtiyat, gelecek günleri 

düşünmekten doğuyordu. Man
kübeski, Kazan işinin hitamını. 
müteakıp Moskovadaki ehem
miyetini kaybedeceğini biliyor
du. işte bir plan çevirmiş ve 
bir hayli servet eltle etmişti. 

Artık Çar Yuvanla alikasa 
keai.lecekti. Hlknmcbuiann 
hala adıel•r ukk•ndald mu
habbetlerinin, ikraDllanmn ..... 

mania mukayyet olduğunu ve 
görecek işi kalmıyan hainle
rin derhal i t · skal olmadığını 
ise tarıhin şehadetile biliyor
du. 

Yuvanla, şu muvaffakiyet 
caizts"ni nldıkfan sonra katı 

hesap ve katı münasebef et
mek r ruretine mukabil İstan
bul s r nca d"ğer işlerde 
1 uranın '1 ve bu i ı .... rde e 
do .. p ar d<:; dur· yeni 

z ~a 

ugramaması için de kendisinin 
İ l.:mbula 'hanetini ifbam veya 
ih ... s edecek herhangi bir ni-
a ıen 'n g-rünmesine mahal 

verm ... mesi icap ediyordu, ve 
bu icap dolayısile de ~hmuk 
b . t . eym yan.n a Lu unduö-unu o 
anlaşılmamasına i ·na gösteri-
} crdu. 

Mnnkub sld be}, hu müla
haza ar neticesmde Mamuk 
beyi yanına çağırm•ş, masla
ha.Hn multtazasını anl...tımş ve 
onun şahsına mahsus olan ça
dırı rcffettirecek ve kendis:ni 
Kazak atlısı kıyafetine so!ıa
rak diğer suvarilerin arasma 
karıştırmıştı. Moskovaya giri
lip te haber gönderilinciye 
kadar Knzanlı hain, Mankü
besk inin çadırına bile adım 

atmaktan memnudu. Çünkü 
mola verdikleri köy, halkının 
da, köy elçisinin yanında ha
brlı ve ünlü bir Kazan beyza
desi bulunduğunu anlamama
ları mültezemdi. 

Bu İf te g6r6Jiip bittikten 
sonra, Mankübeski - kaleusi
ves~, kürl\ü çadırın bir tara· 
fmda müheyya olduğu halde
mola müddetinin hitamını 
bcklemiye ko>-uldu. O köyden 
hareket ettikleri günün fer
dasında, Mosl·o, adan gelecek 
istiklal heyetlerinin ilk kısmile 
karşılaşacaklarını biliyordu ve 
Mam~k bey, misafir edildiği 
Kazak çadırında son gün!erini 
geçmesine intizaren içini yeyip 
dururken Asaletmeap e!çi bey 
yan ustü yatıp servetinin he-
sabi zibnisini yürütmekle zev
kıyap oluvordu. 

Köyden ayrılanacak güne 
takaddüm eden gece, üstünde 
Türk bayrağı temevvüç eden 
ç.adınn ~nüne bir köylünün 
geldiği görü dü. 

Ömründe yüzünü yıkamamış, 
senelerdenberi çamaşır değiş
tirmemiş denilecek kadar 
kirli bir adamdı, ve elçi beyle 
gizli görüşmek istediğini aöy
liyordu. 

Şarap sofrasını henüz kal
dırmamış olan Mankübeski, 
verilen karar üzerine - köyden 
bir pişkeş alınabileceği ümi
dile - ziyaretçinin huzuruna 
çıkarılmasını emretti ve köy-
lünün murdar ve müteaffin 
kıyafetini görünce kendi ken-
dine söylendi: 

- İşte çar hükumetinin 
ebediyetine canlı bir delil ! 
Herifler, hükumetlerinin değil 
kendilerinin bile kirini gör-
miyor. Bu koku almazlann 
çala kamçı kullanılmasından 
kolay ne var? 

Ve sonra köylüye 
sordu: 

- Ne istiyorsun bakalım 
arkadaş? 

Köylü, çadırın dört tarafına 
bakındı. Mankübeskinin kula
ğına eğilerek ve iğrenç koku-
sunu onun bumuna doldura
rak fısddaCh: 

- Kazanla bir Tlitlr Ü 
girmek istiyor. 

[ Bit11 edi J 

Kıbrıs 
Bu ada Yunanis
f ana bahşedil

memelidir 
Kıbrıs adasının Rumları, bu

rasının Yunanistana verilme· 
sini rica etmek maksadı ile 
bir mahzar yapmışlar ve bu 
mahzarı bir heyete vererek 
lngiltere hükumetine tevdi 
edilmek üzere Londraya gön
dermişler. Yeni gelen bazı 
Yunan gnetelerine nazaran 
Kıbrıs paiıkarynlannı bu küs
tahlığa sevkedcn ş y, giıya 
şimdi iktidar mevkiinde b•,.u
nan İngiltere mele fırkasının 
vaktil : 
<Hük~ 

dir 
ele aldığı tak
~d ını Yunanlı-

1!1. verm y" vadetın:ş» olma-

:z bu V" d · :ı hakikden 
e ı · o'u o dı v mı · i-
1 o uz, buna mukabil bild ğimiz 

bir şey varsa oda bu ada da 
mühim miktarda Türk nüfu
sunun sakin olduğudur ve ada 
Yunanlılara geçecek olursa 
bu, Ti1rk nüfusunun diğer Yu
nan memleketlerinde olduğu 
gibi asılıp kesiımiye mahküm 
olacağıdır. 

Ümit ederiz ki Makdonalt 
kabinesi bu cinayetin yapılma
sına fırsat hazırlamıyacaktır. 

\ 

A vrupanın en kuvvet
li lokomotifi-

Fransızlar yeni yapbrdıkla· 
rı bir lokomotifin Avnıpada 
mevcut olanların hepsinden 
kuvvetli olduğunu iddia et
mektedirler, bu lokomotif on 
dört tekerleklidir ve boyca 
da bildiğimiz lokomotiflerden 
bir misli uzundur. 
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Şehzadebaşı FERAH sinemada 
Bu akşam Cevdet B. temsilleri 

Sinemada: Şarlo Yumurcak 
Meşhur apaş dansörü Helenin 

varyete numaralan 
lf-

na 
~ 

a~zı 
Esnafla yeları yere yemin 

mi, teminat mı, ltedini:'! Gır• 
lal 

.Muş/eriyi kandtrmak içilt 
edilen yemin l'C verilen lemi
nallarm şu bin bir çeşıdm~ 
bir f1akm da ibrt•l alm: 

- l'allalı, bill<ilı, lal/ah 
s rmaycsine ııeriy rum! 

- Dinim rabbena hakkı 
için bir ekmek parasma bı
ralayoruml 

- Ben im malı if.;.i yırden 
a a!Jı ı rmem ama ı e ./ 'p<J
yun /..i d ılıa i alı elı ı imi 

S n on l < s lira dıy r-

< yortım bıı ı 

berı bu malı s ıtmak 1 ı 
c/il, kendim irin ayırr u / m. 
Ama ne yapıyun k' s'zi u
raya Kd:mı bey d stum ız 
gondermiş, ona sebep iyi bir 
mal Jilıp yıl on iki ay bana 
dua t•dersini: diyorum! 

- JJeyf emil. c!ğer siz ba 
maim aynini başka ye de 
ayni fıyala alabilirseniz ben 
şu daMkada bu san' alı ter
/, ederim! 

- /Jarwııf endi rica ederim 
tefriş elmeyin, durunuz, siu 
bu mail buglin ziyanına vt• 
rece!}iml Fakat siz de ona mu-
kabil söz verin ki başka mııı
feriler gönderecek siniz ... 

- Yani hu mah bu fiyata 
ver cll·mek, benim için kaldır 
kesenden sokağa bir buçuk 
lira al clemek/ir. Burıa vicda
nuuz nasıl kail olur? 

- Namusum trakkı için 
sermayesini ya tutar ya tut
ma:! 

- Hiç para verme, al go-
ttir efendun. Cç yıiz k11r11ş
luk bir şey si:.den iyi değil af 

- Allah bir böyledir, hl
ldf diyorsam dilim lululsıın, 
b.ık dilime yemin ediyorum. 

- JJolaşuı bakm, bin bıı 
yt're baş rmrun. eğer bunllli 
!Jir eşini ayni fiyata bulursa• 
m=. ben l>ileklerimi keserım. 
( /~skiden bıyıklarum kcızıtı-
rmı derlerdi .) 

Ne derlerse tksinler, fakat 
b ırıl ırm y11zde doks.ın dol·w
zu yaları, h •m de kuyrukltt 
yalan ııe muş/er "/erin ço 
her yıin im yalanları dml Y 
dinliye bıktıkları halde ge e 
bile bile lcicles kabilinden '" 
martavallara kamyor. al la
myor, paraları bayıldı/ an 
sonra da boş yere yamy r
lcır. 

l'akw csmıfm lıtp$ı yalan
cı değil. içlerinde dofiru s y
liyt.>nleri de ııar. ıı ır ama 
lıepsi ayni lisanı kullandıkları 
için bunları ayırt e/mek 911f · • 

Orrun için bi:de her malın 
ıl~e/\ine hakiki değeri korwlcı• 
rak altş verişin maktı~ olarak 
yapılmasma kadar bır kısım 
mtişleriler daha çok kazıkla-
rıacaklardık. 

Kadıköy Kuşdili tiyatrosunda 
16 Çarşamba akşamı Cevdet 

beyin 3 üncü senei devriyesi 
Kızıl sultan ve Hafız Ahmet 

bey. 
.................. ~~~~ ................ "'" 

Yarın akşam 

ELHAJ1RA sinemasında 
tamamen sözlü, şarkılı ve danslı 

bir film olan 

MORİS ŞOV AL YE 
Par is Şarkıcısı 1 h ct1ANSON 

filminin ilk defa iraesi şerefine 

Büyük Qala müsameresi 
ESTERN ELEKTRiK kumpanyası 
tarafından vücude getirilen bu mu
azzam ıe.sli ve sözlü filimlerin ea 
miitekAmil bir nümuneaidir. { 

Adi ıuareleria fiatlanndan daha 
pah.Jı olmıyu ifbu pla mOsame
reai içfa yerleriDizi eveıdea temin' 
etmeniz- rica olunlir. 



b • k er tarafı 
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4 Sahife Tefl"inleveı ıe 

5açlarınızı nasıl kestirme/isiniz? 
A.lagaı·soı1 .. biçimlerden siniı·lenenler için üç )7 eni 

Buı1Jardarı birini · seçin! 
şekil 

•• • 

gostecıyoruz: 

Saçlarınızı nasıl kestirmeli· 
ııiniz? Başın biçimini gösteren 
alagarson şekil güzel ve cazip 
l>ir gösterişi olması noktasın· 
dan iyidir. Saçlarınızı böyle 
kestirdlniz mi bir hafta kadar 
hoşunuza gider. Fakat sonra 
bir sabah tuvaletinizi yaparken 
ıırlık bu ,ekilden usandığınızı 
anlarsınız. Alagarson kesilmiş 
ıaçlarıruz size adi, bayağı ve 
liaba görilnürler. 
Şu halde ne yapmalı? Saç· 

lan uzatmalı mı? Kadınlara 
daha ziyade yakıştığı iddia 
olunan bukleli uzun saçlu ho· 
şunuza gidiyor mu? 

O şeklin taraftarlarına so· 
rarsanız " saçlar niçin böyle 

• olmasın? Daha hoş ve daha 
güzel bir manzara husule ge· 
tiri yor! » derler. Fakat bu tar· 
zın ihtiyarı da gene çabuk 
usanmanız noktasından tehli
kelidir. 

Peki ama geride başka şekil 
kalıyor mu? İşti' Hz vaz•mızda 

bu suale sizi tatmin edecek 
şekilde cevap vermiye çalışa
cağız. 

Dercettiğimiz resmin soldan 
birincisine bakınız. Bu tarz 
herkese yakışabilir. Sadeliği 
ve letafeti bir hayli zaman 
hoşa gider. Saçlar ortada d;iz 

B!r gece elbisesi hiç masrafsız 
nasıl yapılabilir 

Geçen yaz giydiğiniz elbiselerden biri 
maksadı temine kifidir 

Ne kadar süs n1erak
lısı olursanız olunuz 
bir tiyatroya \·eya bir 
konsere gitmek için 
behenıehal bir akşam 

rohuna ıhtivaı.:ınız bu
lunacağı şi.i.phesizdir. 

Butün cihan nıo<la 
nıütehassıslarının hu 
nevi kadın elbiseleri 
hald~ın<la birleştikleri 
ı:okta en pratik hir 
akşam rohunun sade 
ve şık kolsuz dekolte 
.rop o!duğudur. 

Siz bunu hiç nıasraf-

sız nıeydana getirebi
lirsiniz: 

Esasen yaz mevsimin
de giydiğiniz ipek ve
ya emprinıe· bİr elbise
niz her halde vardır, 

değil mi? Şimdi bunun 
koltuk altları eskimiş 

ye rengi az çok soJ
ınuştur. İ~te siz bu hal
de bulunan bu robu 
uygun bir ıenkte bir 
parça ilavesile yeni bir 
rop haline koyabilirsi
niz. Solda nümunesi 
gösterilıniş olan zarif 
rop bu şekilde yapıl

mıştır. 

Aşağı tarafını geniş 

bir )eritle kaplar, yu
ka rı tarafına da eski
nı is veri örtecek bir . ~ 

parça ilfı \'e edersiniz. 
Bu suretle eski robu
nuzu taınamile yeni bir 
rop yapmak için baş

ka hiç bir şey İstemez. 

Eğcı· rohunuz bedeni-
. -' nıze tan1an11 tanıaını-

na uygun ise zıkzaklı 

şekilde mahirane ke
silıniş oyn1alar garn i
tür yerini tutarlar ve 
dikiş yerlerini de ör
terler. 

Eğer eteklik n1iktarı 
kafi geniş değilse bu 

1 
na da ica p eden geniş

i liği ven:cek tezyinat 
il<i\'e ederseniz. Zeka 
her şeyin kolayını bu
lur. 

bir çizgi görünUnciye kadar 
iki tarafa ayrılmalı ve hafifçe 
arkaya atJmalıdır. Başın Us· · 
tündeki saçlar yatık ve düm· 
düz dururken uçları bukle ha
J:nde kıvrılmalıdır. Büyük bir 
tarak bu bukleleri tutmalı , düz 
ve parlak görünen sıı ç lan ger-

melidir. Alnın üstünde maşa 

ile kıvrılacak birkaç kakül 
manzaraya ayn bir güzellik 
verir. 

işte siıe çizgili muntazam 
çehrelere yakışabilecek klasik 
bir baş tuvaleti daha... Orta
daki resme bakınız. Saçlar 

JVl(>der·ıı yemek 
odaları 

\ 
ortadan çizgi hasıl oluncıya 

kadar ikiye ayrılmalı, çehre 
ile alnı iyice göstermek için 
biraz arkaya atılmalıdır. On
dolasyonlar düz olmalı, kulağı 
birkaç santimetre geçen uçlar 
gayri muntazam bir tarzda 
dondurulmalı ve şapka altında 

hafifçe görünmelidir. Bu tarıı: 
hem sade hem de gösterişli· 
dlrler. Ayni zamanda kadınlan 
genç ve ciddi gösterirler. 

Fakat dediğimiz gibi bu 
tuvalet her başa "göre değildir. 
Çehre çizgileri muntazam ol
malıdır. Yüzleri beyzi şekilde 
olan kadınlar bilhassa bunu 
tercih etmelidirler. 

Üçüncü şekle gelince: Bu 
tuvalet kumral saçlı güzel yıl· 
dız Marinin tuvaletidir. Eger 
saçlarınız onunkiler kadar 
kumral ve ya kestane renginde 
iseler bu tarz sizi olduğunuz· 
dan daha güzel ve sempatik 
gösterecektir. 

İnce yilzlü, narin hatlı ka· 
dınlar için daha fazla ıırarla 
tavsiye edilebilecek olan bu 
şekil Pariıte şimdi çok re
vaçtadır. 

Alagarson saçtan sinirleni· 
yorsanız iıta size üç tekil 
gösterdik, bunlardan birisini 
seçiniz ve üzillmekten kurtu
lunuz. 

Dolabınızda kullanmadığınız bir 
kostüm tayyörünüz varsa •.• 

Bun.unla ıon moda,, çok şık ve zarif bir rop 
yopabilirsiniz 

, Gerek İş yaparken robun zarafetini ta-
' · ve gerekse ev dahilin- rnanılıyacaktır. 

il de giyınek için sade Yapılacak şeyin e
ve pratik yün elbisele- sası bu tertibatı dik

kat ve sahurla icra et-

Dercettlğimiz resimleri İngiliıı: me"mualarından alıyoruz. Bun
lardan birincisi ( Di l. M. ) isimli san' atkar tarafından sayfiye 
evleri için yapılmış asri bir yemek odasıdır. Mefruşat yeni te
kildedir. Döşeme kırmızı renkte, duvarlar yaldızla sıvalıdır. 

riniz yoktur. İ~te size 
bir tanesini gösteriyo
run1: Kolleksiyonunuz
da bulunsun. 

Elbise dolabınızı ka
rıştırınız. Orada behe
n1hal artık kullanma
dığınız eski bir kostüm 
tayyör bulacaksınız. 

Caketin kunıaşı henüz 
eskinıemiştir, eteklik 
eskidir. Fakat ona dik
katle bakarsanız yu~<a
rı tarafının oldukça 
işe yarar bir halde bu
lunduğunu görürsünüz. 
Rengi ya pek açık ve
ya pek koyu ıı 90 veya 
70 » santimetre kadar 
bir yün kumaş ilave 
etnıekle pek güzel bir 
rop meydana getirebi
lirsiniz. 

Ca!.:etin yukarı kıs
mından robun yukarı
sı ve dikkatle ütulen-

, nıiş olan etekliğin üst 
kısınından da robun ikinci resim şehir evlerine mahsus bir yemek odasıdır. Modeli 

ayni san'atkar tarafından vücude getirilmiştir. Duvarlar çubuk- 1 

lu kumaşlarla kaplıdır. Sandalyeler siyah renktedirler. Otura· 
cak yerleri mavi ipekle kaplanmıştır. 

l lav <:1 gazı sol)a]arı 
Ç()]( 1{tıllaı1ılı )70r 

Bilhassa lngilterede hava gazı ıobalan en fazla kullanılan 
teshin vasıtaaıdır. İngiliz gazeteleri kışın yaklaşması münasebe· 
tile bunlara verilen yeni tekiller hakkında resim ve yazılarla 
karilerini tenvir etmektedirler. İleri sürülen iddialara göre bu 
sobalarla eski sistem odalara modern bir manzara vermek İm· 
kiını da hasıl olmaktadır. 

aşağısı çıkar. 

Buna ilave edeceği
niz f antazi kuınaş sa
ğdaki n1odelde oldu
ğu gibi konur. Kol 
yenleri hafifçe dara
tılı:nış ve münasip ge
niş bir şeritle çevril
miş olacaktır. 

uüzel bir toka ile 
bağlanan bir kuşak bu 

nıektir. Dikişlerin hep
si sökülecek, kumaş 
temizlenecek, sonra 
nen1li bir bez altında 
ütülenccektir. İhti-
•manılı bir say ile haki
katen hoşa gidecek 
neticeler istihsal ede
ceksiniz. Bu da sizi ik
tisat yolunu takibe alış
tırn11ş olac'aktır. 



Son Saat 

Alınanı r , Fransı~lara harp içinde top ve tüfenkle yapa
ınad kl~rı şeyi sulh zaınaılında örs ve çekiçle yapıyorlar 
Fransız zabıta- Fra·nsız topraklarıııda biıılerce Almanın 

sına hücum! J · · b 
B1lt1in Paris ~uzeteleri I )

7 ef CŞtJğt Ü yük· bir köy \lÜCUt l)tlltiU 
şiddetli flf'Şrİ)«tt 1 Fransanın a- l kişiye imza 

;-aın; ı ·orlar. fağı Alp vili- {. ettirilmişti. Bu 
Sebep iki e$rtJrengiz clna- yetinin Verdon protesto mek-

yetin aydınlaiılmıuında adını tafıyan tuplannda Al-
g6$ferilen ac:ızdır kasa basın d a 4 manlara iş yap-

P'arls zabıtası ne çuval yüz binlerce tırmak «ihaneb 
içinde bulunan kadın, ne de beygirlik elek• kelimesi ile tav-
ıandık içinde meydana çıkan · trik kuvveti te- ıif ediliyordu. 
erkek cesedinin katillerini min edecek Aradan .eçen 
bir diirlll bulamayınca muhte- derecede mü- zaman zarfında 
lif gazeteler tarafından kopa- him bir ıelile lıiuiyab bu 
nlan gürültü elin şiddetini vardır, kena- derece tebed-
muhafaza etmektedir. Bu mü- nnda bir fab- dül etmif ol-
ahazelerden zabıta pek müte- rika yapılacağı maaUUD sebebi 
essirdir. Mamafi bazı gazete- takdirde yal- nedir? 
!erde neşrettirdiği bir tebliğe DlZ o viliyeti 
göre ümidini kaybetmit de- değil komıu-
ğildir. !arını da bes-

Filhakika çuval içinde bu- liyebilir, o de-
lunan kadın cesedinin hüviye- rece zengindir. 
tini henüz kat'iyetle tayin Ahiren Aıa-
edememiş ise de sandık içinde ğı Alp viliyeti-
bulunan erkek cesedinin esra- Dİn zenginleri 
nnı anlıyabilmek üınidini mu
hafaza etmektedir. 

Paris zabıtası ahiren cese-
de tabut hizmetini gören san
dığı mikroskopla bir defa 

daha tetkik ederken bu san
dığın bir kenannda ipek gibi 
parlak birkaç tane tüy bul
muştur. Bu tüyler elyevm kim
yahanede muayene edUmekte
dir. Eğer bunlann bir kürk-
ten dökülmüş olduğu an'aşı
lacak olursa maktul Rigoden 

kürkçülcrie sıkı münasebette 
bulunmakta olduğu nazarı dik
kate alınarak tabut hizmetini 
gören sandığm bir kürkçü 

dükkanından çıkmlf olmasına 
ihtimal verilecek, bu takdirde 

de Rigodenin bir kürkçllnün 
evinde veya dükkanında öldü-

rülmiit olması zannı meydan 
alacaktır. 

Rigoden öldllrülmeden az 
evel ötedenberi tanıdığı Dun
ner biraderlere uğramıştı. 

Rigodenia öldürüldüğü mey
dana çıktıktan sonra bu ziya
reti zabıtaya bizzat Ounner 
biraderler haber vermişler, 

fakat bu hususta biraz geç 
kalmışlardı. Buna sebep ola
rak ta bir seyyahat münasebe
ti ile hadiseden geç haber

dar olmuş olmalarını ileri sür
müşlerdi. 

Anlattıklarına göre Rigo

den kendilerini ödünç para 
istemek aksadı ile ziyaret 
etmiş ve istediğinicle almıştı 

Dunnerleri ellerinde Rigode

nin imzası ile öldürüldüğü 
günün tarihini taşıyan bir 
senedi vardı, Binaenaleyh 
sözlerinden şüphe edil
emezdi, fakat Rigoden pa
rayı alıp senedi verdikten 

sonra bu adamlar tarafından 

ii!dürülmüş olmaz mı? 

Paris gazetelerinin kelime 
oyunları ile anlatmak istedik
lerine bakılırsa zabıta bunda 
şüphe etmekte, fakat elinde 
delil olmadığı için Dunner 
biraderleri tutamamaktadır. 

Yalnız bu iki birader ile 
kız kardeşleri göz bapsinde
dirler. Bakalım İf nereyr 
varacak? 

bir ıirket teı
kil ederek bu 
ıehileyi işletme

ğe karar ver
mişler ve fab

rikayı yaptır

mak için de Al
manlara müracaatta bulun
muşlardır. Yapılacak iş mu

azzam bir iş olduğu cihetle 
tes:saa !berine alan Alman 
firketi mühendisleri hariç ol
mak üzere buraya binden faz
la amele göndermit ve bu 

ameleler de inşaat bir sene

den fazla süreceği için dağ 

başında çadır içinde oturmak
tan burada muvakkaten bir köy 

vücude getirmeyi tercih et
miıler, hemen işe batlamış
lardır, Neticede çok kı18 bir 

•• •• 

zaman İçinde kadınları ve ço
cuklarile . birlikte bin tane ııJ

man ailesini banl\dıracak de
recede büyük bir k&y, daha 
doğrusu bir kasaba vücut bul
muştur. Bu kasabanın spor 

yeri, gazinosu ve sineması da 
vardır. 

Fransız toprağında vücude 
gelen bu Alman köyünü ge-
çenlerde bir Fransız gaz~te
ciıi gezmiı, köyün hududuna 
dahil olunca Almanca: 

--- Guten tagl selamı ile 

• • Yol y l ırtıın es ıı ı ı 
yeııleı·e <~ez'ı ~ :..ıC 

Geçenlerde Nevyork ıehri zabıtasının yol yürümesini bilmi
yenlere ceza tarhettiğini, bu suretle vesaiti nakliye kazalarını 
hafiflettiğini yazmıştık. Resmimiz çok büyük muvaffakiyetler 
kazanan bu usulün büyük caddelerde nasıl tatbik olunduğunu 
gösteriyor. Polis memuru yaya yolcuları kontrol etmektedir. 

Eski lngiliz maliye 
yolunu 

lngilterenin aabık maliye nazın mıstır Çorçil bugüıı' rde 
Amerikadadır ve oraya sırf dinlenmek makaadı ile gitmittir. 
Batlıca meşgalesi de balık tutmaktır. Mıııbr Çor çil acemi bir 
balıkçı deiildir, filhakika •~- JrÜll tam iki metre uuDluğun-

karşılanmış ve gazetesine yaz
dığı bir makalede: 

- Almanlar harp içinde 
topla, tllfekle yapmadıkları 

şeyi, sulh zamanında fen kuv
veti ile yaptılar, demiştir. 

Bu gazeteci makalesinde fU 
vak'ayı da hatırlatmaktadır: 

Bu kasabanın belediye reisi 
bundan altı sene evel böyle 
bir şirket tetkil ederek fab
rikayı Almanlara yaptırmak is
tediği zaman derhal hat:abada 
kıyamet kopmuş ve protesto 
mektupları yazılarak binlerce 

F ranııı: ga
ı:eteıi bu ıuale 
cevap vererek: 

- Sulh ce-
reyanlan iler
ledi, diyor. 

Fakat aacba 
ı, yalnız on
dan mı ibaret? 

Şurasını da 
ilave edelim ki 
Fransızlar yap

tırdıklar~ inşa
atın bedelini 
Almanlara tedi-

ye etmiyecekler, fakat Alman
yanın Fransaya borçlu oldu

ğu tamirat, yahut ta tazminat 
parasından tenzil edecekler
dir. Alman ıirketi ise parayı 
Alman hükumetinden alacak

tır, Alman tazminatının bu 
şekilde tediyesine •Ayniyat 
ile tediyab ismi verilmekte
dir. Bu usulden Alman sana-
yiini besliyeceği _ ve binnetice 
Almanyadan daha .az para 

çıkmaslDI mucip olacağı için 
Almanlar da memnundurlar. 

rl1uğladan yapılan ilk 
lıeyl<el 1\lınanyada 

-- --

-
Tuğladan ilk heykel Almanyada yapılmıştır. Resmini gördü

ğünüz bu eser Kübizm mektebine mensup bir Alman sa'atkan 
tarafından vücude getirilmiştir. Yere uzanan bir arslanı temsil 
etmektedir. Heykel Oldenbergte Rüstringendedir. Eserde gös
terilen muvaffakiyet bütün Avrupa san'at muhitlerinde takdir 
edilmiştir. 

nazırı zenginliQin 
tuttu 

da bir tane kılıç balığı tutmuı ve bu balığın yanında bir res
mini çıkartmıştır. Vakıa bu balığın sıkleti Amerika gazetele
rinde tasrih edilmemiş ise de resminden iki yüz okka lııadu 
geleceji aalllfllmalctadır. 

'6Maşallah,, m 
manası nedir? -ilf eşlıur bir f i·f11ıı;ız 11111-

lıarriri11i11 kep11zelifrine 
b" kaıı ::J 

Fill$finden Parl$e ya• 
zılan uydurma 

mel<iuplar 
Avrupa gazetecilerinin prk 

memleketlerinden balıiı yUJ
lannı okurken insanm evveli 
kızması, ıonra da gösterilea 
cehalete, budalalığa ve çocuk
luğa gayret etmesi kabil değil. 

Şu hikayeye bakınız: 
Paris gazetelerinden biri 

F ellahlarla Yahudilerin biale
rini tahlil ederek istikbalin 
ne olacağını anlamak llı:er• 
Filistine bir muharrir gönder
miı ve bu zat te kudüse gi· 
derek bir otele yerleşmİf, tah

kikatını yapmağa batlamı;'· 
Şimdi bu adamın gazetealne 

yazdığı mektuplaııdan bir ta• 
n e•ini okuyalım. 

Diyor ki: 
•Kudü~te idarei urfiye var-

dır saat dokuzdan sonra so-
' kakta gezilmez. Binaenaleyh 

fehrin gece manzaraaını giS
rebilmek içiıı önümde ancak 

sekiz ile dokuz arasında kıla 
bir zaman vardır. Bilmecbu

riye saat yedi buçukta yemek 
yiyerek dışan fırladım, sllngl1-
l11 lngiliz ukerlerinin muha

fazası altında bulunan cadde

leFden ıeçtikten sonra dar 
bir sokağa saptım. Önümde 

bqlan tarbuşlu beş tane Arap 
yürüyordu. Bunlar arkaların
dan bir ayak sesi ifidince 

yolumu kapayacak surette ya
vaş yürümeye batladılar ve 

tam hizalarına geldiiim zaman 
yüzümü görerek milliyetimi 
anlamak için batlannı çevir· 
diler. Dikkatle balunağa bq• 
!adılar, Fransızca: 

- E ... ne var, dedim? 
Fransız olduğumu anladılar 

ve: 
- Maşallah, diyerek bana 

yol verdiler.» . 
Fransız gazetecisi ftmdl 

Fransızlara maşallahın ne de
mt:k olduğunu anlatıyor: 

Maşallah burada al!aha 
şükretti F ransızın manasına 

gelir. 
Bu satırları yazan adaııı 

.1.• · başlamış bir 
gazetecı ıge yenı . 
mel..1:ep talebesi değildir. lsmı 

k örülür ve epeyce sık ol:ır:ı g 
n olan nok

asıl hayrete şaya 

ta da budur. 
Şüphe yok ki yazdığı baş-

tan başa uydurmadır; fakat 

b d m madeııı ki bu fel
e a a, . "k" 

•ttın 1 l 
lalı mem'.eketine gı • 
kelime fellihça ögrensen de 

d • nı ona gere uy-uy uracagı 

dursan olmaz mıydı? 

Mızıkçılık!. 
_ Siz dükkanınızda tall 

oyunları oyna~ılmasına müsa
ade ediyormuşsunuz? 

- Tali oyunları mı? Reis 
bey, kabul etmem l Bu efen
dilerin hep•f DUZJkçıbk edi
ycwt.r f. 
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Ilikıiye 

Galip Şevket: 
Deminden beri, dedi, 

baloya gitmek üzere olduğu 
bir sırada: 

ile 

San Saat 

'l 

ortakoy 
htlkkında 

1 ı c.ı ı ı ı ı ı {~ \ l l t~ r ı ı ı 1 t~ b i 
•• 

camıı 

temi- · in · stand 
Bir mühendisi. 
miz yeni bir f u
lumbtl icat etti naf veriliyor. lva aç ması a ebe ol· u tesadüfl erin ehemmiyetinden • 

bahsedip duruyorsunuz. Hepi
nizin söy!ediklerirolzi dinledim, 
ma:ıttessüf, bildiklerime yeni 
bir şey ilave etmediniz. Ma
lümu ilam kabilinden mutalaa
l:ıra ne hacet.. D .. nyaya geli
şımız, hatta çok defa ölüşü
müz de hazan en ehemmiyet 
vermediğimiz bir tesadüf ne
ticesi değil midr 

- Alçak, sefil, beni bırak
tın da kaçtın ha 1 

- Dur yahu bağırma, rezil 1 

olacağız, gel odana konuşa· 
Anadolu gazetelerinde oku

duğumuza nazaran, Adanada 
Hakverdi zade Mühdis Ziya 
B. kendi icaclı olarak bir su
lama tulumbası meyd:ına ge
tırruiştir. 

Evelki günkü nüshamızda, 
Ortaköy camiinin tehlikeli bir 
vaziyet arzetmekte olduğun

dan bahsedildiğini kaydetmiş
tik. Dün bu hususta malü
mat almak üzere dini · mües
seseler müdürü Esat beye 
müracaat ettik, mumailey bi
ze dedı ki: 

1 Hintlil~rin İsmaili tarikati 

1 
reisi ve Ingilterenin sadık bir 
hendesi olan meşhur zengin 
Ağa han, kırkından sonra ni
hayet tef çalmıya kara verdi. • 

Hoyasların dini hisleri rencide 
edildiği noktasından açıld ığı 
için bazı şahitlerin ifadesi ı lım !. 

Öyle y'l bir gece ya anne
mizln,ya baba ız ı 1 ayranı ka
barır, arzu ve- ırfyarımız ol
mad n siz 'floi;: nrsınız. Rasge!e 
bir m krop k ıpu öteki dun
yayı boylar !"llZ. 

Ali S ı v r atıldı . 
- Ca'-l::n, anlamadrn d n

lemeden traşa b ış' aonas· ,a .. 
Bizim kon tuguıııuz l ö· le 
nmumi t k t sad ';f er 'cO-ıl, 

hazan b"rbiriy e ı c. r aşan b"r 
çok tesadufkr.. An atacağım 
hikayeyi dinle de ondan onra 
ukalalığa başla! Hep oda da 

1 
bulunanlı:r tasdik etl'ler: 

- Doğru.. dof; rul .• 
O vakit Galip Şevket s: -s

mağa mecbur oldu. Ali Server 
de sözüne clevam etti: 

- Ha .. ne diyordum. Bizim 
Fn;kten bahsediyordum. Oğlan ı 

tam otuz iki yaşında, iyi bir 
memuriyette, ayda epice de 
geliri vardı. 

Genç bir kızla sevişiyorlar, 
ailesi de bunları evlendirerek 
bir an evel mürüvvetlerini 
görmek istiyorlardı. 

Fakat arada müthiş bir 
engel bu saadet" n tahakku
kuna mani oluyordu. O engel 
Faikin üç seneden beri bera-

1 ber yaşadığı metresiydi. 
Zavallı genç bu yapışkan 

Rum kadınına para vadediyor, 
hediyeler veriyor, koca bir ev 
bağışlamağa kalkışıyor, fakat 
bir türlü onu kendisinden 
ayrılmaya razı edemiyordu. 

Böyle tatlılıkla bin bir şekli 
tecrübe ettikten sonra baktı 

ki olmıyaeak. lşi aksiliğe vur
du. Mükemmel blr kavgadan 
sonra İstanbuldan çekilip gitti. 
hiç inmeden bir müddet Ada
da yaşamağa karar verdi. 

On gün kadar gayet sakin 
bir hayat geçirdi. Gündüz 
çamların ar:ısında do~a.şıyor, 
akşamları erkenden yemeğini 
yiyip yatıyordu. O .. o .. h! Dün
ya varmış yahu!.. 

Heyhat on birinci gece ote
lin merdiveninde karşısına bir 
kadın dikildi : Teodosiya 1 

Hem de ne vakit .. Tam lıa
zırlanmış ( Yat-ku:iip ) taki 

Son Saat » n 1 cfril ası 63 

- Hayır senin odana git
mem .. On gündür araya araya 
nihayet izini ele geçirdim, 
geldim ben de bu otelde oda 
tuttum, sen benim odama gell 

- Pekala !.. 
lhsi de yarı karanlıkta sü

zü: · p T eodosiyanın kir:ıladığı 
7 numara: ı odaya ırirdıler. 
Otel ve ctı?f d r hı bir 
sr' C.t ve sük ı'.ın t iç,ııdeydi . 
H_rk "baloya gitn" .;;, hizmet
çi! r de u ııml'• ·rdı. 

F a:k evvela işi gene tatlı
lıl.:a ha. tmck .istedi. Fal at 
kadın l u a bır tür!U yan ş

m'l ıı ca fr t pe•dNl n okış
m:ı!ia b .., ' 1dı . Tabii Teo:losiya 
da buna m kabele etmek te 
gecikmedi. Derken kavga 
kızıştı . 

Bir an Faik metresinin elin
de beyaz bir demir parçasının 
elektirik ziyası altında pırıl 
pırıl parlamakta olduğunu 

gördü. 
Bu küçük bir bıçaktı. 
Tcebosiya: 
- Mademki artık benimle 

yaşamak istemiyorsun, evvela 
sen, sonra da ben. Birlikte 
öl elimi 

Bıçağı var kuvvetile kaldırıp 
Faikin kalbine nişan alarak 
üzerine hücum etti: 

Bereket versin genç adam 
sporcu ve çevikti. Kolayca 
kendini korudu ve bıçağı 
metresinin elinden almağa kal
kıştı. 

lşte bu mücadele esnasında 
bıçak ansızın Teodosiyanm 
boynuna battı. Kadın al kan
lar içinde yerlere serildi. 
Çünkü şah damarı kesilmişti. 

Faik şaşkın ve bitkin yara
lının kalbini muayene etti. Ar
tık kalbi atmıyordu. Durmuştu. 

Artık ne yapıcağmı bilmiyordu. 
Odasına döndüğü vakit düşüp 
bayıldı. 
Birinci tesadüf kadının F aikin 

odasına gitmek istememesiydi 
İkinci ve asıl tesadüf te şimdi 
burada başlıyor. 

Bir haftadan beri Adada 
otellere musallat olmuş bir 
hırsız vardı. Serbestçe faali
yet icrası için balo gecesini 
bekliyordu. 

Yakadan yarım saat sonra 
7 numaralı odanın penceresin
den içer'.ye girdi. 

Ölüni~n boynundaki ger-

J'.ı;lw.rrır~: r-. orıs Lôbian 

...................................... 

.. 

Anlıyormusunuz? Zaten sizden 
her vakıt kacmadım mı? 

Armel Anilisin söz.eri 
karşısında ne kadar perişan 
oldgunuzu tahmin etmedim 
mi sanırsınız? Armel geri 
gr1diği zaman bir nişanlı gibi 
i<t kbaliııe koşup koşmıyaca

ğınıı C:üşünerc k mustarip ol
c!ıı"ııınızu bilmiyor muyum? 

'atali tahammül edilemiye
c ! (.ı ad ar şiddetli bir hidde
tin zebunu idi. 

- 5izı Annelin istikbaline 
koşmalitan meneden mi var
dı?Di ey bağırdı. 

- Evet vardı, o da sızın 
aşkınızdı. Fahat ayni zamanda 
siz de tek bir kelime söyle-

' 
seydiniz Armel benim, avde
timden haberdar olacaktı .. 

- O halde neden söleme
dim, beni bundan meneden 
mi vardı? 

- Evet vardı, o da beni 
sevmenizdi. 

Natali ani bir şiddetle Ellen
Rokıııı elinden kurtulmağa 
muvaffak oldu, fakat ondan 
ayrılmasının akabinde meydan 
okuyan bir tavırla geri geldi: 

Sizin aşk namını verdi
ğiniz bis hakikati halde kin
dir, diye bağırdı, sizden nef
ret ediyorum, anlıyor musunuz? 

Ellen-Rok sükünetle cevap 

Şimd iye kadar santrfüj tu
lumbalann supap kısmı kuyu
ların içine yerleştiriliyor ve 
ancak bu suretle su çıkan- 1 

lıyo.du. · Halbuki Ziya Beyin 
yap ığı tulumbanın supap kıs
mı har çte kalmakta ve hiç 
kuyu kazmıya lüzum kalma
dan boru çak la~z k su istih
sal edilmekt dir. 

ı;;:·T 'i I...ad<'r yap ' n tec-
rul:.""' rde le.unu o'ı:.ı: met
r ve 1ı. 1 r y .re nü~uz edebi
le .... a .. vr _nırtır. 

« Gazeteyi okur okumaz 
heyeti fenniye müd r muavini 
Faruk beyi davet ve malı1ımıt 
rıca ettim, bana dedi ki: 

«Bu çatl .. 1; ar 4 sene eve! 
görülmilştür. O zaman çatlak
ları mu-ıyene ve tc.tkik dt.k, 
çatlakları".l y.ılnız sı'l,il.larda ol-

..duğu ve c' ç~ '•n' .ı hiç bir 
arıza bıılunr adı; ı an - ~ !Jı. 
M ama 'i !Jiz tet ·'" tıı C.:e m 
için bu ç tlak'a a alçı ile cam 
yapıştırdık . Dort senec'ir tet
kik ediyoruz, tehlike bulama
dık. Camide hiç bir arıza ol
madığı gibi bir sıva işinden 

Matmazel Karron isminde 
körpe bir Fransız satıcı kızı 
ile (4) teşrinisanide evlenecek. 
llk zamanlar, bir şay ia 
halinde deveran eden bu 
hsdisenin nkis:erini, Hintli 
z~ııgln tckr.ip etmedi. Soru
lan suallere, sadı!ce: 

- Henüz nişanlım yok! De
mekle iKtıfa etti. 
Anlaşılan henüz bu iş kafi 

derecede olduru'ııp p:şirilme
m:şti. Bu hadise, Avrupa ki
bar rnalıafı."nde nasıl btr de
dil< odulu merak u1andırm ~sa, 
bıına m .. vazi o' rak l-'ind:s..zn
da da, b· :ı:• de ikodulara se
bebi l!t verm ş' ır. 

Zira İsmaililerin reisi 

hayli garip görülmüştür. 
Bunlardan biri, Ağa hanın 

ZPnginliğ:Ui şu suretle tavsif 
etmiştir: 

«- A '-a han Hoyasların 
reis" dir. ";-bür dilnyada, cen
nette ruzel bir mevki edinmd 
istiyen er fo.yas Ağa hana 
isted 'g i yere m'itenas"p o'a· 
rak kıyın~ ;i he..liye vn· r.» 

l•te, yazı'an yazı'arla Ho
yı:s'arın diıü hisleri lıu nokta
dan rencide eclilmiştir • Bu 
muharr r, mür:t c ·indc".l aldığ ı 
paralar ve h .diyc'erle Aga 
hanın Avrulla a sefihane b · r 
hayat s ·; .:< ~ünil idc;ia ediyor. 
Hoya 'ı> , "ti a• ıı ' '."l•n b" r ne
t icesi c ar • .u he-!iye . ri v0 r-

ı d:k'eri c:'' le r. u ;..r ·rin t u 
ışe karı .ınası fuzulidir, şekli 
ifadesi itib!lrile de hakaret 
amizdir. 

Tarla , b çe g.bi araziyi 
sulamak için yap"ılan bu tu
lumba çifçilerin ihtiyaçlarına 
tekabul etmektedir. 

" tı l ii[l ... 
' maada tamir ihtiyacı da yok

tur.» 

sıfatile bu zatın her türlü, 
harek atı , bir çok Hintliler ta
rafından çok yakından takip 
edilm ktedir. Hatta bu müna
sebetle Ağa han aleyhinde ağır 
yazılar yazan haftalık bir Hint 
gazetesinin ba~mubarriri Bom
bayda mahkemeye verilmiştir. 

Zira Ağa hanı tavsif eder
ken (Mojillo) kelimesini kullan
mıştır, bu kelime Hintçe "se
fih , çapkın., manasına gelir . ., 

• 

Şehremaneti bu 
nun için büf çesi
ne f ahsisaf ko

yuyor.* 
Şehremaneti, bu seneki büt

çesine şehir kulübü için tah
s:sat koyacaHır. Tevhit edile
cek Emanetle vilayetin sabık 
Düyunu umumiye binasına 
nakli ile şimdiki Emanet bina
sında şehir kulübü tesisi mu
karrerdir. Emanet yakında, 
şimdiki binasının kulüp haline 
ifrağı için yapılacak irışaatın 
p!anlarını ihzar ettirecektir. 

dan!ığı, parmağındaki yüzük
leri bir hamlede kapıp, ge
ne geldiği pencereden kaç
mak isterken o sırada dışa
rıdan ge!en garson:ardan biri 
tarafından }akalandı. 

F aık erk si gün kendi
ne gelince gidip karakola 
teslim o!mak için aşağıya 

indi. Fakat sonradan cereyan 
eden şeyleri haber alınca 

ailesinin ve nişanlısının müstak
bel saadeti iç'n sustu. 

Üçüncü tesadüf ise tesadüf
lerin en garibidir: 

Hırsız, Teoc!osyanın kardeşi 

çıktı. 

verdı: 

Nakleden 
Ahmet Hidavet 

- Hayır vakıa bir aralık 
1 beni hasta ve insanlıktan ha

riç bir mahliık addettiğiniz I 
gün benden ayrıldınız, fakat 
ıztırabımı ve endişelerimi gör-

• düğünüz zaman gene bana ' 
avdet ettiniz: ı 

Natali acı bir s.:sle cevap ı 
verdi: 

- Sizden nefret ediyorum, 
anlıyor musunuz, zaten her va
kit sizden kaçmadım mı? 

Ellen-Rok genç kızı tekrar 
ye bu d ~fa kollarıma omuz
laı ıuın üzerine koyarak tuttu 
ve üzerine doğru eğilerek: 

- Madem ki benden nef
ret eçliyordun, neye biraz e
vci hayatımı kurtardın, diye 
sordu. O zaman beni babanın 
katili zannediyordun, bunun
la beraber üzerime ateş edll
dlği zaman Ellen-Rok, diye 
bağırdın, bu feryat bir kin 
sesi mi idi, yokaa bir aşk se
cimi, cevap ver Natall! 

Genç kız şimdi geri çeki
lerek Ellen - Rokun elinden 
kurtulmıya çalışıyordu. Fakat 
geri giderken ayaklarına taş 
ılitunun teşkil ettiği mania 
ilişti. Bu vaziyette Ellen-Rok 

Bu muhakeme çok şayanı 
dikkat olmuştur. Hindin, Is
maili tarlkatine mensup olan 
ha1kı Hoyas namını alır. Dava, 

Diğer bir şahit te mevzuu 
bahis yaz.ılarla dini hissiyatın 
rencide edildiğinden muhar
ririn tecrin edilmesini istemiş
tir. Mahkeme henllz kararını 

vermemiştir. 

Eğer Faruk bey (tehlike ve 
tam..r ihtiyacı vardır) deseydi 
camiyi tıımir ed ilinclye kadar 
cemaate kapamayı düşünüyor
dum, fa.kat artık mahzur ol
madığı anlaşıldı. Ben de şim
di bir tezkere ile camide 
tehlike olmadığının ilanını 
rica edecektim, siz geldiniz, 
buna lüzum kalmadı. 

Sabahtan beri bütün Orta
köylüler telefonla camide teh
like olup olmadığını soruyur
lar. Bu mülakat onlara da bir 
cevap teşkil etmi' o!ur .» 

Beynelmilel lıırsızlar 
• 
ispanyadaki konerele-

İngilizlerle boks 
rinde hususi bir lisan 

icat etmişler 
ve bir itiraz - 9 8 senesi birinci kanuuda 

Brezılya polisi Pinto adlı ma-
Şehrimizde bulunan İngiliz n f bir hırsızı yakalamıştı. Çok 

bahrisefit filosu boks şampi- zengin bir mücevherat mağa-
yonları i!e bu cum~rtesi ak- zasının soyulması üzerine tev-
şamı Fransız tiyatrosunda ya- kifioe lüzum görülen bu ada-
pılaeak boks müsabakalarına mm üzerinde şifreyi andırır 
kaydedilen Türk boksörlerinin bir de kitap elegeçmişti. Bre-
intihabı etrafında bazı dec.!i- zilya polisi bu kitabın ne ol

cui:711nu uzun müddet aradı, 
kodular cereyan etmektedir. taradı, Pintoyu uzun müddet 

Ezcümle horoz s:k'et sınıfı- isticvap etti, fakat hiç bir 
na dahil bu:unan vedat bey, şey anlamıya muvaffak ola-
matbaamıza ge:erek şunları madı. 
sölyem:~tir: Fakat Pintoyu da serbest 

« - Ben 336 senesinden- bırakmadı. Nıbayeti ne zaman 
!>eri boksörüm - elyevm Haliç ge!eceği bir türlü malüm ol-
ku'~ bü boks antrenörüyüm- mıyaıı bu mevkufiyet Pintonun 

İngilizlerle yapılac:ık ınllsabaka- canına tak etmiş olacak ki 
ya benim sık1elimden Necmi bu esrarengiz kitap hakkında 
beyi kc.ymuş, ar. Ha:buki pek mühim ifşaatta bulunmuştur. 
yeni bir boksör olan Necmi Bu adamın ifadesine göre 
beyle her zaman müsabakaya dünya polisinin hırsız!arı ta-
hazırım. kip elmek hususunda gün 

1 geçtikçe tazyikııfı artırmasın-
Bu ~ ı dele Necmi beyi inti- dan do~ ayı muhtelif memle-

hcıp elmeler:niıı sebebini an- ketlerin hırsız teşkilatı bir 
lıyama• ' r .:m... 1 arı-va gelerek mesailerinin 

~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ta oııu ~ ollannın arasında 

büsbütün sıhştır<lı: 
- Mağrur kız, diyordu, be

ni sevmediğini SÖ}·!emiye bir 
daha cesaret et bakıLım, bir 
kadın bir erkeğe aşıkının bu 
delilini verdikten rnnra sus
mak hakkını haiz değildir! 

Ellen - Rok kollarını açarak 
Nataliyi serbest bıraktı ve onu 

büyük bir ihtimam ile mermer 

sütunun üzerine oturttuktan 1 
sonra önünde diz çökerek hür
metle eteğini öptü: 

aralarında kolaylaştırmak için 
bir birlik vücude getirmiye 
karar vermitler, bunun için de 
İspanyanın Leride şehrinde 
bir kongre aktetmişlerdlr. 

Bu kongreye üç İspanyol, 
iki portekiz, bir Şi!ili, bir F ran
sız, iki Yunanlı, dört lngiliz, 
iki timali Amerikalı ve bir 
Almanla bir de İtalyan dele
gesi iştirak etmiştir. Kongre 
bir hafta devam etmiş ve bü
tün azanın gösterdiği lüzum ü
zerıne aralarında hususi bir 
anlaşma ve muhabere lisanı 

vücude gctirmiye karar ver
ilmiştir. 
İçlerinden ayrılan üç kişilik 

bir komisyon böyle bir lisan 
yııpmıya muvaffak olmuşlar ve 
bunu bastırmışiardır. Pintonun 
üzerinde bulunan kitap, işte 
bu beynelmi'.el hırsız muhabe
re lisanı k:tabı imiş. 

Breı:!lya polisi, l:u kitabın 
tereemesine Lozan polis labo
ratuvarı teknik şefi doktor Lo
kardan rica etmiştir. 

peka,.i mümkündür, bu !a'.c
dirde isminize leke sürmek 
istemem, ayrılalım Nalali! 

Genç kız elleri ile yüzünü 
kapamış hareketsiz duruyordu, 
Ellen-Rok devam etti: 

- Puluvanek ai!Psinde ba
badan oğla intikal eden ve 
ayni zamanda oğlun zevcesi
ne de tevdi edilen • bir sır 
vardır ki asırlarca zaman için
de hiç kimse tarafından ifşa 
edılmemişti. 

Din'eyiniz: Ehli salip sefer· 

Natali artık ne gence ne de 
kendi kendine karşı mücadele 
edebilecek kuvvette değildi. 
Ellen-Rokun aşk fırtınası ya
vaş yavaş onu da sarsıyor, 

dudaklarına · a~k kelimeleri 
götüriyordu, bu kelimeleri 
söyleınekten elan kaçınması 
münhasıran gözleri ile bir 
tezat teşkil eden utanma his
sinden ileri geliyordu. 

- Beni affediniz, dedi, gö
rüyorsunuz ki Jan dö Puluva
nek el' an ve daha birçok za
manlar için vahşi bir adamdır, 
fakat herşey ~eğ.şecektirl Bu 
lazımdır, emin olunuz ki ara 
sıra yaptığım tafrafüruşluklara 

rağmen hayatımdan ben de 
memnun cleğilim. Keşfettiğim 

ı !eri esn:ısında büyük ceddi
miz Hük dö Puiuvanek mü
kafat o:arak hazreti İsan•:ı 
üzerine gerdiği hakıki çarmı-

mazi ile istediğim istikbal a- • 
rasında bir hazırlık devresinin 
geçmesine liizum var, kendimi 
size affettirebilmekliğim için 
faydalı bir işe hasretmeliyim 1 

eğer geçmiş zamanlarda ya-

Bu dakikada, hile ile istih
sal edilse de buseye atfettiği 

mağlubiyet manasını hatırladı 
ve « dudaklanmdan öperse 
bittim ıo diye düşündü ve bu 
buseyi de hem korkarak, hem 
de istiyerek bekledi, fakat 
Ellen - Rok iradesinin demir 
kuvvetini kullanarak arzusuna 
mukavemet etti, bu hareketi 
ise Nataliye bir busedeo daha 
müessir geldi. 

' şamış olsaydık, bir manastı

' ra çekilirdim, şimdi ise rec
ber olacıığıml 

Ayaga kalkarak bir daki
ka dolaştı. 

- Alelhusus bir F orvilin 
bir Bo nifasın, bir Lüdovlkin 
yarın ne yapacaklarını bilmi
yonız, mazinin meydana çık-

• ması, mııhkemelere aksetmesi 

hın taht ~sından bir parça al
mıştı, her nedense bu yadigar, 
be.ki de fazla gurur verdiği 
için ailemize pek itid::ıl h s
leri telkin etmedi, heme ise 
bu tahta parçası mahut ma
dalyonun içindedir. 

İşte bu madalyonu size tev
di ediyorum, eğer ilerde beni 
islahı hal etmiş görürseniz bu
rlya getirir, madalyonu da 
iade edersiniz! 

IBitmedil 

1 
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Esma dışarı çıksın! 
Küçük kız, erkeğin ekşi çeh

resine muğber bir nazar 
atarak odadan cıktı. , 

- 21 - Muharriri: M. Turhan 
Binaenaleyh, Suphinin o 

ine kadar taşıdığı kanaat, 
birdenbire değişti. Kızın, zan
nettiği gibi müfrit bir safiyetle 
değil, menfur bir hilekarlıkla 
hareket ettiğini anladı. Lakin 
gençlik kanı alevlenmiş, irade
s · ni tatlı bir felç silmiştı; ya
pılan iş"n çirkinliğini an:2mak-
1a beraber bu çirkinliğin ken
di nefsi üzerinde ika ettiği 
tes"rin leziz olduğunu da gö
rüyordu. Dudaklarına sunulan 
nefis meyvevi ne ret, ne ka
bul edebiliyordu. 

Helbuki kız hikayes"ni an
latmakta musırdı. 

- Bunların -d iyordu - biri
ni bırakb, birini aldı. Görsen 
nasıl dişled" nasıl dişledi. 

Suphi, s n bi hnmlei ismet
le balını çevirmeyi ve kızı di
zinden indirmiye muvaffak 
oldu. 

- Ayıp, çok ayıp - dedi -
O rhanm yaptığını bana da 
aynen yaphrıyorsun. Utanmı
Yor musun? 

Esma, göğsünü kapamıya 
lüzum görmiyerek biperva 
cevap verdi : 

- Sen anlat dedin, ben de 
anlattım. Bunun neresi ayıp. 
liem daha bitmedi? 

- İstemem, üst tarafını din
lemek, öğrenmek istemem. 

Niçin Ltemiyorsun. Ar
katlaşın beni hirpruasın da sen 
su asın, o ur mu h"ç. 

uphi bey, asabıı daki ger
ginliği yatışbrm ya, halcca mı 
gidermiye çalışarak: 

- Elin bağlı, dilin tutuk 
değildi ya - dedi - vur ydın 
silleyi, basaydın yeygar yı. 
lioşuna gitmiş ki su~muşsun. 

Bu işin mürettep olduğu a 
artık kanaat getirdiğinden su
tatını ekşitti, Esmarun anasını 
Çağırdı : 

- Neredesin hanım, içeri 
Rel !. 

Kadın, müteaffin aralıkta 
~ki. üç kağıt yakarak pişirdiği 

• hveyi cezve içinde getirdi. 
ulanık renkli ılıkça bir su
an "baret olan bu 'nesneyi 

Jc lu, suz bir fincana koyarak 
Uphi beye sundu : 

lf ufıaı nri: J els 
~'hl d. . # 1 ·• n ıya ra ıçes -

nin gerdanlığı 
tıı Atııerika seforetanesinde 
li tvsirnin büyük balosu veri
h Y~tdu. Bütün salonlar ipek 
k '~arla tezyin edilmi§tİ. So
•ttd· a otomobillerin akışı ke
~ ,'kten birr.z sonra kapıda 

rıf h b" d\l d ve mu teşem ır oto 
\tıri u. Ve içinden kibar ta
hir 1 

ve mütebessim çehreli 
htkl •daın çıkarak kapıda 
et ... e1ıen polislere iyi nezaret 
~e e •. 

iç, . ~ını tenbih ettikten sonra 
tı &ırdi. Teşrifat memurua: 
İ): Miralay Ceymia Basvel. 

ar,~Yerek yürüdü . Bu sırada 
d • . 8 duran ve her geleni 
"'l'in h' 

•eııç 1' ır t~~ikten geçiren bir 
d°&'tu endısıni gördü ve ona 
~ol koıarak aamfmiyetle 

una • d' 
lllttle . gır ı v.e büfeye doğru 
t.11 llı ıye baıladılar. Bu Hindia-
' Polis kuvvetleri müfettifi 

llliai • KePteyn Dik Şe
ı. du. Miralay « Buvel ,. 

- Bir şey mi istiyorsunuz, 
size kahve pişiriyordum .. 

- Hele kahve dursun, se
ninle konuşmak istiyorum. 

- Buyurun beyim, kulağım 
sizde .. 

- Esma dışarı çıksın ... 
Kiiçiık kız, dudaklarını kıvı

rarak k..,. ktı. Opülnıekten, ok
şanmaktan hoşlanmadığı anla
şılan erkeğin ekşi çehresine 
muğber bir naz r atarak oda
dan çıktı. 

Kadının g lmt: i ve kızın 
çıkması aras nda geçen cüz'i 
bir zam n, Suphi b y·n ka 
daki g y na yen· bir mah'
yet ge mesine k"f et etmi i. 
D m "nki tel yyücat .. rtık yok
tu, bakışt düzelmiş, zihni dur
ğunluktan kurtulmuştu. Bu mu 
kabil hiddeti yerinde idi, Ka
dınla başbaşa kalır kalmaz : 

- Hanım - dedi - sizi teb- ' 
rik ederim. Cidden ustaymış
sınız. 

- Ben mi ustayım. Ne us
tası, anlamadım. 

- Düzen ustası. Kızına da 
bu yaşta kalfalık peştimalı 
kuşatınışm. Y almz, diizeninizi 
yürütmek için yalan söylerken 
ucunu açık bırakıyorsunuz. 

Bundan sonra dikkat edin, 
yaktığı ız mum, yatsıda sön
mcsın. 

- V nllahi anlamıyorum be
yim, blz ne yap~ k ki. 

- Daha ne yapacal n 
hanım. Bana dün b, h z. 
verdin, evine kim eyi alını} -
cağına yem·n ett·n. A şam 
olur olmaz Orh n beyle bır
leştin. Alışm s kudurmuştan 

beterdir, derler. Diye im ki 
sen de dayanamadın, baı i 
beni aldatmıya çalışma an 
olmaz mı? 

- Aldatmadım beyim, al-
datmadım civanım. olanı1 
biteni söyledim. 

- Hayır! Yalan söyledin. 
Bak, ispat edeyim: sen ar
kadaşımın Esmaya sataştığını 
söyleyordun. halbuki kız, ken
disinin el değmedik yeri kal
madığım soyliyor. 

an ı J v r b vim. Ben 

lltitcrn11a: (l11ıer I a._.ıl 
~rkadaşına hayret ve teaccüp
le balcıyordu. Zira om.ı birden
bire tanıyamamıştı ve : 

- Zannedersem ·bir yan
lışlık var ... 

Dedi. Yabancı genç nazi
kane başını salladı: 

- Bir İngiliz kat 'iyen hata 
yapmaz miralay .. 

Dedi ve gülerek ilave etti: 
- Zavallı « Silik » seni ta

nımadım mı zannettin? 
Miralay Basvel içini çekti. 

Fakat tavrında biç bir ademi 
boşnudf yoktu . 

- Zannedersem bir Ame
rikalı her zaman kendi ıef a• 
retaneaini ziyaret edebilir • 
Kepteyn ben buraya davet 
edildim. Zira sefirimiz beni 
görmek iatemit ve gene zan
nedersem bu da sizi alakadar 
etmez. 

«Kepteyn Dik Şenon» gftle
rek: 

- Fakat •zizim Hlir aeni 
slrmell iıltemiyor. 

• 

GUNLER KISALIYOR 
Günler kısahyor, elektrik tenviratı. tesisatınızı muayene ettirmek için düşünmeyiniz ve 

bu muayene iJe en iyi randöman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

Elektrik şirketi 
an1ade tutmaktad1r. Bütün tenvirat mühendislerini ve fen memurlarını . . 

en1rınıze 

MECCA EN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri 

te r·· esile huzu zda a ik bir muayene icra edilir. 
alatı heytiyenizin de nıuayenesini ten1in edebilirsiniz. Küçük tan1irat 
Meccanen c1·~ rle ·i mal olduğu fiatla icra edilir. 

t e e 

Şehremanetınclen: r atıh yan
gın yeride Haraççı Muh"ttin 
mahal esinin Çırçır sokaifmda 
41, 79 metro rnurabbamdaki 
arsanın metro m 11"..t..>..> ı ı'l 4 
lira kıymet takd1r olun rak 
satılmak icin ı'c rn1· a · rie
ye 1 onmu tur. Ta ıpler şart
nameyi görm k iç n e:r n 
mii ayedeye girmek ı i i .. e 
g niı oıab 5 tt r n a i 929 

nu Levazım mü • rlüt:ri" -

j <"cekfr 

rc.ıda kuru ot urnK mıyım, 
kızımı hırpaintır mıyım? 

Suphi bey, hiddetine rağ · 
men giilmekten meni nefs 
edemedi. 

- Esmayı, bize s tm"k is-
tiycn sensin. Ne ç b u11ut-
tun? 

o 

IJ m 
a nn ü rn 

gösterer k : 
- Viski!... Ha. Sana şunu 

söyliyeyim ki ben buraya iş 
yapmak için gelnıedım. n!nız 
kıraliçenin meşhur gerdanlı
ğım görebilmP.k için geldim. 

«Silik» elindeki kadehi bir 
yudumda boşalttı ve: 

- Ben buraya muakkiple
rimin elinden kurtu!mak için 
g eldim. Beni sizin elinize 
veren «lıtormer» yok mu? 

itte onun elinden... neyse 
ben de 111fze ıunu haber vere
yim ki buraya kıralıçenin ger
danlığının nasıl çalınacağını 
görmeze g eldim, Daha doğru
sunu aranan doıtun hafiyelik 
yapmaya ••• 

- Ya t.. demek hu alQam 
polissiniz ayle mi? 

- Evet .. çiinkG onu almak 
için uğraşan çete lngllterenin 
en maruf hıraızlanndan müte
pkkildir. Fakat yalnız size 
rica ederim bana iaimlerini 
.... ymn, 

- Bilmiyorum.,. ben dok-

' 

• 
rı 

• an m şir eti 
.. .. 
ı veres y 

e ro"'1u 
sa ar ve tesis t y par 
Ele t ·ıc evi, Beyazıt tanbul 

Cinsi c y 

Snn ide müstamel karbonat dösüt 
Demir Pu uk 

Adet 

1 
1 

Nevi 

çuval 

s. 

Kilo 

40 
93 

Cilalı agaçt n elb · e fırçası } 
Perd çt n tı nak fırçası 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

s. 81 500 
20 500 

Dem r o 1 ı 

İp ki y·· 'U 

De ı'r t ı el 

d 
teği 

a samı 

s. 
B. 
çm· 1 
s. 
s. 
s. 

17 

172 
58 
11 
49 
56 

'p d n o1up balada cıns 

da y · i g müddetle mü

'h nde " bl .... hr. 

m 

'°"~· • 
18 1 

tıh atı 

buçu ta 

riıı vel Cı ma g "nü icra olunacak Etibba odaları in-

kmdn rn · ere edılmek üzere bu gün .saat beş 

f vkala e bir içtıma aktolunac ğmdan 
l f 

:ı b, 
- Rica d ·M, b'raz b nı 

bekle ... 
Diyerek salon doğru yü

rüdü, Salonda kır llçe eleKb
rik ziya! rının nltında bir kat 
daha parlayan muhteşem ger
danlığile sefirin yanında duru
yordu. «Şenon» genç kadın
lardan birle konuşan bir gen
ci çağırdı ve: 

- bana bak Sitil dedi, Sf
liksmis burada ••• bu a]qam 
Kıraliçenin gerdanlığının çalı
nacağını slSyliyor, sakın Kıra
liçeyi gözünden gaip etme ve 
adamlarım birisinden misafir
lerin bir listesini al ve dik
katle t etkik et. davetsiz gelen 
varsa hemen bana haber ver. 

Dl yerek (Sıliksmis)in bulun
nuğu odaya avdet etti ve o 
akşamki ilçüncli viskiyi içerken: 

- dinle Silik ... bu akşam 
sirkatin vuku bulacağını bil
diğin halde buraya niçin gel
din. Sen ba çetede dahil ...,... 
muan bile flpheJI de.-et et... ..... -...... ., 

b ı de a ~-
e di, kat, ... 
rd l n y rd n s~lonun 

· o du, M" fir r 
dı. Bu s r!'lda 

içeriye ort ynşb bir 1 adın 
girdi. Y nmdn S iki bile ye
rinden sıçratacak kadar güzel 
bir kadın vardı. Onlar kala-
balıga kantbkları zaman Silik 
güleı·ek: 

- Ne güzel kadın!·.. zan
nederim (Martin Ellen)in (Ley
si)yle münasebetleri pek mü
kemmel?.,. 

- Leysi mi? ... 
- Evet • Leysi Martalt» .. 

Milyoner.. Yanındaki kadmı 
tanıyorsunuz değil mi? 

Dik Şenon hemen tasdik et-
ti. Zira kadını Londrada her
kes tanırdı. Barların, kulilp
Jerin biricik yıldızı idi. Silik 
ellerini uğuşturarak: 

- Cidden enfes.. Gecemi 
berbat ettin. Senin burada 
olduğunu bilıeyd im buraya 
kat'iyen u&-ramazdım bile. 

Diyerek kalktı. Kapıya be
raber çıktılar. DJk otomobil 
gkden J'•İp oluncaya kadar 
bekledi ye eto kCS,eyf d6ner
kea aoma ..ıona d&adl. 

s..t Wrcle Kndl9.a .... 

kem esinden: 
Üsküdarda f cadiyede ma

ğazacı Sadık sokağında i nu· 
maralı hanede mukim iken 
17-9-929 tarihinde vefat ed n 
dişçi Aram Karakaşyan efer.
d inin mahkemece tahrir ve 
t sbit edilen eşyayı metruke
sile dişçiliğe ait alat ve ede· 
vatı 18-10-929 cuma gtinil 
saat 10 da bilmüzayede sa ı
lacağınd n talip ola r n 
yevmü mezkürda n•aha r do 
h ır bulunmal n lilzumu il n 

. 
)erator 

dı. ~--tal k arı 
bek.mi: Doktor 

CEHHL ZEKi 

A m b.eyt > dekı otel ne gıt
mek fizer otomobiline bindi. 
Şo örün y n n a re mi bir po-
lis vardı. Dık Şe on kra · e
nin salimen o er ne 8\ det ede-
çeğind emin oldukta:ı s'ln::ı 
Iskotlendyarda d\Jndü. N?
betçi polise otomobili garaja 
çekmelerini emrettikten sonra 

teharriyi sordu: b k 
- Ser teharri Em • n • 

mente gitti. Nehirde bir ceset 
arayorlar. 

- İntihar mı? 
• - Hayır. Taymis polis no~-

b. · in hır tası uzakt an ır cısm d 
adam tarafından nehre ahi ı
v •• .. ve"'· ,nphelen
gını gormuş e U1 

miı, fakat o anda bir feryat 
. . . cak 0 zaman 
ıtıt:.ıuı ve an . 
nehre ablan cismin bir iJllall 
olduğunu anlamıf, düdüğünü 
çalarak mahalli vak'aya k~ı
mupa da kimseyi görememış. 
Buraya malümat v~nce ıer 
teharri cesedi aramak üzere 
gitti ve bana, geldiğ~z zaman 
ıize haber vermekligımi ten• 
bib etti. Şenon tereddüt et-
meden Embaılkmente doğru 
•tir'atle ilerlemiye bqladı. 
Sia .keaifti mahalli vak'aya 
yaldqbja uman ..,. telaarnyi ...,..y_,....,....k ,..... 
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İ"ltan' ul 'ilüveli deftecrdarlıgı ilftnları " 1 lstanbul vilayeti defterdarlığı ilanları 

Tamirat münakasası Kiralık dükkanlar 
Çemberli taşta muhtelit hakem mahkemelerini~ bulunduğu 

mülga maarif nezareti binasının keşifnamesi mucibince 1190 
liralık tamiratı munakasaya konulmuıtur. Ke~if ve şartnamele
rini görmek istiyeı!!Qr hergün Defterdarlık heyeti fenniyesine 
ve münakasaya iştirak eylemek içinde 27 teşrinevel 929 tari
hine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta müteşekkil 
ihale komisyonuna müracaattan. (1007) 

Galatada Yenlcami mahalleıinde Karaköy caddesinde Mehmet Ali paşa hanındaki ihale 
edilmiyen dükkan ve odalann kirasının müzayedeleri pazarlık suretile temdit olundu. Talipler 

1 kapı numaralarınıt göre aşağıda tayin edilen müzayede günlerinde İstanbul Defterdarlığı ihale 

~lcrkez acent.151 : Ga at;ı 
köprü b.ışınJa. Ucvot!lu 2; "~' 

Şube .ıcenıası · Ma!ınıu,; ve 
hanı altında. 1 '!anbtıl 2 7 40 

Trabzoq ikinci po3!ası 

İcrası 
Lira K. 
500 

500 

Mahallesi sokağı 
Biiyükada Maden 

rleybeliada yali 

cinsi 
bostan 

No taksimatı 
62 üç oda bir mutbak 1 

sofa ayrı sakaf altın
da motör dairesi ı 

ayrı sakf altında 

« « ahır 

« « iki odalı 

bahçivan kuliibesi 6 
adet su kuyusu. 

abtap 127 birinci kat: 1 salon 
hane 

2 oda taş döşemeli 
ufak salon bir hala 
haricen mutbak. İkin
ci kat: 4 oda 1 sofa 
üzeri ve etrafı kapalı 
bir daraça üçüncu 
kat 4 oda 1 ufak 
salon 1 hala 1 bal
kon ayrı sokaf altın
da 1 oda 1 mutbak 
vasi bahçe. 

Mülkiyetlerinin furubtunda tahliye edilmek şartile balada 
muharrer emvali gayri menkulenin birer senelik icarları 1-10-
29 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vaze
dilmiş olduğundan talip olanların 20-10-929 Pazar günü· saat 
14 te Adalar malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

* SATILIK ARSALAR: Edime kapısında Hacı muhittin 
mahallesinin Yusuf ağa sokağında 7,9,11,13,15 N. lı 540 arşın 
mikdarında 5 kıt'a arsa satılıktır. Bedeli 4 sende ve 4 taksitte 
verilmek şartile 613 liradır, Müzayede 19 Teşrinievel 929 ta
rihine müıadif cumartesi günü eaat 15 te Defterdarlıkta ya-
bılacaktır. (880) 

:ıt- SATILIK ARSALAR: Boğaziçinde Arnavutköyünde Do
laplı kuyu ve yahudi sokağında eski 16-18 yeni 16-3 N. lı bir 
tarafı Mihal ve İstavro efendinin haneleri bir tarafı mnzkur 
hanelerin bahçeleri ve kuyulu sokak ile mahdut 2 kıt'a arsa 
satılıktır, _Bedeli 4 senede ve 4 taksitte verilmek şartile mu
hammen kıymeti 626 liradır. Müzayede 19 teşrinievel 929 tari
rihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Deftardarlıkta yapı
lacaktır. (588) 

* SATILIK ARSA : Gedikpaşada Esir Kemal mahallesinin 
tatlı kuyu sokağında No 12, 35 arşın mikdarındadır. Muham
men bedeli 120 liradır. Müzayede 19 teşrinevel 929 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. 
( 666) 
* SATILIK ARSA: Unkapanında Haraççı kara Mehmet ma

h:oı.lk s".1in köprü başı meydanında yeni 13,15 eski 41,43 No.lı 
bir tarafı Unkapanı polis merkezi bir tarafı Lüit tiryantine 
kumpanyasına ait mahal bir tarafı Y eraimani ve hazan Artin 
efendi mağazalarile ve bir tarafı sahili bahirle mahdut 1376 
arşm arsa kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Bedeli 
8 senede ve 8 taksitte verilmek şartile 16512 liradır. Talipler 
19 Teşrinievel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te 
1240 liralık teminat para veya mektuplari!e teklifnamelerini İs
tanbul Defterdarlığında müteşekkil satış komisyonuna verme
leri. (664) 

:ıt- SATILIK DENİZDEN DOLMA MAHAL: Cibalide vapur 
lakeleıi kurbünde No. (17,1) 182,34 artındır. Bedeli 4 senede 
ve 4 taksitte verilmek şartile 1276 buçuk liradır. Müzayede 
19 teşrinevel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (891) 
Lira mahallesi sokağı N. 
110 Büyükada Çınar 58 

ciruıi 

atilo hükumet konağı 
taksimatı: 

Birinci kat: 4 oda 1 taşlık 
bir bala 1 miktar bahçe. 
İkinci kat: 5 oda 1 sofa 
1 hala. Üçuncü kat: 4 
oda 1 sofa 1 hala. 

Balada muharrer binanın bir senelik icarı 28-9-929 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vaz edilmiş 
olduğundan talip olanların 17-10-929 perşembe günü saat 
14 te Adalar malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

lf- SATILİK HAN. İstanbulda Mahmutpaşa caddesinde ka
gir 4 kattan ibaret ortası avlu ve 50 adet mağaza ve odaları 
müştemil ( Büyük Yıldız hanı ) namile maruf han kapalı zarf 
usulile müzayedeye çıkarılmıştır. Bedeli bir senede lk taksitte 
verilmek şartile muhammen kıymati 98282 liradır. Talipler 7372 
liralık teminat para ve ya mektuplarile teptifnamelerini 19 teş· 
rinievel 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te İstan
bul Defterdarlığında müteşekkil •atış komisyonuna vermeleri 
(925) 

Lira Kuruş Mahallesi sokağı No. Cinsi 
4977 92 Büyük ada küçüktür 1 tarla ve çamlık 
İhale bedelinin birinci taksiti peşinen ve mütebakisi yedi 

senede müsavi taksitlerle istifa edilmek ve ihale bedelinin 
tamamının istifasına kadar hazine namına birinci derecede 
ipotekli, olmak şartllı.- balada muharrer mahallin mülkiyeti 1-
10-929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye 
vaz edilmiş olduğundan talip el:uı1 r 20-10-929 pazar günü 
saat 14 te Adalar mal müdüriyetinde m..ı' •şekki! satış komis
yonuna· müracaatları ilin olunurr. 

lf- KiRALIK BOSTAN: Kadıköyünde Fenerbahçede kiin 12 

komisyonuna müracaat eyliyeceklerdir. 

Kapı N. cinsi Senelik kirası Müzayede günü Kapı N. 
li"l Cinsi Senelik tirası 

lira Müzayede günü 

20 T. eve! 
929 pazar 24 T.evel b 

929 perşem e 24 Dükkan 180 23 Mağaza 360 

25 « 180 « 
26 « 180 (( 

27 Mağaza 720 (( 

" « 420 
" 

(( 

1 « 420 23 « 

33 « 180 (( 

34 Depo 180 (( 

38 Odalıdükkan 800 (( 

39 Depo 500 « 
39 Odalıdükkan 600 24 (( 

42 Mağaza 180 « 
45 mü Oda 360 « 

.. 
(( 

« 
(( 

çarşamba 
(( 

« 
« 
« 

perşembe 
« 
(( 

44 
46 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
60 

110 
112 
U2 

« 500 
3 oda 720 

« 360 
2 oda 500 

« 500 
(( 240 

Oda 600 
« 600 

2 oda 180 
Odalıdükkan 300 

Dükkan 420 
« 360 

(( « 
27 « pazar 

(( « 
(( « 
« (( 

30 (( çarşamba 
(( .. 
(( (( 

« (( 

« « 
« .. 
« (( 

Istaııbul vila)reti sıhhat ve içtimai 
mııavenet müdüı·iyetnden: 

• 
Tababet ve şuabatı sana'tlarının tarzı icrasına dairl219 numaralı kanunun 14 üncü maddesi mn-
cibince tesis edilecek etibba odaları üçüncü mıntaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası inti· 
habatı teşrini evetin 18 inci cuma günü saat on üçte darülfünun konferans salonunda icra oluna
caktır. Kanunun 15 inci maddesi Türkiyede icrayı san'at selahiyetini haiz serbest ve ya memur 
bilumum etibbanın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler ) odalara dahil olması mecburi olduğu 
ve etibba odaları nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli içtimaa gelerek 
rey vermesi icap eder. Mahalli intihapta ikamet etmiyen ve ya mazereti sebebile isbatı vücut 
etmiyen zevat imzalarile musaddak ve ayrı bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey puslalarını 
bir mektup derunünde ve ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hita
ben göndermesi musarrahtır. Tabip, diş tabibi ve dişçi beylerin intihap günü olan 18 T ~şrini· 
eve! 929 cuma günü saat on üçte Beyazıtta Darülfünun konferans sıtlonuna teşrifleri ehemmi
yetle rica olunur. 

Fatihle Çarşambada: Leyli ve nehari, kız ve erkek, ana - ilk - lali 

HAYRİYE orta mektepleri 
Tali aımfları teşekkül etmiş olup an:ı - ilk ve tali kısımlarına leyli ve nehari talebe kaydına 

devam olunmaktadır. Tedrisat başlamıstır 

Eczacı ve dişçi ıııektepleri 
n1Üdiı·i,le1İııden: .. 

Pratisiyen dişcilerin imtihanları 16 Teşrinievvel 929 çarşamba günü saat ikide icra edileceği 
cihetle dişçi efendilerin saat ikiden evvel mektepte bulunmaları ian olunur. 

Piynl(() tehiri .. 
Hilaliahmer istanbul merkezinden 

J-lilalial1meı· saıı~ cıt evi 
eş)1a [)İ)1 ank()Slll)llll l{e
şidesi 15 Teşı·iı1isı111i929 
taı~il1ir1e tehir· edilıniştir. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü ketidc: 

11 T eşrirıisaı1i 1929 - "" . . y ı raınıye 

45,000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

dönüm bostan mahalli, senelik muhammen kirası 40 liradır 
müzayede pazarlık suretile 14 teşrinisani 929 perşembe günü 
saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (768) 

Ensagıam 

Lftstikleridlr ,__ __ 

Doktor A. kutiel 
Elektırtk mil!ıineleriyle beL<eıguklulu, idrar 
darlığı, proslat, ııdemt.kddar, bel gevwq. 
liğl cilt ve tirengtyt •Rrısır. tedavi eder. 

l<.arakOyde 3<ıreKçl fırını sıra<ında 34. 

BELSOGUKLUGU 
t·ım:-.<:ı '" ADE\Iİ iKTiDAR 

Parİ< ( Saiııt Louİ• ) ve l;\ccker) 
kiliuiklerirıden ınu.ıun 

Dr. Sl1'KI NECİP 
Btyo~lundl İsıiklı\l rıJdc;ıııd" 

ili nuıııarnlıı l~tikl{il aparııııan,nın 

bırİııt'' k.ı•ıud:ı. ı.· CUJİ rıı r1Üı:ssır 

t·J\'ıyt· 'e n1ulıtrliı usul ile, Belsu
ğuklugu \'C ihtıl~tatınııı eıı ınıı 

.ınnıt şekillı.!rı J~ı1ar vt: oı.ouo

tt..·rnıi .. giln \'t'"oıiti ell'kt:ıkive 

ılc ve nük'-'f'tıneıııek ı!ler teda, ı 
ıılunLr. 

(A. KARA) vapı.ru 15 ıc~rını 
evci Perşembe akşamı GalatJ 
rılıtımırıJaıı lı.ırcketl.: [ Zan -
guldak, İncholu, Sinop, Sam
sun, Ünvı:, 1-ats.ı, Ordu, 
Giresun , Tr,tblon , Rızc \ 
! lopa] va giJecLk 'c dönu • 
Pazar i-;kclcsile [ Rıze, Oı, 

Surmerıc, 'I r abzoıı, PulathJr 
Tircboh Giresun, O. cJ, 
f· .ıı-,a, Samsun, Sınop , e lnl' 
lı0 1 

] ,,ı uıtranrak gclc..:e~ı-ti 

İstanbul icrasından: 
Yazıcı Panayot veledi Baha

rının İstanbul Rıhtım Dok An
trepo şirketinden borç aldığı 

mebaliğe mukabil merhun 
olan Beyoğlunda katip Musta
fa Çelebi mahallesinin F eruz 
ağa ve Beyoğlu sokağında 
eski 121, 121 mükerrer yeni 
121 numaralı müşterek geçit 
mahallini müştemll bir bap 
apartmanın üç rubu hissesi 
birinci ihalesi yapılmak 
üzere otuz gün müzayede
ye vaz olunarak yirmi beş 

bin lirada talibi uhtesinde 
takarrür etmiş ve bu kerre 
yüzde beş zamla on beş gün 
müddetle ihalei kat'iye müza
yedesine vazolunmuştur. Mesa
hası : Kayden ve bilmesaha 
dört yüz on yedi arşın on ye
di parmak terbiinde araziden 
üçyüz yetmiş arşın bina müte
bakisi aydınlık mahalleridir. 

Müştemilatı: Apartıman ka
gir ve altı kattan ibaret olup 
çift demir kanatlı kapıdan 
giıildlkte bir mermer antire 
ve üç ayak mermer merdiven· 
çıkılarak iki tarafta mermer 
kolonu bulunan camekanlı ka
pıdan zemini çini döşeli bir 
koridora geçi ir. 

Bodrum, bir koridor üze
rinde yedi adet odun ve kö· 
mürlük mağazası olup barice 
kapısı vardır. Birinci katta 
bir kapıcı odası ve birinci 
dairede bir koridor üzerinde 
beş oda, bir banyo mahalli 
iki hela, bir mutbak olup et· 
rafı ahşap küpeşte ve demir 
parm:ıklık mermer merdiven
lerden ikinci kata çık•Jır. 

İkinci daire bir kor:dor, t1 
oda, bir banyo mahalli, 
iki hela , bir mutbah , 
muhtevi olup uçuncü, dör• 
düncü, beşinci daireler de 
ikinci dairenin aynıdır. Altıncı 
daire dört oda, bir helii, bi( 
mutbah ve altıncı katta yerli 
kazan ve iki mermer yalaınll 

ve musluklu ve su hazineyi 
havi bir çamaşırlık ve bir 
sabit do1ap ve üzeri örtülll 
zemini elvan çini döşeli "e 
etrafı yarım metro irtifaındıı 
dıvarla muhat bir tarasa var
dır. Apartmanda terkos, elek' 
trik ve hava gazi tesisatı 
mevcut, kapılar yağlı boyalı. 
dıvarlar istampa nak17lıdır. 

Apartmanın cephesinde ikili" 
ci kattan itibaren birer şahn11 
ve birer balkon ve keza ıırlc11 

tarafında büyük birer balk"" 
ve aydınlık mahallerini ınıılı· 
tevidir. Apartmanda dairı.; sı1~ 
numarasile Pavlidis, S..ıff~ 
Hilmi, Faik, Parasküvıd15 • 

Hacı Nikola Ef. !er ve Ba~· 
tlyar H. kiracılardır. Fııt 1 

d dıf• malumat 929-5082 dosya a ti 

:ıt- SATILIK EV, ARSA, BAHÇE: Emirginda Hamam so
kağında hanedanı sakıta azasından Ali Haydar beye ait N : 4 
6, 8 ev hamam arsası ve bahçe ile iki masura tatlı su, seksen 
hissede dokuz hissesi, tahmin edilen bedeli 400 liradır. Bedeli 
def'aten alınacaktır. Müzayede temdiden 22 Tetrinievel 929 
Salı günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (963) 

Taliplerin tamamının kıyıne f 
Doktor 1'e) zi 1\hı11et muhammenesi olan kırk b~l' 

h.ıı~i. helsoğ-klugu, <ilt, oro• bin liradan hisseye ın."5~11 
lf SATILIK ARSA Kadıköyünde Hasan paşa mahalleai

nin eski Kurbalıdere yeni birinci Muradiye sokağında No. 1, 
1600 arşındır. Sakıt hanedan azasından Damat Mahmut beye 
aittir. Bedeli defaten verilmek şartile muhammen bedeli 960 
liradır. Müzayede 22 teşrivi eve! 929 salı günü saat 14te Def
terdarlıkta yapılacaktır. (964) 

t•s. zaıı teı .. ı;ül ve kadıu hnsta mıktarın yüzde onu n .spetı~ıııı 
lıllaru.u en son usullere az '-ıı· pey akçes:ni vezneye te5 lıt' 
•amanda ""''ıit şc:nitle tctl.ı etmeleri ve 31-10-29 tarı! ci 
0"1er. 'bil 

dr de saat 16 ya kadar 1 
A es: Bai:-ı11ı Ça/{aJ., .. lu 'ol..u~u ı ı 

kı. e bıııı ııuıııara 4.ı katiycsi yapılacağ-ı 'liin o uı;., 
T cldor: lstflnbı' ıı<ı•ı ~ l}ı! .. __________ • Mes'ul nıudıiı Selinı 8 


