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5 inci yıl AKŞAMLA~I NEŞ~OLUNU~ Nüshn ı her yerde 5 kuTu~ 

bin liraya nıah Um oldu 
Garip bir ihtilaf 

lran, Ame
rikayı pro

testo etti 

Şarktan alınan her 
ıeye lran mah 

denilmesini 
istemiyor 

Tahran 24 (Hususi) - İran 
blikrımeti ile Amerika hükfı
llleti arasında ticari reklamlar 
~ünasebeti ile şayam dikkat 
l:ır ihtilaf çıkmıt ve bu hadise 
t abran hükumetini, Vaşing-
0ııa bir nota vermiye sevk
~b:niştir. Meselenin esası şudur: 
azı fark memleketlerinden 

halı, tömbeki ve saire gibi eş-
Ya sabn alan bazı Amerikan 
tacirleri, gerek gazetelere 
\'erdikleri ilanlarda, gerek 
du\'arlara yap~hrttıkları reklam
'-rda, bunlara İran malı imiş gibi f 6stermiye ve ilan etmiye baş
lltnışladır. Halbuki, lran hükfı
~ttinin fikrine göre, bu hal 
•rı qyasmın kadril itibarını 

Uüktimctleri an.ısında garip. bir ihtilat 
çıkan Amerika Heic;icümhuru 

ve İran şahı 

tenzil edebilecek bir mahiyet 
almuşbr. işte Tahran hüku
metinin Vaşington hükumeti
ne verdiği nota, bu hali pro
testo etmekte ve bunun önü
ne geçilmesini rica eylemek
tedir. 

Millet mekteplerinin 
küşadıne doğru 

Bugün İstanbul vilayetinde, 
vali vekili Mübittin beyin 
nezdinde Millet mektepleri 
komisyonu toplanarak ay 
başından itibaren tatbik edi
lecek olan millet mektepleri 
talimatnamesinin tetkik ve tat
bikına ait mukarrerat ittihaz 
edecektir. 

' lf.Ei~!9illl&:3E~Siliiiii3H~ 

1 İngiliz douıin ronl an 
1 

kıratlık olt~ıalı 
di) ·orlar 

Londra, 25 (A.A.) - Ce
nubi Afrika istasyonunda 
bir nutuk söyliyen M. Tiel
man, bütün lngiliz domin
yonlannın birer kıraliyete 
ifrağı ve her birine lnKiliz 
hanedanından birer kıral 
intihabı fikrini ortaya at· 
mışhr •• 

; Güneş ... 
•• 

Oniimüzdeki Cu-
ma günü. kısmen 

tutulacak 
ikinci teş

rinin birinci 
Cuma glinü 
güneşin kıs· 
mi surette 
tutulacağı ha· 
ber verilmek· 
tedir. Bu kü· 
sufu şehrimiz· 
den de mü· 
şahede etme'k 
kabil olabile· 
cektir. Güne 
şin tutulması t'ek uzun devam 
ctmiyecektir. 

Son Saat 
Bir kaç eüne kadar 

Yeni şekilde çıkıyor 
" Son Saat ,, birkaç güne kadar 
memleketimizde şimdiye kadar gö
rülmemiş bir şekelde yeni yazılar, 
yeni tefrikalar ve baştan başa renk
Ji resimlerle (12), (16), (24), (32) sa
hife olarak çıkacakbr. " Son Saat ,, 
yeni şekildeki ilk üshasından iti
baren karilerini memnun edecek 
ye ·likler yapacakbr. Bu ye ilik
lerden bir tanesi hiç bir gazetenin 
yapmamış olduiu bir teşebbüstürı. 

Tefri al arımız 
Selahettin Enis 

Beyin 

En büyük ve en kıymetli ~onıanı 
( Zaniyeler) den daha güzel, (Orta Mah) ndan daha 

kuvvetli, (Endam Aynası) ndan daha fazla 
merakla okunacak bir şaheser 

.. 

Cek London Moris Dekobra 
un 

'Yüzlerce defa ba
sılmış en heyecanlı 

ıomnnı 

mn 

En son ve en 
mükemmel 

eseri 

Tarihi tefrikalar, macera romanı rı, eşk 

~-------------h_i_k_a_y_e_I_e_rı_·,_kı __ y_ın __ c_tl_i_y_a_z_ı_la_r ______ ____. 
-

lfazırlıklanmızı daha fazla itina 
ile tamamı~ için 

\" alnız birkaç eün 6 sahife çıkacağız. Muhte
rem kerilc.ıimizdcn özür dileriz 

~1ahvo]a11 ser,ret ... 

Bir senede 
lira denizin 

t .. 

200 milyon 
dibine gitti! 

Loıt 9irketi geçen sene :ıarhnda muhtelif kazalardan dolayı 
denizlerde kaybolan servet hakkında bir istatistik neşretmiştir. 
Bu istatistike göre 1928 senesinde muhtelif kazalar neticesinde 
705 gemi kaybolmuştur. Bunların kıymeti 200 milyon liradır. 
Bu rakamda 100 ton ve daha aşağı hacimdeki gemiler dahil 
değildir. 

75 bin lira. t! 

Ha,ra. 
Yüzünü ekşifı'i, 
ydza elveda 

diyebiliriz,, 
Bir kaç gün

denberi çok 
miiaait giden 
ve adeta yazı 
andıran hava, 
dün gece ba
tıdan esen lo
dosun tesirile 
çehre.sini de- ~ 
ğiftirdi. Fası
lası:ı surette yağmıyabaştadı. 

Görülüyor ki 11rbk kış mev
simi gelmek üzredir Her ne 
kadar mahsus derecede soğuk 
yoksa da bundan b6yle iyi 
havalara elveda demek icap 
ediyor. 
Ankarada da ya~mur 

Ankara, 26 ( Telefon ) -
Burada da fasılalı surette 
yağmurlar yağmıya başla
mıştır. 

Bir müteahhidin 
varası müsddere 

Ukra111 ·ada asil bir 
kad111 · Sov.r etlerle 11111-

cadele ediyor 

Çeka, bu kadının ölü 
veya diri yakalen

maıını emretti 

t)uil(aöt 
Amerika reisi
cumhurunu of,_ 
dürmek istedi/elı 

" 
olundu 

Ankara, 26 {Telefon) - Ba
lıkesir muallim mektebi inşa
abnı 450 bin liraya deruhte 
eden müteahhit Abdülhak 

Hikmet bey, inşaatı umnmn
da yapmamış olduğu ve çllrük 
malzeme lıtullandığı için mu
kavelesi fesholunmuş, teminat 
akçesi iade olunmamıştır. 

Maarif vekaleti aleyhine bu 
zatın açbğı dava ahiren görül
müf, cereyan eden çok şaya
nı dikkat muhakeme safahab 
neticesinde mahkeme fesih 
kararını tasdik etmiştir, 75bin 
lirayı bulan teminat akçesinin 
maarifçe irat kaydedilmesine 
karar verilmiştir. 

Bir günde üç 
otomob~·ı kazası 

Dün gece üç otomobil ka
zası olmuş, üç kişi ezilmiştir: 

1 - Şehzadeb~mda oturan 
yedi yaşında Safa isminde bir 
çocuk dün şoför Ziyanın ida
resinde bulunan 1707 numara-
lı otomobilin altında kalmış, 

muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. 

2 - Beyazıtta çoban çavuş 
mahallesinde Cami sokağında 
oturan 13 yaşında Adnan is
minde bir çocuk Lalelide cad
denin bir tarafından diğer ta
rafına geçerken Aksaraydan 
sür'atle gelen numarası meç
hul otomobilin sadmesine 
maruz kalmış, ehemmiyetli su
rette yaralanmıştır. 

3 - Şoför Salabattinin ida
resindeki 1307 numaralı oto
mobil F mdıklıda ahçı Mustafa- . 
ya çarpmış, Mustafa ağır su
rettt yaralanmışbr. Şoför ya
kalanmıştır. Mustafa hastaneye 
yatmlmıştır, 

K~ua i..ongreleri 1 
Fırka Kaza kongreleri bu-

gün içtimaa bathyacalchr. 

Sev içki 
Lon4.ra 24 (Hususi ) - bir 

kısım Ukranya köylüsünün ba
şına geçen genç bir kadın, 
Sovyet memurlarına karşı şid
detli bir cidale girişmiştir. Bu 
kadının hüviyeti kat'i surette 
malum değilse de eski ve asil 
bir aileye mensup olup ismi
nin de Seviçki olduğu zanne
dilmektedir. 

Çeka, bu kadının ölü ve 
ya diri olarak yakalanmasını 
emretmiştir. 

Berlin, 25 (Hu•uai]- Ame
rika reisicümhuru M. Huvere 
bir suikast tqebbüsü yapıl
mıfbr. Suikastçüer reisicüm
hurun şimendiferle geçeceği 
yolun iizerinde bir otomobil 
ile beklemişler, fakat teşeb
büslerini icradan evet haber 
alınarak yakalanmışlardır. 

Suikasti icra edecek olan 
iki zenci otomobilleri ile tev .. 
kif edilmişlerdir. 

Türk oca~ı sahne 
hey' eti 

Ankara, 26 ( Telefon ) -
Türk Ocağında bir sahne hey
eti teşkiline çalışılmaktadır. 
ocak hcy'eti halen bir san'at
kiir listesini tetkik etmekle 
meşguldür. .Maarif vekaletinin 
de bu teşebbüse muzaheret 
ve delalet göstereceği söylen
mektedir. 

Mcb'uılar ~idiyorlar 
Büyük Millet Meclisi aza

sından şehrimizde bulunanla
rın bir kısmı bugünkü, bir 
kısmı de yarınki trenle An
ka raya i!İdecektir. 

Hayvan hast4nesinde iki de maymun 
yehyormuş ... 

l!llf I / ı !lJ ,,, J 

İnsanlarda bugüklere hiç /mrmel kalınamql '/, 
F l b. kl o11laruı ceddlg/a, blıl aı/ılıal gur/. uruıa 

- ... ue • ıkz.l • .. --'e bak nerede galırıgorlar/ 
yalıraca art ge. "' 
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Yeni bir hat 
J(estenbolıı dem'r yolu 

• • 

küşat edildi 
~estanbolu demir yolunun 
Wjresmiküşadı merasimi mah
susa ile icra edi:miştir. Bu hat 
Trakya maden ocaklannın in· 
kişafına son derece yardım 

edecektir. 

mayvan ser~risinin resmikü
şadı dün sergi mahalli it

tihaz edilen Dolma bahçede Es
tabliamire binasında yapılmış· 
tır. Ser11ide güzel hayvanat 
vardır. Obür gün mükafatlar 
dağıtılacaktır. Sergi 3 gün 
açık kalacaktır. 
maIUI gaziler kongresi dün 
[~!,il toplanamamış Cumhuri
yet bayramına talik edilmiştir. 
Maluller vekalet ve vilayete 
isdida ile müracaat ederek 
heyeti idareden şikayet et
mişlerdir. 

~1larkofta inikat edecek olan 
l!JJjŞarkiyat kongrasına işti· 
ruk etmek üzere Köprüıı.i :ı.a· 
de Fuat, Yakup Kadri, Mesut 
Cemil beyler dün vapurla ha
reket etm"şlerdir. Kongre ayın 
b"rinde toplanacaktır. 
ffiün Eerkek Mualim mekte
~ bi talebesi Ziya Gök Alp 
ihtifalini yapmı.ştır. 

fEl:Wldliyenin kestiği tevkif mü· 
~:ı.ekkerelerini vaktile ifa 
etmiyen polislerin tecziyeleri 
karargir olmuştur. 
lftli]tibba muhadenet cemiyeti 
~ldün içtima ederek cemi
yetin vaziyetini görüşmüş ve 
Etibba odasının başka mahi
yette olmasına mebni cemiye· 
tin devamı faaliyetine karar 
vermiştir. 

mü.n Galatasarayın. k~ngre· 
sıne devam edilmış ve 

Reisliğe Abidin Daver, ikinci 
reisliğe Namuk İsmail beyler 
intihap edilmişlerdir. 
li!'ileynelmilel Turinğ kulüp
IWJ!eri cemiyeti katibi umu
misi M. Danşain beyanatında 
1 - Seyyah, 2 - Yol, 3 - Sade 
seyyah celbine kafidir, bir 
gömrük meseles·n;n halli de
miştir. 

mokuz yüz otuz senesi btt
çesi yakında B. M. M. ne 

verilecektir. 

Dzmirin şampiyonu Altay 
takımını dün yapılan maç

ta Sakarya tal ı nım 1 e karşı 2 
ile mağlup etmiştir. 
f[q] urayi Devlet istatistik 
ll:Jjumum müdüriyeti binasına 
n~ ki edilecektir. 
!riilumhuriyet bayramında ha
~ ır bulunmak için Sefirler 
, .Lt,araya hareket edecekler· 
c·r. 
~eni Yı.ı:;.an sefiri yeni ta· 
~J rmatla yak ndn şehrimize 
g lecekt;r. 
r~vrupadan ce bedilen mü
~ tahassıslnr terifenin tez· 
y;d'ni ve re!mi te!graflardnn 
iicrd alınmamüSllll teklif et
ın' ş1erdir. 

j--.~ıerkos şirketi müdürü be
l 9J yanatında yeni tesisattan 
so· ra İstanLulun su ihtiyaca
tın.'l tt.m:R ea. cc.egim söyle
ını :ir. 
lffiışşak şeker fabrikası yeni 
~ st. foalıyetine !!'eçmiştir. 

lngüiz 1030 kuruş 
İngiliz lirası bu sabah 1030 

kuruştan açılmış ve son daki
kaya kadar bu fiah muhafaza 
etmiştir. 

-------"\ 
Bugünkü borsa 

İş barıkuıwıılcırı ıılıııııı~Lır: 
İıı!JİLİ:. JıJ:JU,UU, Frıınk 

1'2.02.511, 1-ird !ı.04.U, İsuiı:
n 2.44.2,5, JJolur 47,Ji 05, 
/Ju/>ilı 100.::.,, .ıııııı uo;,, 
Anadol 23.90.0U, Uıımdı 

l>.7.J, Trwııuııy 7U.U, Dııyıııı 
,!lı8.2;ı. 

Ankarada 
at koşularının 

neticesi ne 
oldu? 

Ankara, 25 (A.A.) - Son 
bahar at koşularının dördün
cüsü bugün yapılmıştır. Hava
nın yağmurlu olmasına rağmen 

koşu mahalli kalabalık olmuş
tur. Büyük millet meclisi 
reisi Kazım, Başvekil !s
ın et paşalar hazretlerile, Da
hiliye, Maliye, Milli Müdafaa 
vekilleri hazır bulunmuşlardır. 

Bırinci koşu, dört ve daha 
yukan yaşta hiç koşu kazan· 
mamış yerli ve arap kısrakla
ra ma sus olup mesafe i 2000 
metre idi. Bir r.1.·i Mehmet 
Efend'nin f erh:ıC:ı ilr' ııcı Ham· 
di Beyin Lı. -anı, ge'm:itir. 

İkinci 1 o u üç ve daha yu· 
karı yaşta' i yer i v arap at 
ve kı klara nahsus olup 
mesafesi 1000 metre ı.dı, Ha· 
lim Sait Beyin Potigri, birinci, 
Zeytullah efendinin Yavuzu 
iki~ci geimiştir. 

Üçüncü koıtu, üç ve daha 
yukarı yRftaki halis kan İn
giliz at ve kısraklara mahsus 
olup mesafesi 2 400 met· 
re idi. Mithı>t Beyin Stra· 
divariyus birinci, Refik Beyin 
Estafettesi ikinci geimiştir. 

Dördüneü koşu, diirt ve 
daha yukarı yaştaki yerli ve 
Arap at ve kısraklara mahsus 
olup mesafesi 3000 metre idi. 
Halim sait beyin Ruchanı bi
rinci, Tevfik beyin Geyiki 
ikinci gelmiştir. 

Beşinc:i koşu, üç ve daha 
yukarı yaştaki halis kan İngi
liz at ve kısraklara mahsus 
olup mesafesi 2000 metre idi. 
Fuat beyin Rezam birinci , 
Arif beyin primoru ikinci 
gelmiştir. , 
Sırbisf anın lf al-
yayı febfiki 

Belgrat, 24 ( A.A. ) - Yu
goslavya hükumeti, İtalyan 
veliahbnm suika.stten kurtul
masından dolayı İtalyayı teb· 
rik etmiştir. 

Adliye vekili 
Konyada 

Eskişehir, 24 «gecikmiştir» 
(A.A.) - Adliye vekili Mah
mut Esat bey bu. 'IYa gelm;,, 
temyiz kalen:1er1 ile meha'.imi 
tef iş eylemiş ir. Vekil bey, 
temy.ı: reisinin vermiş oldu{'u 
blr ziyafette bulunduktan 
~onra Konyaya l areket et

miştir. 

!1.aari/ 
eminliğinde 

U • 1 ' • • • • •L 101er r.ş mt'v us .... unıı ınııııap 
ed;lcıı Behçd B. yarın lstı.>'1· 
bul maarif eminliğind,•n ayrı· 
lacaklır. 

Yeni maaıif emini Muzaf'er 
ı beyin yarın vazifesine başia
ması beklenilmektedir. 

Ankaraya gidecek 
polisler ve izciler 

Cümhuriyet bayramında res
mi geçide iştirak etmek üze· 
re 300 po\i ten mürekkep po
lis taburu bugünkü trenle An 
karaya gidecektir. 

Jf Cümhuriyet bayramın· 
da Ankarada yapılacak olan 
büyük geçit resmine şehrimiz 

l"lekteplerinden iştirak edecek 
oian !i60 izcinin yarınki tren
le Ankaraya hareketleri muh· 
temeldır. 

• 
Son Saat 

Fransız bulıranı 
Henüz bi medi, Da adi
ye bakalım ne yapacak? 

Paris,25(A.A.)- Reisicümhur M. Doumergue, radikal sosya
list fırkası reisi "M. Dalaclttr., yi yeni kabineyi teşkile memur 
etm · tir. M. Daladier kongre azasının fikrini almak üzere 
"Reims., e dönmüştür. 
Cevabım yarın verecekfir. Akşam gazeteleri Sosyalistlerin 

hükumete iştiraki meselesinden bahsetmektedir. M. B!umun 
bugün çıkan Popüler gaz,..te~inde intişar eden bir makalesinde 
şu fıkraya dikkat celbt di!melctedir: 

« Son defa toplanan kongrede verilen _lrnraı !ar hu meseleyi 
menfi bir surette lıalletm,ştir. Fekat, :;•Jlhli yenicten tam.im 
maksadına miistenit bir programa istinat edecek radikal bir 
bül·umet pıırliimentodaki ~rupuıı;uzuıı wüzah. rrtinden • em.:., 
olabil"r. ,. 

Temps gazdesi M. Pı::-rık reyi i didar mevk:inde tutr.:uş olan 
e1·ser"yetten ı aşka mahiy te hı(: bir c k nyctin mümkün ve 
devamlı olamıyacağını yıc~ı\Gr. rll. Boı h r, ~< -ye'ist fırhısm n 
bir iç '.maı .Ja bu fırk"ly~ ra ... ,\:.,llere yardım etmesini tavs"ye 

tm· fr. · 

Biı· sa1·J1oş~ bir fal1işe)rj 
vurar~ıl{ kaç1ı .. 

Dün akşam Abanozc'a bir kavga olmuş, Nuri isminde bir 
adam Abanoz dilberlerındcn Margariti muhtelif yerlerinden ya
ralıyarak kaçmıştır. 

Sabıkalı güruhundan olan ve Kasınıpaşada oturan Nuri mey
hanede kafayı tuttuktan sonra geceyi Abonozda geçirmiye ka
rar vermiş ve gidip Margariti angaje etmek istemiştir. 

Fakat galiba yanında para•ı yokmuş, talep edilen ücreti 
tediye etmek istememiş, bu sebeple kavga çıkm;ş, Nuri hid
detle Margariti bir kaç yetinden yaralayıp kaçmıştır. Margarit 
Fransız hastanesinde tedavi .Utma alınmıştır. Nuri zabıta me· 
morları tarafından aranmakfndır. 

Bir usta ... çırak J 

gırt laklaşfılar. 
t 1 

Beşiktaşta Ihlamurda b~~-
çıvan Etem ile çırağı Mehmet 
alacak yüzünden kavga etmiş
ler, Etem, Mehmedin beı di
şini birden kırmış, Mehmet 
Etemi sopa ile güzelce döv· 
müştür. 

Bakır hırsızı 
Üsküdar Evliya hoca ma· 

hallesinde Fatma hanımın e· 
vine hırsız girmiş 18 parÇa 
bakır kap çalmıştır. Şüphe 
üzerine Selim isminde bitjs~ 
yakalanmıştır. 

l . eecc t arru?. 
ı~ ar gümrükte L:zun Yusuf 

m::ıhalic inde oturan b ~ılr..çı 
Sa:m dün g< ce Dolapde r<le 
Nadide hanımın evine t.ıarr z 
etıi ·ş, yakılanmış ır. 

* Merdiveuköylü Ta .. sın 
' dün pece s:u!.oş olduğu lınl

d_ kod.köyde Kuyulu sokak.a 
Lütfiye hanımın evine tccavuz 
etmiş, zorla içeriye girmek 
islemiştir. 

Sarhoş Tahsin kapıyı tek· 
melerk ~:ı vıık.ı anmı~tır. 

l 

Fırkanın Üsku<lar n1er
kezinde intihabat • 

C. H. Fırkası Üski'dar Ye-
. b il b. . d'' k il nı ma a e na ıyesı un a -

şam senelik kongresini aktet
miştir. 

Fısfıkçılt1rın 
dayağı 

Eminönünde Fıstıkçı Hay· 
dar ve Aptullah ile şoför Ali 
kavga etmişler, iki fıstıkçı 
şoförü güzelce dövdükleri gibi 
tabanca çekerek tehdit et
mişlerdit. 

Eminönünde Balıkhane iske
lesinde sandırlcı İbrahim ile 
Hüseyin kavga etmişler, 
İbrahim kama ile Hüşeyni ba· 
tından yaralamıştır. 

Tramvay kazası 
Bebektrn Eminönüne giden 

1039 numaralı vatmanın ida
r sindeki tramvaydan er1

• anı
harp mektebinde el"!' "rher 
Ahmet atlamak iste ı~, mı.
vaffak olamıyarak dnşmı' ş, 
b şı dan yaralanmıştır. 

• 

Por se sil"h ı.:hr. ıtl r 
Rec p, lbrnhill', Ali h.ın.İs· 

mail ved:ğer ıki kişi diin ge· 
ce KeE.n:ra;ada k.: vga dn:!ş
kr, polisle,·e silah atmışlarc!ı •. 
Kavg cılar yakaı .. nmışiradır. 

IJ;ı- k:• tın nır· elesi 
Şehreın'ninde ıımele Osı an 

i!e Fahri kavun almak yüzün
den kav~a etmişler, F abri 
sustalı çakı ile Osmanı baca· 
ğ1nd~ıı y'ra!o.m!ş~ ,r. 

fakır tatebeye gıda 
lık mekteplerdeki fakir 

talebeye gıda tevziine bugün 
öğleden itibaren başlanılm•ştır. 

Ba senelri yardim ge~en 
senekine nazaran yüzde otuz 
kadar fazla olacak, bu suretle 
4000 kadar fakir talebeye 
ders senesinin sor.una kadar 

Dfganda 
Nadir han, hü
kümdarlık müh

rünü t1ldı 
Londra, 25 (A.A.) - Af

gan maaliihatgüzan tarafından 
verilen malumata nazaran 
Habibul!ab ile maiyeti efradı 
Kabile getirilmişler ve Nadir 
hanın huzuruna çıkanlmışlar· 
dır. 

Nadir ban, hükiimdarlık 

mühninü Habibullahtan almış 
ve taraftarlarının silahlannı 
dahi toplamıştır. Habibullah 

i!e ıırkadıışlan h'lpsedilmişlerdir. 

Sultan Rfraş 
gene f aaliyeff c; 
A• ııın, 25 ( A.A. ) - Suri

yeli millıyc.tçi rüesa arasında 
akcıine karar veriJm:ş olan 
f \. aliıde kon6 re b.ıgün açıl- 1 

ır.. ır. 

Bu konferans, Suriyedeki 
vaziyetin·milli noktai nazardan 
tetkiki maks?dile sultan Atraş 
tarafından davet edilmiştir. 

Kongrede, Suriye, Mısır, Fi
listin ve maverai şeria murah
basfan hazır bulunmuştur. 

Kraliçe Mariye 
suikast mı? 

Bükreş, 24 ( Hususi ) -
Kraliçe Marinin treni geçece· 
ği sırada demir yolu üzerine 
iki çubuk koyan Gari isminde 
bir amele tevkif edilmiştir. 

bir suikast zannı mevcuttur. 

Asyada çalışan 
gemiciler 

Cenevre,25 (A.A) - Deniz 
işçiler konferansı Asya sula
rında çalışan gemicilerin me· 
sai şartları ve ücretleri hak
kında tahkikat yapılması 
na dair Çiu ve Hintli amele 
murahbaslan tarafından veri
len karar sureti layihasını 18 
reye karşı 48 rey ile kabul 
etmiştir. 

Çin amele murahhası tara
fından teklif edilen ve ecnebi 
gemilerin iştirak hakkına dair 
bulunan karar sureti redde· 
dilmiştir. 

Berfin İtalya se
for-:ttinde bir 

ha ise 

f ( l J )r {~ I l l . Z 
"' 

Avrupaıilar ad-
liyemizi fakalr 1 

ediyorlar 
«Cbicago D:ıily Tribune»ga• 

zetednden: «Türkiye halkı hi~ 
bir tereddüt ve muhalefet 
göstermeden Avrupa medenf. 
ve ceza kanunlarının tatbikı· 

na canla başla yardım etti. 
Lozan muahedesi mucibin· 

ce müterakim davalara bak· 
mak üzere bitaraf Türk Ec•, 
nebi hakimlerinden mürekkep 
muhtelif hakem mahkemele-' 
ri teşekkül etmiş bulunuyor. 

Kapitülasyonlann lağvındall· 
sonra ecnebilerin mazharı ac'· 
lühak olacaklarına dair temi· 
nat olarak Türkler bu mah·· 
kemeleri kabul etmişlerdi. 

Fakat bu mahkemeler attı 

senedenberi mevcut olduğu 
halde, bunlara yalınız dört 
dava h:ıvele edilmiş olması, 

Türkiye adliyesine ne derece· 
de itimat edilmesi caiz oldu·
ğunu göste:rmektedir. 

Muhtelit Türk - Ecnebi 
mahkeme! ri, her dava Tiırk 
hiikim!erin'n isabeti kararını 

görüp bunu tasdik ettiler. 
Türk adliyesinin sür'at nok· 

tai nazarından herhangi bir 
Avrupa milletinin adliyesinden 
geri bulunmadığını kat'iyye11 
müşahede eden Türk· Ecne· 
bi Hakem Mabemeleri, bu 
hususu bilhassa raporlarında 
zibretmişlerdir. < 

Bugün Türkiye de dört ka-i 
dın avukat vardır. ·

1 
F1kat adliye vekili dedi ki: 
«Kadınlann hakim olmala· · 

nna müsaade etmiyoruz. 
Çünkü kadınlar pek has· 

sastırlar. 

Türk kadırılanndan esirge
nen şeyler siyasi mümessillik· 
le hakimliktir diyor» 
Kadın avukatlar alelekser 

talak davalarında bulunuyor· 
lar. 

Türk adliyesinin ekalliyüler, 
için hususi hakimi yoktur. 

Türkiye, ekalliyetler için 
hususi bir rejin kabul etme• 
miştir. 

Türkiye Hül..-ümeti, yeni Tür• 
kiyenin tek bir millet olup. 
Amerikada ki gibi ekalliyet•, 
leri olmadığı kanaatindndir.• 

Jimnastik tahsi .. 
line gidecek 

muallime 
Jimnastik tahsili için Av• 

rupaya gönderilecek mualli· 
meyi intihap için icra edileıı 
müsabakayı Erzurum r.ıualli· 
mel rinden Zebra hanıJll 
kazanmıştır. 

Berlirı, 24 (Hususl)- İtalya 1 
hükumetı, Ber "n s far.;ti er- , 
kan..ıı.ı, s...fir e d:ı!ıil olmak 
üzere İtalyaya ç .. ğırmıştır. Bu· 
nun sebc.bı, sefarete ait g:ıli 
bir şifren n ortadan yok ol· 

Zehra H. yakında Avrupays 
gidecek ve 3 sene kalacaktı~· 

Diğer tarrtftan, bir Amerı· 
kıı'ı hesabina Amer•kaya jiı:ı· 

1 

nastik tahdline giden, fal,ııt 
, o Ameri.kalının vefatı üze• 

rine l"Jemleketimize avdet
1
i 

İtnl)a<la (,oğan 
An1cri:u1lılaı-.. 

Vaşington, 25 (A. A.) -
H. riciye nezareti f talyacfa 
doğan Amerikalıların İtalyan 
ordusunda askerlik etmeğe 
mecbur lululacaklanna dair 
çıkan mü talealar bakkıııda İtal • 
ya hükumetile mükalemata 
girişmesi için Romadaki Ame
rikan sefirine tal!mat gönderil 
miştir. 

İtalya \'eli ahdı 
Bruxelıs, 25 (A.A.) -· Prens 

Umberlo !,. lynya ~:itmiştir. 

zarur ti basıl olan fstanbU 
meb'uslarından İhsan paşnııı 
k ı .ıucs, 1'anomın C:a Hü.>unıe• 
fooiz hesa · .na jirnnastık tah· 
siline dc.vam etm si muv.Jı'< 
görü:mfi~tür. 

Yorgancı arın 
• iiıtihabafJ 

Yorgancı, döşemeci ve 111°: 
bilyeci esnafı yarın yeni ~yeti 
idare inti!1abatı icra cdcc~W 
!erdir. 

Bugünkü hava 
K. rı rıdi ili rasat ııııesı flı/l'fı 

ı/ı,ımışlır ; 

Bilumum ocak heyetleri bi
rer metalip listesi vererel< 
en mübrim ihtiyaçlarını bu 
listede bildirmişlerdir. Müle• 
akıben intihaba başlanmış ve 
reylerin tasnifinde reisliğe 
Dr. Ekrem, Klitibi umumiliğe 
mimar Seyfettin, aza'ıklara 

l. muntazaman gıda veriiecektir. i 

lıki ok d ıspanak için! !Orduyu tahkir dava ı 
/Jıin ıı:omi lwrorel cı'11ı' 

•"re-,ftrc"«. l•ıı sııbcıiı c< 14 ,ı •· ı 
. 5 

İcra başmuavil'· "r tılc· 
c:ırd:ın Talat, • b y· 
lerın kazand '·lar, .. ıı. 1 ;.mıştır. 

l Geçen sere de ayni zevat 
beydi idareyi teşkil ediyordu. 

Unkapanında sebzP.ci A i Yarın üçünci\ ceza mnh-
~ ile Kfü·t Kasım iki okka ıs;ı .. - ke ou si, orduyu ta1'kir etır ek ıe 

nak parası yüzünden kav !"'aznun Mehmet oğlu Snıt c-

ctmişler, Kasım demirle Al.yi frn<!inirı muhakemesini rüyet 
~aşından yaralamıştır. e ı e' fr. 

ccılir. IJu gece rıicqılr /ou 
ec· •uwa kapıılıdır. Brı !I . _ 

- • - )) ıııılı 
yagaıı uııyııııır ({ ·' 
ıııcfredir. ]\.. ______ __ 
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Eğer uoğru 
ise hayret. 

1 k rı ıınıunıı"rııııı tı cumnı ı olan 

Çuk L.ı, ııwtli g:ı.ıeı rııız 'asıtusılı 

b, zı lrnkıı) ikten ııl.ık.ı<lar ıııakumııı 
11ıtza ı dıl.kııtini cı lbt1mc) i ııı;.,ani 

'e 'ıcduni hır , n1ift: ıdal.ki cıujum

drıı u~apdııkı "atırları k:ı\ de meı·
~ur oldum: 

Ba11 ı;ırkrtl~r miııstalulimlcı İııi11 

ilııi} acı zarurt) derini temin mak

'-dılc bakkaliye tcSİ!!atı "Ucudl' ı;e

tirnu·ktc v~ onu bir müte:ıhlıide mü

llalı:as:ı euretile ha' ale etuıcktediı; mü

ltthhit tc hariç piyasadan ,ıaha ucuz 

l.ir )lirette meıuurlarııı ihtiyacını 
İntizam ılahiJindl' t('nıin eder ve 

"&tt:ahhit aleyhinde biı· ~ikayet ya

tdır~a ıııüı•ı;ecsc bunu 11azurı itibara 

tlarak lazım J?;cl"ıı muıımcle) i ) apar. 

llıtıalıi bu iş bil' münakasa ile ehil 

bır .kınııı.1') c te\di olıııııır. 
llalhuLı Dı·\ l•'t deınirı oll:ı.rında İ>: 

lırrakıst ır. Burada, Lu iş 5allkİ ha
b•daıı L.ılıııa lıir ıuiı ııı; imiş gibi' 

İdare olunmaktadır. 
lşe ilk başladığı uman kenJiııine 

~,Oo lira ııerııuı)C 'Vt:ı·İlt·ıı mOıc:ıhhit, 

idare) e büfeler için a} da 2!'i lira 
~ıra vP-rır; fakat kı ııdisi hunları 
llıare a)dn 125 1ira)a kiralar. Sonra 

lfay<larp:ı~a - Ank:ıra - AJana araısında 
~crııtk uıerc emrıne ) edi adet 

tt vagun \erİlmiştır. 
h lif' haldir? 

lıııza mahfuzdur 

S. S. - idıırcnııı menfaatinin bu 

dtrece a) ak altına almacagına ihti

lrıal vermemekle beraber belki bir 
~alı.ıkatm mr)dann çıkmasına hiznıeı 
tderjz ümidile bu kari mektubunu 

"e~rettik ve na zan dıU:ate .L.o) dulc. 

* iş anyorum 
On 'edi ) a~mda) 1111. ilk mcktep

ltıı ınczunuııı, esl.i \ e ) eni harfleri 

'-'1Uı.eınmel okur, yazanın . Müna"İJl 
lıi, İ~ arı yorum . An:u edcrıleriıı ad

l'teirne mektupla bildirmeleri rica 
•lı:tnur : 

Beyoğlu, Tarlah2't Doğramacı so

\tQı, No: l J O apartımaııda, «4• 1111-

-.rada : Sacide 

• 
Tecrübeli, hatasaz ve süratle ma-

~lerde çalışabilen H' ıııuhiyc 25, 
~ra iic:retle Ye imtihan neticesintf(' 

"lt\oaffak olduğu takdirde kabul 
tdilınck ~artilc bir daktilo hamın iş 
'rr1ınaktadır. 

Armı edcrilerin tahriren Galatad:ı 

·t-1•ta pcııta kutusu ıss No. Ce,at 

1 adresine müracaatları. ,,. 
Mubaberı 

Üaküdarda, Hıı~ reddin Ç&\ ıış ma

~esinde Hacı efendiye : 
\ot ~aleeef arzu ettiğiniz gibi bir iş 

1116nhal vazif~ mevcut değildir. ,,. 
Katip aranıyor 

Biri iptidai ve diğeri lisı- mezunu 

~. o niebette tahaili bu.lttnmalc 

~ iki k'tibc hanıma ihtİ)&Ç ur

~ 'Yeni postane ırk11ında Türkiye 

--. numara 25 Mimar Ahmet IM·)c 
ra.-aat. 

lıctenada kuap ve 
~~apçılara kıyafet .:elana, 24 - Belediye, mlı-

aoktai nazarmdan; ka
-., 'te kebapçıların kollu, be
~ A~nk giymesini ve çırak
~ da keza kollu mavi 
~ . giymelerini, kuaplann 
~ada kesilen bayvanla
aa . •katatmı temizlemed~n 
~anna ıetinnemelerini, 
~belerin beyazlamncıya 
~ yıkanmallDI, bqlann de
k.. Yliztllerek kanlan yıkan-
~ ıoma d&kkinlara ıeti-
~ini emretmiftir. 

't'erc:emanlara yeni 
vcıika • 

~emaneti, imtihanda mu
&.~ olan tercemanlarıa ve
lı~ vermiye bqlamaftır. 
~ lfuıdan soma yeni velİ
-...,.~~amlf olanlann terce-
~eaine müuade edil-

Son S t 

Urnunıi rbin en c 
enne111.i safhasına 
sahne olan yel' 

Almanlar ( Skapaflov ) da batan 
muazzam harp gemilerini birer 

birer çıkanyorlar 

Almanlann Roıith Tenane
leri harbi umuminin en· son •e 
en cehennemi sahnelerinin ha
braaım canlandıracak yeni bir 
te,ebb&ate bulunmaktadır. 

On sene evel Alman filo
sunun bir kısmı (Skapaflov)da 

batmJtb. Rosith tersaneleri işte 
bu ıemileri çıkararak bulun
duğu limana getirmektedir. 
Tersanelerde fimdiben ankazı 
parçalamak için büyük bir fa
a livet başlamıtbr. 

Çelik ve bakırlar\ k mlarak 
gemiler parça parça edil
mektedir. Çe9it; çeıit cesim 
vinçlerin semaya doğru yük-
selen siluetleri göze çarp
maktadır. Amele halatlara a-
sılarak tersanenin raylan üze
rinde, bir harp filosunun an-
ka:u ile dolu yiik vagonlannı 
çekmekte, ön tarafta makinist, 
makinesile bir çelik parçasını 
keserken diğer tarafta bir 
torpitonun bakır aksamı ay
nlmaktadır. 

Yukardaki iki resim harp 
gemilerinin denizden çıkarılma 
~mel 1 ycsini göstermektedir. 
Üsttekinde ( Kayser ) tahtel
bahrinin yosunlarla kapalı 
gövdesi görOlüyor. 

Ortadaki f otograf (Hinden-
burg) dretnavutının mehtap
ta korkunç bir tesir yapan 
heyulasım tesbit etmektedir. 

Bu harbi umumi yadigirla
nna ait madeni mevat bilaha-
re ne getirirse o fiata satıl
maktadır. 

Rusyada idam-1 Biı-- malıJ(enıe l<<ltil>i 
/ar çoğalıyor., Heyeti umumı'ye t.Arafın· 
Berlin, 25 (Hususi) - Sov- U 

yet hiikômeti aleyhine bir ce- dan muh;akeme cdı·ıı·yor. 
reyan tevlit etmiye çabtan- u. 
lar hakkıadaki sovyet taki- H A k• b k Ati h •t 
batı tiddetlenmiştir. Şimdiye a . ım v c a.ş a. p Şd 1 •• 
kadar 42 kiti hakkında idam 
cezası Yerilmiş Ye büküm in
faz edilmiştir. 

Cibrelcri atmayınız! 
Ankara 25 - Baicılarımızm 

pekmez ve şarap yapmak için 
şırasını çıkardıklan cibreyi 
atmamalanm ve bu cibreden 
sirke yapmalarım temin için 
iktisat vekaleti tarap ve sirke 
yapmak uaulünü ıösterir birer 
levha tabettirmiftir. Bwalar 
çiftçilere dağıblacakbr. 

Almanlar yen) hava 
Qcmileri yapıyorlar 

Berlin, 25 [Hususi] - Al
manyada ıeıecek ıene zar
fında yeniden D. O. X. gibi 
iki yüze yakın yolcu alan «4» 
büyiik hava gemisi inşa edi
lecektir. 

Maarif vekili Qicliyor 
Maarif vekili Cemal HOmü 

B. bugOn Aakaraya sidecektir. 

Adliye memurlannın muha
kemesini rü'yet eden heyeti 
umumiye, birinci hukuk mah
kemesi salonunda toplanarak 
vazifeden mlinbais yeni bir 
davanın rü'yetine bqlamıtbr. 

Muhakeme edilen m~mur, 
F yip sulh ceza mabkemHin
de kltip Behram Vehbi Ef. 
didir. 

Dava evrakına nazaran, 
maznunun Yaktinde celpname 
yazmadığı, bazı evrakı ıeç 
g6nderdiji, haza evrakı pç 
rönderdiği, bir miralay hare-
mi olan merhum Pakiz~ H. ın 
terekesinden bir kırbaçla zev
cine ait sırmalı apuletleri, 
bunlardan başka 500 kW'UfU 
nezdinde alıkoyduğu mevzuu 
bahistir. 
Ayni amanba Ihsan iuninde 

bir hanımın evini kiraya ver
mek itinde sulh hikiminiD im
zaamı taklit ettiii ileri sürill· 
mektedir. 

AYUkab Z.wi 8. le ...... 

mahkeme huzumda hazır bu
lunan Vehbi Ef. isticvap edil
miş, kendisinin muahazeyi 
mucip bir vaziyeti bulunmadı
ğını iddia etmittir. 

Reis, isticvaba devam et
miş, sormuştur: 

- Şu halde, celpnameleri 
vaktinde yazdınız övle mi? 

-- Vaktinde yazdım, hatta 
ıeceleri hile çalışbm. 

- Peki, bazı evrakı zama
,ınnda ait olduğu yerlere pn-
derme diğinize ne dersiniz. 

- Efendim, mahkemede 
bir katip var. O da benim. 
imkan niabetinde çahftım, bü
tün evrakı zamamnda icap 
eden yere göndermiye gayret 
ettim. 
·- Pakize H. nın tereke

sinden kalma bazı şeyleri nez-
dinizde abkoymadmız mı? 

- Hayu. BunJarı batkitibe 
talim etmek tlaere pttlrclO
jiim _..., kendi.i onda 1ok-
tu. Bir it içi ti lataDWa İllmİf-

Bir çocuğun 
ayağı kesildi-. 
Böyle giderse .. 

Dün öğle vakti Karagüm
rükte bir tramvay kazası ol
muş, tramvaya takılan bir 
çocuğun ayajı eıilmistir. Bu, 
itin feci tarafı... 9imdi gelelim 
ıarip tarafına .. 

Yaralı çocuk henlb baba
sıaın kocağında eczaneye 
ve Yalmanla kondöktör polis 
merkezine götürülilrken, biraz 
evelki kazayı gözleri ile gören 
r.yni semtin bir dQzüneden 
fazla çocuğu F atib tarafından 
ıüratle relen diğer iki tram
vayın iki tarafma hep birden 
uılmışlardır. 

Karagümrük istasyonunda 
ahaliye kaza hakkında tafsilat 
vermekte olan bir kondöktür 
bu hali görünce oraya birik
miş olanlara çocuklan göste
rerek: 

" - Bakımzl - Demiftir • 
buna vatman ne yapsın, kon
döktör ve yap&ın? 

Daha yaralmm acı acı ba
ğırması dinmeden bu ne kepa
zeliktir. Bıktık, illallah bu. hat
tan.. Bu hat, böyle giderse 
daha çok çocuk çiğnenecek, 
çok vatman, biletçi mahkeme 
mahkeme gezecektir. » 

Zavallı kondöktör daha sözü
nü bitirmeden bu sefer de 
Edimekapı tarafından gelen 
iki arabanın parmaklıklarını 

gene bir sürü çocukla dolu 
görünce ahaliye: 

••-Efendiler -demİftİr- gö
rüyorsunuz.ya hali! Yarın mah
kemede Allah rızası için ay
nen tehadet edersiniz ... ., 

Ahali de: 
- Ederiz! 
Cevabını vermişlerdir. 

Hakikaten Edirnekapı hat-
tında çocukların şerrinden vat
man ve biletçiler çalışmaz bir 
hale gelmişlt:rdir . 

işe polisin müdahalesi za
manı gelmiştir. 

Köy bankalan tcıiı 
ediliyor 

Adana, 24 - Adana valiai 
ile ziraat bankası müdürü 
Fazlı, ser mllhendis Necmettin 
ve jandarma kumandanı Hlia
nü B. ler kredi koo.,eratifi 
teşkil için tetkikatta bulunmak 
üzere Kozana gitmitlerdir. 

Ahval ve teraiti müsait 
gördükleri takdirde Köy Ban
kalarıQ&.O derhal tesisine bat-

hyacaklar ve eğer müsait 
görmezlerse avdetlerinden son-, 
ra teşkilatın vücude gelmesine 
çalışacaklardır. 

ti, zannederim. Etyayı oraya 
bırakbm. • 

- Hikimin imzasıni taklit 
etmediniz mi? 

- Hayır. Hikim B. ıerçi 
ıifahen bana icabında kendi
sinin yokluğunu belli etme
mekliğini söylemişti ama ben 
bunu kendisinin imzat: m at
mak şeklinde bir sa:ahiyet 
olarak tefsir 1$nedim. 

- Demek oradaki imza 
kendiıinindir? 

- Ben biitün · evraka ken
disine tasdik ettirdim. 

- Öyle ama hikim B. o 
imzanm kendisinin olmadığını 
söylemiş? 

- Belki o •akit unutmUf, 
hatnndan çıkmıştır. Şimdi ma
lümabna mtiracaat edilmeıini 
isterim. Başkitip B. i de din
lerseniz, hakikat tenenllr 
eder. 

Mahkeme, icabmı d&ftindü . 
Hikim Mevlit Ziya 8. ile 
bltfkAtip Halil B • .in f&)üt 111-

fatile ceJpleriae, •alaakeme
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Ga:ete ulardw11t l rimn nu
sıl çolı yorucu le s11/w11a 
m11/ılat bil iş yc:ri oldı fjmm 
bilrmytıı, yahut u/ıak tdemi
yen ba:ı ki IJl:)eler gazetede 
gurulcct k bir işi olmudıfiı /illi
de bcı:cın ornya gelirler, 
lırycli lahririyl' oclmwıa da
larlar, ormla kafa yvrarak. 
bt•yin çıil"lilereJ, uğmşan a
damla,., bir talwn <Hpsi: kile. 
boş anbar mevzularla u:urı 
boylu İş!Jal ederler. JJ<iylelerl 
lıiç dıişıinrııe:ler ki, eıı .oU.ımi
mi bir arkadaş bile olscı bir 
işçiye iş :rnmamrıda, hususile 
işinin baş kaş11mycı bile mti
suit olmadı!J' bir :amanda 
fu::uli İşfµıl elmek saygısı:lık· 
lır. O adum. çalışma :malle
rini sırf işine lıasrelmek la
alılui<Lü allmda c.,ldu[ju için 
bu yibi fuzuli ::iyarelrilerle 
kendisinin boş yere rene çcı• 
/acak vakii yol~lllr. 

Fakat, siz gelin ele bumı 

ba:ı insanlara anlalm. ror
gwı kaf amzm dulıa bir iki 
saat ııarıl Jıarıl işlemek mec
buriyetinde bulunduğu bir za
manda ba/wrsmız boyle birisi 
gıilerek. içeriye dlişer ve işle 
o zaman sillirleri11iz allıist 
olur. Çımkli ollun düşmesi 
arllk sizin o gıin için yarım 
saatlik, bir saatlik vaklirıi:irı 
boş yere ölmesi, işini:irı bir 
hayli geri kalması demektir. 

İşle böylelerinin iş esmısw· 
daki beyhude ziyaretlerirıe 
meydan vermemek ve gazele 
idarelwllelerillİll birer muhab• 
betlwrıe, yalıut istirahat sa
lonu ol maclığım kendilerine 
cwlatmak için, tuttuk evelsl 
gtirı heyeti lalıririye odusmın 
kaın ve duvarlaruıa: 

( Misafir kabul edilemez. 
İşi olalllar muharrirleri on 
dukikadan f a:la işgal e/me
mclıdiri ) 

Diye birer ktiğd aslık ve 
uriık şimdeıı sonra emin ve 
ımislerih çalışabiliriz dedik. 

Aradan yarım saat kcıdar 
geçti, hepimiz tomar tomar 
k<iyıllur, 9m:.elcle;·, mecmıw
l<.ır aras111da kerıdimizdın 
keçmiş Ç<jlışırken bu siJyledik-
leriınden biri kapıdaki yeni 
asılan 11e mürekkebi Jıemiz 
kurwıuımış oları kağıda rağ
men içeriye damladı, seldı~ı 
vereli, bir sandalyeye çoklu. 
lıepimi::e ayrı llyrı Jıal hatır 
sordukları sonra duvarlarda 
asılmış kayıtlara birer birer 
goz gezdirdi: . 

·- Bunları asrmşsmız -dedi
iyi Cima. yazıları keş~e d~ha 
kaim yazdırayduuz kı gır~r 
girmez herkesin fJÖzıine çarp-
sml Kapıdaki iyı yireııin he-
men yüzıine çarpıyor ama. 
buradakiler uzaktan çabuk 
okıuumyor. 

. * 
Böylesine kapıya, duvara 

as•lan kağıt ne Jınyreder. 
levha ne lıuyreder. Adamca
ğızda surat malıkeme duvarı, 

K~rolla 
7 -r·;;T;-.:c;;ı 

•ı Bu aziz günü yekdli~ 
nize muhakkak ffiıpayeaet· 
falin şefkat hislerile tebrik 
ediniz. Her telp&aede 

J..::tunur. 
Cümhuriyct bayramı 

hazırbklerı 
Ankara, 26 (T elefoa) - Ba 

seneki cüm.huriyet 1ııayramı, 
bilbaua tenvirat aoktaamda11 
çok muhtqe• oJacaktJr. 

Birçok binaların bittiin cep
heleri, ıimdidea ampullerle 
teçhiz edilmiftir. 

nia talfldne karar ~lr~~~, ....... 
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OJii yü hıı~akıyortıı11 ... 
Elç·yi eörürseniz teşek

kürümü söyley·niz 
-53- Muharriri: M. Turhan 

- Şimdi ne yapac.ıksımz? ı Diy teselliler veriyor, gii-
Kazak, bır rev rans daha nünün büyük bir kısm.m, et-

yaptı : rafına kuvveti . a!p geti ek 
- Orası zatıalinizi ..,iii adar maksac.ile, o kulenin tam kar-

etmez. İşirızi f ördiir üz, pos- şı ınd.ıkı burç üzerinde geçı-
tunuzu kurtacdınız ya. Güle riyorou. Fakat, gôrüyor ve 
güle gidiniz, bize karışmayı- anlıyordu ki bu kule hakika-
nız · ten ecel kulesi idi. Seri bir 

Kuşak bey, yattıktan yer- çare bulunup ta hedmedilmez-
den korku dolu bdı:ışl nnı !;t" bıitl!ll Kazan şehi onun 
k ndisine yükselten halayıkla- merhametsiz güllelerile harap 
ra gözlerini dikti, bit müddet olup gidecekti. 
düıündü. Gar;p bir emri infaz Kendilerinin elinde tek bir 
etmiş olmak için kendisine top bile bulunmadığı için, ku-
manen yardımda bulunmuş ve lenin tahribi muh:ı.l görünü-
mağlübiyeti halinde hasmıruda yordu. Ancak cüreti kadar 
öldünniye hazırlanmış olan şu , bahtı da büyük bir feda·nin 
Kazaklann elinden hain ka- ve ya bef, on se-rden geçt;nin 
dınları almanın ve tasavvur kale haricine atılması ve can 
ettiği cezayı tatbik etmenin bahasına bir harikai hamaset 
muvafık olup olmıyacağını te- gösterip kuleyi ateşe vermesi 
emmül ettı. Kadına el kaldı- lazımdı. 
nlmak esasen mayup idi. Şu 1 Sevinç H. müdafaa ordusu-
vaziyette iki kadının burnunu, nun ruhunu tetkil eden sev-
kula)iını kesmeyi ise büsbütün gilisine bu lüzumu anlattı. 
çirkin buldu. Hançerini kı ına - Kuşak - dedi - kuleyi 
sokarak: yıkamazsak yıkılacağız. 

- Allahısmar!adık -dedi- - Emrederseniz bu gece 
ölüyü size bırakıyorum ve gi- ben çıkayım, bu meşum kule-
diyorum. Elçi beyi görürseniz ye ateş vereyim. 
teşekkürümü söylersiniz. - Ya sen de ölürsen? 
Yanın saat sonra Kazan - Ne gam? Yurt için, mü-

yolunda yurumıye başlıyan barek ulu beygum için ölmüş 
Kuşak bey, mabut çadıra olurum. 
avdet etseydi orada derin ve Sevinç H, dalgın dalgın 
geniş bir mezar kazıldığını, düşündü: 

Mamuğun cesedile beraber, - Senin ölümün, benim de, 
halayıkların da bu mezara gö- yurdun da ölümü olur. Bunu 
müldüğünü görürdü. Kazaklar, sen, bilmiyorsan ben biliyorum. 
delikanlının ayrılmasını müte- - Bana değerimden çok 
akip aralarında kısa bir mü- fazla kıymet veriyorsusuz. Her 
zakere yapmışlar, haklarında Kazanlı icabında bir Kuşak 
hiç bir emir telakki etmedikle- olur, uğrunuza can verir. 
ri bu iki sahte erkeği serbest - Hayır, bayır. Göz göre 
bırakmaktan çekinmişler, Mos- göre seni feda edemem. Baş-
kovaya götürmeyi manasız ka bir çare bulalım. 
görmüşler ve nihayet, maktu- iki iişıkın bulabildikleri ça-
lün yanına gömmeyi en kes- re Altınkubbede bir içtima 
tirme çare bulup icabında aktedip ecel kulesini ortadan 
bakm~lardı! kaldıracak tedbiri umumun 

Y,kı/tln yurf reyile temin etmek oldu ve 
derakap icap edenlere haber 
gönderildi. İki yüz bin kişilik bir Rus 

ordusu Kazan önündedir. Çar 
Yuvanın bizzat idare ettiği 
bu ordu, talisiz memleketi 
her taraftan ihata etmi11tir. 
Kara kara bulutlarla Moskof 
topları sanki müsabakaya gi
rişmiştir. Gökte ve yerde 
mütemadi bir velvele var. 
Şu kadar ki semanın ra'dü 
berkından yağmur dökülü
yor, Rus toplan ise aman
sız mennilerile kan düküyor 
Kazan erkekleri sur üstünde 
harp ile; kadınlar, muharip
lere levazım taşımakla meşgul. 

Ruslar, han kapısının kar
""Şısına on sekiz arşın irtifaında 
bir kule yapmışlar ve üzerine 
koydukları topla şehrin ta 
içersini bombardıman etmiye 
başlamışlardı. Oklar, elle ve 

1 sapanla atılan taşlar, sıcak 
zeytin yağlan, bu nıeşum 
kuleye karşı en küçük bir 
tesir ika etmekten aciz. 

Kazanlıların bütün gayzı 
işte bu kuleye müteveccihtir 
ve onların metaneti, gene bu 
kule yüzünden mütezelzildir. 
Çünkü yurtlarına dökülen 

Evvelleri atlarını oynatarak 
gelen beyler, mirzalar, araba
larını yavaş yavaş sürdürerek 
ve seslerini süslerini seyirci
lerin gözlerine sererek gelen 
hanımlar, şimdi duvar diple

rine sinerek, başlarını eğerek 
Altınkubbeye toplanıyorlardı. 
Çünkü ecel kulesi, şehrin i
çini görüyor ve ateıini püs
kürmek için en müsait nok
talan tarassut ediyordu. 

(Bitmedi) 

İtfaiye mütehas
sısı galiba gel

miyecek! 
Gelmesi beklenilen itfaiye 

mütehassısından hala haber 
yoktur. Kendisine gönderilen 
500 lira harcırahı alıp alma
dığı da malum değildir. Mü
tehassıs henüz Emanetle yap
tığı mukaveleyi de imzala
mamıştır. Teabhür devam e
derse Emanet mukaveleyi 
feshedecektir. 

~~~d~. hep 0 kuleden yağı- Bir csrarhanc basıldı 
Elinde kılıç, kalenin her 

noktasını - gece gündüz - do 
!aşan Sevinç H. askerlerin ve 
halkın, ecel kulesine karşı 
hissettikleri lirküntüyü izale 
için : • 

- Bire korkman yavrula
nm. ı:..n i , boyu bir kule. Nasıl 
olsa onu, da yıkarız. 

Evelki gece, Beyazıtta Ta
vukpazarında Metrutiyet ha
nında bir esrarhane basılmış 

esrar ve esrar kabakları bu
lunmuıtur. Esrar içenlerden 
kunduracı Ali bayilD oldu
ğundan hastaneye kaldınlmıt 
Edirneli Muıtafa ve Ahmet 
yakalanmlflardır. 

1 

I~~~ 
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Epey htlrllrefli 
f aa/iyefler 

oluyor 
Ö tedenberi maruf şatranç 

oyuncularından Alekin ile Bo
goljulof arasında şiddetli bir 
rekabet v:ırdır. Ahiren bu 
mahir o u cul~ı- :ıra • da B r
linde bir maç tcrtp e il :niştir. 
Bu maçı kazanan Dünya ş-t
ranç şa pivonu Unvanını ala
caktır. Şimdiye kadar b ş 
parti neticesiz o!arilk hi um 
bulruı:ştur. 

Tenis meç nı \e ler 
11:ezandı 

İspanya ile Çckos'ovakya 
takımlan arasında tertip cdi 
1 n ten:s ır ü bLkası'lı 4 - 6 
Çekler kazanmıştır. 

İnsan azmanı meydan 
okuy r 

insan azın nı tabir edilen 
ftalyan boksörü Perım;ı Kar
nera, bclıcri i e birer d ne 
dövi' mek l'zere İngi!•ere , 
en kuvvetli dôrt mar.ıf bok
sörüne meydan okmru ı-r. 

Almanya .. Fen!~ .diya 
ınt:çt 

Almanya ile fe 'rd;ya ara
sında yapılan ll';jı; fntbd a
çını sıfıra ka rşı dört sa; ı ile 
Almanlar kazanmışt r 

ı Jc.ponyada atlct•zm 
fadıiyeti 

Japonyayı ziyarete gi:! c :ı Al
man at!~tleri , J:ı;on ro.kip!e
rine karşı kahir bir zafc.r ka
zanmışlardır. 13 müsabakanın 
10 u Alman!arın galebesi ile 
neticelenmiştir. Halbuki bir 
müddet evci Jo.pr.nyü.ya g icen 
Fransız dlctk.ri 1 sayı farkla 
mağlup o!muçlardı. En iyi F
ransız tenisç;.er;nden mürek
kep olan takım da Japonyc ~a 
mağlup olmuştur. 

• • • 

1 ·ı 

I lk b uhar makinesindeki muhım bir eksiği, on iki 
yaşında bir çocuk ictıdile famamlarr.ışfı •• 

Ham dima ~larda i 
ve buluş kuvveti f 

i alı 
zla 1 

icat kabiliyetinin çocuklar
da da mevcut olduğu Avru
pada son zamanda münakaşa 
mevnıu teşkil etmiş, bu mev
zu etrafında neşriyat yap mış 
ve bu ıcat k biliyetinde fazla 
h v tı mucip olacak bir ma
hiyet sröri"'mcm ';tir. 

(' Ot"UK\a ki ruhi ve f kri 
tckal"iile c1 tıfru zorl , 
ıaml 1 crı a~ ta s vki tabii 

ile c ni•cbil cı:k r.,.ki'c!e ol-
' m. kt.,ı:lı . 

M"•''i oyı·'l e .. A nrla t>ğ
leııır.ek zevk'ni arttırmak için 
yepvenı bir şey yapmak af
usu, yahut oyuııun-ı engel 

olacak bir şeyi bertaraf et· 
me 1 i, düşünc_ 1i, yaşlı 
L:ı., ı bır adamın, hatta bir 
fr ı • mmın bu'amadığı ça
r yi kolayca meydana çıKara-
1 jl c kı i. 

Cocuklarda icat fikrin~, ka
bi iyetıne c!cl 1 olarak kuvvct
lı bır_ ır. • de gösterilmekte
ciır. lngi t rede 1712 sene
sırde ıki işçi, T omas Nevka-

1..n ve Glazer Con Kavley, 
bır b;ıhar makinesi vücuda 
g .... ırrr.i.,!udi . 

Bu!ıa.-ıa i~liycn ~ e bazı iş
: r:ic sürıı t ve ko!aylık t.cmin 
ufrıı hu • .ıakin e, o gün için 

fevkalade bir ~'.!Y yo!makla bera· 
b r ş;m i!:i v::ziyetc göre çok 
a e!adc:-clir. Bu makine icat 
edildikten az zaman sonra 
noksanlan farkedildi. Makine
de iki mus· uk vardı ki bun
lar soğllk SU} un silindire 
akmasını tailz:rne yarıyor
du. Bunu idare ve zama
nında lazım geld iğ i gibi sevk 
için ı .ıus 1u!da r münavebe ile 
açılacak, kapanacı> kl!. Bu mus-
' ı· ' , . 1 k .u.«arın o.omaLtK o ara açı-

lıp kapanll' ?.Sını temin etmek 

ha çabuk, daha muntazam 
açılıp kap'mıyor, makine yek
pare olarak el dokımdu '1la
dan bereket h .. linde b iL• u 
yordu. 

Kt" çük Humfri Potter ·-
r"ni bir üd et tema dan 
s r.ı 'r ' den lıo uy rak, 
nyun a Y da 'a. ·n· ya una 
1 oşl , ar rı a kımştı. 

Az zama:ı ı::ınra musluk
) ı'ı'l br•ı Jan ayrılı ve 
va ' ~ir' i:>I e yc.kletili,i 
k~iedııdi. 

Y arııı'l z çocnk, azarlana
c ktı, f 1 at oyuna kavu :mak 
heve 'le yart ğı işin m kine
nin bir eksigini tamaml .. dığı 
farkerllince, ct'za yerine müka
fat gördü. 

ip yerine tel ve d mir ko
nu'arnk makine mükemmel
leştirildi. 

Bu on iki yil~ındaki çocu
ğun bereketi buhar rn-:kine
sin:n i.ıkiş~f tarihinde unutul
maz bir rn rhaıe teşkil etmiştir 

Buhar m kinesin~ son- 1 
radan büyü.t Ceyms Va
tın temın ettiği mı...tekamil 

vaziyetin ehemmiyeti ile bera
ber küçük Humfri Potterin 
hizmeti de uııutuimaz bir 
mahiyyette, takdire layık 

bir derecededir. 
Çocuklardaki icat kabiliye

tine daha başka misaller bul
mak ta kabildir Netice olarak 

çocuk zeka ve haleti ruhiyesinin 
ihmal edilemiyecek hususiyet
ler tesbit ettiğini, kuvvetli ma
lumatla mücehhez işlenmiş di
mağların intikal edeme
diği yahut güçlükle intikal 

• 
edebileceği şeyleri ham di-
mağlarile ani ve serbest bir 
iıık;şaf sayesinde deruni bir 
saikle kavrayıverdiklerini gö
rüyoruz. 

.\!erke.: acentası : G.ı J 

lcöpru b2şında. Bevog'u 2 ı6 
Şube ace'lt.ısı : l\!ahnı•di~ı 

hanı altında. 1. tan bul 2740 

TRALZu 
(CU.\1HURIYET) vapunı 2S 
tesıincYCI Pnartc'i ı 2 J 
GJ!ata rıhtımından h; el..:rl 
[ lntbo',.ı, Sa'Tl ~.1, Cir, ın 
Trnbwn , Rıze , Hopa~ ı 
, k ek Jo ~tc l'u ı'' 
ek ı 1 • l Ri _ ,<,, rı .n. 

fır~:> ıJu ( Tc 

Or hı. O i t: , 

ok' z r 'l 

gele.d,ı . 
a L ,Tı) 

Il.ıre 1 c.' dil' · \~ık .ılı!' ., 

.. ı. 1a - ı ;ı po~tdsı 
M. Ş. PA,A ) v•:;ıııru tı· 

~c erl nnh< , >lmJk uzcr< 
2 9 tr rincvd <alı u de G3 
ıta r•hı T 1d"'ı h.,•eket ' . [lı 

nir, hu~ ·ık, BoJrvn, R ıJ 
1 dt ı> c , · Aııtaly.ı , Al .ı e 
.\!er ın] c gidecek ve donuşıe 
[ Silif .. ~ , An:ımor , Ala') e , 
\nt .. ,}a, f>ıih-. Fethin:, Bı xl· 

ı um , !' ulluK, lzmır ] e u ~TJ 
ırak ! 'lc~ckt r 

JI rt:ıt,ıl zac.. Tavvar ı .:prır l 

AYVALIK - İZMİR pos ası 

Tayyar 
VAPIJRC 

27 
ıcşrinc v el pazar 

gün ti saat ı 7 de Sırkeci nh· 
ıımıııdaıı hareketle [ Gelibolu, 
ÇaıJJkble, ve Körfez tarıkilc 
Ayvalık, Dikili ve İzmir J c 
;ızimd ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Emıııönll 
Reşadi y.: cJJdesi Rıhtım ha~ 
nıııdaki idarehanesine müracaat 
Tel. İstanbul 1977 . Yolcu 
bilı.: t i vaptmla da verilir . 

A 11. ) lada ~ıe~ü.z mü":~ün ~lnıamıştı. Bir 
ı şçıı ım, r.ıa K ' ntnın yanına otu· 
rarak lurı.lan açıp kapamakla 

ır . 
e'rsı ... 

TA VİLZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapurları 
Muntazam Ayvalık ekspresi 

Muazzam bir . meşgul olması icap ediyordu. z b b l 
Bu. barit, kkrt pek can sıkıcı Q ıtaİ e ediye 

ekmek fiabrilrası yorucu bir işti. k .l A O 

~~:~:t 
• 

yapıyor:ar 
Atina, 25 (Hususi ) - Da

hiliye nazırı, günde 50 bin 
okka ekmek çıkaracak bir 
ekmek fabrikası tesislr.e teşeb
büs etmiştir. Bunun için 2,5 
milyon drahmi sarf edilecek, 
320 ekmekçi bu şirket"' i şti
rak edeceklerdir. Fakat bir 
daha greve iştirak etmemek 
şartile. 

S. S. - B;zim Emanetin 
kulakları çınlrsın. 

Posta müdürünün 
aşırdı~ı paralor 

Kilis, 25 -- Birecik P. T. 
müdürü Zihni efendinin kasa
dan çalıp Suriyeye kaçırdığı 
paranın 53290 lira olduğu an
laşıldı. 

Vay küstahlar vay! 
İngiliz tebaasından Sava 

ile Bulgar Yorgi; Beyoğlunda 
Abanozda iki polisin elbise
sini yırtmışlar, tabanca çek
mişlerdir. Sarhoş olan bu iki 
mütecaviz yakalanmıştır. 

11111111 

saat 21.30 da 

Tepebaşı 

tiyatrosunda 

Mary Dugan 
3 perde 

Bu akşam için Hatlarda ten
zilat yapılmıştır. 

Nc;rl..omen, bu işle Humfri teş l atı genlŞ• 
Po•ter .sm.nde bir çocuğu / l •ı • 
tavzif ett i. Az bir para muka- e ı tyor 
b:J inde bu i ş i üzerine alan ı Haber aldığımıza göre za
çocuk, bir müddet sonra sı- ı bıtai belediye teşkilatını tev-
kı:mıya b~ş.ac!ı. Mus:uk si için bir fikir vardır. Ema-
açıp l:apam:ık~a uğraşmaktan net sene başında tatbik edil-
ise mahalle arkadaşları lie mek üzere bu bapta hazırlık 
kırlarda oynamayı tercih edi- yapmaktadır. 

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

Tcşriııevclin 28 İnci pa
zartesi günü akşamı ~a ıt ı 7de 
Sirkccı rıhtımıııJaıı hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küı;d~ 

kuyu , ı\ltııı oluk , Edremit , 
Burhaniye, Ayrnlık i skclclcriııc 
mu \',ısalat v ı.: çarşamba .ı;uııu 
malulli ıttczkı'.ırdan avdetle 
ayni iskdclerc uğrayarak ..:umJ 
günü l ·aaıı bu l a ınuv.ı -;afJt 

y D r d u. Ah, şu mus!ukları da 
makinenin diğer kısımlan, 
çarkları, tokmakları gibi ken
di kendine harekete getirmek 
mümkün olsa, ne rahat ola
caktı! O takdirde kendisi bu
radan ayrılabi ! !r, oyununa ka

500 bl•n lz'r~ .J~h- edecektir. , lalı alli mli ra.:a.ıt : 
ı. u l U Yem i~ Tavilzadc biradı.:rkr-

SİSafl mesture! ı---ır.ıc.ıoı.ı .ısı·: -21 •. ı.' _, 

vuşurdu! 

El Beliiğ gazetesinin haber 1~----------"I 
verdiğine göre dahiliye neza- '1 S d k d 
reti son on beş ay zarfında a 1 za e 
220 bin lira tahsisatı mesture B. 1 I J 
almış ve hepsini sarfetmiştir. ıraoer ~r vapur arı 

Tahmin edildiğine göre ka- Karadenız n1untaza111 
binenin on beş aylık hayatın- ve lüks postası 

Bu fikir, çocuğu gayri ihti
yari meşgul etti. 

Muslukları kendiliğinden 
harekete getirmek fikri bir 
şemşek gibi kafasını aydınlat
tı. Hemen ip buldu. Muslukla
rı, büyük makinenin inip çı· 
kan kısmına iplerle bağladı. 
Bir de ba~ı ki iş istediğinden 
ala oldu. işte makine tıkır tı
kır işliyordu. Hatta musluklar 
elle çevrildiği zamankinden da-

da sarfedilen tahsisatı mes- SAKAR y A 
ture yekunu 500 bin lirayı 
geçmişt;r, 

Adanaca ctihba 
odası 

Adanada etibba odası inti
habatı 1 Teşrinisani Cuma 
günü icra edilecektir. 

Evkaf umum müdürlü
öünden: 
Şehremininde Gurabayı müslimin hastanesinin ameliyatha

nesinin tamiratı 5 teşrinievel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 
tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya vazedilmiştir. Talip olım mühendis ve mimar 
müteahhitlerin . şartname proje ve mukavelenameyi almak 
üzere her gün lstanbul Evkaf müdüriyetinde inşaat ve tamirat ı 
müdür muavinliğine ve yevmi ihale olan 6 teşrinisani 929 
saat onbeşte kapalı zafrlannı İstanbul Evkat müdürlüğü idare 
encümenine tevdi etmeleri ilan olunur. 

v.ıpuru Pa ar 
27 tc, ıiııcvd Z 
güııu akş.ırııı Sirkeci rıLtım ı rı· 

dJn hareketle, [ Zongı: !J;ık • 
lııcb cı lu , Samsun , Q r,lu · 
Giresun , Tr.ıbwn ve Riı.: J 
i keklerine .ızinıct ve ,nJ•t 
edecektir . 
Taf,ı L\t İı,İn Sirkeci .\Ic'Ml

,lct lı<ını altı nda a~cntJlı/lın.ı 

ınl'ırac:ıo t. 

Tckfoıı 1,unbırl; ıı.11 

ı• .. D. OKTOR 

l1saı1 
Cerrahpaşa, Haseki hasta· 
~eleri Böbrek , Mesane, 
ıdrar yolları mütehassısı 
' J"'aİon u Halın lı r v .t p.ırt ı ·ı 1

111 

- Tel. lst : 2440 



27 T eşrinievel 

ı\cı acı içini çekti 
Elverir ki bu kadarla 
kurtulalım, diyordu 

, - 32 - Muharriri: H. Turhan 
.. Çünkü bilgiçlik davasmdasın. Karnında senin çocuğunu ta-

Daha sonra, Esmayı aldat- şıyan bir anaya veda etmek, 
mak istedin. SeYmedjğin ve vicdan borcu değilse bile 
kimseyi sevmek istidadında zarafet borcudur! 
da bulunmaôığın halde kıza Suphinin asıl maksadı, Or-
karşı qık tavn takından ve hanın eve girdiğini komşulClfı 
aldandın. Yüz albn ceza ile olup kendisine o gece refakat 
kurtulduğuna şükret, bundan eden iki delikanhya göster-
böyle de ayağını denk at. meldi. • 
Çocuğunu, anasına bırakıyor- Bu suretle ayni eve iki ar-
sun. Diğer bir Esma, başka- kadaşın sıra ile girip çıktık .. 
sından kuandığı çocuğu sana lannı - ıözde - tesbit etm:ş 
mal edebilir. Onun için gözü- olacak ve Esma ile anasır.ın 
nü aç, kızlara sataşmaktan parayı aldıktan sonra da da-
vaz geç. vaya kalkışmak istemeleri tak-

Orhan bey, tistUste konul- dirincle evlerinin herkese açık 
duğu takdirde on beş s:ınti- olduğunu bilen iki şahit ha-
metrelil.. zerrin bir irtifa teş- zır!amış bulunacaktı. Bu şahit 
kil edecek olan sarı liralanmn işini yüz lirayı vermeden yap
merareti ziyaile sersemliği için mak ve kadınları umumhane 
arkadaşının sözlerine kulak işletmekle ittiham ederek sus-
asmıyordu. turmak elbette daha makbul 

Esma ile gPçirdiği demler- o·urdu. Fnkat o, Orhan be-
den elinde mini mini bir eser; yin bir ceza çe!·dp müteneb-
zevk veren, teselli getiren en bih olmasına taraftar olduğu 
küçük bir bergüzar yoktu. için hem parayı verdiriyor, 
Buseler, deraguşlar ve raşe- hem böyle bir tedbiri ihtiya-
ler, hayal olup uçmuştu. Fa- tiye tevessül ediyordu. 
kat, yüz altın, üç senelik bir Lakin, tedbirini arkadaşın-
iktısadın bu dilber yekünu o dan da saklanuya itina göste-
kıymetsiz hayal uğruna elden riyordu. Onun, bu tarzı hare-
çıkıyordu. ketten ümide düşerek ve ka-

Avlarken avlanan delikanlı, dınlan susturabileceğini uma-
bu feci ziyan karşısında acı rak milstahak olduğu cizyeyi 
aa bir daha içini çekti: ödemekten vaz geçmesinden 

- Evet - dedi - us bahası; korkuyordu. 
iater iatemez vereceğiz. Elve- Toy delikanlı, vicdanından 
rir ki bu kadarla kurtulalım. ilham alarak arkadqının -bir 

- Merak etme. .c Kadm anda- lehine ve aleyhine ça-
deniz gibidir, inanmak olmaz lışıyordu. Tevessül ettiği ted-
bal» &azibıll unutmadım. icap birin mtlessir olup olanuyaca-
eden tedbiri aldım. Cezayı ğmı d6flhım0yordu. Tecrtıbe-
ödedin mi, mesele kalmaz. sizlik, tufulAne mülihazalannı 

Şimdi, paranın Esma hanı- kendisine cazip ve pür kıymet 
ma teslimi keyfiyetini konu- gösteriyordu. 
fUYOrlardı. Orhan bey, bu Orhan beyin o eve gitnıe-
t İfİlı de Suphi bey tarafından mekte ısrar ettiğini görünce 
g6rlllmeaini istiyor ve son te- sözü degiştirdi, arkadaşının en 
liki gecesinde anayla kızın zayıf damanna bastı: 
takmdıklan tavrı habrladıkça - Canım -dedi- bir de ve-
onlan bir daha görmekten da gecesi geçirirsin. Yüz ~ira-
tehaşi ediyordu. n n her biri için iki buçuk 

Llkin, Suphi o mütaleada buse alsan fU kadar yekiın 
değildi. Paranın bizzat Or- tutar ve onların zevki de şu 
han tarafından götirülmesini muazzam tazminatın acısını 
muvaf'ık buluyordu. Fikrini sana unutturur. 
arkadaşına da kabul ettirmek Filhakika bu söz, Orhan 
için: beyi terdit etmiye ve hat-
-Senin gitmekliğin - diyordu - ta kaııdırınıya kafi geldi, 

cihet, cihet elzemdir. Bir ke- biraz evelki azmi sarsıldı. 
re yüz yüzden utanır. Seni Esma ile son bır gece geçir-
gene evl rine gelm ·ş, parayı mek meselesi sinirlerini gev-
da getirmiş görünce ~\;nül!,...- şetti, pek gamlı bu unmasl!1a 
rinde gıllüv.iş varsa bili:! zai rağmen gülüm .. edi: 
olur. Bu son z"yaretinie cen- - Fena fikir değil -de i 

• • 
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Fener meydanı
nın vaziyeti an
laşılmak üzere 

Fener meydanının ciheti ai
diyeti hakkında Emanet tara
fından açılan davada en son 
şahitler de dinlenilmiştir. Bü
tün şahitler buranın halka ait 
bir meydan olduğunu ve sahibi 
bulunmadığını söylemektedir
ler. 

Mahkemenin, meydanın ta
sarruf edilemiyeceği hakkında 
karar vereceği kuvvetle ümit 
edilmektedir. 
• 
lngiıiz filosunun 

ziyareti ve b:r 
• 

sevınc , 
İngiliz filosunun limanımızı 

ziyaretini ve filo başl.u

mandan nın Gazi hazretleri 
tarn.fmdan kabu!ünu mevzuu 
bahseden ( MesJje Poion~ ) 
gazetesi, Türk· İngiliz barışma
sının hir alameti addett ği bu 
h dise karşısında, her iki mil
leti de derin bir surette seven 
Leh efk .. rı umumiyesinin bun
dan doıayı son derece mem
nun oldu~u'lu kavdetmektedir. 

lstaııbul aloii.mü 
hazırlandı 

lstanbula ait bir albüm ha
zırlamakta olan Emanet bunu 
ikmal etmiş ve ikişer nüsha
sını Dahiliye vekileti ile Ha
riciye vekiletine göndermiştir. 

Albüm 165 resimden mü
rekkeptir. Emanet bu resim
leri klişeye aldırarak teksir 
ettirecek ve nefis bir tarzda 
parlak kağıt üzerine bastıra

rak şehrimize gelen seyyah
lara ve halka &atılmak iiı.ere 
pivasava verecektir. 

almış olurum. Biraz incitirim, 
biraz bırpalarım. 

Artık yapılacak işler takar
rür etmişti. Sabah olur olmaz, 
hovarda Orhan yirmi beşibir 

yerdeyi hazırhyacak, yatsı 

vakti Esmanın evine gidecek 
ve geceyi orada g~çirecckti. 

Suphi de, arkadaşından gizli 
olarak, komşuları takibe gön-

derecek ve o eve mubteli' 
gençlerin girip çıktıf ını tevsik 
edecekti! 

Orhan bey, geç vakit evine 
dönerken sordu: 

- Senin ayrı bir tedbirin 
v~ rdı. i' adıniarm dırıltısı te
kt:rrür etmemek iç". ir ş y
ler düşiiniıyorot n, ne ya h 
onu? 

- Yarın gece öer ... nirc:i!J. 

.Garip kıyafetli mevkuf 
Saat saate heıızemcz mi? 
Bu, benim malım, diyor 

Mahkeme salonuna üstü 
başı garip bir şekil arzeden 
bir mevkuf getir~ldi. Yeni 
bir rugan iskarpin giymiş, 
ayağında çorap yok.. Tem iz 
bir ceketi Iiibis, fakat 
içindeki gömlek kirden sim 
siyah, panto!onun diz kapak
lan parça parça.. Elinde tut
tuğu şapkaya ge!ir.ce, bu da 
y ni bir melon .. 
. Traşsızlıktnn saç sakala ka
r şmış, kolunda oldukça şık 

bir suat v.ır .. 
Garip bir reverans!a heyeti 

h kim }i sc>lam 1adı. 

Müddei mevkiiııde İ1'İ "ın
mm vardı, rei bey bunlardan 
birine sordu: 

- Bu ad mı niçin dava 
ediyorsurmz s"z? 

iki hamın bir en atıld lar: 
-N·m obcak, hırsız.ığı 

için .. 
- Pc!ci ama birer birer 

anlatın, ne çddı bu sizden? 
Sağdaki hanım, size söjlü

yorum, yalnız siz anlatın. 
Hanım, şöyle anlat!:: 

- Ne mi çaldı? Hiç bir 
şey bırakmadı çalmadık .. 
Gramofonu, plakları, yüzük
lerimi, saatimi, paramı, çocuk
ların, efendinin çamaşırla -
rmı, elbiseleri, ayakkabdan 
benim fntarilerimi, konsol sa
atlerimi. .. 

Hanım anlaşılan daha bir
çok şeyler sayacaktı, fakat 
reis bey sözünü kesti: 

- Kafi hanım, dedi, çalı
nan eşyanın hepsinin kıymetleri 
yekünunu söyleyiniz. Mesela 
bu adamın sizden çaldığı eş
ya kaç liralıktır? 

- Eh işte, yedi sekiz yiiz 
lira kadar .. 

Reis bey bu sefer diğer 
hanıma sordu: 

- Siz de söyleyin bakalım 
ne kadar eşyanız çalındı. 

Bu hanım da parmklannı 
birer birer avucunun ıçıne 
yatırarak s!'tvmıya başladı: 

- Yüz görOmlOğftm bir, is
karpinl<'ri miki, konsol tızerinde 
J·ulunan kıymetli aynam üç, 
t ·alet t lkımım dört .. 

- Peki, çalınan eşyanız kaç 
lirahkbr? 

- Üç yüz elli lira kadar 
işte .. 

R PİS bey bu sefer maznuna 
sordu: 

- Anlat bakalım sen? Bun
ların hepsini nasıl ça ldm? 

- Hepsi yalan efendim, 
bu kadar CŞ} ayı nasıl ben 

çalarım efendim? 

Sabıkanı var ama bunların 
anlatbğt k.ıdar yaman degilim. 
Başk-ıları çalmış, sabıkalı diye 
bizi yr.kaladılar .. 

- İyi ama senin üstünden 
bnşmd211 belli ne olduğun! .. 
Gel inkar etme, bu işi senin 

y.1pbğm aşikar işte ... 

Maznun reddetmekte devam 
ediyo!'du. 

Hanımlardan biri maznunun 
kolundaki saati işaretle : 

- Bu saat benim oğlumun 
saati efendim - dedi - diğer 

üstündeki eşya bana ait değil, 
neme lazım .. 

Maznun saat meselesine iti
raz ederek dedi ki: 

Efendim, bu saatten dünya 
yüzünde yanlız bir tane mi 
var?. Elbet benzer birbirine .• 

Hem ben bunların dedikleri 
eşyayı çalmış olsaydım , 

huzurunuza 11k bir halde 
çıkardım. 

Bakın fU kıyafetim birbirine 
uyuyor mu hiç? 

Bir aydanberi yatıyorum ben 
bu yüden efenim. 

Muhakeme bazı tahitlerln 
celbine kaldı, maznun jandar-
ma ile çıkarken iki hanımdan 
biri yanındakine soruyordu: 

- Bak, ayağındaki iskarpi
ne bak. Bizimkinin iskarpini
ne ne kadar da benziyor, de
,ril mi? 

. 

Sahife ~ 

Aktam ve sahab Odol ile va~ 
nız gargara yapmak ,.e dişle~ 
fırtalamakla daima ağza ga; 
zeı hir nefes, tt•mizlik· ,.e 11ııJ 
bat\temin edilir~ 1 

Her yerde utılır 1 

Müsabakası 
27 teşrinievel pazar günü 

BEYOGLUNDA 

azar ö Levan 
'l"'iıI:arcthanesiııde 

Üçüncü , Toter Servet 
l1ey Yazonun rnührü
ı ü .. fek ile Jilet bıçak-
larını sa vacaktır · 
~tuhteren1 l1alkın ha
zır bulunnıası rica 
olunur efendim. 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet bOylk 

ve parlak dilrbünlü zarif ~ot~ 
graf makinelerimiz gelmiftir, 

muhayer ve teminatlıdır, t~ 
riibeleri yapılarak teslimi te

abbüt edilir. 
Merkezi : Asmaalb, Ydchz 

Han 
Şubesi : Eminönil, (51) na· 

mara Mehmet Ruhi bey ml
esseaeleri. 

Doktor FETHi 
Cerrahpata Hastanesi 

Bakteriyoloğu 
Kan ( V:ıssennan teamil~Q } 

idrar balgam cerahat tahliller• 
ile h'aualıklann huı1usi a~ıl:riı~~ 
pıhr. Teleionla malOmat v al
takdirdc tahlil edilecek mev~di • 
dmlarak bilı\hara raporu t m 
edilir. • da, Ağa 

Muavenehane: Beyoğlun 
camiinfn karşısnda ,.. 534 

Telefon: Beyo5.u 

-
A 

ASI-tl l\fOBILYE 
Mağazasında her keseye uygun yatak, salon, yemek 
ve yazıhane takımlarile karyolalarımız rekabet kabul 
et"Ilez derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kafidir. İstaııbu 1da Fincancılar yokuşunda No. Z1 

Telefon: f stanbul 3407 

nr ı·ı ltim".lm•e~n~l~ik!!!!!!!te!!!!!!g•o~·s~tc~·r~m~i~~eo~l~uers~u~n!!!!!l!!!!!k~aeh~p~eed~e~n!!!!!!!k~ıs•m!!!!!!en!!!!!!!!~ja~t~ik~a~m5!!!!d!!!!!! ~~~~~'""-!!~·~-~~--~-~-~~~- ~~~:!!!!!~~~~·~t~IWiiif~~-~--~!!!!!!~·~~~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!B!---~~t:::ra:·~· 
yazılet.u \iar mı t. Uşak a • a on / t uz Uıc,1 _,ıarşa t) b şım ,J adı. len sari o~ ı '"" n onun · t fr"k • 3 

iluharriri: Jel~ 

Hizmetimi mukabilini fazla
sile görüyorum. 

Dik Şanon sesinin titreme
sinden şüphelendi. Kızı oto
llıobile davet etti. Şoföre: 

- Haydi parka .. 
Dedi. Parka geldikleri za

lllan bir çift sandalye bularak 
oturdular. 

- Evveli çirkin ihtiyar 
hakkında malumat vermenizi 
tica edebilir miyim? 

- Mister Malpas hakkında 
tnaliimalınızın benden fazla 
olduğuna eminim. Mektup
larını koye ediyorum çünkü 
Yazısını kimsenin gördüğünü 
istemiyor. 

- Mektuplar neye ait 
- Samimi a ;\ lara yazı-

labilen adi mel r. Şanoa 

uMtr~togo 
I 

Alt"i.ter<"İtni: flrner 1 a-h 

dü!tüceli idi. Epeyce konuş
madı, neden sonra: 

Neden sonra: 
- Ayda ne kadar alı-

yorsun? 
- Peşinen 600 lira verdi. 
Maaş olarak bir şey karar

laştırmadık bir haftadan beri 
sabah ilk posta ile gelen müs
veddeleri temiz ile iade edi
yorum. Bana ne yolda bara
ket tavsiye edersiniz mister 
«Şanon»? 

- Vallahi bilmiyorum. 
Yapılacak şey randevumuz 

olduğu gün beraber gitmek
liğimizdir, « Odr ~ » in s~rar
dığını hissetti. 

-Korkaeak b · r tey yok. 
O yazdaiın mektupların 'İçin

de Leysi Marşalta hitab n 

1 
- 4(Afrika >lı mtlyoner de- kartı d kl:at!c mu1yenc ettik- - l " ... yır tanımayorum .. Si- fından gönderilmişti. ? H' 

gil mi? t~n sonra: ze bu hususta hizmet hizmet - Sarhoş kadın mı ıç 
-- Nereden bi iyorsunuz? Demek siz bir zabıta cdemiyeceğime cidden mütcs- haberim yok... 

8
. 

Dl·yerek zile basb. ıraz «Üdrey» «l ysi» nin kapı ı memurusunuz?!.... Bir kims~yi sifim. 
önünde cerey.ın eden vakayii te\Ckif için mi {"eldiniz? - Tuhaf şey kendisini ta- sonra Tonger girdi. b" 

d h ld . d - Kpten Dik Şano.o kır a 1 .. ttı. - Bu ı dar vN sek biı nıma ığımz a e s,ze ne en b a 
kaç gün evel sarhoş ır • Him .. Mict( • c l\~alpas»ın tı;-\kif edilecek şahıs buYunur düşman olmuş?. _ ··ıtüler çıkar-

icraatmd n b;r nüm11 ne... mu?.. - Hiç tanımıyorum ..• ismi- dınm kapıda guru N" . bana 
Ruzgar ~ert csm"ye başla- - İçeri buyurunuz. ni bile işitmedim. Oturup bir dığını söylüyor. ıçın 

mıştı. «Şanon» yerinden kalktı. Diyerek ( Şanon ) u bir kahve içmez misiniz? haber vermedin? b' ak'a 
- Filvaki böyle ır v. - Affedersiniz sizi üşüttüm. salona ithal etti, ve çıkı; bir (Şanon) kahveyi reddederek oldu. Fakat size ıöylemeyı lll· 

Geliniz sıcak bir çay içelim kaç dakika sonra avdet ede- sandalyeye oturdu. ö dildi Kadın fena 
ve size [ « Londra » da yalınız rek: - ( Afrika ) daki diifmala- zumsuz g r ' 
kızlara tavsiyeler] ismindeki _ Gelir misiniz? nnızdan birisi olmasın? halde sarhoştu. 
eserimden bazı parçalan oku- Dedei. Merdivenden çaktılar. _ Dedigıw "niz gı"bi olması - E... d" kelimeler kul-
yayım. T ) w d k" k ö - Pek a ı .. 

XV ~e:~~er sag a ı apıyı g • muhtemel... Fakat tanımıyo- landı. Daha fazla ~~~ye 
«Leysi)) nin f anımadı~ı _ Burası efendim.. rum. sebebiyet venneme~L~çdın 

1 
ıç~ 

( Şan on ) bir az dilfündO.. . ld ismi ı er ey"' bir &ftbıı (Şanon) kapıyı vurdu: n a ım. 
'f (Malpas) bu adamı hakikaten Fortin Stimde oturuyormut-

( Şanon ) a kapıyı ( Tonger ) - Giriniz.. rahatsız ediyordiae (Marşalt) ın Tonger konuşurken ŞanoD 
açb. - (Leysi Ma11alt) (Şanon) a ihbar etmesi icap etmez U ak 

- Evet efendim mister doğru yilrüdil, gülerek: kendisine bakıyordu._ f • 
midi?., _._.11. Lb..!1'11'' bitirmez ( Leysi Marşalt ) içeridedir. - Size ne gibi bir ıey ya- --u l1IU 

Rendevunuz olmadan kendi- abilirim? ~tart 
aile görilfemezaiaiz. p -Mnaadeniz.le mi.ster. (Mal-

- Lfttfen karbmı 8'3t8ril- p .. ) ı tanıyıp toDlmadığımzı 
nüz. sorcaktım. 
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6 Sahife San Saat 

Eıııı1i ~' et saııdığı 
Kat 'i karar ilanı 

emlak müzayedesi 

Milzayede ~luhaınm<n 
bedeli Lı . kıymeıı 

1330 4096 9454 

t.505 3693 10463 

160 897 12512 

" os 15490 

75 400 13787 

95 249 14359 

755 1802 16246 

İkraz ~lerhun ll; ~ cıııs ve revı 
No. ıne\·l..1 \C nıüştemı: tı 

Erenköyünde Sahrayıcedit ma
hallesinde Kayışdağı sokağında 
harita 7 mevkiinde eski 65, 65 
ve yeni 125, 125 numaralı iki 
yüz altmış sekiz arşın arsa üze-
rinde ahşap üç katta beş oda, 
bir sofa ve elli altı arşın arsa 
üzerinde ı bir mutfak ve dört 
yüz elli arşın üzerinde diğer bir 
mutfak, hamam, arabalık ve 
çamafırlık ve bin yüz yetmiş 

Bor.;lunun 
umı 

bir artın bahçeyi havi bir köş- . • . 
kün tamamı Bekır Kamı! 8. 

Fatma H. 
Betiktaşta Sinanpaşayıaiik ma-
hallesinde eski köprübaşı ve 
yeni Hayrettin iske' esi sokağın-
da eski 21 ve yeni 11, 23, 25 
numaralı ( mahallen 23, 25 No. 
kapılar mahkeme çıkmazında-
dır ) bodrum kah kagir diğer-
leri ahtap olmak üzere üç bu-
çuk katta ve dört yllz kırk iki 
arşın arsa üzerinde dahilen ha-
rem ve selamlık kısımlanru ha-
vi onardan yirmi oda, bet so-
fa ve seksen dört arşın üzerinde 
hamam ve mutfağı ve yetmiş 
ııekiz arşın arsa üzerinde selam-
lık mutfağı ile kagir bir hama-
mı ve yetmiş arşın arsa üze-
rinde fevki üç oda, bir sofayı 
ve iki katlı ahşap ahın ve üç 
yüz iki artın bahçeyi havi bir 
sahilbanenin tamamı. Ayte Elmas 
ve Fatma Seniye ve Çeşmiela Hanımlarla 

Ahmet Kadri ve Hasan Basri Beyler, 
Mevlevihane kapısında Melek-
batun mahallesinde Birincipa-
şabakkal sokağında eski 27 ve 
yeni 3 No. lı yüz kırk iki 
arşın arsa üzerinde bir katta 
kısmen dıvar taşından inşa e-
dilmiı kargir dört oda, bir so-
fa, bir kuyu ve altı yüz sekiz 
arşın bahçeyi havi bir hane-
nin tamamı Mehmet Sadi B. Haüce 

Mediha H. 
Kumkapıda Çadırcı Ahmet çe
lebi mahallesinde Camii şerif 
sokağında eski ve yeni 3 numa
ralı altmış dokuz Brtın arsa ilze
rindn kargir üç katta dört oda, 
bir sofa, bir mutfak, bir kuyu-
yu havi bir hanenin tamamı. Emine Meh
lika Necmiye Emine Nebahat ve Fahrun-

nisa Hanımlar 
Hasköyde Hacışaban mahalle-
sinde Kalaycıbabçe sokağında 

eski 94 ve 114 numaralı seksen 
arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta dört oda, iki sofa, bir 
mutfak, bir kuyuyu havi bir 
hanenin tamamı. Süleyman Ef 

Aksarayda Muratpafa mahalle
sinde eski ve yeni Sofular cad
desinde eski 65 ve yeni 79 nu
maralı yetmiş arşın arsa üzerin
de ahşah üç katta biri sandık 
odası olmak üzere beş oda, iki 
sofa, bir mutfak bir kuyu ve 
iki yüz on sekiz arşın bahçeyi 

Melek H, 

havi bir hanenin tamamı Fatma BedriyeH. 
Bebekte eski Küçükbebek cad-
desi ve yeni sokakta harita 1 
ınevkiinde eski otuz mükerrer 
ve yeni üç numaralı yüz onbeş 
arşın arsa üzerinde alıfap üç 
katta yedi oda, iki sofa, bir 
mutfağı havi bir hanenin ta-
mamı. Fatma Mllnire H. 
Kasımpatada Tahtakadı mahal-
lesinde Çıkmazyağbane soka-
ğında eski 6 ve yeni 8 numa-
ralı yetmit arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta biri sandık 
odası olmak üzere üç oda. liç 
sofa, bir mutfak, bir kuyu ve 
OD iki arşın aralığı havi bir 
hanenin tamamı. Muharrem Ef. Asiye H. 
Beyazıtta Sekbanbaşı Yakup 
ağa mahallesinde eski Kalaycı 
ve yeni kalaycı ve Fırın sokak-
larında eski 22 ve mükerrer 
22 ve yeni 1-24 numaralı biri 
yüz altmış arşın arsa üzerinde 
kagir üç katta altı oda, iki sofa 
diğeri seksen sekiz arım arsa 
üzerinde kagir iki katta beş oda 
ufak bir sofa bir mutfak bir 
kuyu ve iki yüz altmış iki arşın 
bahçeyi havi iki hanenin tamamı 
Beylerbeyinde eski Orta ve 
Arabacılar sokağında eski 1 ve 
yeni 21 numaralı yüz liç arım ar• 
sa üzerinde ahfap iki katta dört 
oda iki sofa, bir mutfak ve bir 

Ali Ef. 

tulumbayı ve 325 al'fln babceyi 
havi bir hanenin tamamı Behçet B. 

• 
755 2071 16246 Beylerbeyinde eski Orta ve 

yeni Arabacılar sokağında eski 
1 ve yeni 21 No. lı 129 arşın 
arsa llzcriade ahıap iki katta 
5 oda, 1 mutfak, 1 tulumbayı 
ve 52 artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Behçet B. 

3580 16673 17632 Kadıköyünde Göztepede eski 
At;bey ve yeni Rıdvanpa,a so
kağında eski 20, 21, 22 ve yeni 
14 14 No. lı 615 artın arsa 
ilz~nde bir katı ki.gir iki bu-

çuk kah ahpp olmak üzere üç 
buçuk katta, 29 oda. 3 salon, 2 

mutfak ve 260 arşın arsa üze
rine kagir arabalık ve ufak o
daları ve 110 arşın arsa üzerinde 
alıf ap kümesleri ve 985 ar.şın 
bahçeyi havi bir kö,kün tamamı Reşit Paşa 

225 923 17786 Üsküdarda Valdeiatik mahalle
sinde Çavuşderesi sokağınde 
eski 60, 62 ve yeni 74, 76 nu
maralı 63 arşın arsa lizerinda 
ahşap iki katta ilç oda, bir so
fa ve 80 arşın arsa üzerinde 
ahşap bir ahır, 1 oda b?" mut: 
fak v 144 B!llD bahçeyı havı 
bir hanenin tamamı. (Ahır el
yevm odunluk olarak kullanıl-
maktadır.) Naclya H. 

6440 12945 18249 Erenköyünde Sahrayı cedit ma
hallesinde mukaddema Y alıbo
yu elyevm Caddebostanı iske
lesi sokağında eski 44,44 ve 
yeni 27, 29 numaralı bin dok
san sekiz arşın arsa üzerinde 
motör mahalli ve imalathane ve 
yüz elli altı arşın arsa üzerin
de marongozbane ve demirha
ne ve bin yüz elli arşın üzerin
de etrafı kapalı ardiyeler iki 
yüz sekiz arşın arsa üzerinde 
açık salaş ardiye kırk artın 
arsa üzerinde yazıhane otuz 
iki arşın üzerinde halalar, 
altmış beş arşın üzerinde ara
ba imalethanesi ve iki dönüm 
iki yüz elli altı arşın arazinin 
tamamı. Bekir Kimil B. 

2837 12600 18548 Galatada Yenicami mahallesin
sinde Ayazma ve Çeşme soka
ğında eski -S, 10 ve 8 müker
rer ye 13 ve yeni 10, 12, 13 
numaralı yüz altmış arşın r.rsa 
üzerinde kagir üç katta on 
yedi odayı ve altında bir dük
kanı müşteınil bir hanenin dört 
yüz hisse itibarile üç yüz elli 
dokuz tam ve üç sehminin 
yedi hisse itibarile beş hissesi 

Mazalto Y oda ve SimoU Y oda 
1000 2468 18934 Erenköyünde Sabrayıcedit ma

hallesinde Feyziye sokağmda 
21, 21 mükerrer 21 mükerrer 
numaralı yüz on beş arşın arsa 
üzerinde bir katı kagir bir ka
tı ahşap olmak üzere dört oda 
bir sandık odası ve yüz yirmi 
sekiz arşın arsa üzerinde bir 
katta ahır ve arabalık ve oda, 
bir kuyu iki dönüm üç evlek 
yüz alli yedi arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Eyip Sabri 8. 

550 1974 19156 Üsküdarda Hacehasan hatun 
mahallesinde eski Servilik ma
hallesinde ve yeni Yeşilbaş so
kağında eski 52 mükerrer ve 
yeni 2 numaralı yüz ?~ iki ar
şın üzerinde ahşap ıkı buçuk 
katta yedi oda, iki küçük so-
fa ve otuz iki arşın arsa üze
rinde bir mutfak ve iki yüz elli 
altı arşın bahçeyi havi bir ha-
ııenin tamamı. Hadiçe fclil 

Safiye Münir• Hnımlar 
12954 1513 Büyükadada Sıvacı sokağında 

eski ve yeni 4,8 numaralı ahşap 
kısmı yüz seksen arşın arsa ü
zerinde yarım katı kargir iki 
katı ahşap olmak üzere iki bu
çuk katta sekiz oda iki 
sofa bir mutfak, üç kuyu ve 
altmış arşın iizerinde bir sarnıç 
ve otuz dokuz artın arsa üze
rinde dört oda kırk artın arsa 
lizerinde bir oda, üç kulübe ve 
dokuz bin döq yüz doksan bir 
arım bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Ali Rıza B. Fatine H. 

Yukarıla elnı ve nevile mevkii va müştemilatı yazılı emlak hi
zalarında göıterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 teşrinisani 
929 tarihine masadif cumartesi günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak saat onbeıte (muhammen kıy
metlerini geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukar
rer bulunduğundan talip olanların mezkfir günde saat on beşe 
kadar Sandık idaresine mliracaat eylemeleri ve saat on beş
ten ~nra vuku bulacak mliracaatlann kabul adilmiyeceti ve 
mezkOr em!Ake evvelce talip olanlann kat'i karar eanuında ha
zır bulunmadıklan ve bqka talip zuhur eylediği takdirde ev
veJlıi tallplerla mlizayededen çeldbnif addolunacaklan lüzumu 
i!An ohmur. 

Teşrlnievel 27 

İstanbul vilftyeti defterdarlığı ilftnları 

Beyoölumll 
müdürlüöünden: 

Mlizayede müddeti 15 Tetrini evel 929 tarihinde hitam bulan 
Şişhanede emek yemez mahallesinde iskender caddesinde 52 
numaralı hane 20 T etrini eve! 929 tarihinden itibaren yevmll 
ihaleıi bir hafta talik edildiği cihetle bu mü c!det zarfında zu
hur edecek taliplerin Beyoğlu mal mürdürlüğünde müteşekkil 
satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• 

.. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü ketidc: 

11 Teşrinisani 1929 
B .. yiil i raıniye 

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

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

( :ilııı ıı :;- iı nı ul 

(MANDLEBERG) 
Empern1eablize gabardin 

PARDESÜLER 
geln1 iştir. 

Vücudu rüzo<lrııı l<'siriııe 
muhafaza eder. 

karşı 

Hafif ve gıyınn1esi kolay 
Yaln>z C:aJat•da Kar.ıki>yde 
\ ' oyvotla CatlJc~ı k ~lr71~111J:ı 

EKSELSlo·R 
Büyük elbise mağazasında satılır. 

dl;.!,lİl:r hiı;inıı gayl·t miintf"lıap \C:: 

muhtelif \"e~itll'rtlc 

1kostün1ler ve pardesüler 
ve nı~ı~aınh.ı tluircsiıu.ic hu11111ılı.u·J ınah~u 

gayc::ı tnlintcliap ,-e tıoıı ınodu 

ipekli muşomheler 
dalıı \ardır • • 

TEUh" \TT.\ '1'1·:~1111. \'I' 

Halk Şapko Meğazası 
• 

H.ORELLI 
Herkesin tabiatine muvafık fapkalı>r rekabet kabul 

etmez bir surette yalnız mağazamHda bulunur. 

Ş.u-k molt hulisesı 

-- Galata Karaköy No 1 

Doktor Fevzi Ahınet 
Fre~gi, lıcboğııklugı~ cilt, µro• 

•u .... zafı teıın~ül ve L.aJın ha?Sll· 

Iıklanııı en son u~uUerle a1 l ıı 
zaıııanJ ,1 ııııi"';ltt ~ı:raıüu tellu, ı 
1•dcr. 

Adre-= Babıali <;ng:ıloğlu roku,11 

l~ü:;; ... b:ı .. ı lllllllitfl .+:ı 

l'def,,, ·: ),ıaııbul 339q 

22 Gema~iJelewel 1343 
lştiha kuvvet ve sıhhat için 

en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depolan Bomonti fabrikası. 

Telefon : Beyoğlu 583, ve İs
tanbulda Ekrem Necip ecza 

deposu. Telefon İstanbul 78. 

'J'uk1"i11ı 

l.üncş l>,2.J. Akşam 11,ı.ı. 

ugıe 11,58 Yatsı 18,47 

ikındi 1 .J.,.i,l lın<ak 4,..t."I 

Ruzul11Zır 17-+ 

Mes'ul miidiJı Selim Ratj•P 


