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Son ... ı..ıaatin ildn tan/esi " 
Kurt• 

6 ırıcı s..ıhıfrde 11antimi 25 
5 inci f (r 50 
4 uııcü c c 100 
3 üncü c c 150 
2 ıııci c c 200 
1 ıncı (( 4-00 

Üan mulı11 'ı, ıııııa diH.ıt olun 
ııı:ıkt. lı<'r:ıbc r Iİ•ı hwnı t ı n es'uliyl't 

k h 1 cdılııı"7.. 

5 in~i yd - .\i' 1a50 

.Abone şartları 
.... 

TBLBPONı Vi1'yetlar için: ~ent"lik l ?00, ~ltı 
~lık 900, üç ayhk 500 L"Unlf~ Yası iflerl 

nebi memleketler İ1,ın Sene ' 
3000, altı aylık 1600, üç a' lık 900 ls. 1202 

kuruştur. 

ld.re lflerl 
Telgraf- lstanb11/ Saat 

ls. 3872 
Caaeteınizde intişar cdl'ıı b!lt n 

ynzıların hakkı malıfU7:Jur. ,. ~ 
on ilil 

AKŞAMLARI NEŞROLUNUR Nfilhast her yerde § kanat 

5 renk, 12-32 sahife, • 
cazıp mündericat 

"Son Saat,, 
Pek yakında memleketi
mizde şimdiye kadar gö
rülmemiş bir şekilde yeni 
yazılar, yeni tefrikalar ve 
baştan başa renkli resim
lerle (12), (16), (24), (32) 
sahife olarak çıkacakbr. 

. . . .. ' . 

Bir yat ~1armarada gaip! 
Amerikalı milyoneri 
eetirecck yat ne oldu? 

~ ............ -----------.-------------~ 

8-1 O gtindenberl limanımıza 
muvasaleb beklenilen bir A
merikalı m~ alt Jeale
ter ismindeki yabn bili gel
memif olması endişeyi mucip 

olmuştut. Gerek Amerika se
fareti, gerek diğer allkadar
lar bu yab taharri ile met
guldürler. 

Amerikalı milyoner ile dost
larından bazılannı hamil bu
..lunan bu yatan lstanbula ge
leceği ve ihzaratta bulu
bulması yatakla vagonlar ida
resine bildirilmiştir. idare bir 
nıüddet bekledikten sonra, 
Yat boğazdan geçtiği taktirde 1 

haber verilmesi için Çanakka
leye telıraf çek•if, oradaa 
~en cevapta, telp-afıa geç 
alındıj'ı bildirilmittfr. Bu «tel
grafı geç aldık» tabirinden, 
yabn boğazdan geçtiği manası 
çıkarılmakta, bu da alikadar
lan daha fazla endişeye dü
şürmektedir. Zira ayni telgraf
tan istihraç edildiğine göre, 
yatm boğazdan geçişi, geçen 
fırtınalara tesadüf etmektedir. 

Şimdi ortada yalnız bir ih-
timal görülmektedir ki o da 
yatm Mudanyaya veya Mar
marada baıka bir yere gitmiş 
bulunmasıdır, fakat bu ihtimal 
zayıftır. 

G:enc kumar: Lotaryacı.., 
lar alenen çalışıyor! 

K.umarın her 
laevi kanunen 
llıenınudur. 

Sokaklarda 
fırıldak çevir
~k, ıemai
)'e açarak, pa
.._ •tarak, ni
)et çektirerek, 
•elhasıl ne su
retıe oluna 
0laun baht ve 
t.li oyunla-
~ oynatanlar 
kkında zabı 

lanın takibat 
Ytpı:n Bir koll111\ meylıanesmde lotarya oynamrken 

ası mec-
l>Uriyeti vardır. Halbuki mcm-
ıau· . 
~~ete rağmen maalesef ls-
b hulun hemen her yerinde 
Ilı u oyunların kaffesi oynan-

ilktadır. 
h~ilhassa Beyoğlunda lotarya 

:revaçtadır. 

be lie~glin akşamdan sonra 
Yoglu ve Galatada birçok 

~haneler, birahaneler, batta 

doı 1 dükkanları lotaryacılarla 
~p dolup boplmaktadır. 

Se unıarbazlann pek serbest-
" luıreket ettijiai hirkaç 
L..~~e yazdık, fakat nedeue 
~ la&ne geçllemecliiini 

görüyoruz. Kumarcalaran elle
)inde torbalar: 

Lotarya! Lotarya! .. 
Diye dükkan dükkan dolaı

malanna menetmek te zanne
diyoruz ki o kadar müşkül 
bir iş değildir. 

Bir sandal parçalandı 
Ereğli ıirketine ait Şile 

romorkörüne bağlı olarak 
Galata nhbmına gelmekte 
olan Muatafanm aandalma 
liman firketİDİll 2 1n1111uah 
matlrl çarpmll. ....... par
çallnmaftır. Deake cltlfeli 
uadala kurtanlmlfbı', 

Cinayet 
1 kişi ölduratda 
3 kişi ağır su

retle yaralı .. -
Diln gece, GaJatada bunri

zane bir cinayet olmut, Osman 
Mustafa atlı bir şahta, bir a
damt öld6rmüş, fiç kitiyİ de 
ağır surette yaralamaşbr. 

Cinayetin sebebi anlqıla
mamışhr. Hadiseyi müteakap 
yakalanan katil çok sarhoş ol
duiu için ifadesinin tesbitine 
imkln bulunamam11br. 

Biz.im yaptal'unız tahkikata 
nazaran, Arapcamünde bir 
kahvede oturmakta olan 
sandalcı Oamaa Mmtafa ile 
0-aa ojht Olman araimda 
bir mhek•t• b .. l••ı" iki 
kişinin birbirine hllcumunu 
intaç eden bu ka•ga kahve 
balkının mildahalesi ile berta
raf edildikten sonra O....an 
Mustafa kahveden çıkıp git
miştir. 

Fakat Osman ojiu Osman 
bu neticeyi hazmedememit 
hasmım takip etmeyi lüıumlu 
görmüt ve ynma Reşit oğlu 

Rqit, Rahim oğlu Hasan, 
Ömer isminde daha Uç arka
daşını alarak Osman Musta-
fanın peşinden gitmiştir. 

Caddenin biraz ilerisinde 
hasmına yetişen Osman oğlu 
Osman galiz bir küfür ile 
sandalcı Osman Mustafa ile 
tekrar kavgaya bqlamış, Ra
şit, Hasan ve Ömer de Os
mana yardım etmişlerdi. 

Osman Mustafa, 4 kişi ile 
mücadele vaziyetinde kaldığı
aaa görünce bu itin ancak bı
çakla temizleneceğine bük-
metmif, bıçağım çekmif, Os
man oğlu Osmanı bir darbede 
cansız yere serdikten sonra 
diğer üç hasma mukabele 
etmiş, onları da vücutlanoın 
muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralamışbr. 

Bu esnada cinayet mahalli
ne yetişen polisler katili der
dest etmişler, mecruhlan has-
taneye götürmüşler, maktulü 
de vaziyeti bozulmaması için 
tahb muhafazaya almqlardar. 

Cinayetten müddeiumumi
lik haberdar edilmiş ve tah
kikata başlanmıştır. 

Köprü kapalı 
Sehremanetinden: 
Bu sabah hava sisli olduğu 

takdirde köpril gece saat 
ikiden üçe kadar açık kala
caktır. 

Bir dövüı 
Sirkecide Y ah kötkü cad

deainde Kırzade laa•gcla 
Teni Cevdet elemli ile Nilaat 
" otlu LMfi efelMliler b.!Ja 
.tmiflw, birbirlerial cllw-
lenlir. 1 

"Son Saat,, 
Yeni şekilde intit"ra hat
ladığı günden itibaren ka
rilerini memnun edecek 
yenilikler yapacakbr• 8a 
yeniliklerin bir tanesi lllf 
bir gazetenin paplll8llllt 
olduğu bir teşebbüstür. 

Deı1İz silAhları ... KAzım Pş. 

lngiltere hükümeti, Amerik. 
baldbneti ile iki devlete tul-
16k eden noktalar hakkında 
mutabık kaldıktan sonra kinu
aaaani ayı içinde Londracla 
deniz silihlarınm tahdidi İfİDİ 
koauımak mabadı ile bir 
koafenma aktiai Fransaya, 
IWyaya ve Japonyaya teklif 
etti, ve her ilç devletten de 
muvafakat cevabı alda, fU 
halde konfransın aktedileceği 
muhakkak demektir, fakat 
acaba bu konferans muvaffa-
kıyetle neticelenebilecek mi? 

Amerika ile lngilterenin 
müsavi miktarda donanmaya 
malik olmak esasa üzerinde 
U)'Ufmalanndan sonra ortada 
başlıca üç mllfknl nokta kal
m1Jbr. 

Bu noktalardan birincisi 
Japonyamn Amerika donan
ması karşısında istiyeceği 

kuvvet nisbeti, ikinci müşkiU 
nokta İtalya ile Fransanın 
kendi aralarında tesis etmek 
arzusunda bulundukları kuvvet 
muvazenesi üzerinde uyuşabil
meleri, üçüncü müşkül nokta 
da Amerika ile İngiltere ha
ricinde kalan devletlerin tah
telbahir meselesinde lngiltere 
ile Amerikanın noktai nazanm 
kabul edip etmiyecekleridir. 

Tahdit 
meselesinde 
bathca üç 
müşkül var 
Franıa, italya, Japon

ya tahtelbehirden 
vazQeçmiyecelder mi? 

, Japoayum Amerika ile 
lngUtere cloe•=•alan ka,...... 
da t.tİJecetf lmnet Di.beti 
bakkmda heala kat'i malUmat 
yokbar. 

Baaa .,k•'Ml Deyll Heral
dia .. Dllhı-da yuchfı ................ hal,. ile 
Fn•a•• ...._. lmwnt• ma
lik olmak noktumda yekdiğe
ri Ue ulatmalan ihtimali 
kuffetle meYcuttur. 

T abtelbahir meseleme ıe
lince, bu aillhın kanun harici 
addedilmesini ne Fnnaa. ne 
ltalya, ne de Japonya kabul 
etmemektedir. mamafi bu me-

selenin, konferansın iyi bir 
neticeye bağlanmaaam menet-
miyeceği llmit edilmektedir. 

Her halde bupn muhakkak 

olan bir tef •ana o da İngi
liz gazeteleriain, bJlhuaa 
amele farkaaına mensup olaaı
lanmn nikbin bulunduklarıdır. 

Kazma hırıızı 
Sirkecide kanalizasyon in

ıaabna aft kürek ve kazma
lan birer gece fasıla ile çalan 
sabıkalı Hakka dliD gece bek
çi Hüseyin tarafından yaka
lanmıftır. 

Adada cıeklcrine iyi bakanlaro 30 lira 
müklf et vormiıler. 

Bu sabah AnkB
rada harareflt: 

karşılandı 
Ankara, 21 ( T elefoala) -

Meclis reisi KAzam .,... it.. 
bu sabah k011YaasiJO•llf 
Ankaraya muvualat etti. 

latuyoncla reilicllahar Hl. 
namına kltibi 1119uml T..-

R Lf 
fik Ye aeryaYer ~ 
beyler, Bqvekil ı..et .,...., 
Hz. Ye httttm weldlls, Şura" 
dmet rei1i Nua'et. C. H. F. 
kltimumwnlai Sııffef lteJIW 
•e erkim ubaip, _. • ..._, 
uker ve jasb - .ofr•• · 
leri ile ... Qn:6 fst 
istikbal edildi. ..., .... ... 
kert ...... .,...,. ...... ... 
llau ifa eyledi. KAldl ,... 
Hz.. trenden iner lmaez llıısd;
sini kar.......,. ......... 
hepsİDİD ayn ayn elleriai ilk· 
bktan sonra otomobll ile ~ 
naca köt kline gitmiftir· 

Hayvan eerglai 
Cuma gunu Doı. 

mabahçede 
açılıyor 

eı yıye yeurıten hQgl}(lR
lardcm biri 

istanbul bayftll .......... 
cuma günii Dol•balaçe -;: 
yı aharlannda klfal •-:.
tir. Sergiye kaJlt = 
bugün nihayet bula L 

S ·c1e birin;:t• . .. .... 
ergı . 5000 

cak hayvanlara v ~~kaimi 
lira milkilafın ~ el 
tesbit edilmiştir. Bun:;. e~ 
ki sergilere ~ e de kabul 
hayvanlar bu ıef'llY birinci ik
edilecekter, ancak 
ramiyeyi alama)'•~biiynk 

Serıiy• duhul ırıoı-
hayvanlar içia 100, koyua 
gibi koçak hayvanlar için 40 
kuruf venDekten ibarettir. 

Odacımn oduında . 
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Közım Pş. Hz. 

B. M.~M. reisimiz diin An
karaya dydei buyurdular 

az tatilini şehrimizde ge
çiren Büyük Millet Mec

lisi reisi Kazım pafa Hz. dün 
öğle üstü Ankaraya hareket 
buyurmuşlardır. 

Dngiliz filosu dün limanı
mızdan müfarakat etmiş

tir. Amiral öğleden evel Cüm
huriyet abidesine çelenk koy
muş, öğleden sonra gazeteci
leri kabul ederek beyanatta 
bulunmuştur. 

Sir Fredrik Field ezcümle 
şunları söylemiştir: 

"Gemilerimizin zabitan ve 
efr dı yalnız Türk makam ve 
memurları tarafından değil, 
fakat tesadüf ve şeref bahti
yarlığına nail oldukları herkes 
tarafından haklarında göste
rilen misafirperverlik ve 
hayırhahlıktan dolayı memnun 
ve mes'uitur.,t 

1& ~onya nahiyelerinden 44 
~JJJtanesinin tam teşkilatlı 
nahiyeye kalbi ali tasdikten 
çıkmıştlf. 

-;;ıehrimizde bulunan Maarif 
vekili Cemal Hüsnü ve 

Adliye vekili Mahmut Esat 
beyler ıerefine dün saat 5 te 
Türkoeağında bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette yalnız Ce
mal Hüsnü bey bulunmuş, Ad
liye vekili rahatsız olduğu için 
itizar etmiştir. 
lf.f.ilaarif bütçesi vekaletçe ge
~çen senekinden bir buçuk 
milyon fazla olarak hazırlan
mıştır. 

Dstanbul polis müdürünün 
vazifesini askerliğe tercih 

edet"ek askerlikten istifa ede
ceği anlaşılmıştır. 
gğır ceza mahkemesince 
IWJA!iye H. hakkında verilen 
karar, müddeiumumilik tara
fından temyiz edilmiştir. 

lf.ilnkarada tesisi mukarrer 
~Polis teknikumunun inşaatı 
için yeni sene Maarif bütçe
ııine tahsisat konmuştur. 
filev yağmuru davasından 
~ dolayı dün (Halka Doğru) 
ve ( Hareket ) gazeteleri hak
kında tecilen mahkumiyet 
karan vedmiştir. 

mün feci bir tramvay ka
zası olmuştur. Biletçi ta

rafından korkutulan bir mek
tepli çocuğun ayağı kesilmiştir. 
lfiileçen ders senesinde ilk 
~mekteplerden 22,366 Er
kek 7,993 Kız talebe mezun 
olmuştur. 

fil]1eni teşkil edilen Etibba 
godası idare meclisi dün 
ilk içtimaını aktetmiştir. Bu 
içtimada Oda riyasetine Dr. 
Tevfik Salim paşa, umumi 
katipliğe Hasekinisa hastanesi 
Başhekimi Esat, muha ipliğe 
Emanet sıl.hiye müdürü Neşet 
O man, veznedarlığa mi' derris 
1 evf.k Recep beyler reyi h.ıfı 
ile intihap edilmişlerdir. 

Bevzi paşa H:ı. dün saat 
lt!!ıJ14 te Kınalıada vapuru 
ıle Y alovaya gitmişlerdir. Fevzi 
paşa haz.n:t1crinin bugün gel
m-.leri 1J1uhtemeldir. 

lf • tlu sene An karada cumhu
~!~ riyet balosu Ankara pa
lasta verilecektir. Cumhuriyet 
Halk fırkası merkezi tarafın
dan verilecek olan bu baloya 
bin kiş: kadar davet edilecek 
ve para alınmayacaktır. 

Bugünkü hava. 
K <Imlilli rasala11esi11deıı 

almıııışlır : 

Dün a::aıııi lıarıırel u20» 
ılcrece. bıı subulı « 13» ılere

cı:ılir. llıı yece rıı:y<ir 

ııııile/ırıvuil hauu açıktır. 

-
Son Sut Te r, ieve! 2'2 

so ERLE 
fi~ le k. ti rik 

Fi.af/tlrın 10 ptlrtl 
tlrfiığı doğru 

değildir . 
lstiçvap 

Bir nümayişi 
seyredenler si
gaya çekilmişler 

Brüksel, 20 ( A.A.) - Ga
zetelere nazaran, dün komü
nistler tarafından yapılan bir 
mitingin nihayetinde polis bü
tün seyircileri istiçvap etmiş 

ve üç İtalyanı tevkif eylemiştir. 

Mülkiye tak i
matı 

Ankara, 21 (Telefonla) -
Seyit Gaziye merbut Ayvacık 
köyü Eskişeblre ve çifteler 
nahiyesinin Vuslatiye köyü 
Siv ihisara raptedilmişiir. 

Osman eliye merbut kazan 
bayır, Taşuz!uh, Hisarlık, Çe

ı ki Harun ve Arifiye köyleri 
' de Koca eli vilayeti Geyve 

kazasına bağial'nuştır. 

İdare yıllığı 
Ankara, 21 (Telefonla) -

Dahiliye vekaletince neşri 
mukarrer idare yıllığının ha
zırlığı bitmiştir. 

Bu yıllıkta memleketin ah
vali tabiiye ve cografi 
vaziyeti hakkında malumat 
bulunacak ve idare rüesasının 
resimleri ile terclimei halleri 
bulunacaktır. 

Bu yıllık hem güzel bir ha
tıra olacak, hem de teşkilatı 
mülkiyemiz hakkında mufassal 
malumatı cami bulunacaktır. 

istatistik yıllıgı 
Ankara, 21 (Telefonla) -

J atistik umum müdürlüğü 
1929 yıllığını kamile!\ hazırla
mış ve tab'a vermiştir. 

Yıllıktaki tahriri nüfus ne
ticesini gösterir mufassal bro
şorun birinci cildinin tab'i 
bitmek üzeredir. 

Vilayetler arasındaki muka
yeseler ayn birer cilt halinde 
neşredilecelttir. 

şehremaneti memu-
rin müdürü 

Ankara,21(Telefonla)- lstan
bul Şehremaneti memurin mü
dürlüğüne tayin edilen Dahiliye 
memurin müdllrü Samih bey 
10 gün mezuniyetle bu akşam 
İstanbula h reket edecektir. 
Samih B. mezuniyetini müte
akip Ankaraya avdet etmiye
rek İstanbuld aki yeni vazife
si e başlıyacaktır. -
,, ıııl;:rı:;rde I.ı..kiııc. n B r a-
1!.:'.!!l maya giden bir kamyon 
şehre yanın saat kala bir Ma
balde beş kişiden mürekkep 

1 ma~keli eşkiya çetes · nin hü- ı 

Fransada yeni ayan in
tihabının neticeleri 

Sol cenah cühuriyetçi
leri kaybettiler 

Paris, 20 (A.A.) - Ayan azalığı için yapılan kısmi intiha
bat neticesi şudur: 96 azalık muhtelif fırkalar tarafından şu 

suretle kazanılmıştır: Cümhuriyetçiler 15, sol cenah cümburi
yetçileri 14, müstakil cümhuriyetçiler ve radikaller 12, radi
kaller, radikal sosyalistler ve sosyalistler 41. ciimhuriyetçi ve 
müstakil sosyalistler 11, amele 11, amele enternasyoaline men
sup müttabit sosyaliştler 3. 
Şu hale nazaran sol cenah cümhuriyetçileri 7 nzalık kaybet

mişlerdir: Bu azalıklardan üçünü müstakil radikaller, üçünü 
radikal sosya'i~tler birini de müttahlt sosy listler kazanmışlardır. 

Yeniden int.hap edilenler arasında ba~lıca şu zatlar vardır: 
Sabık nazırlqrd.ı.n M. Honnorat, Albert Sarraut, Derand, Jou
venel, Sclıramek ve hariciye encümeni reisi Lucien Hubert. 
Bu sefer intihap edilemiyenler şunlardır. M. Blum, Marsilye 
belediye reisi Flaissiere, F rancous Marsa! ve Anteriou. 

Paris, 20 (A.A.) - Yukarı Ren eyaleti ayan intihabatında 

milli cümhuriyetçilerden M. Pfleger intihap edilmiştir. Bu inti
habat için namzetliğini koymuş olan Rayhiştag meclisi sabık 

meb'uslarından muhtariyet taraftarı papaz Haegi ekeeriyet 
kazanmamıştır. 

1
1

azminatı vereceğiz! 

Prusya başve ili böyle 
söylüyor ve (Nümayişe 

lüzum yok! ) iyor. 
Almanyada Milliyetperver

lerin müttefiklere verilecek 
tazminat aleyhinde bulunduk
ları ve milletin bu tazminatı 

vermiye mütemayil olmadığı
nı söyledikleri, vaziyetin tes
biti için arayi umumiyeye mü
racaat edilmesini istedikleri 
malümdur. 

Miliiyetperverler tarafından 
açılan mücadele kapısı, mu
tedil fırkalar bu iddianın ta
mamen aleyhinde oldukları için, 
heniiz kapanmamıştır. Şimdiki 
halde iki taraf ta eline geçir
diği her vasıtaya müracaat 
ederek propaganda yapmakla 
meşguldür. 

Bu son haftanın en büylik 
faaliyetini milliyctperverlerin 
aleyhinde bulunan mutediller 
göstermişlerdir. 

Bu arada Prusya başvekili 

Her l' r"im de mühim bir nutu' 
söylemiş ve bu nutuk telsiz 
telefon vasıtas.le bıitün Al-

manyaya tamim edilmiştir. 
Her Brüm demiştir ki : 
" Muharebeyi kaybettik, bu, 

kabili inkar değildir. Muhare
beyi ka.<bedenin İse galip ge
!en devlete tazminat vermesi 
asırlardıınberi takip edile gelen 
bir adettir, o derecede ki İm
paratorluk zamanında Alman 
hükumeti bile bu fikirde bu
lunmuştur. 

Hepiniz hatırlarsınız: Muha
rebenin son w.manlarında da
hili istikra~lar akti müşkülleş
tiği zaman Alman hükumeti · 
bütün sarıedilen paraların 
mağ!up edilecek olan düşman
lardan tamı<ınen tahsil edile
ce~ini ilan etmişti. 

iş alcsi şcl:.üd :! cereyan etti; 
biz yenildik, binaenaleyh bun
dan kur~ulmıya çalışmak ta 
beyhudedır. Yapacağımız bü
tün teş b'.'-ıii! ler cihanın kah
kah sını mucip olmaktan baş
ka b:r net:ce vermiy cekFr. » 

cumun.ı. IIiaruz kalmıştır. L;"_~....ııı;;; 

Yolcular arasında bulunan ..._bF-~~±],,i~-;i~~....,Jt~J'""~~~ f:..:...U""l:!"ı.;;."'tilf=:c&ı 
gazete fotografçısı Hakkı bey 
bir ar~'ık silahına davrıınaral. 
eşkiyadan Ahmedi öldürmüş, 
bir diğerini de yaralamıştır. 
Diğer maskeliler kamyunu a
teşe tutmuşlar, şoförü yara:a
mışlar, fotografçı Hakkı beyi 
de öldürmüşlerdir. 
maliye vekaleti vilayetlere 
~yeni bir tamim göndermiş
tir. Buna göre hususi bütçe
lerden maaş alanlara komis
yonlarda hakkı huzur verilmi
yecektir. 
lf.filübadele başmurahhasımız 
~ayın 27 sinde Ankaraya 
gidecektir. 
rnJeşadiyenin son taksitinin 
W]istirdadı için Milli banka 
aleyhine açılan davanın rüye
tine dün ikinci ticaret mahke
mesinde devam edilmiştir. Mili 
banlıa karara itiraz etmedi
ğinden muhakemenin gıyaben 
rüyetine karar verilmiştir. 

Rıhtımda yangın 1 

Galatada rıhtım şirketi an
trepo ser memurluğu kulübe
sinin yanında bu!unan sondur
madan dün gece ansızın yan
gın çıkmış, yetişen itfaiye 
tarafından sirayet etmeden 
söndürülmüştür. Yapılan tah
kıkat neticesinde yangının 
sandalcı Şabanin attığı ciga
radan zuhur ettiği anlaşıl
mııtır. 

Otomobil kazaıı 
Cerrahpaşada Çukur Çeş

me mahallesinde 13 numaralı 

evde oturan Bedia hanım 
oğlu 9 yaşında Hayrettin 
dün Şoför Ahmet Hilminin 
idaresindeki 1754 numaralı 

otomobilin altında kalmış, ya
ralanmıştır. ŞofiSr yakalanmış
br. 

Bir hücum 
Tavukpazarınc!a oturan Be

kir ve metresi Hi!rn::et dün 
gece Divanyolundan geçen Es
naf . bankası memurlarından 
Haluk Cemal efendiye hücum 
ve beş ljrasını almıya teşeb
büs etmişlerdir. Mütecavizler 
polislere de karşı gelmişlerse 
de yakalanmışla rdır. 

Otomobil, bisiklete 
çarptı 

Langada Musalla caddesinde 
21 numaralı evde oturan Is
mail efendi dün bisikletle 
Beyazıttan geçerken arkasın
dan gelen 1567 numaralı oto
mobilin sademes;nc maruz kal-ı 
mı;;, yere yuvarlanmıştır. Bi
sikıet tamamen parçalanmış, 
İsn' ail efendiye bir şey olma-

Bir telgraf 
Efgan - Rusya 

muahedeler da
iresinde dost ... 

Moskova, 19 (A. A.) - Ef
gan hariciye nazırı sovyet hü
kumetine gönderdiği telsizde 
Nadir hanın Kral ilan edildi
ğini ve Efganistanın Rusya 
fe dostluk münasebetlerine 
en sağlam esaslar dahilinde 
devam edeceğini bildirmek
tedir. 

Karahan verdiği cevapta, 
iki memleket münasebatının 
muahedeler dairesinde ve Ef
ganistanın istiklali esnasında 
inkişafı ve iktisadi terakkisi 
arzusu ile mütehassis olduğu-
nu bildirmiştir. 1 

M. Puankareye 
ameliytlf 

Paris, 20 ( A. A. ) - M. 
Puankarenin sıhhi vaziyeti, 
kendisinin bugün öğleden son
ra bir kliniğe nakledilmesine 
müsait olduğundan or.:ıya gö
türülmüştür. Yarın ikinci ame
liyat icra edilecektir. 

Bir volkan 
f aaliyefe geçti 
Moskova, 20 (A.A.) - Kam 

çatkadan bildiriliyor : Altmış 
senedenberi sönmüş olan Go
relyi volkanı yeniden faaliyete 
geçmiştir. 

Devlet binaları ve me
murin apartmanları 

Ankara, 21 (Telefonla) -
Yeni pilan mucibince Yenişe
hirde yapılacak devlet binaları 
ve memurin apartımanları için 
lazım gelen arazinin istimlaki-
ne başlanmıştır. • 

'Dontlnmtlmız 
Haliçte 

Filomuzun mütebaki kısmı 
da bu sabah limanımıza gele
rek Dolmabahçe onünde de
mirlemiştir. Bu gece halice 
gireceklerdir. 

Avrupaya. gide
cek talebenin 

imtihanı 
Maarif vekaleti hesabına 

Avrupaya tahsile gönderile· 
cek talebenin tahriri müsaba
ka • inti'ıanlnnna bu s,1bah 
sa t 9 da Darülfünun konte
rans salonunda b lamlmıştır. 

İmtihanlara kız ve erkek li
seleri mezunlarından bir çok 
genç iştırak etm~tir. imtihan 
kağıtlarının tetk:ki bir hafta
ya kadar bitirılecek, kazanan
lar muhtelif Avrupa yüksek 
mekteplerine gönderilecel:!er
dir. 

Bir tayyarecinin 
cesedi 

Rab at, 20 (A.A.) - Dalgalar 
Mehedva kumsalına bir ceset 
atmıştır. Bunun tayyareci De
gennesin arkadaşı mülii.zim 
Revet ye ait o!duğu zanno
lunıyor. 

Bir gazete eleğtirik ücret• 
lerine on para zam yapıldığı• 
nı yazmıştır. Bu haberin doji• 
ru olup olmadığını tarife ko
misyonundan sorduk. 

Komisyondaki elektirik mn
tahassısı bize dedi ki: 

« - Altı ay eve! elektrik 
tarifesi tesbit edilirken şirket 
bize noksan bir fiat göster
miş değildi. Tetkik ettik ve 
gördük ki fiatın « 10 » para 
indirilmesi lazımdır. 

Bunun ü:ı:erine elektrik üc
retini 17 buçuktan 17 on pa• 
raya indirdik. Şirket altı ay 
zam istemedi. Şimdi fiatlara 
10 para zam ile 17 buçuk o
larak tesbitini istiyor. 

Y ann komiıyon toplanıp 
meseleyi t tkik edecek. Bu 
on para zıım talebini ya ka
bul ederiz, ya etmeyiz. Para 
te1J1evvücatımn elektirik fiat
ları üzerinde tesiri olur. 

Mamafi formülü tetkik et
meden zammın kabııl edilip 
edilmiyecaği hakkında bir şey 
söylenemez. Zam teklifinin 
kabul edilmemesi ihtimali kuv
vetlidir.» 

Kt1ndilli iskelesi 
nihtlyet yl1pıldı 
(İntepe) vapurunun çarpması 

ile ehemmiyetsiz bir surette ha· 
sara uğrıyan Kandilli iskelesine 
tirket vapurlarının yanqmadı
ğını ve bu yüzden kandilli 
ahalisinin sıkıntı çektiğini yaz
mıştık. 

Şirket dün bu ehemmiyetsiz 
hasarı iki saat ıüren bir ta• 
mirle ortadan kaldırmıf ve bu 
sabahtan itibaren Kandilli is
kelesine vapurlar yanaşmaya 

başlamıştır. 

lki saat gibi kısa bir za
manda tamiri mümkün olan 
iskeleyi on gündenberi tamir 
ettirmiyen ve Kandilli ahali· 
sinin sıkıntı çekmesine ıebep 
olan şirketin, bu tamiri vak
tile yaptırmamasının hikmeti 
acaba nedir? 

Darüşşafakayı ziyaret 
Maarif vekili Cemal Hüsnü 

bey dün Darüşşafakayı ziyaret 
ve teftiş etmiştir. 

istikrazı dahili 
ve /ngiliz lirtlsı 

İngiliz lirası bu sııbah 
«1031,75» te açılmış, saat 
10,5 ta «1033,5» e kadar 
yükselmiştir. 

Bugün İz • irden külliyetli 
miktarda kambiyo beklenmek
tedir. Bu takdirde İngiliz li
rasında 15 kuruş kadar te
nezzül vaki olacağı tahmin e
dilmektedir. 

lsti:Crazı dahili tahvillerine 
gelince; «100» kurc~ia .-102» 
kuruş arasında mütemevviçtir. 

Borsa tarihinde, devlet is· 
tikraz tahvillerinin başa baştan 
yukarıya çıkması ilk defa gö· 
rülmektedir. Bu hal, vaziyeti 
maliyemizin çok mükemmel 
olduğunu gösteren bir hadise 
telakki edilmektedir. 

Bugünkü borsa 
İş buıılwsındc111 alınmıştır: 

İııyiliz 1033,5, Frurık 

v ntandaş 11.V8.5, Lirel 9.0U. İsuiç-
"'9 re 2.lıJ.60, Dolar 47,1.i 00. ... Te~rinievel Ciimhu-
riyet yıl döniimüdifr Dalıili 100.:j{J, Altııı 9U4. 
O gün Himayeietfal roze- 111.udolıı 23.:JU.~O. Rıırııelı 

1 ti alarak aziz Cümhuriyetin (J.üO, Tl'aıııvay ıu.o, Dılyıı// 
temelini kuvvetlendir. m '-20.>.25, -" 

• 



Ezen dertlerden 

Kudüste 
Kıyamların ka VİNÇ ~ANI 

• 
lspiyonluluA 

l&lvı 

1'atih yangınının küle çevirdiği 

mahallelerden birisi de Ha~akideki 

Nevhnhar mahall<'sidır. 
Bu ınnha1lrde }eniden bir çok 

"'·Jcr yapıldı: fakat hu ederi yaptı
ranlar şimJi pişman oluyorlar. Çün
kü ne yol \ar, ne de zh·n; S<'mtin 

n :ı) iş ,.e inzıbaıı n ,J.ta.,ında lıiç 

ol ~ znhıtıı} a } nrJım C'dil .. hil

m i i in Li ikı I" n' n tal I,." ı h-

bahat! bir R~aba Teşekküı~e 
yuklendı 

lüzun1 
Trabzondan çe

v 0 k ! kilen telgraf ne 
J zaman ge/ır? 

lngiltere. devlet ve milletler 
arasında ispiyonlrığun kaldı
rılması, entellicens ser1Jislerin 
kdmilen ldğvolunması için 
bütün de1Jletler nezdinde bir 
teşebhıise girişmiş. İngiltere 
bu emeline muvaffak olsa, 
bıilıin dünya µıi::ıinclen resmi 
ve wmımi casuslukları kal• 
dırsa bile insanlarm kendi 
aralnrınctaki ferdı, Jms11si ı 8 
f alıri casuslukları kim kaldı

nı \ r \O· 

p '" 
1. ldmın i t mı oı . ~ 1 :::a çamur-

lara b ım ı ı k İı,İn hir pnrçe taş 

de r.,· nlrı 'e i i lamba as ınlıır, ra

zıpz ! Bu ol aynı z ımanJa Ccrrah

pnşn ha tan<' inin (le ) oludur. l lıç 

olmazsa tc<hn İ) e giden hnı;talarn 

acınılsın . Muıııafa 1 lilmi 

"" Bir yavrun yardım 
Sultan Ahınctte Tavukçu sokağın

da ilk ıkinci kız mektebinin birinci 

sınıf talehcsindrn :>ClO numaralı Adil 

Bekir i mindo Se\•İmli, çalışkan hir 

yaHunun arıklı uziyctirıdrn Hima
yci Etfal crmiyrtimiıin nnznn dik

k.ıtiııi cclbetmck için gazetenizin 

H' atetiııi ııca cdiyonım. 

Bu yın ruca~ız fakir annesinin bin 

mu~kil.it ile ıemin ettiği bir dilim 

kuru ekmeği ile a) ağında ayakkabısı 

ü tünde clbısesı olmadığı halde 

nwktt'ptrki dersinin ha~ıııa devam 

cdı) or. Bu fukir mini miııi yavruya 

Him.ıyci Etful cemiyeti ayakkabı, 

clhise vermek sun·tile hir şcfkatper

nrlik göst<·rirsc ıilkerıalıane l.ıir. ha

reket yapmış olur. 
Sultan Alııııı•t : İzzettin 

* Sermayedar anyorum 
Diplomalı diş tabibi ılc t<'şriki 

ınesai etmek istiyenler Son S.uıt ga

zet • i vasıtasile N. S. rümuzuna 
hildirain. 

* iş anyorum 
Her ne iş olursa yapabilirim. Orta 

mektep me7.unlarındanım. Usulü def

t"ıi stııjı gördfıın. Lüzumu kadar 
Fransızen bilmrklc beraber az çok 

daktilogrnt'ide bilırinı. T1currtane ve 

yahut şirketlcr<lc bir İ;- aramaktayım. 

'ranınmış tilccarlıtrdan kefalet vere

Lili,rim. Al7.U edenlerin Son Saat 

kari sOtununda M. N. rümuzile ara

malan rica olunur. 

* Zayi 
Askeri tcrhiı- Uğıdıını, nüfus tes

kerem, Maliyeye aıt ılmiihahcrimi 

hyht'ttim. Yenilt•rjni çıknracnğun . 

Kn~ımpaşa Camııkt-l.ıir Hacı Ah
met okak 4 numaralı C\•dc 

320 tevdliitlü : Halit 

SARI ZAMBAK filminin 
debaklr mümessilesi 

BiLLİ DOVun 
muzaffer olduğu en son 

taheaeri 

lngilizler Filistinde Tem muz 
karı~ıklıklarının faili olmakla 
ittiham ederek Talep Marka 
isminde bir adamı tevkif et
mişlerdir. 

Bu adamın muhakemesi 
başlandığı gün İngiliz hakimi 
mıstır Donnel mahkeme bina
sına bir r.ıüfı eze a'"'kerin hi
mayesi altında olarak gitmiş
tir, o gün erek Araplar, 
ge ek Yahudiler bir hadise
nin cıkma ından J·o • ar .. k 
dükkünlnrını açmamışlaı dır, bu 
korkuya rağmen hiç bir ha
dise çıkmamıştır. 

Muhakemenin neticesi ge
lecek hafta belli olacaktır. 

Yeni /'ransız 
kruvazörleri 
Fransızlar, inşasına karar 

verdikleri onar bin tonluk alü 
kruvazör serisinin inşaatına 
devam ederek yeni bir gemi
nin imaline başlamışlardır. 

Yeni kruvazöre bittiği za
man Düpleks adı verilecektir, 
bu kruvazörler ayni hacimde 
olmasına rağmen Almanların 

yaptıkları Erzaç kruvazöriin
den daha zayıf, fakat eğer 
Almanların bildirdikleri rah:am 
doğru ise ondan daha sürat
lidir. 

Petrol azalıyor? 
Amerika gazeteleri, teşrini

evelin ilk haftası içinde Ame-
rikada 2,828,000 vatjl petrol 
istihsal edildiğini ve bu mik
tarın bir hafta evelki istihsale 
nazaran 48,000 varii noksan 
olduğµnu, esasen istihsalitın 
bir müddettenberi muntaza-
man eksilmekte olduğunu yaz
maktadırlar. 

Meşhur madam 
Küri Amerikada 

Meşhur radyom kaşifinin 
zevcesi ve ilim arkadaşı ma
dam Küri Amerikaya gitmiş 
~e orada reisi cümhurun zev
cesi tarafından misafir edil-
miştir. 

Madam Küri şerefine Hami 
F ord muazzam bir zayafet ver-
IDİ§tİr. 

Madam Kürinin bu ıeya
hat ile takip ettiği maksat, 
bir iki miligram radyom zer
resi elde edip Fransada aça-
cağı tecrilbe liboratuvannda 
kullanmak dar. 

Para insanı 

deli eder! 
İr.giliz gazetelerinin yazdık

lanna göre, Acem körfezinde 
çalışmakta olan balıkçılar tim
diye kad=ır misli görülmemiş 
derecede büyük bir inci bul
muşlardır. Bu incinin kıymeti 

600000, Tnrk lirasıdır. 
Balıkçtlardan biri hissesine 

düşen parayı aldığa zaman 
sevincinden delirmiştir. 

1 
lnQiliz - Leh 
münuebah 

~ Londradan telgrafla bildiril
diğine göre Kıral, V artovada-

i 
!? 

ki lngiliz maslabatgüzarlığuun 
sefaret payesine çıkanlmuını 
tavsiye etmiştir.' 

Diğer taraftan Leh hlikü-
meti de Londra maslahatgilza
nnı sefaret payes:ne terfi ede
cektir. ..................... 

~ 

.. IHTİ~AS it 
filnıi 6nümüzdeki Çarşamba 
1 

alqamından itibaren 
I ı~·ı.1J.ı'A s;nenıasındn 

·rae edilecektir. 

Aıe!csaodre Dümanın 

romanından muktebes 

Monte Krist" 
filmi Fransız sinem~ 

tının muzaff r' 

Düşmanlığile ittiham olunan 
bir adam yanınızda duramaz ... 

-48- Muharriri: M. Turhan 
- Söyledim elçi bey, Ma- memur olduğu h. 1c:A met erka-

muk beyin bana verilmesini nınca sevilmiş o. :ısın n iha-
istiyorunı. nete değil, fartı f~r sete de-

- l e yap~crkrını ? 1 lalet ettiğ'ni b' F1nıiyen 
- Oldürecegi' 1. bir P,"encin c?üşüncelerine kıy-

Hı yes e mukt.;dir ol- m t verm k, ~ad 2 ili tir. 
duğum bir adamın öldiıru!me- Anr ( Turı ünLz, Tr k\" ğün 
sine ı·az1 ol~bilmcldiğim iç:n siyasi menf. ati nne darbe vu-
esb. hı muc:be ı; zım. Mamuk ran bir ede sizin adam!anm 
d-~diginiz adamın cürmü nedir? arasında bulunduğunu s"'ylü-

- Beni Mo!:.koflara teslim yorsunuz. 
J • • 

c.lmıştır. Bu sözlerinize karşı lakayt 
- Bu, alelade bir husumeti kalmak elimden gelemez. Bi-

şahsiy"'<lir, hu.fin size teslim naenaleyh, Mamuk dediğiniz 
edi'm sini istilzam etmez. adamı hizmetimden tardedece-

- Vatan hainidir. Benim ğim. Kozunuzu serbestçe pay-
İstanbula gitmekliğime, yur- laşın. 
dum için yardım lemin etmek- - Teşekkür ederim. 
liğime mani oldu. Eğer İstan- - T eşekktire lüzum yok. 
bula gidebilseydim, şüphe yok Bir Türk elçisi, TUrk düşman-
ki, Kazan hi:kCımeti Türk hi- Jığile ittiham olunan bir adamı 
mayesine girecekti, Rusların yanında tutmaz, tutamaz. Eğer 
karibülvuku taarruziarmdan aranızda husumeti şahsiye 
masun kalacaktı. Mamuk ha- olmasaydı ve bu husumet, o 
bisi, hem kendi yurduna adam hakkındaki ittihammızı 
ihanet etti, hem de Kırım biraz şüpheli gö;,termeseydi, 
kadar faydalı olacak yeni bir Mamuk beyi kendi elimle ce-
ülkenin Türk imperatorluğuna zalandmrdım . 
illihak~na set çekmiş oldu. O Söz\erir.?zin sıtku Viıbi mü-
impera\oı-;uğun elçisi sıfatile tesaviyen m~hte:ı l olduğu 
bu meseleye alakadar olmaz iç~n bitaraf kalmayı tercih 
mısınız? ediyorum. Mamuk, yarından 

- Beni efendime ihanetle itibaren benim rn<ıiyetimde 
ittiham ediyordunuz. O halde değilt:!ir. 
böyle bir alakayı benden na- Kuşak bey, sakin bir siinır 
sıl bekliyorsunuz? ile ayağa kalktı ve elçiye 

- İttihamım, Moskova sara- veda sırasında sordu : 
yıdna isminizin pek dostane - Moskovada Kazan ·lehine 
yadolunmasmdan, Mamuk teşebbfü:atta buluııamaz mısı-

hainini de yanınızda görüşüm- oız.? Küçük bir tehdit Mos-
den ileri geliyor. Onu bana kofları ürkütür. 
verfrseniz, fihrimi fashih ede- Maokübeski ağır bir sesle 

4rim. cevap verdi : 
- Fikriniz:i tashih edip et- - Efenclimden böy!e biı 

memenizin bence ehemmiyeti emir almadım 1 
[Bitmedi J \ yoktur. Bir elçinin, nezdinde 

Bulgar - }iınan 
hududunda 

hadiseler 
SelSnik, 18 - Bir Bulgar 

köyiilsü odun kesmek üzere 
hudutta Bulgar arazisinden 
Yunan arazisine girmiş ve 
Bulgar arazisine d<Snerken 
Bulgar hudut muhafızları 
tarafından açılan ateş ile itlAf 
edilmiştir. 

Bundan başka Mer:ç nehrinin 
T omboda mevkiinde maktul iki 
Bulgarın naışiarı bulunmuştur. 
Bunlardan biri kadın, biri er
kektir. 

Tesalyada bir 
haydutluk 

Atina, 18 -Tesalyada Kar
diçe kasabası civarında bir 
emlak sahibi eşkiya tarafından 
dağa kaldınlmıt ve ancıtk fid
yei necat abndıktan sonra ser
best bırakılmışbr. 

Mücevher ıumak 
iıtiyor muıunuz7 
Berlinden bild;rildiğine gö-

re sabık Kayserin kız l:ardeşi 

prenses Viktoryanın mücev
heratı satılığa çıkarılmıştır. 

Mncevberatm içinde . pek 
kıymetli müteaddit gerdan- · 
hklar vardır, bilhassa gayet 

bOyük tatlı bir çi.ft küpe 
celbetmektedir. 

Prensesin mücevberlert be
lediyenin satış mahallinde 
teşhir edilmektedir. Bu mll
cevherleri görmek üzere Fe
lemenkten bir çok kuyumcular 
~m·~r. 

Seyyar esnaf için 
kıy af et ve şer

betçiler 
Şehrmaneti , istanbuldaki 

seyyar esnafın kıyafetleri 

hakkında bir lcarar ittihaz 
etmek üz.ecedir. 

Haber aldığımıza göre, ya
zın kira ile tenezzüh sandalları 
işleten sandalcıların, yük ara· 
bacılarının, şoförlerin kendile
rine mahsus kıyafetleri ola
caktır. 

Şerbetçilerin yazın İzmir işi 
kocaman güğümlerle gezme
leri de menedilecek, şerbet-
lerin temiz cam kaplar deru
nüııdc ve zarıf bir tarzda sa-
tılması ~emin olunacaktır. Açık 
tablalar. a yufka, kadayıf ve 
saire sabimaması için zabıtai 
belediye memurlarına emir 
ver'lmiştir. 

Radyoda. netice
siz bir tecrübe 

Dariilbedayiin temsillerini 
ve brzı yfksek saz takımJarı 

ile ca7 antları radyo vasıtası 
ile a~onchre dinletmek iç;n 
b 'r t.eşebbGsle l.u!unu:na:ş ve 
bu hususta b~zı tecı-übeler 
yapılmışbr. Lal.in tecrübeler 
iyi netice veıruediğ:nden bu 
teşebbüsten ş:mdılik vazgeçil
miştir. Maamafi radyo şirketi 
bu itle meşgul olmaktan büs
br t:;n feraF."at etmiş deği1 <lir. 

6UNDE 10 PAkA 
Arıa<lolmmn lıer küşesinde 
birer çocıık sarayımn yük
selmesı ıçin H/.UA rEJ ET-

FALl~t hepimizden 
l k' ,fi~i yardu11. 

Dünyanın her yerindeki pos
ta idarelerinde birçok tuhaf 
hadiseler vuku bulur. Fakat 
telgraf idarelerinde bu tuhaf-
lıklar pek nadirdir. Geçen
ler de bizim tc!graf idar 'Diz
de de h yli gar:p bir sür'at 
rekoru k'1zanılmı'l r. 

Mcı..rnct Tevfik efendi is
minde b·r zat, eylülün 
onuncu r, .. nü Tr bzo. 1an Üs
kr darda b-ıkkal Selim efendi 
adre ine bir telgraf çekmiş, 
İstanbula geleceğini, ev hazır
lanmasını bildırmiş, dört gün 
sonra da İstanbula gelmiştir. 

Fakat hayretle ö0renmiştir 
ki çektiği telgraf henüz İstan
bula gelmemiştir. 

Aradan 10 gün geçmiş, çe
kilen telgraf ta unutulmuş, 
fak:?.t bir gün kapı çalınıp 
muvezzi bu telgrafı getirmiş 
ve ka?ıyı açan Mehmet tevfik 
efendi, Trabzondan çektigi 
telgrafı Üsküdarda ve bu ka
dar bir teahhurdan sonra biz
zat kendisi almıştır. Doğru
su telgafhaneye, aferin! 

VAKiT 
13 yaşına t!irdi 

Vakıt arkadaşımız dün inti
şarmın 12 inci senesini bitir-
miş ve bu sabah çıkan nüs
hası ile 13 yaşına girmiştir. 

Arkadaşımızın muvaffakiyette 
devamını temenni ederiz . 

Bir dava ve 
lroylüye arazi 
Resneli Osman beyle Def

terdar .. k arası:ıda devam eden 
ve civar kazalardan birine ait 
bulunan muazzam bir çiftlik 
davası bugiinlerde intaç edil
mek üzeredir. Dava, Defter-
darhğın lehine bir cereyan 
almıştır. Netice de böyle 
olur.,a çiftlik arazisi köylülere 
tevzi edilecek ve tedeyyün 
muamelesi v~Pılacaktır. 

YunanistandlJ 
belediye intiha
bı ve kadınlar 

Atin• gazetelerinde okunciu
ğ una göre, belediye intihaba
tında kadınlann hakkı reyi 

olması hakkındaki liyihai ka
nuniyede kadınlartlan ancak 
30 yaşmı ikmal etmiş 
o:malan ve okuyup yaz-

ma bilmeleri gibi bazı 
tahdidat mevut olduğun
dan M. Venizelos bu tabdi

datı kalc'ırmak ve kadınların 
bu husustaki hakkı reylerini 
tatmin etrr.e~c f · · ve tasav
vunında bulunmaktadır. 

Yunan ticareti 
bahriyesi 

Atine gazetelerinde okun
duğuna göre, Yunan hükumeti 
ticareti bahriye işleri yakın
dan alakadar o!maktadu. 
Yunan ticareti bahriye filo
sunun takviyesi ıçm Har. 

yazın M. Miha!akopu,osun 
riyaseti altında büyük bir ko
mİ5yon teşkil edilmiş bu· un
maktadır. Bu kom;syonda bü
tün Yunan hususi vapur i<um
panya:ara, armatör~er temsil 
edilmekted;r. 

Bir Fransız teyya
re!i düşfü 

racak acaba? 
red ı e Um 

sfln ufacı \ tJir /\ ı ı ı ıt a -
mıy ı ! r ı .}ajlt ımy ı, it• 
mı o J~a a t 'win en ı 
illi d ın tı tı l. t l u: 
l ilc{'k/erine k ular dı ı 
kalmaz. /lem ual 11: J· 
<ı ... il. ne olun; ı ol ·uu 
mİamca jı:: ı cyrı /\ ıciı 
yolda ayağı /wyıp la ç 11 w
ra dtişsc bu bile s'lnM /> ııı ık 
bir lıa!a, buyuk bir ayıJ 'il 
gibı idlenir, pullanır ta ı
sırdaifi saf/ır sultana kııdar 
duyurulur. 

- Haberin var mı yahıı, 
seninki dun gvce..... . 

Di!JC lmşlıyan f assallı~ bır 
ispiyonluktan baska nedır ki? 

Filô.11m en hafif bir k11sıı
rmm şişirerek l:oca bir ay P 
şeklinde:ona buna işaa eden• 
ler bwm şaka, alay niyetıle 
de yapsalar gene lu:zı:nsuz 
bir lıafiyelikten başka bir ~ 
yapmış değildirler. Bu işi aile 
yıkımı. dosflarr btrbirint drrş
man ·yapma, amirle mcmıı
rıın arasını açma şekline ka
dar ciddileştiren ve ilerleten
Lerin yaptıkları ise bu işin en 
kôlıi tarafıdır. 
Şakadan olsun, ciddi olsun 

insanların kendi aralarında 
yapltkları im llafıyel'k: hıç 
va:if el eri değill:en <ile.mm bu 
kwmrwm, şu ay/1ını arama 
illeti birçoklarımı:m il"kleri e 
işlemiştir. Hele eski koctıkarı
ların lw Jıuszısla ne f e11alıl'-• 
lara sel>ep olduğunu lıepimiz 
pek<ild biliriz. 

işte lmmm için. haZll' or• 
da milleller arasındaki ispi
yon/uğun ldğvı meo:11balı~ 
olmmrken, fertler de kendı 
aralarında, kendi lıuşusl ııa• 
yatlarına ait casuslukların 
ldğvma teşebbıis etseler aı 
fena olmaz. 

K6rotJlıı 

\~ogalm~k 
için Yunanlı ar 
ça/ıçıp duru

yorlar,"' 
Atina gazetelerinde ?ıa:u

duğuna göre, M. Ven ıeooı 
çok çocu1du aile1ere bazı mü· 
zaberetlerde bulunmak tasaY. 
vurundadır. Bu cÜIDledea olr 
rak çok çocuklu , ailele.-
rin çocukları san al YJ 
mealek mektepleriDe mecc-
nen yerleştirilecektir. 

Bundan mada bekirlarclaııa 
b-1 .. 1-cak akrabala olllllf,.... 
~ ilin:ltr 

nn vergilerine ball , 1g 

yapılacak ye çok çoc• : 
ailelerin vergilerfndea 

0 = 
bette temilit ;cnı otuaaca · 

Galatuarayda istıfa 
ve intib•P 

Ga!atasaray Terbiy~i Be~ -
. ı lübü kongre nyas ... tif!-

n.ye t.U C günii n· 
den· Geçen uma 

. t . tihap edilmiş o!aa 
yNase e tı~ Sadık beyefendi 

ecmet ın d · · 
istifa ebnİ.f olduğun an ~ti-
babın tecdidi ıazım gelme te-

Paristen Rusyaya g.tmekte 
olan bir' Fmnsız tayyansi 
Almanyada Mllhlayten köyü 
ilzeriade liae tutularak dliş
mlf Ye tamamen parçalan
l_Dlfbr. Tayyareci bu kQaclaa 

hafif b·r yara ile kartUa=·~~-~~· lJll~ll.~tllG~~ 
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4 Sahile 

• 
lngiliz polisinin halledemediği muamma 

1 adn atle ildi A şı ı oldu w 
• 
ır 

00 le ~ ir ta si dar 60 lü ulu du 
Katil l(im, kadıııı tahsildar mı öldiirdii, ciı1a yet 
gecesi görülen ıncçhLıl şahıs nerede; ıneçhul! 

fngiltere zab.ıtasını aylardan bir vuzuhu ihtiva etmemek- zaman tabanca taşımadığını, bisikletin üzerine eğilmiı ve 
beri meşgul eden müthiş ve tedir. böyle bir ıilahı olmadığını te- yüzünü saklıyor gibi idi. 
esranengiı: iki kanlı hadise- Dul Misis Sara Elizabet min etti. Mutfak muasında ÖliJ n4Sıl bulundu1 
niıı tafıilatını İngiliz gazetele- Astley ile tahsildar Hovart bulunan pusuladaki yazı anne- Eve ilk giren ., Sevift » is-
rinden alarak aynen ııakledi- Benson faciaaını örten esrar sinin yazıd.~ı değilalb-. di. F~~-t ele minde birisi 6lllytı nasıl gör-
yoruz: perdesi bunlarla .kaldırılamaz. geçen ıger me. ... up ve düğilnli anlath: 

Cinayet 24 kartlar onun tarafından yazıl- .. S ğ k 1 k 1 da 
Bir aauqtos sabahı bir dul Misis Aıtley ağustoüa mışlardı. Buna mukabil pusu- • a 0 u aryo a 11 ata· 

•- vurulmuş olarak bulunuyor ve lad.a hatalı birkaç kelime gı sarkıyordu. Sol eli kalkmış 
kadın kurşunla vuruluyor ve d d B f b ı afı il 
h lak d k b. hal 4 eylül e e ensonun ve ah vardı ki bunlar annesinin kul- Ye oynunun ıo tar na m -emen çıp enece ır -
de ölü olarak yatağında bu- meydana çıkıyor. lanabileceği kelimelerdi. teveccih bir vaziyet almıfb. 
lunuyor ye şu gayri tabii hal- Milis Astley meselesini Pusulada aynen şu satırlar Sol eH hafifçe açıktı ve için-
ler tehakkuk ediyor: ocBirmingham » müddeiumumi yazılı idi : de bir roTelver vardı. Sol ku-

l - Solak olmadığı halde vekili Mistir Duglas Fayıtres- •Sevgili Pol, !ağının altında ufak bir yara 
sol elinde tanınmamış model- ton deruhte ediyor ve Benson Mülhit ıstırap !çin_dey!m · görünüyordu. Tabancada bet 
de bir tabanca görülmüştlir. meselesini de miiddeiumumi Başımdan. Çıldıracagım e~ın ol. dolu ve bir boş fi,enk vardı. 

2 - Kendi d yazısı ile ol- Hastaneden de öyle söylediler. T h ild •t d i 
mıyan bir vedaname bulun- Mistir V. H. Deyoyson üzerine Gittikçe fenalaşıyorum. Gel.» a s ann ı a es 
m\14tur. alıyor. Misis Liz ifadesinde annesi- Ôlen tahsildar Bensonla 

3 - Bir gece eve! kadını Muhakeme nln Benson isminde bir tah- başmüfettiş Havkins 9unlan 
meçhul bir adamın ziyaret et- işte bu karanlık faciaların sildardan hiç bahsetmediğini anlattı; • 
tiği ve bilahare bir bisikletle muhak"mesi ahiren Londrada de ilave eyledi. Benson Misis Astleyi tanı-
avdet eylediği anlafılmıştır. 1 G 1 d Kıymetlı' bı·r t•hı•t d • t d'k · f k t b 4 _ Temin edildiğine göre baş amıştır. azete er en mu- u ıgını as ı etmış, a a u 
kadın hiç bir zaman evinde hakemenin tafsilatını aynen neler söylüyor? tamşıklığııı bir müstecir sıfa-
ıilah bulundurmamış ve kul- alıyoruz. Misis Astleyi on sekiz sene- tile o!duğunu iddia eylemiştir. 
!anmamıştır. Muhakeme başlayınca evve- denberi tanıyan ve ayni so- Taluıildar 23 ağustos akşa-

İki hofta sonra la Mistir Kanberston vak'ayı kakta oturan Misis Mari Bro- mı saat on bir buçuğa ka-
İki hafta sonra dul kadınla ve tahkikat neticelerini anlat- gington şunları anlattı: dar bisikletle dolaştığını da 

- "Komşumu son defa o- söyleıiıiştir. 
larak 23 ağustosta akşam saat Fakat tabanca meselesinden 
9 da gördüm, bira almıya gi- hiç haberi olmadığını ve dul 
diyordu. Pek az sonra Misis kadının oturduğu sokak14 Astleyin evinden bir adam 
çıktı. dört senedenberi alakasını 

Beni görünce tereddüt etti, kestiğini beyan etmiı, o za-
ben başımı çevirdim, o da mandanberi Misis Astleyi 
geçti gitti. Yüzünü yalnız kat'iyen görmediğini yalnız 
yandan görebildim. Boyu beş bir kere onun kendisine mü-
kadem yedi pua kadar vardı. racaat ederek evlendirdiği 
Vücudü ince yapılı ve olduk- kızı ve kendisi için bir ev 
ça geniş omuzlu idi. O gece araması ricasında bulunduğu-
saat on bire yirmi kala Misis nu ilave eylemiştir. 
Astleyin yatak odasında hala fkinci facia 
ışık olduğunu gördüm. On da-
kika sonra hilafı mutat bir Ba~müfettiş Havkins 4 ey-
ıea işittim, madeni bir şeye Jülde Bensonun gaz ocağında 
vuruluyormuş gibi bir çınlama. nasıl ölü bulunduğunu da 

Müddeiumumi sordu: nakletti. 
- Dört sene eveline kadar Benson bir zarfın üzerine 

bu sokağın vergilerini Mistlr cinayetle münasebeti olmıyan 
Bensonun topladığını hatırlı- bir şey yazıp bırakmıştı. 
yor musunuz? Evinde bulunan fişekler mu-

- Evet 1925 senesine ka- ayene olunmuş, geçen se-
dar. Bir kere Misis Astleye, nenin mayısında imal edil-
evine haftada bir kereden dikleri tebeyyün etmişti. 

Kalledllen dul kadın Mm. Astley 
fazla geldiği için dedikodu . Müfettiı, Benıonu isticvap 
yapıldığından şikayet etmiştir. ettiği zaman tahsildarın sı-

olarak Böyle dedikodu yapılma11na kıntılı ve telqlı cevap ver-
tahammül edemiyeceğini, dul rdiğini söylemiştir. 

araaında bir münuebet bu- tı ve pyanı dikkat 
lunduğu iddia edildiği için şunları söyledi. 
cinayet hakkında polis tara- Cinayet gecesinde 
fından evelce isticvap edil- « Misis Aıtley münzevi 
mit olan bir tahıildar, başı olarak yaşar ve evine hemen 
bir gaz ocağının içinde ölmüş hiç misafir gelmezdi. 
olarak bulunuyor ve evinde Ölümünden bir gün evel 
kadının rovdverinin kortun- akşam saat dokuz raddele-
lanııa mutabık fişekler ele rinde dışarı çıkmıı ve mutadı 
eçirlllyor. olmadığı halde bir litre bira 

Bu feci akıbete duçar olan almıştı. 
adam için her ne kadar, kat'i O sırada bir adamın evden 
tekilde cinayet gecesi dul ka- çıkıp gittiğini ve saat 
dını ziyaret eden meçhul birde gene bir adamın bahçe-
phıstır, denemiyorsa da tah- den gelip bisikletle uzaklaş-
kikkat neticesinde aralarında tığı görülmüştür. O gece muh-
gayri meşru münaıebet buln- telif zamanlarda evde ışık 
duğuna dair kuvvetli delail gürülmüş ve yatak odasında 
bulunuyor. mütemadiyen lamba yanmıştı. 

Neticede Ertesi gün sabahleyin saat 
on birde komşular perdelerin • Neticede bul kadın hakkında 

(meçhul bir şahıs tarafından 
katledildiği ) ve tahsildar için 
de ( Bir cinnet anında intihar 
ettiği) kararı veriliyor. 

Deliller kafi de~ilmi? 
F adalardaki mutbakat ger

çi mlihimıe de, heyeti hikime
nin fikrine nazaran, ikisini bir
biriııe bağlıya<:ak kadar kat'i 

kalkmadığını görerek şiiphe
lenmişlerdir. 

Kapı kilitli olmadığı için 
birisi eve girmiı ve milis Aıt
leyi ölü olarak yatağında bul
muştu. 

Sahte mektup 
Miıis Aıtleyin lınlanndan 

biri olan Misis Florans ann• 
sinin ıolak olmadığını, hiç bir 

kadının eYİne sadece para 
tahsil etmek içiıı gittiğini sö- Cinayetin talıitleri 
ylemişti. MOddeiumumi yeni teakup ediyor .• 
bir sual ıordu: Bir çok tahitler müteveffl-

- Gördüğünüz adamın Ben-
ıon olduğunu zannediyor mu-
sunuz? · 

- Vtıcudii Benaona benzi
yordu ama yüzünli göremedim. 

Esrarengiz adom! 
Misis Gladis isminde diğer bir 
komşu: 

• - Akşam saat onu yirmi 
bet geçe bir adamın dul ka
dının kapısını ıol elile kapar
ken sağ elile de bfr bisikleti 
tuttuğunu gördüm. » Dedi. 
Verdiği ifadeye nazaran beril 

kendisine aürtünerek geçmiş 
ve başını hiç bisikletten kal
dırmadan uzaklaımıfb. Şapka-
11zdı, siyah kıvırcık uçlan 
vardı, elbisesi koyu renkti. 
Orta boylu ve ince yapılı idi. 

( Edvart Con Hat ) isminde 
ayni sokak sakinlerinden di
ğer biri de meçhul bisikletliyi 
akıam saat on bir raddelerin
de gönntııtii. Adamın haşı 

Esrarengiz iki hadisenin tah
kikallnı idare edenlerden Bir
minghanı mıiıldeiıınııımı vekili 

mıdır Kasterslon 

-
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Tahsildar Benson 
yenin bir adam ile gayri 
meşru münasebeti olduğunu 
söylediler. 

Bunlardan biri, bir çiftlikte 
kendisi ile beraber 23 sene 
çalışmıt olan Maryon Grin İs· 
mindeki kadın şu ifadeyi Ter
di: 

• Geçen senenin ağustosun
da misis Astley bir tahsildar
dan bahsetmişti. Başka bir a
dam ve bir kadınla beraber 
evine gittiler. Ben, tahsildarın 
karısı nerede olduğunu sorun
ca ( uz~kta, izinli gitti ) ceva
bını verdi. Misis Astleyle tah
sildarın münasebeti bedihidi. 
Adama uydurma bir isim tak
mıştı. Geçen haziranda misis 
Astley bana ( murdar bir kö
peğin kansına ) diye bir mek
tup yazdırmak istedi, ben red
dettim. ( Bir kadını bedbaht 
etmek istemem ) dedim. » 

Misis Mari Anbredbom is
minde bir dul kadın müddei-
umumi vekiline şunları söyle
di: Beş, altı senedenberi misis 
Astleyi muntazaman ziyaret edi
yordu; oturma odasında bu
lunan ve ( sevgili Pol ) diye 
başlıyan mektup onun el ya
zısı deiildi. Misis Aıtley (Poli) 
demek itiyadında idi. Bundan 
başka son defa misis Astley 
hiç intihardan bahsetmemiş, 
bilakis istikbaldeki projelerini 
anlatmıştı. 

Şahit misis Mari evde hiç 
tabanca görmediiini ve mlite-

&rarengiz iki hadisenin 
lalıkikatını yapan 
/arılan mıifelliş 

Havkins 

• 

1 
veffiyenin bir tabanca kullana• 
bileceğini ummadığını beyan 
etti. Misis As ti ey, ev elden ver
gi toplıyan bir tahsildarla a• 
rası çok iyi olduğundan bah
ıetmifti. 

17 ağustosta ( Billi ) dediği 
bir başka tahıildarla yazıha· 
nesinde fena halde kavga et-
mişti. ; 

Tahıildann zevcesi 
Ölü bulunan tahsildar Ben• 

sonun zevcesi misis Florans 
Benson; kocasının o gece on 
biri yirmi geçe eve avdet 
ettiğini, arkadaşile gezmeden 
geldiğini söylediğini ve iıtiha 
ile yemek yediğini, anlattı. 
Kocasile aralarının gayet iyi 
olduğunu da ilave etti. 

Kadın öldükten son-
ra mı vuruldu? 

Bundan sonra mahkemede 
doktor profesör J. T. Moriso
nun raporu okundu. 

Profesör kadının ihtinak ve 
sektei kalpten vefat ettiğini 
söylüyordu. Kurşun vefattan 
az sonra girmiş ve altı pusluk 
bir mesafeden atılmıştı. Hadi
ıe intihar değildi. 

Müddeiumumi vekili Mistir 
. Katberston bırakılan puslanın 
müteveffiyenin el yazııı olma• 
dığına ve bunun, fliphelerl 
başka yola saptırmak için hiç 
şüphesiz batkası tarafından 
yazıldığına nazan dikkati cel
betti. 

Bütün tahkikat cinayette 
yalnız bir kitinin methaldar 
olduğunu gösteriyordu. Hiç 
ıüpheais Misis Astley ile Ben
son araaında gayri metru mli· 
nasebet vardı. Maamafi hiç 
kimse 23 Ağustoslıı Misis As
tleyi ziyaret eden adamınBensoD 
olduğunu ispat edemiyordu. 

Blitün dellil Benson aleyhi• 
ne idi. Fakat bu deliller hak· 
kında (katil odur) hükn:ünU 
verdirecek kadar kuvvetli de· 
ğillerdl. 

Hikimlerin karan 
Misis Astleyin meçhul bir 

şahıs tarafındin katledildiğine 
kani oldukları hakkındaki ka• 
rarlarını tebliğ ettiler. 

Hovart Benıona gelince. 
mutfak masaaına bıraktığı ve 
llzerinde «artık hu ısbraba da· 
yanamıyacağım» yazılı olaD 
puslaya nazaran, oaun da bir 
cinnet anında iııtihar ettiğine 
hükmolunuyordu . 
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izdivaç idarehtbnesindc 

Genç güzel, :engin bir Jwca anyorwn. 
.Maksadım:ı anbyol'am madam, eksiklcrini:i tamcımltya-

caksınız. 

Kolay çare 
Piyes muharriri ( D .. ) B. 

bir dostu ile konuşuyordu. 

- Şaıırdım kaldım, dedi. 

Beşinci perdeden daha ileri 
gidemiyorum. Vak'a kahra

manını nasıl öldüreceğim bi
lemiyorum. 

Doıtu cevap verdi. 
- Gayet kolay azh.im. Pi

yesinin biten kııımlannı ona 
okuyuver. 

Pot 
- Sizi tebrik e<leriın 

han1n1ef endi, dün oğ· 
lunuzu gördiin1. Allah 
için çok terbiyeli ço
cuk. 

- 1·abii ef cndin1. 
Ben ona bilhassa yaşh 
kadınlara karşı nazik 
davranrnalısın diye 
hergün söylerim. 

- Karınızı öidürdıiklen sonra niye parçaladım:? 
- Ôldıirmeden evel parçalamak Jıaddime mi dtişmuştli 

efendim? 

'ııı:rıı.ı:· ,, .. ,·ıııll'!lllll l111 ıı ··'ı 'ı ' 'ııı::,ılıı' ' ' 1 'ıll '" 

Onunla müşterek olarak bir piyes yazıyorduk. Bir sabah 
bana: 

- Sana mühim bir sır tevdi edeceğim, dedi. Ben Koko-
dan aynldım. 

- Yapma camm ne diye? 
- Öyle icap ediyor. Şimdi mesele orada degil. Zihnimi 

kurcahyüı başka bir iş var. Üç sene beraber yaşadık. Şim
di pzel bir hediye vermeden kat'ı münasebet etmek iste
miyorum. Ne almalıyım, dersin. 

- Ne bileyim ben? 
- Doğrudan doğruya para vesem, ha? Mesela on bin 

Frank ... Nasıl fena olmaz değil mi? 
Zihnen çabucak bir hesap yaptım. 
- Üç 11enelik hayat, zevk ve saadet için 10,000 frank. 

Demek ki bir ıene 3333 frank 33 santime, bir ay da 285 
franka geliyor, dedim. 

Sualini tekrarladı: 
- On bin frank iyi değil mi? 
- Orasını bilmem. Bu para hazır mı? 
- Hayır, fakat büyük babamdan alacağım. Onun için 

uğraşıyorum. 
Araya laf kanştı ve biz tekrar çahşmıya başladık. Onun 

büyük babası ihtiyar (Goldenberk) çok zengin bir adamdı. 
Fakat torununun hava ve hevesi için servetini feda edeceğe 
hiç te benzemezdi. 

Aradan üç gün geçti. Bir sabah gene çalışıyorduk. 
Sordum: 
- N-e oldu senin işin? 
- Oldu .. 
- Yani? 
- On bin frankı buldum. Yann alacağım. Annem ihti-

yarı kandırdı. 

Ne fena şey · 
Küçük çocuğa babası 

g üzel oyuncaklar ver
ınişti. ç:ocuk düşünü
yordu. Babası ~ ordu. 

- Ne düşünü_ orsun? 
- Bir t ane babaın 

olnıası ne fena ~ey 
diye dfü~iinüyorurn. 

Mantı 
- Oğluın sana hu 

çirkin kelin1eleri söv
Ien1e den1iyor n1uyunı? 

- Peki an1a anne 
ınacl .... nıki söylenn1iye

cek bu keliıneleri ne 
diye icat etn1işler? 

- JJosl um şu lar;<ıfa do[Jnı ılu11di 111. /( arşuf wı !Jt h:. rı acla

ma yorıinmek islemiyorum. '2U fraı.k borcum vm . 
- Aldırma ccırızm. O yolunu cit'.fii:;tir111iyc m!'dmr l\ahıcı tk 

kell(/isinclcrı 4() ji·anlc alaca[jım var. 

Fena haber: 
~ocacı crırn Yakle· 

l°') 

n1e <lair sana fena ha-
herJer ver\. ce6·in1. • 

- Yoksa iyi nıi oldu!' 

Yüksek şe.vler 
- Canım hep elbiselerden 

bahsediyorsunuz. Biraz da 
yüksek şeylerden konuşun. 

- Bravo .. İyi akhmn getir
din. Geçen gün öyle güzel 
bir şc:pka gördüm k i ... 

- Şu halde Koko çok sevinecek. 
- Pek zannetmiyorum. • 
- Ne için? 
Cevap vermedi. Bir beş dakika kadar düşündü, başını 

kşıdı, sonra yavaş sesle mırıldandı. 
- Zavallı Koko... İyi ama canım 5000 frank da az para 

değil ki elbet gene memnun olacaktır. 
- 5000 fran mı. Ayol sen 10000 frank verecek değil mi 

idin? 
- Doğru fakal sonradan bugünlerde paraya pek faıla 

ihtiyacım olduğunu düşündüm. Zaten Koko son zamanlarda 
haylı lüks bir hayat yaşıyor. Eline geçecek para ha 10000, 
ha 5000 fırank olmuş onca müsavi. 

- Şu halde üç seneden her biri 1666 fraDga mal olmuı 
oluyor. 

- Öyle. Fakat haydi biz çalışalım. 
Ertesi gün ona tekrar sordum: 
- Ne yapıyor? 
- Pek iyi. Onu bu sabah gördüm. Gelecek hafta Ame-

rikaya gidecek. Arjantinli bir işıka çatmış, herif milyoner. 
Benim Kokocuğum şimdi elmas ve pırlanta içinde. Milyoner 
kendisi ile evlenn!ek istiyormuş. Bana parmağındaki yüzük
leri göstererek c< parmaklaramm yalnız 10 tane olduğuna 
pek üzülüyorum» dedi. 

- Verdiğin 5000 fırank makbule geçti mi? 
- 5000 frank mı? Ha .... hım ... Hayır ona henüz bir şey 

açmadım. Sevgili Kokom o kadar hassastır ki benim 3000 
franklık hediyem onu belki gücendirir dıye düşündüm. 

- 3000 frank mı? Yahu hani 5t. O frank verecektin. 
- Evet ya öyle idi amma borç senetleri önümde dağ 

gibi yığıldı. Mendebur faizciler paralandığı~ı ne çabuk ta 
hiısettil~r. işte bu sebeple Kokoya ancak binerlik üç kağıt 
vereceğim. 

:. ~ ·'l:k ı' '' 1 ' ! ' il 1 '! •' 
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1Je11 .c:.C'uin ya;;mda iken hiç le budala de!Jildim. 
JJaydi cı1111111 amca, (/cı/ıu dı!ıni11 << Ben senin kadarken 

evlnulim » ,:emiyor mu id.=n? 

Çabuk bitirmek 
• • 
ıçzn 

Aferin benin1 sev
gili kızını. l)eınek ben 
yokken hep· ördün ha. 
Şinıdi hangi çorapla 
uğraşıyorsun? 

- İkinci ile baba. 

Ev sahibi sordu 
-ı Terede idin kuzunı. 
- Eve gittin1. Yağ-

n1ur kesiln1eden gele
ıniyeceği nıi kann1a 
ha ber vcrdİnı. 

Yağmur 
yağarken 

( M... ) B. dostlarından bi
rının evine yemiye ııitıaitti· 
Sofradan kalkıldıktan sonra 
şiddetli bir yağmur bqlat 
ve ayni zamanda (M.) B. e 
ortadan kayboldu. Geri dön· 
düğü zaman sırsıklamdı. 

Nispet 
- Burada havayı pek sıcak 

bulacakaıniz! 
Köylü cevap verdi: il 
- Evet. Fakat böyle m • 

him bir şehir için bu kadar 
sıcak çok değildir. 

- Garson yene bir yatılzşltk yapltn, istediğimin lam~n~en 
aksini 9t•lı rdin. Rlli senelik şarapla lwgunlcıi ekmelr, demışlım. 

Bahis burada kesildi: Aradan iki gün geçti. Bu meseleye 
dair harfi \'ahit konuşmadık, Canının ııkıldığım hissediyor
dum. Kc.ı1dini için için yiyordu. 

Üçüncü gün işten sonra iıtirahat ederken lifı gene 

kendi açb! . 
- Yahu sen bilirsin bana şöyle namuslu, temfı, •e bıle-

ıiz mal satan bir kuyumcu tavsiye et. 
- Ne yapacaksın? 
- Ondan bedeli 1000 frankı gcçmiyecek zarif bir hediye 

almak istiyorum. Mesela bir yüzük. Koko için. ? 
- Ne dedin. Vereceğin 3000 frankı k!fi görmüyor musun 

- 3000 frank mı? Nerde o 3000 frank. Dün birkaç ~ 
hudi ile poker oynadım. Beni soydular. Topu topu .,1 
fran~ım kaldı. Şimdi bunu çıkarıp :ıavallı Kokocupm• 

veremem ya. ı 

Onunla yazdığım piye-s bitti. Uğrattım, bir tiyatroya 1;'.bu 
ettirdim. Bu tarihten sonra ancak ilk temsil ıecetİ b.u z 
bildik. Şuradan bur•dan konuşurken bahis Kokoya ın 
etti. 

Sordum: 
- Ne haber? 
- Biçare Koko. Şimdi Amerikada. 
- Benim tavsiye ettiğim kuyumcu jşine yaradı mı? 
- Hangi kuyudlcu? 
- Canını hani Koko için yllzük almıştın. 
- Koko için yüzük mü almıştım. Ha hatırladım. 

ben yüzük almadım. Vazgeçtim. 
- Ne için? 
- Ona bir aktam yemeği yedirdim. Topu topu 100 franka; 

hem ben fazla masraf etmedim, hem de o memnun oldu. 
lf • lf 
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Mansuri zadeler de İzmirin 
birçok tanınmış ve eski aile
leri gibi işgalden sonra Rodo
aa geçmişlerdi. 

Bilmem Rodosta hiç bulun-
dunuz mu? İhtimal vapurla 
önünden geçmişsinizdir.. Ben, 
temizlikten pırıl pırıl yanan 
kumlu yollan, limon ve por
takal bahçeleri ortasına sıkış
mış beyaz köşkleri ve durgun 
havuzlara aks -len y ldeğir
menlerile İnsana yaşamak ar
ıa!!unu veren bu adayı çok 
severim ... 

Orada mavi bır deniz be
yaz köpükten kol r e sah i
leri kucaklar. 

Ne diyordum?. Yun işga-
lindtn ·onra Mansuri zadeler 
de Radosa taşındılar. Du bir 
nevi sürgündü. Yıınan'ı' ar 
' Kuvnyı Milliye » ye her han
gi bir suretle yardım etmesi 
muhtt"mel olan aileler in lz-n:r
de kafmas:nı :stemiyorlardı. 

Gidenler, umumiyetle cş~·a 
alarak yanlanna hemen hiç 
bir ~ey alm.y orlardı. Ya!rız 
beyefendi İsl am felsefesine 
dair hazırladığı. ar:ı pça bir 
kitabı bitirmek niyetile, bir 
kaç sandığa alelade kitap 
doldurmuş; Kudüs i şi sedefli 
tavlasını da yanına almayı 

ihmal etmemişti. 

ça tutuşmuşlardı. İsak Ef. Ro
doa şampiyonu olduğu ıçın 
bu maç son derece büyük bir 
ehemmiyet kazanıyordu. Ne-
ticede, ya Rodos şampi-

oynu onu yenip şampi-
yonluğu muhafaza edecek, ya 
o Yahudiyi mağlup edip Ro
dos şompiyonu olacaktı. 

Bundan ,evelde iki maç yap- I 
mışlardı Birisi ada1a r g 1-
clikkri zam:ın.. Bunda ı-, ye-
f ndi Yahudiyi rla ·.ı yN i
ver · · Fak ıt .k nci e Is k 
Ef. l<a 
rab r 
1 • 

a -ı; tı. 

:ş 

i d 

t• • • tle be
c ıy r rdı .. 

c... v son 
C')' ın OYI'an. • m p tıı-

raf p s deyıp ka n la .... _ı:n 
usttJıgnı k bul cG c tir. 

M.ıçın öğlec1 'l sonra ;a1 ı!
Ilası a L,t rı m -tt• Fa' at 
vak t ge1cı Tİ 1 ide L'lk Ef. 
gaz nada pcrfumıü;·oı du. Ta ·i
a tl1c, o g.!'fnc;vC' !- dil:- beye ... 
fendi beş clı• r dı , sal:ıaiıtan 
bt!ri başladığı oyunlarına de
vam etti. Kfişattan Müptec:le, 
Osmanlıdan Gülbar:ı atlıyarak 
karşısındakileri mütemadiyen 
değişti riyordu. 

Vakit hayli ilerlemişti. Ak
şam yaklaşıyordu. Derken !sak 
Ef. soluk r;_'.lluğa g~zlnoya 
daldı. Beyfendiden özürler di
J;yor, pek büııik iş; çıktığı 
için geç kaldığını söy'üyordu. 

Derhal bir yedisine oyu:ıa 
ba ~ l adı!a r. Oyuncuhırın ikisi 
de zar tutlüklan için fincanla 
•hyorlardı. 

Yahudi bir oyun aldı. Be
yefendi buna aldı rmıy:ırak gü
lüyor; ilk onun aceminin, diye ' 

Ve tavlayı eşyanın arasına 

ye rleştirirken otuz beş sene 
evelki bir hatıra gözü~-e 

canlanmıstı. Vakti le, Aptülh:ı
mit kendisini nefye ma'ık fım 

edip Taife sürdüğü zaman 
başkıı hiç bir şey düşünmiye- 1 

rek: ( Aman tavlam! ) demiş: 
ve tavlasını ko!tuğuna sıkış· 
tırarak çölleri boylamıştı. 

ı alay ediyordu. Fakat çaka 
bertaraf bugün aksilik üstün
deydi . o:mıyacak yerde gele 
atıyordu . Bnna mukabil Yahu
dinin hariku!ade Lir şansı var
Cı: Düşeş, cluba r?, dörtç ihar, 
hepyek birbiı ini takip ediyor
du. 

Esasen çocukluğundanderi 
onun en büyük zevki mütalea, 
yegane eğlencesi de tavla idi. 
Belki ekmeksiz, susuz ve 
havasız yaşıyabiHrdi; fo~· at 
kitapsız ve tı:vlasız asla ... 

lf-
R odosl a, Türkler Ana~o!u

dan ge'en haberleri bekle
mekle vakit geçir:rorlardı. 
Bu uzun intizar gün'erir;de 
Mansuri zada bir taraftan 
eserile uğraşıyor, bir taraftan 
da tavia ile vakit geçiriyordu. 
Ev halkı cümbür cemaat Süm
bül tepesine veya T :ışkenoza 
doğru otomobil gezintisine 
çıktığı zaman o, eski surların 
içine sıkışmış beyaz badanalı 
evlerin arıı.sından, dapdara
cık sokaklardan geçerek caır.i 
kütühanes'.ni zi}aret eder; ı 
ih!iyar hafızı küti.ıbe el yaz
masl kitaplar çı! · artıp onları 
karıştınr; yahut müftil!,. fıkıh 

mese!elerine dair uzun müna
kaşalara dalardı. Bununla 
meşgul o1 madığı 7aman'ar ise ı 
ya evde samimi ~ hpapları iıe 
kaymağına veya kuzu.una oy
nar; yahut is!<ele gazino~uoda ' 
Rodosun ileri gelen tav:acıla
rile iddialı oyun!ara girişirdi. 

lf 
O gün gene halı tüccarı 

fsak Ef. ile harnetli bir ma-

aıra11\. ı 
.1111/ıarriri: I eİs • 

- Benim kimsem yok .... 
Gerdanlığı ben çaldım ... 

Dedi. Şanon güldü.. • 
- Zavallı yavnıcuk ... Bu i1 

seu!n gibi bin tanesinin bir 
araya ge!ip te yapabileceği 

iş C'rdcn drğilclir. Dora ile 
" Martin ,. in en tehli!.eli 
hııyc'utlardan o!du!darmı b!l
miyorsun. 

" Odrey ., yi:zünü ellerinin 
lçer' .. iııe almış ağlıyordu. 

- Hayır ... Hayır ı-en hiç 
bir şq ·bilmiyorum. "Dora»yı, 
Martini tanımıyorum. 

Şanon içini çekerek omuz·· 
lımnı silkti. Yapılacak bir şey 
yoktu. 

Po:is müdüriyetine geldikle
ri zaman Pi yer ora fa idi. Ma
unın üzerinde kıymettar ger

" danlık duruyordu. ~ anon Od-

İsak Ef. l.m s efe• de bir 
mars :ı ' dı. Etrd taki seyirciler 
hiç ses çıkarır.ıyorlar; yalnız 

ara sıra zarların tıkırtısı ara
s:n<la: 

- Gele! Gele! 
Diyorlardı. 
Hay aksi şeytan hay. Sahi

den Beyrfendi hep ge'e atı
yordu. Kırk yıldır tav:a oy-
nacığı h:::!de hiç bu '" '.dar çok 
gele atmamıştı. Eu, tersliğin, 

şanssız!ı~ın son dereccsidi. 
Ale!iide bir oyun o'.sa, "Ben 
bugün bu zarla oynamam!., 
Diyecek, tavlayı kapatıp kal
kacaktı. Fakat maç mühiı:ı;di. 
İşin sor.u:ıda Yahudiye pes 
demek vardı. Ve iş!e bey
efendiye ağır gelen de a.sıl 
buydu. Şimdiye kadar lz
mir e, Bursacla, İstanbulda en 
meşhur tav:a usta!arile boy 
ölçmüş, pek çok"annı da yen
mişti. Doğrusu lu mı:ğ:ubiyet 
çok acı olacaktı. 

Neşesi biraz kr.çmıştı. Bu
nun'a beraber hala ümidini 
kaybetmiyordu. ihtimal son 
oyuncl~n crv:rebi'iı·~ ' ; ve bu 

1llt'itı•rcir11i: (Jnırr F'azlı 

reyi kolundan tutarak komi
serin yanına götürdü. 

- Yazınız... İsmi Odrey 
Bedford ... Acresi Fontvel gor
bir Sunek<ı ... Ça~ınmış gerdan
lık üz !rinde çıkmıştır. 

- Kıza dönerek ilave etti. 
Doğruyu söyliyeceks•niz? 

Odrey şiddetle başını sal
ladı ... 

ıx 

(inkar) 
Odrey gözlerini açtığı za

man her tarafı ağnyordu. O 
gece çıplak tahtalar üzerinde 
uyumuştu. Ki:ide anahtarın 
sokulduğunu işitti. Kapı açıl

dı. Şanon girdi. 
- Lütfen gelir misiniz? 
Odrey titredi. Düşmemek 

için duvara tutundu. Şanonun 

azıttılar! edemedi mi? hidi oluyor anlaşacaklar 
Şehremaneti, bütün g;:ze

telerle bir Han neşretti. Bu 
ilana 11 '.Zaran hiç bir kapıyı 
çaları>k baca temiz!emek ta
lebim bu!unıılmıyacaktı. 

Böyle b"r hal vukuu tak
c+'rınde 's ve zabrtru bele
cli > • ı rla ~ı, baca tem· z-
1 , < ;, yer1er hakk nc1a 
l ı, ,· ',•, t yaracak' dır. 
; . c· ~ nız kı, ocak h; baca 

i 1 ı <l nilt'n µ.: · .lü 
r c ı ıl , a mL• !at 

o: ı , ba < ··ardır. İşte 
ye, ı bir va~,' : 

Ge.,. gl.n biri r.iipl rgeci 
o!ını.k zere üç adt:ın, Küç..i:, 
paL ırda Cami •'lkağıncla 26 
uum~r::'ı cvı~ g:rnıışler, nc .. e
diye m .. ~u u oldu ·!a rım ıöy

Lyerek ba ,•y ı temizilyecek
l .!r:ı1i l•;,<lirrn:_ "er . 

Londra gı:zeteleıinde ya
zılan bazı y·zı!ar, l·ulüplerin
de söylenen bazı nutuklar gös
teriyor kı, amele fırkı:sı kendi 
me, upll! ını taTamen mem
n t mem tir. 

İntıµr ettikleri ıslahat ta
m m le kııv. ~- m m ş o!m -
nn verd ğ. acı' ı aç•k 
• n ıı .- s&yliyc ' ". L 'a 
rı ıa ' :ı • 1rs· l t ,. 

m d , fi ' ı'~a ır. den 
rur : tedc ~ ın'"'"l t.:M.t -

m, \<fı ıbi ı:.rlır uk bir knç 
g n e el f•ı kC:ona'.t kı;binesini 
,;~:' .. i ad o. n;;bi ~c·k bir 
ı.~ n i e tcnk! t etrn:ştir. ı 

F r.~t:r Kukun kanaatine göre 
hü i:r.•ct ::ı h arcı sıyasd ı "n I 
'iakc'iı.~ sez:ı o!m ... rırıa l""'t:ka
bil tl~hili , :yası:t'r: le b!:·çok 
e 1~s "kı ikler vıı r<lır. Bilha-;sa 
mes:ıi nazın Nis bcııfildin bü
yük hataları görülmektedir. 
Mıslır Kuk sözüne devanı 

ederek demiştir ki: 

Evdekiler mümanaat etmiş, 
bunun üzerine 25 lira cezayı 
nakdi yazrn ıya karar vermiş
ler ye niha.yet ehveni şerola

rak evdekileri bacayı t emiz
letmıye razı etmişlerdir. 

Baca temizlendikten sonra 
bu adamlar ev sahibinden 
160 kuruş almış lar, .. eline de 
iizuinde«Ga1ata cla Omer ahit 
hanında, ikinci katta «23» nu
marada yımıına karşı tedabir 
evi» ya zılı ve «40» kuruş kıy
metıi bir makbuz vermişlerdir. 
Maamafi hadise bu kadarla 
kalmamış. ocak süpürüciilcr 
geldiği 7:.ı. an bu!unmıy:ın ev 
sahibi Bavram ~fendi bi:iiha
ra bu ad~:ıı lan bulmuş, kav- ' 
ga ve pazarlık yapmış, evelce 
aldık!an lGO kuruşun 100 ku
ruşunu istirdada muvaffak ol
mu~tur. 

Bi :ı: k«Hnenin bu siyaseti 
<l eij iştirmesini, yahıt ta aliika
dar ş:.hsın mevkiin; terkelme

ı sini isteriz! 

Belediye memunıyuz diye 
eve cebren giren bu adamların 
verdiği m~kbuz idarehanemiz
C:e i:<ahfuzdur. 

Ümit ec'iyoruz ki emanet, 
bn sahtekarlar hakkıntla kamı
ni mu~tn~eyı> ha~!ıyacaktır. 

Mıslır Kuk nut~ıı nun so· 
nunda Makdonalt kabinesi iie 
Ba!dvin kabinesinin siyasetle· 
rid ınukayese etmiştir. 

Mıs!ır Kuk dah:li siyasette 
muh:ıfo1.akarları t ercih etmek
le, on!:ırın işsiz ameleye gös
tercl •i:-i yardımı daha faydalı 
bulmak! adır. . 

Momig post gazetesinin mü-
ta!eas:na göre mıstar Kukun 
hu tavru hareketi ihtiyar et
miş olmasının sebebi amele 
tarafından günlük mesainin 
sekiz saate indiri~mesi için 
serdcclilen talebi hükumetin 
kı-.rul ctme;niş olm:::sıdır . 

M<>deıı arneled fedcrasiyonu 
reısi mırtır Sınıite geliace o, 
bu hususta mastır Kuktan daha 
f iddetli bir lisan ku\Janmak
tadır. 

Berlinden yazıldığına göre, 
Almanyada kibrit inhisannın 
İsveçli bir gunıpa verilmesi 
için Almanya Maliye ne:rnr .ti 
ile bu gurup ~ as.n ı r.: üza- ı 

krre c~r yan etm kt J r. Egct 
bu müu: k re m:tıı.:elenir c' !! 
İ ·e..- , ırı.pu Al ar ·a ın ki'J
r't · s rını el g ç c •, o-
l< ·, ( ,er r ıemlc1 r n 

l '. " • n 'a ınlı ,a ın şim-
d c' ,n h iz olriul!una f ö. Av

rupanın nıs m..I 'in faz1 --smın 

ıl,rit müt-~' biti - ni lsv ç al-

mış ola · ' ·• r. 

Moskova hükumeti, İngiliz 
hükümetine bir nota göndere• 
rek İnpltere hariciye nazırı 
m ıstır Hcnderson ile Rcs dip
!omatı Dov alevski arasında 
iki memleket ır.ünascbatının 
yeniden k~isi maksadı i'e 
r .liJen r:ıukavele proj ı:!li 
t vip eui-ir" bi:dirmi t r. 

.ı rı • ve'"' daha eve! de 
İr"!i "z k • n ı tar fı'lclan t l-

v i> il~· oldu "U • ı av "l 

ka. na arzedilir ı:diı z 
dil c _k d mck . 

u h ele İngı e"re ile Rusya 
ar- . münasebatın iade 
edilmesine şimdiden bir emri 
v::.ki naz:m i'e bal ılab!lir. 

Bir 0 cru..öl.renın Bir t:-ansatlcin
baş:rı.a gc:en tilı kay aya carptı 

Dört gün eve! Fransada 1 Londradan haber' verildiği-
Liyon-Grenobl treni Bur;;inyon ne göre, Kanada en - Pasifik 
i stasyo:ıuna geldiği zaman en kumpanyasının Empres of Ka-
son vaı;ıonda bulunması icap nada adını taşıyan muazzam 
eden frencirin yerinde o:ma-

trar.satliintik vapuru Viktorya 
dığ ı görülmüş ve t:ıharriyata 
baslanarak adamrn cc5cdi civarında kayaya çarparak 
ot~z. kırk kilometre geride yaralanmış, sonra da bir sığ-
bir hendek içinde, müthiş su- lığa oturmuştur. 
rette ezılmiş olarak bulunmuş- Hacmi 21,517 ton olan bu 
tur. muazzam transatlantiğin ka., 

Biçare fren memurunun raya oturması fena bir tesir 
başında rrörüleıı bir yara yapmıştır. 
şüpheyi clavet ettiği ve cüzdanı Kayanın bomba ile parça-
da cebinde bulunmadığı için 

.J !anmasına ve b,u suretle va-
öh.ürülınüş olmasına ihtimal 
verilmektedir. Ceset fethi purıın tahliyesine çalışılmak-
meyit yapılmıık üzere tıbbı tadır. 
adliye nakledilm:ştir. -----------

UCUZ otomobil 
f ransız kitapçılığı 
Fransızlar, Fransız kitap ve 

mecmualarının teşhiri için 
Berlinde bir sergi açmışlardır. 
Alman ga::etelerinin yazdıkla
rına göre, bu meşher bir çok 
Almanlar tarafından merakla 
zivar~t edilmektedir. 

Berlin gazetelerinin haber 
verdiklerine göre, Almanyada 
yeni bir otomobil şirketi te
şekkül etmek üzeredir, bu 
şirket münhDsıran dört 
beygir kuvvetiude kiiçük 

ümıtıe o; ııııa devam ediyorc!u. ' 
İsak Ef. bir mars daha aldı. 

Demek iki oyun ve ya bir • 
mars daha yaparsa mesele 
kalmıyordu. Seyirciler çoğal
dıkr.a çoğalmıştı. 

çeccsini sezen seyirci!er bir· 
birlerinin üstüne abanarak 
baş1 arını öndeki omuzların 
arasından uzadarak maçı takip 
ediyorlar ve hiç tıs etmiyor
lardı. 

' şıyor; Yahudı hangi kapıları 
tutarsa beyfendiniıı fincanın
dan fırlıyan zar ar o kapılara 
düşüyordu .. 

otomobil imali ile meşgul o;a
cak ve bu otomobilleri yedi
yüz Türk lirasından ~agı mal 
etmiye çalışacaktır. 

Altın para 
Çekoslovakya meclisi nuzzarı, 

bir müddettenberi cereyan et
mekte olan müzakerelerin bir 
neticesi olmak üzere, meı:ı;le

kette altın mikyasının kabu
lüne karar vermiştir, bu ka
rara göre bir Çekoslovak ku
ronu 44,58 miligram saf al
t n addedilecektir. Karar bir 
iki güne kadar parlamentonun 
daimi maliye encümeninin tas
vibine arzedi!ecekt:r. 

Gazinonun elektrikleri yan
dı ve maç en hararetli safha
sına cahil oldu ... 

* Evde de bir sürü r.ıi:ıafir 

beyefendiyi bekliyordu. Mec
dut evle iskele arasında bir 
hayli mekik dokumuş; fakat 
kalabalığı yarıp ta babasının 
kulağına kadar bir türlü so
kulamamıştı. 

Bu sefer gene, uzun sarı 

tüylü güzel bir köpekle koşa 
koşa gazinoya geldiği zaman 
eskisine nazaran iki üç misline ' 
çıkan seyircilerin arkasında 
kala kalmıştı. 

Herhangi ufak bir müda
ha!ec!e tavlanın kafaların:ı j!e-

içi burl.uldu. ona acıyordu. 
- Geliniz korkacak bir 

şey yoki sizi hemşireniz gör
mek istiyor. 

Kız ağır ağır takip etti. 
Odadan çıkıp koridoru geçti
ler. Dik bir merdivenden çık
tılar. Şanon soldaki kapının 
tokmağını çevirdi. 

- Giriniz ... 
İçeride Dora ile Martin o

turuyorlardı. Şanon doğrudan 
doğruya Doraya teveccüh ile: 

- Bu kızı tanıyor musu-
nuz? 

Dedi. 
- Hayir ... 
- Mister Martin tabii siz 

de tanımıyorsunuz. 
- Katiyen 
- Hemşirenizi pek çabuk 

unutmuşsunuz. 

- Benim bir hemşirem 
var. O da " Avustralya,. da- , 
dır. 

- Annenizle beraber "Font
vel,, de oturmadınız mı? 

- Hayır. 

Maç o kadar heyecanlı bir 
safhaya girmişti ki pek uzakta 
kalanlar santa!yelerin üstüne 
çıkmıya mecbur oldular. 

Tıs yo!r... Ya !nız zarların 
tıkırtısı ve vurnbn pulların 
çık:ırdığı sacla... Bir de ara 
sıra Laoasının sesi: 

- Gele!... 
Aksi;ik son haddine varmış, 

l:cyfendi bu oyunda tek ka
pıY.a gele atmıştı. 

İsak Ef. beş kapısını tuttu. 
Beyefendi şeş beş attı. Se ka
pısı tutuldu: Pencü se! 

Mansuri zadenin elinde üç 
pul birikmişti. Fakat vuruk!a
nn bir tanesini bile koyamı
yordu. Adeta şeytanın görün
mi•:ı>n Pli twhnın için<l~ r1ola-

":-;ianon., hiddetle kapıyı a
çarak "Odrey,, in çıkmasını 
işaret etti. Kız çıktıktan son
ra: 

- Eğer yalanınızda devam 
ederseniz bu bigünah kız hap
se girecek.. Siz bu zavallının 
fedakarlığını kabul ederseniz 
ben de sizi onun yanına so
kuncıya kadar gece gündüz 
çalışacağım. 

- Bir kadına hitap ettiği
nizi unutuyorsunuz. 

- Hayır siz;n gibi merha
metsiz alçaklara hitap etti
ğimi kat'iyen unutmıyacağım, 

lf 
.. Leysi Marşalt., sandalye

sine oturmuş, elinde bir gaze
le her tarafında biı-er polis 
buiunan kelepçeli bir kızın 

resmini tetkik ediyordu. Ga
zetedeki resmi cebindeki ile 
mukayeseye lüzum yol;tu. 

Hatta fotograf olmasa bile 
isim her şeyı ifadeye kafi 

.idi. 
' Tonger,. birden bire içeri 

girdi: -

Zarlann tıkırdısı... Pulların 
sesi.. Ve be ki yüzüncü defa 
tekrarlanan bir kelime: 

- Gele! 
Jf 

Mecdut eve döndüğü zaman 
misafirler sofr~ya oturmuşlar; 
artık beyefendinin gelmiyece
ğine kanaat getirerek yemiye 
hazırlanmışlardı. 

Mecdut yemek odasına gi
rince misafirlerden yaşlı bir 
zat: 

- Oğlum, dedi, bey baban 
hala gelmiyecek mi? Acaba 
ne yapıyor? 

Çocuk masum bir tavırla 
gözlerini kaldırarak cevap ' 
verdi: 

- Efendim, dedi, kahvede 
gele atıyor! 

CP,lalettin E'kT<>m 

.lili ça.madıııız değil mı 

Leysi? 
On dakika evci çaldım. 

Sana son olarak Leysi diye 
hitap etmemeni söylüyorum. 

.,Tong'?r., ellerini uğuştur
du: 

- Bugün kızımdan mektup 
aldım. Amerikada pek rahat
mış. 

- Yal.. 

- Hatta para bi~e yapmış .. 
Mektupları en yiihsek oteller
den geıiyor. 

- Anladık .. Misis. "Martin., 
bir kaç dakikaya kadar gele
cek. Arka kapıda bekle .. 
Gelince kütüpaneye getir. 
Sonra zili çaldığım zaman 
ayni yoldan götürürsiin. 

Kadınlar için ne müthiş 
tehıikesin. 

Leysi başı ile kapıyı İşaret 
etti. 

Henüz beş dakika ~eç;:::.,. 

den sokak kapsııı111 önünd(! 
bir o.omobil C: urdu. M'.sis 

çıkiı. Martin otomobi.den 
,'onger J;apı:,·ı açtı. 

• 

Öıüyc hürn1et böyle 
olur! 

Alman gazeteleri, müteveffa 
Hariciye nazır mösyö Ştrez· 
ma:ıın kabr:nin geçen bafta 
pazar günü yüz bin kişi tara
fından z'.yaret edildiğini kay
de~ ·ror':,.. 

- ıv,1'.cer MarŞaıt ıçerde mi? 
- Kütüpauede sizi be~ 

liyor .. 
(Doıa) kütıiphaneye girdiği 

zaman (Marşalt) ocağın karşı· 
sında oturuyordu . 

- Buraya gelmek içb bü· 
yük tehi keleri göze aldırdım. 
(Martin) e bin bir çeşit yalan• 
!ar uydurdum. Neden üpınü· 

yorsun. 
- Nasıl öpmem ... 
Diyerek (Dora) yı kolları:uıı 

arasına aldı. 
- Zabıta sizden şüphele

niyor. Gerdanlığı çalan kııı 

hemşireniz zannediyor. 
( Dora) mukabele etmı:cli. 

(Lcysi) devam etti. 
- Zavallının vaziyeti pek 

müşkül. 
(Dora) nın canı sıkılr-ıı)':J 

başlnmıştı. Buraya (Odrc;) irı 
v:ız!yetiı•i r.:ünakaça etmiye 
gelı:ıe:ni~ti ... 

- Ben arlc:ı kapıdan gircı:-
k 1 . • b .. tlı• en Jlr ac.;;::'1 ;:ıı:::yı gozc 

d B · .. .. kla•·1· yot u. cnı gor~nce uz~ .-· 
[Bitmedi] 
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Çanına 
~----------------~ Bak gözlerin durmadan vel-

f ecrokuyor ! 
- 27 - Mulıarrlrlı n Turhan 

Orhanın evden çıkışı pek 
hazindi. BütDn bilgisinin, cer
hezeainin, iki cahil fahişeyi 
iskata medar olmadığını gören 
nıaddeci delikanlı, ana rahmi
ile vaz'ı kadem ettiği haber 
Verilen zadei aşkı, sanki doğ
nıuş, bilyümüt ve sırtına bin
llliş gibi omuzlannda ağır bir 
YUk hissederek ve gamlı gamlı 
düşünerek çamurlu sokaklan 
boyluyordu. 

Beri tarafta anayla kız, 
kahkahalar içinde yekdiğerile 
teatii efkar ediyorlardı: 

- Aferin Esma. Herifin 
Çanına otu tıkadın. Belinin 
tıküt» diye kınldığını ayan, 
bey n, duydum. Y di yıl bu 
lersemlikten kurtulmaz. 

- Önümde sen varsın ana. 
'f oksa ben bata çıkamazdım. 

- Çıkardm çıfıt, çıkardın. 
Sana bile bazen külah giy
diriyorsun. Bak gözlerine, dur
Dıadan velfecr okuyor. 

· - Öbürüntl ne yapacağız 
tna. 

- Eşek Hasanın oğlunu 
Dıu? 

- He! 
- Gebe kaldığını ona da 

latlılıkla haber veririz, bir ay 
~Yel, bir ay sonra doğurmut
-., zarar etmez, Hüsamı he
ltp ta kandınrız. Elverir ki 
~plan oğlan aeni nikihlamı-

'' razı olsun. 
Etek Haaanın oğlu Hüsam, 
~ bizzat intihap ettiği 
delikanlı idi. Mahallenin ünlü 
bıçkınlarından olan bu renç 
trkek, ttıtthı kaçakçıhtile ge
~i. Belinde karakulak, 
011luzunda martin, önünde tü
tn.ı hamuleli üç katır, gece 
Yaralan mahalleye gelişi, ba
~tn kolcular tarafından evi 
aaddığı zaman damdan dama 

t6tGn kaçırıtı ve tehlikeli ya
llYifa inzimam eden çapkın 
tllkışı, levendane yürüyütü 
ı_ !Danın botuna gitmif, onun-
. çabucak itini pişirmiş ve 
~in ilk hazzını bu delikan
Ya rayegin etmifti. 
liüsam, tütün aabn aldığı 

•tya tütnn götUriip sattığı 
~trlerden bol bol pestil, su
~k, şekerli tarhana getirir, 
l çük dostunu tatlı tatlı bes
tttdi. Fakat bu gönül mace-
lsının müsbet bir netice veya 

ttp dolduracak bir semere 
;ttıniyecegi aşikar olduğun
liktı ilk hararetli günler geç
b ten sonra anayla kız baş 
ı •şa vermişler, düşünmliş-
tr . 

ve kabadayı ~encın 

~Ça bir seyahate çıkmasın
L 'il istifade ederek Orhan 
QtJi 

dolaba koymayı kararlaş-
lardı. 

dı · tahsil görmüş, hayli ka-
tl~amış ve ha)·atı madde 
~ ndan tetkike alışmış o
~~ Orhan beyin, o evde ve 
~ Eamanın koynunda im
~ Cttiği zevk, bir tütün 
hİttt Çlaının artığından başka 
titı Y değildi. Esmanın hisset
Ql~ebelik, hakikatte vaki 
1>-., bile, Orhan beyden 
'i ~ •ızdırmak için gene tas
c. ~ '1ııacaktı. Lakin tesadüf, 
~ eıiiyetin sania olark değil 
aL.. tllıri vaki halinde tecelli-
._..t lıiını 
tkıc et etmiıti. 
~ Hasanm oğlu, son ay-
~· . ~etreainden uzak ol
~ ıçın ceninin nesebini 
~ . b~ye ianat etmek de 
.. .._ ıdi. Şu kadar ki onun 
-..; tezateti gGze alarak -
~ reddetmeai ulinde 

çocuğun Eşek Hasan zadeye 
hazmettirilmesi icap ediyordu. 
İtte.anayla kızın son müşave
releri bu noktayı Uıtihdaf 
ediyordu. 

Esma, valdesinin kısaca yü
rüttüğü mütaleayı dinledikten 
sonra içini çekti: 

- Hüsam - dedi - öbürüne, 
senin Orhan• benzemez. Az 
bir işkillendi mi boynumu ko
parır. O, gelmeden ne yapa
caksak yapalım, ne alacaksak 
alalım. 

- Va Orhan bey nikaha 
razı olursa. 

- İstemem, ben aslan gibi 
Hüsamımı bırakır da o mıymın
tmın nikahı altına mı girerim. 
Üç bet altınımız olsun diye 
bu i~e razı oldum, üstelik bir 

'li • 

de gümenlendim. Yetmez mı 
çektiğim! 

* Orhan beyin ilk gördüğü 
ve derdini yandığı adam, ta
biatile, Suphi oldu. Esmanın 
evinden çıkmayı müteakıp, 
arkadaşının evine gitti, kapıyı 
hızlı hızlı çalarak onu uyku
dan uyandırdı: 

- Rezalet, felaketi 
F eryadile içeri girerek, yor

gun ve bitkin, bir iskemleye 
abldı. Saçlan dağılmış, bıyık
lanmn intizamı bozulmuş, ren
gi solmuş, tepeden tırnağa 
kadar perişan bir hal almışh. 
Uykusunun yansı heder olan 
Suphi bey, pür telif ve pilr 
§İven arkadqınm fU umulmaz 
ziyaretinden ve inleyip sızla
masından derin bir hayret ve 
ayni zamanda endiıe duyarak 
yanına oturdu: 

- Ne rezaleti, azizim -dedi
sakın baskına . uğramış olmı
yasın. 

Orhan, melülllfıt g6zlerini 
arkadqının yllzüne dikti ve 
sanki musibetli bir zelzeleden 
bir kürenin yıkıldığından, in
saniyeti alakadar eden bir fa
ciadan bahsediyormuş gibi ya
nık bir aeale fellketini haber 
verdi : 

- -Esma gebe! 
Haberin tarzı tebliği pek 

hiiznengiz olmakla beraber, 
Suphi, bir kahkaha koparmak
tan geri kalmadı. 

- Rezalet dediğin, felaket 
dediğin bu mu? aklına şaşa

yım yahu. Bir kahpenin kızı 
gebe kalmışsa sana ne bana, 
ne? 

- Alıklık etme ya, çocuk. 
Kız, benden gebe! 

- St>nden mi, bunu umnıu
yordum işte. 

- Um, umma. Bu, bir emri 
vakidir. 

- Demek ki Esma ile gö-
rüşüyordun. 

_ Üç aydan beri. 
- Neye bana haber ver

miyordun. 
- Ukalalık edip neıemi 

kaçırmıyaaın diye bu münase
beti senden saklıyordum. Kq
ki söyleseydim, keşki ı6z&nü 
dinleseydim? 

Suphi, bu nokta therinde 
ısrar etmeyi nezakete muhalif 
bularak sadede avdet etti: 

- Esma hanım, anasmm 
yolunu tuttuktan 41onra yalnız 
seniale g6rtifJDit delildir yL 
Başka itıklan da olmalıdır. 

- Maalesef yok. Üç aydır 
hemen her gece evine gidiyo
rum. Öyle 'hqey olu, ya e
aiadea, ya boJUDclaD beheme
laal •=hı '•· Zaten kafir kıs, 
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Kart rlar 
Ali karar heye
tince verilen 
son hükümler 
Ali karar heyeti riyasetin-

den gönderilen tebliğlerin 
bnlisası: 

lzmitte serbest etibbadan 
Şahabeddin beyin evelce İn
giliz muhipleri cemiyetine 
girdiği anlaşılmış iae de bili
hare iıtiklal harbi esnasında A
nadoluya geçerek lzmit bele
diye tababetine tayin edildiği 
tahakkuk eylemekte ve amali 
milliyeye muhalif hareketi mes
buk ve mevcut olmadığı in
dettahkik tebeyyün etmekte 
ta!duğundan, Heyeti mahsu
saca nisbeti askeriyesi katedil
miş olan mütekait çarhçı mU
lazim eveli ishak efendinin 
bilfiil mücadelei milliyeye 
iştirak eylediği tahakkuk 
eylemekte olduğu cihetle, 

,, 
Ucretlerinin ar-
tacağı haberi 
doğru değil"" 
Son gllnlerde lngiliz lirası

nın mUtemadiyen yükselmesi, 
elektrik fiatlannın artacağı ve 
binnetice tramvay ikretlerinfn 
tezyit edileceği şayialannın 
ortaya ablmasına sebep ol
muştur. 

Dün bir refikimiz tramvay 
şirketinin zam istediğini bil
diriyordu. Bu haber üzerine 
yapbğımı~ tahkıkabn netice-
sine göre, Emanet tramvay 
şirketinin zam istediğinden ha
berdar değildir. Tramvay üc
retlerinin tesbiti ile meıgul olan 
komisyonun toplanma zamam 
yaklaştığından şirketin böyle 
bir talepte bulunması muhte
mel ise de, Emanet tramvay 

ücretlerinin tezyidine muvafaka-
te asla mütemayil değildir ve 
doğrusu da budur. 

Cibali f·abrikası tamiratı 
Tulün inhisarı umum mudurlü-

gunden: " 
Cibali jabrikasmda yapılacak tamirat kapalı zarfla munaka

saya konulmuttur. Taliplerin her gün şartnameyi görmek üzere 
müracaatleri ve teklifleri ile beraber % 7 ,5 temiaab muvakka• 
telerini 28-10-929 pazartesi günü ıaat 10,30a kadar Galatada 
mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Evkaf umum müdür
Iüöündcn: 

Evkaf matbaası için lüzumu olan kağıt kapalı zarf usulile 
münakasaya vaz edilerek Teırinevelin otuzuncu çarpmba ~8 
saat onbqte ihalesi icra edileceğinden talip olanlann teraitl 
anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü de 
idare encümenine müracaatları. 

Tütün inhisarı lıtanbul müdürlüiünden: 
1 tt\r.İuieani 929 itarihindcn tilıaren tfıccnrnmıı ml'maliki ecnebi~ eye ı;e 

ya Ji~t r mcıııl lctlere sc\ kcdt cegi tütünler ıdaremizce 'eznolun cn!tndan 
bu hususta :icap. eden btidaııın itasından mukaddem haşmüdürlügümüze 
müracaatla vezııetıirilmesi lüzumu ilAn olwıur. 

lstanbul dördüncü icra 
dairesinden: İstanbul mahkemei asliye 

azasından Nafiz bey İngiliz • f • Madam Rebeka Haronaçi 
Muhipleri cemiyetine Müdafa- eyn 5C ftlD efendinin, Tanaş veledi Aris-

ikiyüz liradır. Daha fazla m ... 
lümat dosyasında meYcut ha• 
rita ve müdayene senedinde ai Milliye grupunca bu müna- tidi efendiden istikraz eyle-

sebetten istifade edilmek Merkez acentası : Gal:.ıta diği beş bin altı yüz liraya 
üzere girdiği ve temiz bir köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 mukabil vefaen ferai eylediği 

· h' ld f Şube acentası: Mahmudiye Kadıköyünde Cafer ağa ma-
mazıye sa ıp 0 uğu amal t halleaı'nın' atik mu"hu"rdar cedı't ·ıı· h l'f b hanı altında. stanbul 2740 mı ıyeye mu a ı ir güna duvar dibi sokağında vaki 
hareket ve icraata görül- k 

A 1 k S··raf postası yetmİ§ yedi ve mil errer yet-mediği resmi ve gayrı resmi ~'81 U mit yedi cedit 16, 10-14, 
icra kılınan tahkikattan anla- (MERSİN) vapuru 22 18-30 numaralı mukabah ve 
şıldığı için haklarındaki kara- teşrinevel salı l 7dc Sirkeci nh- icareteynli kayden bir bap 
rın ref'ine müttefikan karar tımından hareketle [ Gelibolu, aahilhaneden ancak. yetmİf 
verilmi~tir. Çanakkale, Küçükkuyu, Edre- yedi numaralı on beş dönllm 

Adres isteniliyor mit , Burhaniye , Ayvalık ] a yedi yüz on iki züra mukab-
Ali karar heyeti riyasetin- gidecek ve dönüşte mezktir ah muayyen mahallinin zemin 

den: Büyük Ayasofyada Alem- iskelelerle birlikte Altınoluğa ve ebniye ve gurum ve eşca-
dar mahallesinde Zeynep u~rıyarak gelecektir. nnm nısıf hissesinin beş hisse 
Sultan sokağında 1 numaralı Gelibolu için yalnız yolcu itibariyle bir hissesi muma-
hanede ikamet ettiğini ifade alınu, vük alınmnz. ileyhanm uhdetiııde olup bor-
ile heyetimize müracaat eden cun verilmeme.sinden dolayı 
ıabık taharri memurlanndan kırk bet gün mtıddetle mevkii 
Osman oğlu Mehmet Ali efen- müzayedeye vaz olunarak bin 
di ile muahharen heyetimize ALEMDAR ZADELER VAPURLAR! beş yiiz lirada talibi uhdesin-
müracaat eden, lstanbulda Seri v~ lüks Karadeniz postası de olup bedeli mllzayede 
Kumkapı Nişancasında Bala- au·· ıent vapuru haddi layikında olmadığından 
ban çeşmeainde 2 numarah 21 tcşrinevel dd 
hanede .. bık. a.n.fekçi ustası • k mOzayedenin bir ay mil etle 

.. u Pazartesı 1:ı8şamde
1 d d ka eril ek Ali efendiden bazı hususahn tem i ine rar v er mev• 

istizahı lizım aelmit ve mez- Sirkeci rıhtımından hareketle kii mllzayedeye vaz kılındı. 

muharrerdir. 
Mezkiir hissei ıayıaya tatip 

olanların hisseye muaip kıy• 
meti muhamminenin yüzde 
onu nispetinde pey akçesini 
ve 929 - 1986 dosya aa-
mıuasını müstaahiben IStedan
buı icra dairesi mBzaY e 
ıubesine müracaat etmeleri 
ve 23-11-29 tarihinde ... t 
OD dörtten OD albya bdar 
ihalei kat'iyeai icra lolmaca
ğından müşterilerin bizzat "18 
bilvekile hazır bulunmalara 
ilin olunur. 

Fotugraf 
Beklediğiniz gayet -~GJf! 

ve parlak diirbtınll uru • 
tograf makinelerimiz ıelmlflir• 

· Muhayyer ve teminatlıdır, tec-
rübeleri yapdarak teslimi t~ 
ahh6t edilir. 

Merkezi Aamaalh, Y aldıı 
han tubead, EminlnO, 51 nu
mara Mehmet Ruhi bey mll
eueseleri. 

kür hanede bulunmamışbr. [Zonguldak, İnebolu, Evren- Hududu şarken Duvar dibi 
Mahalli ikametlerini serian ye, Samsun, Ünye, Ordu, aokağı ve garben lehi derya Zayi · 
heyetimize bildirmeleri ilin Giresun, Trab1.on, Rize] ye ve timalen Rıza ve Rauf bey- Nnfa kldımı uyi ettim 
olunur. azimet ve [Görele, Ünye ve ler arsalarile sairenin lwı ve herkim buldu iae qağıdaki 

Sinop ) iskelelerine u1S-raya- bahçe ve cenuben karakollume adreM getirdiği takdirde r ..... 111ııru2ıdlııtııı9 Tıuıııııc'"','•n."n"·ı~e"ve=l•--.& ö so'--gıw dır. Mahalli mezktlrda edil ktir -•·= tak-- 1 rak avdet edecektir. aa memnun · ece .... 1~ 
a ıe Müra'Caat mahalli: İstanbul balen ebniye ve qçar mevcut dircle zayinia hakmll yoaı.-• 

1 Bu aziz günü yekdiğeri- 1 olmayup tarla halinde ve arpa Galatada Tonel banmda 
nize muhakkak Himayeiet .. \ Meymenet hanı altındaki ya- mezrudur. Beher d6nllmün 29-30 laYeç aigorta firketiad• 
f l. fk hisl l b k 11h:ınc. Telefon: 1c:.t mbul ı ı ~ 4 Yorai v--:•yadl 

; 
a ın şe at eri e te ri f / kıymeti muhammene.si llçbin •• - uu 

e ediniz. Her telgrafanede \ =========~:...:-=--------------------------: J bulunur. f 
§ııııınıııı...,ıııııııııııwa111ııııııı111mnını1111111ııııınıu1111ııııııuıııı1111uııJ11111 .. \ 

ŞEHREMANETt BU AKŞAM 

~m ~ ~~ :i:a::~:!d. 
1 

1 \ ·:~ş!:u 
1111 1 saat 21.30 da 

l 11111111 ı 1 ı ~:~~%~: 
Kunıarbaz 

5 perde 
lf-

Şehzadebaşı fw İLLFT tiyatrosu 
Bu akşam Şevki bey temsilleri 

BAHAR BÜLBÜLLERİ 
Operet komik 4 perde 

bana gönül vermişti, başkası

na bakacak halde değildi ki! 
- Ne olacak timdi? 
-Ben de aana onu sonnıya 

geldim. Kızı da, anası da ya
kama yaplftılar. İlli nikilı 
edeceksin diye yapmadık şey 
bırakmadılar. 

- Senin tu halin çekirge 
hikiyesini babrlabyor. Bir 
uçarsın çekirge, iki uçarsm çe
kirge, üçilncllde hapı yutarstn 
çegirge! Maamafih, telip ma,, 
hal yok. İki orospuya mağ· 
lip olacak değiliz a. Elbette 
bir çare 'buluruz, kahpeleri 
auatmaraz. 

1 Bitmedi) 

Bahçekapıda 

ERTUCiRUL MAÖ:AZASINDAN 
BAZI DAİRELERDE 

TA FİYE 
Münasebetile 

Hakiki büyük tenzilat 

lViAARİF VEKALETİ NEŞRİYA Ti 
LİSE KİTAPLARINDAN NEŞREDİI .. ENLER: 

ikinci sınıf kitapları: 
Ruhiyat ( Şekip 8.) 50 K. 

Üçüncü sınıf kitapları K 
içtimaiyat ( izzet B. ) 75

5 
· 

Cebir (Cilt: 1 Halit B.) 14 
Cebir ( « :2 • • > ıso • 

Birinci sınıf kitaplan: 
Edebiyat (Ali Canip B·) 135 K. 
Nebatlar Teırihi (Hayri B.) 95 « 
Hendese Dersleri (Nazmi ve Hayri Beyler) 125 « 
Umumi Tarih (Ahmet Refik B.) 155 • 
Umumi Tarih (Ali Rept 8. ) 135 • 

Umumi Tarih (Ali Reşat B.) 135 • 

ORT AMEKTEP ve MUALLİM MEK1'EBİ litaplanndan laşredlln~: 
Edebi Kıraat Nftmuneleri (Halit Fahri B.) Birinci cilt 4S Ul1lf 

« « • ( « • « ) İkinci • SS « 
« « « ( ~ ., « ) Oçnnctı • 70 41 

Pedagoji Tarihi (Nafi Atuf « ) 85 : 
Mektep Hifzısıhhası (Dr. Celil Apti •) : • 
Armoni ( Cevat « ) 

11 .. KMEKTEP KİT APLAl~INDAN NEŞREDILENLER: 
Çocuklar Taganni Dersleri 
ldarei Beytiye Defteri 

(Zeki 
(Hilr-i 

8.) 40 Kurat 
« ) .4C) • 

Müracaat Yeri: 
Devlet Matbaaa Sofi# 
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- Sahife Son Saat 

Eırı ııi11et Saııc1ığı rnüdiirlüğünden: 
lkr:1z "' o. 

9858 
9882 
9924 

9930 
9939 
9949 

10122 
10182 

10166 

10214 
10230 
11368 

10373 

10441 
10446 
10526 
10597 
10632 
10638 
10704 
10718 
10819 
10856 

10857 
10888 
10939 
11104 

11127 
11128 

11295 
11332 
11360 
11398 
11416 
11454 
11460 
11470 
11488 
11492 
11541 

11621 

11653 
11737 

11743 

11745 

11746 
11775 
11784 

11802 

11820 
11862 
11913 
11988 
11991 
11998 

12014 
12015 
12029 
12039 
12045 

12072 
12095 
12125 
12179 
12185 
12477 
12663 
12819 

~1( h 1 : atın cL"is ve nevi 

1 Pırlanta tek taş yüzük 
ılorçl ıuıun iomı 

Meliha H. 
1 Gümüş gemi Ayşe H. 
1 Pırlanta madalyon 1 altın çalar saat 
1 altın saat 1 elmaslı bilezik saati 1 pır-
lantalı yüzük 1 çift altın bilezik 1 pırlan- Fatma 
talı kıravat iğnesi 1 elmaslı kalem Müzeyyen H. 
1 çift roza küpe Süleyman 8. 
1 roza sinek iğne Fatma Samiye H. 
1 pırlantalı pantantif 1 roza tektaf yü-
zük 1 pılantalı yüzük 1 roza yüzük 1 roza 
yüzük 1 kolu elmaslı yüzük 1 altın saat 
altın bilezik Mehmet Niyazi B. 
2 altın saat Hatice Sabiha H. 
1 roza kuş iğne 1 roza yazı iğne 1 altın 
tabaka alb adet 1 liralık on iki adet lira 
çeyreği üç yüz otuz bet dirhem gilmlit 
1 roza yüzük 1 pırlanta kıravat iğnesi 1 

Fatma H. 

altın saat maa köstek 1 altın bilezik saati F ahrettin B. 
1 roza gerdanlık Fatma Kamer H. 
1 çift karavana küpe 1 altın saat Behice H. 
1 roza tektq yüzük 1 roza yüzük 1 altın 
ıaat lhsanB • 
1 çift pırlantalı küpe dört buçuk miskal 
inci Emine Mevhibe H. 
1 altın saat maa köstek 1 dirhem Hamdi B. 
1 çift roza çenber küpe Süleyman Sırrı B. 
7 miskal inci Fuat B. 
3 altın saat iki al.ın köstek 27 dirhem Meyer Ef. 
2 gümiif ecnebi nişanı Hatice Belkis H. 
1 pırlantalı akar pantantif Fatma H. 
2 buçukluk bir zinet albnı maa altın kolye Hilmiye H. 
1 roza tektaş yüzük Hatice H. 
1 çift pırlanta gül güpe 1 pırlantalı yür:Uk Meyer Ef. 
1 çift roza küpe 1 pırlanta lokum yüzük Fatma 
1 roza gül yll:ı:ük 1 roza tektaş yüzük Zahide H. 
1 roza agraf Kemal B. 
1 pırlantalı pandantif Ali Muammer B. 
1 altın lonjin saati 1 çift roza yürek küpe F atına H. 
1 roza pandantif 1 çift roza küpe 1 yü-
zük ırarka 1 roza yüzük 1 altın ıaat 1 
altın hu;da kolye 1 altın bilezik Emine H. 
1 çift pırlanta küpe lsmail Hakkı B. 
1 roza kol düğmesi takımı ( Altı parça ) 
1 altın kordon 19,5 dirhem Fatma iffet H. 
1 roza tektaş yüzük Şahser H. 
1 roza tektaf yüzük 1 altın bilezik Şerife Havva H. 
1 roza tektaş yüzük Hatice Mediha H. 
1 pırlantalı yüzük Halet H. 
1 çift roza küpe Zekiye H. 
1 roza bilezik Kamer H. 
1 pırlantalı yüzük Rıfkıye H. 
1 pı.-lanta bilezik Mustafa Nihat B. 
14 miskal inci Ahmet B. 
1 altın bilezik Ziya B .. 
1 roza maşallah 1 roza gül yUzllk 1 altın 

kordon 1 altın sikke 1 altın yüzük üç 
altın saat Bedia H. 
1 elmaslı saat 1 altın kordon 22 dirhem 
1 iki buçukluk 1 bir liralık zinet altını Şevket H. 
1 altın saat maa köstek Mustafa Hamdi B. 
1 çift roza küpe bir roza dal iğne 1 roza 
.tek taş yüzük Ahmet Kemal B. 
1 çift roza küpe 2 roza yüzük 2 roza 
kravat iğnesi 1 roza bilezik (parçası ka-
ğıda sanlı) 2 albn saat 1 altın köstek 
13,2 dirhem 4 miskal inci. Emine Eda H. 
1 roza pandantif 1 roza yüzük 1 zümrüt 
yüzük 
580 dirhem gümüş 
1 altm saat 
1 roza markiz yüzük 1 altın sikke 5 gü-

Seniha H. 
Feride H. 
Şehver H. 

müş kaşık Mm. Araksi 
Yirmi miskal inci 1 çift roza küpe 1 roza 
yüzük Salih Zeki B. 

Leman H. 1 pırlanta tatlen 
1 roza yüzük Ali Haydar B. 
1 pırlanta kabak çiçeği iğne 
1 altın bilezik 6,5 dirhem 

Numan Tahir B. 

1 çift roza küpe 
2 roza yüzük 1 altın hurda köstek 1 altın 
halka 1 altın hurda bilezik 4,5 dirhem 
1 roza yüzük 

Lütfiye H. 
Fikriye H. 

Saniye H. 
Behice H. 

1 roza tek küpe Makbule Güls' - H um . 
1 çift pırlantalı kol düğmesi 
1 roza yüzük 
1 pırlantalı gerdanlık 6 miskal inci 1 çıft 

pırlantalı küpe tektaş 1 pırlantalı inci bi-
lezik 1 pırlantalı yüzük 2 altın saat 2 al-

Rıza B. 
Behire H. 

tın köstek Fevziye H. 
11 miskal inci Müzeyyen H. 
1 çit incilı kUpe 1 roza yüzük Saniye H. 
1 roza boroş (1 püskülü noksan) Nigar H. 
2 pırlantalı kıravat iğnesi 8 altın bilezik Mustafa B. 
1 pırlantalı pantantif Hirant Muratyan Ef. 
1 incili ortası pırlantalı bilezik Maide H. 
1 pırlantalı arma iine (bir tq noksan) Fahri B. 
1 çift küpe Suat H. 

12911 1 pırlana akar pandantif iki pırlanta bilezik 
1 çift pırlanta tek tq küpe iki pırlantalı 
yüzük. Efdalettin B. 

12912 1 roza hurda kuşlu iğne ( 1 taşı noksan) 
üç roza düğme bir roza tek tat kıravat 

iinesi 1 pırlanalı zinet altını Nurettin HUsnU B. 
12979 1 çift pırlanta küpe artalan çerçeve bir 

pırlantalı yüzük 1 tqı noksan Arif B. 
13088 1 roza yazı iğne ik çift roza küpe 2 roza 

yüzük 2 alttD saat 1 albn kordon 1 altın 
fiyango 2 altın kol dliğmeıi takımı 3 altın 
ııikke Seher ff• 

13090 
13148 

13173 
13185 
13200 
13219 
13249 
13257 
13267 

13295 

13340 

13359 
13335 
13479 
13497 
13528 
13568 
13598 
13624 
13637 
13649 
13651 
13661 
13813 

13722 

13723 
13727 

13797 

13799 
13835 
13841 
13847 
13858 
13934 
13954 
13979 
13987 
13989 
13996 
14025 
14045 

14049 

14129 
14135 

14139 
14171 
14174 
14214 
14295 
14312 
14331 

14372 
14411 
14419 

14429 
14430 

14437 
14443 
14447 

14479 
14486 

14510 
14511 
14513 

14522 
14528 
14549 
14554 
14565 
14594 
14614 

14626 

2 altın madalyon Ayşe Mediha H. 
1 pırlanta tektaş ytizllk 1 çift pırlantalı 
küpe 1 pırlantalı yüzük 
17 miskal inci 

Suphi B. 
Avni B. 

1 pırlantalı yüzük 1 roza yllalk 
1 altın saat 

Fatma Şahzer H. 
Mehmet B. 

1 çift pırlanta küpe Hallaçyan Ef. 
1 altın saat maa köstek 
1 altın kordon 49 dirhem 
1 çift pırlantalı küpe ( 1 tq noksan ) bir 
pırlanta yüzük 
1 pırlantalı akar pandantif 1 çift pırlanta 
tek tq küpe 

Nuriye H. 
Hayriye H. 

Ayşe H. 

Kemal B, 
1 roza pandantif 1 roza gW yüzük 1 roza 
aıraf Ane H. 
1 pırlantalı pıındatif altı incili Zehra H. 
1 altın kol saati Muzaffer B. 
1 Roza yaprak iğne (1 tq noksan) Necip B. 
3 pırlantalı yüzük (2 taşı yok) Ulviye H. 
1 çift pırlantalı küpe Hatice Fitnat H. 
1 albn kol saati Ali Haydar B. 
1 pırlantalı pandatif Halide Refia H. 
2 roza madalyon 1 pırlantalı yüzük ·Seniha H. 
1 roza gerdanlık Ali B. 
1 çift pırlantalı kllpe 1 püsklllü kiğıda sanlı Fatma H. 
2 ror:a yüznk Emine Seniha H. 
1 incili nazarlık Fatma Ihsan H. 
1 çift roza kllpe 1 elmaslı saat 1 albn 
hurda şatlen 
1 gök yakut yüzük 1 elmaslı saat 1 

Ratibe H. 

altın mercanlı köstek ilç albn ıikke Cenap H. 
1 çift mineli zarf Hatice Şeref H. 
1 çift pılantah kllpe 1 kara•aaa yüzük 

Selma H. 1 roza yüzük (2 tqı yok) 
1 çift roza gül kilpe 1 altın iğne 1 gümüş 
tabaka Fatma H. 
1 roza yanm gerdanlık 
1 roza hurda bilezik 
1 altın kol saati 1 alhn yüzllk 
2 altın saat 2 altın köstek 
1 pırlantalı dal iğne 
1 roza kıravat iğnesi 
1 pırlantalı yüzük 
1 roza gül yüzük ( bir taş yok) 
1 çift roza küpe bir altın saat 
1 altın mineli saat (minesi boıuk) 
1 çift roza küpe 
2 altın saat 

Mehmet B. 
Emine :Ruhiye H. 

Refia H. 
Abdullah B. 

Halit B. 
Mehmet Cemil B. 

Didar H. 
Nigar H. 

Emine Ruhsar H. 
Abdullah Mahir B. 

Nikogos E. 
Feride H. 

1 çift roza küpe iki roza yüzük bir taşı 
yok bir elmaslı saat altı taşı noksan bir 
albn yüzük Hatice Kevser H. 
1 altın bilezik saat bir pırlantalı ağraf 
bir çift pırlanta koldüğmesi bir gök ya- . 
kut ylhilk Ahmet Ihsan B. 
1 roza incili ağraf ( bir taİı yolc ) Ayşe H. 
1 pırlanta yüzük ( ortası sırça ) 1 roza 
incili kravat iğnesi Mustafa Naci bey 
1 roza pantantif Mehmet Suphi B. 
pırlanta yüzük Ulviye H. 
1 bir liralık zinet altını 85 dirhem gümiif Saniye H. 
1 altın saat Hacer H. 
2 altın saat 2 altın köstek 13,5 dirhem Zahir Yusuf E. 
22 miskal inci Mehmet Cemalettin B. 
1 çift roza küpe 1 pırlatalı maşallah 1 altın 
saat 1 elmaslı tabaka üç altın köstek 56,5 
d ,rhem Musa Kazım B. 
Sekiz miskal inci Süleyman DaferB. 
1 çift pırlanta küpe bir taşı kağıda sarılı Ahsen KemalB. 
1 altın saat 1 altın köstek 1 altın sikke 
1 altın çanta 25,5 dirhem Mustafa Nuri B. 
1 İncili kolye 2,5 dirhem Safiye H. 
1 roza yüzük üç roza iğne iki çift altın 
küpe üç altın yüzük 940 dirhem güm~ 
1 çift roza küpe 1 roza yüzük 
1 roza yüzük ortası yakut [dört taş yok] 
1 çıft pırlant gül küpe 1 pirlanta tektaş 

Nebiye H. 
Emine « 
Rifat B. 

yüzük Nuriye H. 
1 pırlantalı madalyon ortası çerçeve Ayşe Sıdıka « 
Üç gümüş halka 1 altın yüzük 1 çift altın 
küpe Refet B. 
1 pırlanta nal kıravat iğnesi 1 altın saat Mustafa Nuri B. 
1 altın saat Mustafa Nihat B. 
1 çift roza küps 1 roza iğne 1 roza 
yüzük Hatice Necibe H. 
1 altın kordon 14,5 dirhem Ayşe Lütfiye H. 
1 çift pırlanta tektaş yüzük Efdalettin B. 
1 roza gerdanlık Kamer H. 
Bir altın madalye 200 dirhem gümüş Osman B. 
Bir pırlantalı yüzük Jak Ef. 
Bir roza tektaş yüzük Mehmet Muammer B. 
Sekiz adet altın sikke bir altın top ma-
dalyon bir altın bilezik saRti bir altın 
hurda madalyon bir altın küpe bir altın 
ylizük bir gümüş ayna 
1 dirhem inci 

Nebihe H. 
Racih B. 

Yukarıda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mukabi
linde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebaliği 
vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ih
barname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyn eylememiş 
olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icra memuru hu
zurile 24 Teşrinievel 929 perşembe ve 26 Teşrinievel 929 cu
martesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar Sandık satış amirli
ğindeki camekanda teşhir ve tehri mezkürun 27 inci pazar 
günü saat 10 dan 12 ye kadar teşhir ve 28 tetrinievel 929 
pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti sandal bedesteninde 
müzayede ile aatılacağından talip olanların teşhir günleri Sandık 
satıt imirliğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei 
deyn veya tecdidi muamele etmek isteyen medyunların hitamı 
müzayededen evel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüıu
mu ilin olunur. 

Clhan~ümul ırıa rJ,11 

(ı\fANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelnıiştir. 

Yücudu rüzuıirın leslrlııe karı;ı 
muhafaza eder. 

Hafif ve giyinnıesi kolay 
Yalnız C:alatad« Karıık<ıyıfe 
\ oyvoda cadd e• İ karı ı<111J1 ., 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağazasında satılır. 

. n gı !ı 7. biçİJTI İ g;t y ı • ı nnin tt·lıap ve 
muhtelif ~eşrtlt-rd e 

!kostümler ve pardesüler 
\'e n t u ş.ınıbı da i re ~inrle hu.nı nıl a ı-;.t nıahıu 

gayet rrıünteh up le '<.Ilı ı nodJ 

ipekli mutambalar 
Jalı i \" arı lı r 

Tf<:Dİ\'.\TT \ TESHll,.\.T 

Teminatlı ucuz mobilya 

-· dev~ .t:l. 

Mobilya almazdan ve ya ıiparit etmezden evel 

A. S·OFIANOS 
MOBİL YE MACAZASINI ziyaret ediai.z. 

Beyoğlu, Asmalımesçit, No 1$ Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden ıon sistem 

ve elektrikle mnteharrik fabrika, Taksimde, Takaimkışla 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

SERİ ve lTINALI TESLİMAT 

VIM 
Yurtlarınızı 

ferah ve Neı' eli 
Göstermek için 

VİM yorgunluksuz ve üzüntüsüz hanelerinizi 
temiz saklamakla rolünü ifa eder. 

Nem bir bez üzerine az miktarda VİM serpe
rek eşyalarınızı siliniz ve anide lekelerin gaip 
olduğunu göreceksiniz Mermerleri temizlemek 
için «VİM» e çıkışan yoktur. Beyaz tahta ma
saları, ınutf ak raflarını, çinileri, velhasıl dan1-
<lan n1ahzene kadar bulunan bütün eşva ve te
lerrüatı temizlen1ek ve parlatnıak i~·in VİM 
birincidir. 
«VİM» i hiç bir zaınan kuru olarak kullannıa

yınız. 

LEVER BROTHER6 LiMiTED PORT BUNLtOHT, ENQLAND 

.MV~6-05~ 

.. ·-----------
Eczacı ve dişçi mektep

leri müdürlüöünden 
1929-1930 senesi tedrisatına 21 tefrinievel 929 pazartesi gO

nü mubaşeret edileceği Eczacı ve diıçi mektepleri heyeti tali· 
miyesi ile talebesinin malümu olmak üzere iliin olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünderı 
Salih Ef. nin 18621 ikraz numaralı deyn senedi mucibince 

Emniyet sandığmdan istikraz eylediği meblağ mukabilinde 
sandık namına merhun bulunan Süleymaniyede Katip ŞemsettİI' 
mahallesinde Hurrem sokağında 3 numaralı ve 120 arşın art' 
üzerine mebni ahıap iki buçuk kattan ibaret 9 oda, 2 sofi!: 
1 mutfak, ·1 kuyu, 10 arşın aralık ve müştemilatı saireyi ha~ 
bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinde" 
dolayı satılığa çıkarılarak 910 lira bedel ile müşterisi namın.• 
kat'i kararı çekilıniş iken bukere yüzde on zam ile ba§ka b!' 
müfteri çıkarak müzayede bedelini 1001 liraya iblağ eyleıııi1 
olması cihetile mezkür hanenin 23/10/929 tarihine müsadif ı;
ııümüzdeki çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası t1C: 

muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olan~arıdll 
mezkur günde nihayet saat on beşe kadar sandık idaresın e 
hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

...... VEFA 41 . .__ıs_Ge:_. az_;__ıra_svJ_I __ 

l....Bozcısı çıktı .. ' 1 akviuı 
_ ___ 1,ii ııe~ 6,I , 1 .._kşaın 

Doktor A. kutiel ~~~
1

~, :::~ :: ~~,~ 
El<ktınk nı•krneJerlylc bellogıılılııtu. idrat 1 ,\uzulm ı r l(ı!J 
darlıiJ, prollal, adcıııı.ktldat, bel gcvftt- .Al 

uııı elit ve firengtyı aıtrııız tedlvJ edet , ~ • Jl"1"' 
Karalcuyde Bdrttçl fınııı aır..ıa 3•. 1"1 e .> ul miidür Selını 


