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AKŞAMLA~I NEŞ~OLUNUR Nüshası her yerde 5 kurut 

1 (~ene o mesele: Çaınlar .. Biz-Yunan,. ''Son Saat,, 
Nihayet bir 

iki eünc kadar 
yeni şekilde 

intişar ediyor 

n seneki ('iiıııurı)et bayra-
ınının Ankarada tes'idiııdeıı 

kı\ metlı bır intiba .. 

...uırnıhuriyct bayramı 
\'arın, Cümhuriyetin ilan 
· diği güne, yani en büyük 
Ytamımıza tesadüf ediyor. 
sebeple memleketimiz.in her 

inde ve bu meyanda is
hulda da merasim ve büyük 
ahürat icra edilecek, resmi 
· eler ve bütün müessesat 
alı bulunacaktır. 

Son Saat, karilerinin Cüm
'yet bayramım hararetle 
tik eder. 

Cümhuriyet bayramı 
ferejine yarın ga

enıtz intlliJr etmiye-
lı. 6biir gün vazif ei 

esini ifaya devam 
eldir. 

valisi Rifat 
bey 

.\ııkara 28 (Telefon) - Si
•alisi miralay Halil Rifat 

,"I .•skeri vazifeye iade edil-

Fransız sefiri 
p .\ftkara , 28 ( Telefon ) -
~ız sefiri gelmiştir. Diğer

de beklenmektedir. 

Ada çamları evveli bir Yeniden mühim 
mütehassısa gösterilecek ve hususi. talimat 

ve sonra... vermışler 
lstanbul va• 

li vekili Muhit• 
tin beyin tahb 
riyaaetinde 
Mardin meb'u· 
IU . Ali Rıza 

1 
ve Hamdi bey
lerle viliyet 

orman ve E
manet bahçe
ler müdUriln-

den mürekkep 
bir komisyon 
toplanarak 

Ada çamları

nın vaziyetini 
görüşmüştür. Aaa çamlarwa bir na:ar ... 

Emanet tarafından idaresi 
tekarrür etmiş olan Ada çam
larının ıslahı ve hüsnü muha-
fazası neye mütevakkıf olduğu 
tetkik edilmiı ve evvelemirde 
bunların bir mütehassısa gös· 
terilmesine karar verilmiştir. 

istibbaratamıza nazaran, 
Ada çamlarmm, elyevm 
şehrimizde rahatsız olarak bu-

Tütün inhisannın 
yeni markası 

Aak.a. "'28 ~Oll ) -
Tlttln jPN..,. i ,arWr-
marka tesbit etmiftir. Bu 
marka ttıtün ve sigara paket
lerine kooacakbr. 

İstanbul izcileri 
Ankara da 

Ankara, 28 (Telefon) - İs
tanbul izcileri öğleden sonra 
beklenmektedir. Kendilerini 
bir bando ile beraber Ankara 
izcileri istikbal edecek şehirde 
tezahiirat yapılacaktır. 

lunan İktısat vekalet, müte· 

bassısı profesör Bernharda 
muayene ettirilmesi ve mu-

maileyh tarafından verilecek 
rapora gör.e lazım gelen şey-

lerin yapılması ve yahut tav
siyeai halinde çamların baı
ka bir mütehassısa gösteril
mesi kararlaşhnlmıştır. 

1e şeni! 
Bir Çekoslovak
yalının işledi-

., . . 
gı cınayet 

Atiaa, 27 (Hususi) - Yu
IWl hükümetiDİll Ankara mas
Wıatgüzarma bua meuil 
hakkında ~ huuai talimat 
•erdiği bal.er al~~. fakat 
ba talimatla mahiyeti anlqı
lam&mlfbr. 

Siyui mehafil bu talimabD 
ebemmiyetiaden bahsetmek
tedir. 

12 yaşında .. 
Fakat şimdiye 
kadar 28 defa 

evinden kaçmış 
Bilmeyiz ka- - - '[w~Fra=="i 

riler dikkat 
• "d' ? etmış mı ır ... 

Gazete sütun· 
larmın vukuat 
ve ilan kısım" 
lannda ismine 
sık sık tesa .. 
düf edilen biıt 
çocuk vardır. 
Alelekser za
bı~ raporla-
~~ 
b~~r 
nin verdiği İ• • 
linlarda <la /(ıiçıil\ Farm 
kaybolduğu bildirilen bu ço
cuğun ismi Faruktur . 

Faruk henin on iki yaım
dadır ve daha üç yaşında iken 
lstanbul zabıtasını bir hayli 
ifgal etmiştir. 

Cünkü kaçmak illeti onda 
üç yaşında iken baş göster
miştir. 

Cehalete il3ııı hcırp! 
~erşeınbeye M. mektep
leri merasimle açdıyor 

Dünya kuruldu, kurulalı, 

hazreti Nuha isyan eden Sed
dum ve Gamure balkının yap
tıklarından sonra en ıeni ve 
kötü iti galiba geçende Paria
te tutulup ta hapse mahkUm 
olan Çekoalovakyah Çevemy 
işlemiş olmalıdır. Memleketini 
bırakarak Fransaya çalışmaya 
giden 44Çeverny" orada bir 
kadınla evlenmiı, sonra bu 
kadının ilk kocasandan olan 
on dört yaşandaki kızı Marya
ya tutulmuş, gizli tehditlerle 
kızı berbat etmiş, sonra ana
sını korkutarak her iki kadın
dan ayni zamanda ve ayni ya
takta istifade etmiştir. 

Faruk şirtldiye kadar evin
den bımam yirmi sekiz defa 
kaçmış, f ~kat hepsinde de 
bulunarak ailesine teslim edil
miş, bir kaç hafta evel son 
macerasından evine dön
müştür. 

Dün bir ınubarririmiz tesa
düfen bu çocuğun babası ile 
konuşmuştur. Farukun elinden 
elaman çeken biçare baba: -----' 

'- ' ... 'ki b . .. t •• t ~ ~~ne ı ayram us us -
~eldi. Yann büyük Cüm· 
~et bayramı, Perşembe 'de Millet mektepleri 

\" bayramıdır. 
'•rnıki mes'ut tezahü
~ bir kısmı Perşembe 
)"'4e tekrarlanacak, gene her 
~ayraklar asılacak, 
~ , davullar çalmacak, 

plerde m&llamereler ve-

« Çeverny » 

DID mahkü
miyetini mu-
cip olan hadi
se, ana ile 

kızı ayni ya
tağı paylaşmı-

ya icbar et
mesi değildir. 

Belki bu baıdcn iğrenerek 
kaçan genç kızı yakalayıp 
ölümle tehdit etmesidir. On 
sene hapis cezası giyen bu 
adama bu ceza bizce azdır. 
İnsan, bazı zaman, eski tertip 
kazığa vurulma usulünün ter
kedilıniş olmasına cidden mü-

- Artık kaçmayacağına söz 

verdi, diye başlayarak tunları 
söylemiştir. 

- «F al)Jk şimdiye kadar 
yirm~ sekiz defa evden kaçtı, 
aramaktan biz usandık, fakat 
kaçmaktan o bıkmadı. 

Faruk bir gece yattığı oda
da ertesi gece yatmamakta ve 
sık sık od&\ değiıtirmektedir. 
Kaçtığı yerlerde (anam, ba
bam öldü) dıye her kesi ken
dine acındırmakta ve bu su
retle harınmaktadır. 

ı teessir oluyor. 

F aruku kaçtığı zamanlar ya 
bir aılenin himayesi altında 
ve yahut ta her hangi bir işte 
çalış.arken buluyoruz. 

rilecek ve o akşam vatanın her 
ki>fesinde parlak merasimle 
bu seneye mahsus irfan ocak
ları açılacak. 

Memleketteki okuma yazına 
bilylerin yekünu bu sene 
tam 1,000,000 insan daha 

ilive edecek olan bu irfan l 
ocaklanmula batGa dünyaya 
kup - kaaar iftiMı- et.ek 
udar. 

Fevzi paşa Hz. 
Ankarada 

Kaçmak bu çocukta marazi 
bir hal almıştır. Şimdi biz 
kendisini tedavi ettiriyoruz· 
Bundan aonra kaçmıyacakmış. 
Fakat söıünc inanılmaz ki .. » Ankara, 28 (Telefon)- Er~ 

kim harbiye reisi Fevzi paşa 
Hz. leri gelmiş, hariciye ve Ne iyi arkadAf 
milli müdafaa vekilleri ile u- Sirkecide İskenderiye ote-
keri erkin, bir bando, poJi. linde otunm Eakitelürli Ahme-
ve iaker kat'aı-., •kim u· din oda arbdafl O. •n, Ala
keriye t.wh"'e ....._. ..._ ~ ev..-ı ............. ~--~Dilli~ 

SeWıah1a }' n1s Bey 

«YATAK» 
Muharriri: Selahaffin Enil 

( Zaniyeler) , (Orta malı), 

(Endam Aynası) müellifi 

« Son r aa . >• nihayet bir iki gün 
kadar memleketimizde şimdiye kadar 
görülmemiş bir şekilde yeni yazılar, 

yeni tefrikalar ve baştan bap renkli 
resimlerle (12) , (16) , (24), (32) sahife 
olarak çıkacaktır. « Son Saat » yeni 
şekildeki ilk nüshasından itibaren ka· 
rilerini memnun edecek yenilikler yapa· 
caktır. Bu yeniliklerden bir tanesi hiç 
bir gazetenin yapmamış ole ugu bir 
teşebbüstür. 

Bunu timdiden haber vermemekle be
raber karilerimize yeni tefrikalanmız· 
dan bazılannın isimlerini söyleyebiliriz. 
Selihattin Eniain «Yatak» isimli eseri, 
Moria Dekol>ranın «Niçin Ölmeli• aclum 
tqıyan en son romanı, Cek Loadoııun 
«Kutup kızı•, M. Turban Beyin ve da
.. 'Wifok laymetll malulrrirlerin eHI"" 
)eri yeni « Son Saat ,. 1 tezyin edecek· 
lerdir. 

Nihayet bir iki ~ün sahre• 
diniz, Qazetemizi çok de· 
litmit ve çok Qüzellqınif 

bulacalaınız. 

Mektepler cu-
1
Bir genç meme-. 

marfesiye kadar sine taban- / 
kapalı ca sıktı 

CO.mhuriyet bayramı dolayı
sile mektepler cumartesiye ka
dar üç gün müddetle tatil e
dileceklerdir. Keyfiyet mektep 
idarelerine tebliğ edilmiştir. 

* Cümhuriyet bayramı dola-
yısile muallimler bugün mek
teplerde cümhuriyetin fezailine 
dair talebeye izahatta bulu
nRcakJardır. 

Kurtuluşta Eşref efendi so
kağında 94 numarab evde 
oturan Kurtuluş muhtan ibra· 
bim efendinin 20 yaşındaki 
oğlu Enver efendi dün taban
casanı sol memesinin nzeriae 
sıkmıf, ağır :surette yaralana· 
rak hastaneye kaldınlmifbr· 
İntihara teşebbüsünün sebebi.aİ 
sövlememiştir. 
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Vergiler 
TodHAt hokkındoki 

l&yiholor mccliıc 
verildi 

lf.tf:aliye vekaleti vergilerin 
~ tadili hakkındaki layiha
ları hazırlamıt ve mecliıe 
sedcedilmiştir. 

IM\00 İzci Cumhuriyet bay
~ramına iştirak etmek üze
re dün Ankaraya gitmişlerdir. 
marşovada toplanan yataklı 
l!;ı~vagonlar kongresi Avrupa 
El ~ı>resinin haftada 4 gün 
f st. ıbul için vagon ilavesine 
.ke lik Pırag - İstanbul eks
F r ,ine de 4 gün istanhul 
i ;ıı vagon ilavesine karar ver
mıstir. 

ı: ynca Bagdada kadar git
me1c üzere Toros ekspresi na
m ·re bir hat t is edilmiştir. ı 
lf .-tltomohilciler kooeprPtif be
l' ;l]yeti umuıriyesi dün içtima 
ulerek t sfiyc karan vermıştir. 
f f~luma günü küsüf fshnb.ıl
~ da saat 13,44 den 14,23e 
~adar devam edecektir. 
r , alıa Sakinin esareti res
t ~ men şehrimizdeki Afgan 
~efaretine bildirilmiştir. 

frairikotajcılar dün içtima 
~ederek Okturovanın ağır· 

lığından şikayet etmişlerdir. 

mrduda Askerlere fenni zı
raat usulleriniO: tedrisine 

hükümet karar vermiştir. 
rraıdliye vekili otomobil ile 
U Konyadan Ankaraya dön 
ınüştü. 

fr.~ütün inhisar müdürü Beh
~ çet bey Balikesire git
miştir. 

r;~ukuk talebesi cuma günü 
W aenelik kongrt>sini akt
edcecektir. 

mayvan sergisi dün ka
panmış ve ikramiyeler 

tevzi edilmiştir. 

lffi1ilayet memurlarının zam 
ıg talebi esas· itibarile ka-
bul . edilmiş müsade istihsali 
için Dahiliye Vekaletine yazıl

mıştır. 

Hütün inbiıar müdüriyeti 
l.ı1.1Ankara sigarası namile 
yeni bir sigara imaline karar 
vermiştir. Bu sigara 28 kuru
şa ııatılacal~ır. 

ırnluhtelit Hakem mahkemeleri 
~yeni bitaraf Reisliğine tayin 
edilen Müsyü Buik Hariciye 
vekili tarafından kabul edil
cıikten ıonra dün şehrimize 

gelmiştir. 

[9'i1]ahiliye vekili Artvin, Kay
~seri, Trabzon, Çorum 
valilerinin tebdiline karar ve
rmiştir, 

~arih ve coğrafya dersleri
g)nin Fıransızca okutulması 
hakkında ecnbi mekteplerinin 
mliracaatları ~ahul edılmemi.ş
tır. 

lffi]erşe:nbe gfnli şehrimiz e 
~700 millet mektebi açıla
caktır. Halk fırkası teşkilatına, 
bu mekteplere müzaheretlcri 
bildirılmiştir. 

Ankorodo yeni 
istosyon 

Ankarada yenlden in~a e
dilecek istasyon binası için 
bir proje yapmak üzere . Na
fıa •ekili ile temasa giren 
profesör M. Blum şehrimize 
dönmüştür. 

Profesörle vekil b~y arasın
da itilaf basıl olmuştur. Rro- ' 
jenin yakında yapılmasına 

başlanacaktır. 

/3ugfinkfi hava 
J(andillı rasalanesindeıı 

almmışlır : 
lJıirı azamı hararet «1911 

derece, bu sabalı « 10» dere

cedir. Bıı gece rüzgar lodos 

Jıava bıılııtlu ve hafif ya!J
ııwrlııdur. 

f 

Efgan da 
Tacirler huku
mef için idne 

f oplıyorlar 
Peıaver, 27 (Hususi)- Beçe 

Saki ile Mezarı Şerif valiıi 
Saip Hüseyin, Nadir han kıta
atının muhafazası altında 

hapisaneye sevkedilmişlerdir. 
Bunlar, bir ariza ile Nadir 

hana mutavaat ettiklerini bil
dirmişlerd_ir. Nadir han, Ama
nullah hanın tebrik telgrafına 
gönd diği cevapta, Efganis
tanda tesis ettiği idarenin ta
rihe altın harflerle geç cejpni 
k nd· i d o yolu takip edece
gini bil rmişt:r. 

.:son aat 

Rus - Çin harbi 
Hudut boyunda muha
rebeler devam ediyor. 
"MoskoYa, 27 ( A. A.') - Tas ajansı bildiriyor: Karbrovsktan 

alınan bir habere nazffran Çinliler ile beyaz Ruslar Cbicuez 
Siang ile Poloçideki Sovyet me!Zilerini bombardıman etmişler
dir. Triroçi mıntakasında hududu geçen üç beyaz Rus müfre
zeai Sovyet kıtaatı tarafından imha edilmiştir. 

I lırsızlaı· (~i·ır' e lerini 
aı·t' ı rı yT ( > ı'lttı·! 

Gec.e kontrollarının sıkl ştırı'masına v bu suretle hırsızlık 
olrr l}'<'C ğu a dair söyluıen sö:ı:lcre rağm1en hırsızlar gece faa-

Kabil t cirleri yeı:i hi.:'m 
metin te r fn yardım et 
mek içi'l aral,rınc iane top
lamıya başhnışlardır. ' liyrtlcrine devam etmektedirler. Ezcümle evvelki 

Cünıhuriye bay
ramı hazırlıkları 

Uşak, 27 (A.A.) - Cümhu
riyet bayramının tes'idı için 
yapılan hazırlıklar bitmiştir. 
şehir, taklarla donadılmıştır. 
Köylüler davullarla şehre akın 
etmektedir. Halk sevinç içer
sindedir. 

Edirnede c-/lmhuı-iyet 
bayramı 

Edirne: 27 (A. A.) - Cüm
huriyet bayramı için bütün 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Ahali büyük bir sevinç içinde
dir. Bu büyük gün için yalnız 
şehirde on yedi tak kurulmuş
tur. 

Polis sandığı 
nümune oluyor 

Polis teavun sandığının ser
mayesi dlO»bin liraya baliğ 
olmuştur. Her polis efendiye 
yüzde iki faizle ve altı ayda 
ödemek üzere ikrazat yapıl
maktadır. 

Sandığın semıayeı.<i "200" 
bin lira olunca polisler için 
bir kooperatif tesis edilecek
tir. polis sandığı her tarafta 
büyük takdirler uyandırreak
tadır. 

Müskirat inhisar idaresinde 
de böyle bil' sandık yapılacak 
ve polis sandığı nizamnamesi 
aynen tatbik edilecektir. 

Bir çok vilayetler polis 
sandığı nizamnamesinden bi
rer nüsha i tedıkleri için ni
zamname tek• r edilmekteddir., 

Yarın ıstiAltıl 
n2l1da/yası tevzi 

edilecek 
Yarın Ct mhLriyet bayramı 

münasebetile öğleden sonra 
İstanbul vilay fnde istıldal 
madalyası tevzii merasimi de 
yapılacaktır. Yarın istiklal 
madalyası alacak zevat şun
lardır. 

Ali Sadettin ( Mütekait pi·. 
yade miralayı ), Esat Nedim 
( maarif müdiriyeti levazım 

memuru), Mehmet Arif ( Emni
yet .andığı muhabere memuru) 
Ömer Lütfi, Mustafa kamil, 
lbrabim Ethem ( mütekaidin 
askeriyeden kaymakam.) Hacı 
Mehmet (ikinci sınıf muamelat 
memuru,) Vehbi, (esbabı em
lakten.) Kadri, (kum kapı po
lis memurlarından.) 

Bir dövüf 
Şişlide kır sokağında otu

ran Zekeriya her.in ahçısı 
Hakkı ile ekmekçi fspiro eski 
bir münaferet yüzünden kavga 
etmişler, Hakkı, İspiroyu başın
dan ve elinden yaralamıştır. 

gece Göztepede Kayış dagı c~dde :nde oturan İstanbul 
gümr..ikleri baş müdürü Seyfi beyin evine balkona ip atarak 
hırsızlar girmiş, be, ba'ı, iki kilim ile bakır kaplan tamamen, 
ayal.kahı, elbise hntta. daha boş şişe bile çalmışlardır. Hırsızlar 
mutbağa inmişler, yemek dolu sahan ve tencerelari odunluğa 
götürmüşler, yemekleri tamamen yerrişler, birer de sıgara iç
tikten sonra savuşup gitmişlerdir. İçilen cigaralar ayrı ayrı 
neviden üç cigara olduğundan hırsızların üç kişi olduğu anla
şılmaktadır. 

Ayni gece Göztepede diğer üç evin kapısı da hırsızlar 
tarafından yoklanmıştır. , 

Bir iki gece eve!si de gene göztepede doktor Saliıhattin 
beyin evine demir 'pencere parmaklıklarını kesmek suretile 
hırsız girmiş eşya çalıpıştır. 

Bundan mada Pangaltıda oturan göz tabibi Salih S ait beyin 
evine hırsız ginııiş 100 lira kiymetinde gümüş takım ve eşya 
çalmıştır. .., 

Dün saat altıda oo Langada şimendifer köpriisü yanında 
tütüncü Ali efendin.in d5kkanının üstünde bulunan odasının 
arka duvarını iki kişi -delerken görülmüş, tertibat alınmış fakat 
yakalanamamışlardıı:. 

. Havadan para kazanmak: hav-
' yar yerine ktıgıf ve saire! .• 

Polis ikirci şube mİidürlü
ğü, limanda yapı!~, ve mü
kerrer sigorta şirketıni ehem
miydli surette ızrar, edecek 
olan şayanı dikkat bir sahte
karlık keşfetmiş vıı faillerini 
meydana çıkarmıştır. Bu s:ıh

tekarlığın külas:ısı şudur: 

Birkaç zamandan beri Li
manda buiunan Yunan ·bandı
ralı Aibana vapuru çürük bir 
teknedir. 40 bin liradan faz
lasına satılmasına imkan yok
tur. Bu vapuru 'batırmak 
fakat neticede de 2-3 yüz bin 
lira kazanmak imkanını bul
mak lazımdır. 

Alakadarlar bu ;ml<Anı bul
muş ar ve piyasadan ,iiç taı;ir
le uyıı•:ırnk vapura, c~m'an 
200 bin liraya ·~or .a 
ettiriln · ş o1 n , hilvy r, 
h 'ı, y:ık kt>ç si gıbi, e;;va 
yük! 11işLrdir. 

Bit· otomobi~ kt.ırba ı 
daha ... 

F at.hte Beğceğiz Jll hal e

sin<le Babriye Eok'"ağ:ı:;da 20 
numaralı evde oturan ·bakkal . ... 
Etem e <e:ıdinin zevccl;i Şemsi 

Hakikatte ise vapura halı 
yerine kağıt, havyar yerine 
kömür tozu ve çürük bağırsak 
tahmil etmişlerdir. Uzun zaman
dan beri maaş almadıkları için 
aç olan vapur tayfası hu sah

tekarlığı bilmedikleri cihetle, 
havyar ve saire zannettikleri 
hamuleden küçük bir kısmını 
çalmıya teşebbüs etmişler 
bu teşebbüsleri esnasında 
havyar fıçılarında kömür 
tozu, halı denklerinde de 
kağıt yığını :bulunca şaşırmış
lar ve vak'ayı ihbar etmiş
lerdir. 

Zabıta vapurun acente i 
ile kam ilen Rum ve 
Y, 'ıudi olan hamule sahipleri 
l b.kmda tahkkıt !'apmakta 

<! tah ikı:tı tanik e r kt ·clir. 
V. pq,run M?rm rada b"t.nlıı.- 1 

de • ı an aşılmıştır. 

Birbirlerini 
t şlamışlor 

KnragÜmrükte H.:;sırcı so
kağında oturan dülger A \i 
ağa ile nakkaş Derv~ kavga 
etmiş!er, taşla birbirlerinin 
başlannı yarmışkırdır. hanımın üç gün evei Macar ı 

kardeşler caddesinde·~ şofö"r 

F aikin idaresindeki 16İ'4 nu- 1 F ort fabrikasın
da bir kaza. 

- • cı 
maralı otomobilin altında kal-

mış, yaralanmıştı· Şemsi ha

nımın aldığı yaralardan müte
essir'!n dün hastanede ölmüştür. 

İzmirde zirl1af 
kooperl1fif leri 
İzmir, 27 (A.A.) - Sarfedi

len devamlı faaliyet sayesinde 
bir ay zarfında İzmir viiaye
tinin 14 kazasında açılan zirai 

kredi kooperatiflerinin. adedi 
kırk beşe baliğ olmuştur.' 

Topanede Fort fabrikasın
da amele ismailin başına dün 
büyük bir kalas düşmüş, is-, 
mail ehemmiyetli surette ya-
ralanmış, hastaneye kaldırıl
mıştır. 

F Vatandaş , 

1 
29 1eşrlnievel Cilmhu~ 
riyei yıl dönümüdür 
O gün Himayeietfal roze-
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ti alarak aziz. Cümburiyetin 
l lG'Tle'ini kuvvetle:ıdir. 
• I~;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;~;;;;:::;;;;;;;~~ 

Henderson 
Efgan hariciye-

. 
sıne ne cevap 

verdi? 
Londra, 26 (Hususi) - İn

giliz hariciye nazırı M. Hen
derson, Efgan hariciye neza
retinin telgrafına şu cevabı 
Yermiştir: 

14 ve 16 teşrinievel tarihli 
telgrnfnamelerinizi aldığımı be
yan etmekle kesbi şeref 

ederim. 
Vaiiyetln müşkülatla dolu 

olduğu ve gergin bulunduğu 
bir dakikada bu telgraflann 
gönderilmesine hais olan dos
tane hissiyatı takdir ettiğimi 
beyana müsaadenizi rica ede
rim. Son günlerin badisabnı 
büyük bir alaka ile takip et
tim ve Efganistanda müttehit, 
dost, kuvvetli ve müstakil bir 
hükümet tesisile sulhun temini 
için serdolunan ümit ve arzu
lara tamamen iıtirak eder ve 
memleketlerimiz arasında es
kiden mevcut dostane müna
sebatın tekrar hayat bulmasını 
temenni ederim. " 

Bulgarisf anda 
kanlı bir cindyef 

Sofya, 26 (A.A.) - Sovli
yevo cinayeti hakkında gaze
teler tüyleri ürpertici tafsilat 
vermektedirler. Maktullerin 
cenaze merasiminde Adliye 
nazırı hükümeti temsilen hazır 
bulunmuştur. 

Bütün gazeteler bu ci
nayet münasebtile nefretle
rini izhar etmekte ve bir 

, kaç zamandanberi hudut 

yakininde kendini gösteren 
bu siyasi haydutlara karşı 
hükümetin merhametsizces:ne 

hareket etmesini istemekte
dirler. islovo gazetesi, Bulgar 
milletinin hissiyatı milliyesine 
hitap ederek Bulgarları hay

dut ( Üzunof) u yakalamıya 
davet etmektedir. 

Sırbistanda mali 
bir rezalet 

Belgrad, 26 (A. A.) - Zag
rep Hırvat kooperatif banka
sının tetkik edilen hesabatı 
üç milyon yedi yüz küsur hin 
dinarlık bir açık göstermek
tedir. Bu ihtilasattan, Hırvat 

çiftçi fırkasın.ı mensup dir k
törlerle fırkantn rüesası m s'ul 

tutulmak '!dır. Bunlardan Ko
kuçiç ve Kinçe.viç takibattan 

kurt.ılmak için b:r müdd t 
eve! haricn kaçmışlardır. 

Maarif vekili 
Ankara.da 

Ankara, 27 (A. A,}- Maa
rif vekili Cemal Hüsnü bey 
bugün şehrimize avdet et -
miştir. • 

Çekoslovakyftdo 
intihabot 

frağ, 27 (A.A.) - Meb'u
san meclisi için umumi inti
habat bugün yapılacaktır. 

Yeni koopcrotiflcr 
Adanada çıkan Türk sözü 

gazetesinin yazdığı bir habere 
göre, Ko:ı.anda 15000 lira ser-
mayeli bir kooperatif teşkil 

edilmiştir. 

Bundan mada Kadirlide de 

6000 lira sermayeli bir koope
ratif teşkil edilmiştir . 

• 
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Korsanlık .. 
Yunanlı /ar, bu 

işlerini nl1sı/ te
vil ediyorldr? 
Birkaç gftn eYel Foça açık•· 

lannda bir Yunan motörünüD 
bir Türk yelkenlisine Yuku 
bulan taarı:w:undan babsetmiı• 
tik. Son gelen atina gazeteleri 
hadiseyi bakınız nasıl tağyir 
ediyorlar: Güya Türk motöril 
r S. S. - Motör değil yel· 
fcenli J Midilli adasına kaçak 
eşya çıkaracakmış. iki motör(l) 
arasındaki mftsademe de tam ' 
dört saat devam etmişmiş ve 
nihayet Türk motörü(!) arı fi· 
rarı(I) irtikap etmiı imiş. 

Yunan öazeteleri bu deniz 
muharebesinde teati edilen 
kurşunların adedini de bildi· 
riyorlar. Şöyle ki Yunan mo• 
törü 900 manliher kurşunu İle 
300 makineli ttifek lrurıunu 
atınış, Türk motörü (!) ise 
binlerce lrurıun sarfetmiı 
imişi. .. 

ç:(>k }'"azık., 
Anadolu demir 
yollarında in- · 
fizamsızlık.u 

Dün akşam izcilerin An': 
karaya hareket etmit olması 
Haydarpaşa istasyonunda iş 
bilmemenin bariz delili olan bir 
intizamsızlık tevlit etmiı, 8,15 
te hareket etmesi icap eden 
banliyö treni 8,40 a kalmış 
8 de hareket edecek olan 
Adapazarı treni de Ankaraya 
kadar temdit edilerek ancak 
8,30 da tahrik edilehilmittir. 

İdare her ııene olduğu gibi 
bu sene de izciler için ayn 
bir katar tertip etmemiş, 
Adapazan trenine bir çok va• 
gon ilave ettirerek ve çift 
lokomotif koyarak izcileri hu 
katara bindirmiştir. Fakat ayni 
zamanda · bir yolcu treni 

olan hu katar izciler! 
istiap etmemiş, vagonlar üst 
üste, hınca hınç dolmuştr. 

İzcileri,n bu halde bir kaza· 
ya maruz kalmadan Ankaraya 
varabilmiş olmaları sadece bir 
hüsnü tesadüf eseridir. 

Haydarpaşa istuyoaundaki 
imtizamsı.zlığa gelince, bu peif 
calibi dikkat olmuştur. 

(8,15) te hareket edecek 
olan banliyö treni her zaman• 
ki yeri değiştirilerek başka 
bir hatta alınmış, vagonlan 
zifiri karanlıkta birakılmış, 
yolcular hangi trene hine• 
ceklerini taşırmışlar v« 
nihayet boı olan karanlık 
trene kendiliklerinden binmiş· 
!erdir. 

Bundan başka her iki trenin 
yarım saatten fazla geciktiril· 
miş olması, her halde hüsnü 
idareye ve intizama ddalet 
etme?. 

Bizde şimcndifercilik yeni· 
dir. Fakat bir aralık hakika• 
ten d ha müterakki memle· 
ketlerdeki emsaline faik bir 
intizam ve mükemmeliyet dev· 
fesi k:ızımmıştır. 

Halbuki son zamanlarda 
Anadolu demir yollarında bıı 
intizam maalesef kaybolmuŞ 
bulunuyor . 

Tren seyrüsefer saatleri ve 
yolcular oyuncak değildir. 

Anadolu demir yolları ida· 
resinin bunu unutmaması, esk! 
intizam ve mükertımeliyetiııı 
tekrar kazanmak için hare
kete gelmesi lazımdır . 

Bugfinkfi borsa 
İş lıa11/wswcla11 alınnıl§lır: 

!ngiliz 1036,00, Frank 
1 U6.00, 1.irel 8.!18.5, İsviı~ 
re 2.4'2.75, Dolar 47,tO. 

Dalıili 100.50, Altınıı 90.i.ıJ'. 
Aıwılolıı 2.1.80.00, Rıııııe/ı 
li.10, Tramvay 7.1.50, Dil' 
yıııı 214.0.'i. 
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Hem kel, hem 
· odul 

Geçen gün bir Fransız ga• 
ıetcslnde okudum. Yunan:s
tanda Kiparisyada Fransızca 
ınualliıni Valanris namında 
bir Yunanlı bu gazeteye bir 
ınektup yazmış. Aynen şöyle 
6Öylüyor: 

«Harp esirlerinin esarette 
t;ok büyük ıiıeıelc kat çektik
leri malümdur. 

Fakat Anadolu hezimetinde ı 
•onra Yunan esirlerinin Türk
lerden çektikleri eza hiç bir 
teyle kıyas kabul etmez. 

Bunların uğradıkları mah
rumiyetler dünyada daha hiç 
bir milletin başından geçme
llıİştir. Fakat buna rağmen 

biz Yunanlılar, Yunan hezi
ıııctinin fuursuz feriki olan 
Avrupa milletleri ile beraber 
Tllrlderi de affettik. Fakat 
bazen öyle yaralar oluyor ki 
bunların iyiletmeıl mümkün 
değildir. Türkiye ve Avrupa 
bize yaptıklan fenalığı acaba 
ne zaman ödiye~ekler? » 

Bu Yunanlının fikirleri baş
tan başa hezeyan olduğu şüp
he götlirmez bir hakikattir. 

Kim onlara Anadoluya sal
dırmalarını tavsiye etmişse 
dertlerini onlara dökmeleri 
daha iyi olmaz mı? Ortada af
eilenmek mevkünde bulunan 
bir kimse varsa o da Yunanis
tandır. Kendi kendine fenalık 
yapıp ta sonra batkasını mes
ut görmek istiyen mugalita
cılığın bundan daha parlak 
bir misali bulunabilir mi? 

Ahmet Ferit 

• 
Kadıköyün sekiz on postası 
Sabahları Kadıköyden 8,10 

postasını yapan Seyriaefain 
vapuru, her nedenee ekseriya 
dakikası dakikasına ııeferine 
yetitebiliyor. Bazen, birkaç 
dakika geç kaldığı da olmuyor 
değil. Ekseri yolcusu it, güç 
aahiplerinden mürekkep olan 
bu vapurun zamanında i.skele
Je gelmesi ve bilet alma yii%ün
den kargaşalık husulüne mani 
olunması çok zor bir mesele ı 
ınidir? 

• 
Mühürdar 

Faik 

Bunlar nasıl tiyatro 
Şehirde bazı tiyatrolar var 

lı.i bir ·çok kimseler, ezkaza 
buralara gittikleri zaman eğ
lenmek ve fÖyle hoşça bir 
vakit geçirmek bertaraf, ade
ta muazzep olup döni.iyorlar. 
Densiz sözler mi, müstehçen 
lakırdılar mı, sarhoş kavgası 
1111? Ne isterseniz hepsi mev
cut. Ne aile nezaketine, ne biç 
bir teye hürmet edilmiyor. 

Bu gibi yerler, gfiya halkın 
ahlAkını tehzip edecekleri 

Halbuki ve uzak, ne mak. 
Fikret Naci 

Teşekkür ederim 
Her türlü himayeden mıh· 

rum benim gibi bir ıehit yav
ruaunun ilk müracaatimde ri· 
c:alanmı kabul ve bütün tahsil 
licretlerimi deruhte etmek ıu
retile arzu ettiğim müesseseye 
kayıt ve kabul ettirdikler1nden 

" dolayı Türk Hanımlar BirliiiDe 
ıııedyun olduğum tf:4ekküratı 
llleneD ibliğa tavassut buyur
'-•mzı rica eylerim efendim. 

Biçki yurdu talebesinden 
Remziye 

• 
Aykırı bir fikir 

Ara ıra gıtt.elcltrde vkıı)Orunı kı 

8•yoglıııul;ı 'e İ•taııLul<lu ran<lcvıı 
t\ leri \Hrıııış ta ı:3Lıto nıt:ıuurları 
•~·•fındac oı;reııildıkçe curınü mtş
lıuı yapıluak kapatı!ıyornııış. 

iti~,. cdrrım~ mt:ıtkii ıçıjmai tahilıı 
hn· 11<lnın unnunhanelere gıdcbilir nıi? 
lliltıderu cd•rıni hpatıuak dc.ğil. 

Serseriler gece
leri sokakta ya
tırılmıyocak .. 
Köprü başından Topaneye 

ve Karaköyden Tünel başına 
kadar uzanan sahada ne ka
dar dar sokak, karanlık ve 
kuytu köşe varsa hepıi gece
leyin serserilerle dolu bir ya
takane manzarası arzeloıek· 
tedir. 

Gecenin tam yarısında Çi
nili rıhtım hanı istikametinden 
geçilirse görmek kabildir ki 
buralarda başını bir, ayağınıda 
diğer bir küfeye sokarak uyu
makta olan yersizler, büyük 
maden kömürü kovalarını yan 
devirip ortasına mum dikerek 
içinde renkli ispirto içen ay
yaşlar, içerle~ kapıların mer
divenlerine büzülerek titriye 
titriye sabaha kad .. r çubuk tüt
türen esi'arkeşler vardır, 

Bunlar o kadar çoktur ki 
evelki gece zabıta tarafından 
toplanarak sabaha kadar bir 
arada yatmak üzere rıhtım cad
desine sevkedildikleri zaman, 
rıhtımın kaldırımlarına sığma
mışlardır. 

Z-abıta bunların oralarda 
ikametlerini mahzurlu görmek
te, fakat bunları, paraları ol
madığı için sab11hçı kahvele
rine de sevkedememektedir. 

Bunun için Emanete müra
caat edilerek bu serserilere 
sabahlıyacak bir yer göıteril
mesi istenilecektir. Bu takdir
de zabıta memurları, sokak 
aralarında bulduklan serseri
leri aabahlatmak üzere Ema· 
netin gösterdiği yere sevk 
edecekler ve serserileri gece
leyin göz önünde bulundur• 
mak kabil olacaktır. 

Firara sebebiyet 
davası bitti 

İstanbul üçüncü ceza mah
kemesinde bir firara sebep 
olmak davası rü'yet edilmiştir. 

Kağıthane karakolunda , 
Mümin isminde bir maznunu 
muhafazada ihmal göstererek 
kaçmasına aebep olduğu iddia 
olunan Mehmet Ali çavutun 
muhakemesi, kendiıi mahke
meye gelmediğinden, gıyabın
da görüldü. Neticede otuz 
lira para cezası alınmaaına 
karar verildi. 

Lilıiki> >erlı<'>Iİ vcrı-rek lontrol tt

mek larnndır. Şimdi randevu t\-leri, 

inanınız, bir batakhaneden farbııdır. 

Lira gizli çalı~makta ve bu gizlilik 

sayesinde IJJÜfterileri aoyup, sovana 

çe\'ırmelo.ıedirler 

Senelerce e>el vücuda getirilmiş, 
olun zabııai ahldkiye ııiıamnanıcsinin 

hala dtğiştırilmemi~ olmıoı da ~ayanı 

dilı.kaıtir. 

ii.au...,ıım ou merkc.dedir ki: Ran

dcnı ~deri kapattırılmamalı. Bilılldı 

serbestçe ~alışmalanna nıO•aade edi

lerek daimi l<0ııtrola tabi tutulma

lıUır. Du •uretle halkın eoyulına&ına 
9nkl.n kalıuaz Cevat 

S. S. - Zalıııai ahlaki}e nizam. 

ııaıne.iııiu ihtiyaca göre bir ,ekil 

,ınıa;ı dbrıtr li iı İ bir şey olur 

llu hunu>ta l'iz de oiıinle htm· 

fikirir. Fakat randc, u C\ )erinin ~er. 

ı~·st bırakılrua~Jtıa rıza J;Öfitert.:ın~yiz. 

J\.oııtrul altında ç2lııa.ı lıu gıLi eder 
i~nıı Jlf\ olursa o11;un, lllUumharıedir. 

ltr. lçtiııui ıııeüi •alıiııleri gi•lı 
ııturı·tt~ eğlcnsııı, aılt·lt-rinr kola.) ca 
lııynııd cdchıl,iııl'f diye menılı·

letiıı ahlıil"'"• Pthh•tini feda etmek 
mümkUıı değildir. Kanun, faLr ve 
ıf11giuı •)'Jrt edf'nıt·.t •• 

... 
Zayi 

Yllkaek ticaret mektebin· 
den aldığım hüviyet cüzdanı· 
mı zayi <!ylediğimden mezkür 
mektepten yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Son sınıf talebesinden 323 
doğumlu hafız Mehmet oğlu 

Yusuf C"mil 

İkinci derece tiyotro 

Geçenlerde yorgun, sıcaktan 
bezgin bir vaziyette Şehzade· 
başında bir dondurmacı dük
kanına oturmuştum. Yanıma 
tiyatro meraklı.sı bir genç gel· 
di. Temaşadan, piyeslerden 
biraz bahsettikten sonra, ba
na bir teklifte bulundu. Ar
kadaşlarımdan birisi bir vodvil 
yazmış, gene arkadaşlarından 

bir gurup bu piyesi temsil e
decekmiş, o gün de Ferah 
tiyatrosunda pruva ediyorlar
mış ... Biraz görmek ister misi
niz, dedi. 

Bu pek zevkime gitmiyen 
bir teklif değildi. Hemen ica
bet ettim. 

Ben birinci eaennın karşı
sında tebeBSüm eden ıenç 
muharrirleri, sahnede ilk tec
rübelerini yapan müptedi 
aan'at yavrularını seyretmeyi 
pek ıeverim; onlar bana yeni 
emekliyen , ilk kelimelerini 
geveliyen bebekler gibi Df:4e 
verir. 

Gittim, on bet kadar ka
dınlı, erkekli genç, sahnenin 
üzerinde, içlerinden birisi ta• 
rafından sufle edilen piyes 
sahifelerini biri birlerine tek
rar etmekle meıgul idiler. 

Bir an dinledim. Onlarca 
bir eseri sahneye koymak, 
müellifin satırladığı sözleri şi
fahen eda etmekten ibaretti. 
Hatta buna (Eda etmek) ten 
ziyade sadece söylüyorlardı. 
demek daha doğru olur. 

İçlerinde, görünen istidatlar 
vardı. Bazı noktalarına karış
tıın. Hüsnü telakki ettiler; 
oraJannı tekrar ettiler. Şöy
lediklerim tiyatronun en basit 
kaideleri idi. F akıt onlar 
için kafi bir rehber oluyordu. 
Ertesi günü yine devam ede
cektiler, bulunmamı istediler, 
fakat mümkün olmadı, gide
medim 

Otedenberi diqündllpm, 
ikinci derece tiyatroların lüzu
munu o giln bir kat daha teyit 
etti. Oynamak istiyen birçok 

Şikayet! 
Hakkımızda Ce-
miyeti Akvama 

ne diyeceklermiş 
Yunaniıtanın, Türk - Yunan 

meıeleleri için Cemiyeti ak· 
vama müracaata hazırlanmak
ta olduğuna dair bir müddet· 
tenberi Atinadan sık ıık ha
berler gelmektedir. 

Son gelen Atina gazetde
rinin verdikleri malümata 
nazaran, bu muracaat fimdilik 
güya boğazlardan geçen Yu
nan aefaini ticariyesine, Lozan 
muahedesinin ahkimı hilafı

na(?) olarak, Türk makamatı 
tarafından ika edilen mlltkü
llttan ıikAyet tarzında ola
cakmlf. 

Mübadele mueleaine ıelin· 
ce; Yunanietan ancak yeni 
Ankara sefirinin Aakarada 
yapacağı temaslardan huıl 

olacak neticeye göre hareket 
edecekmiş. 

Gozctccilerin çoy 
zlyofcff 

Türk matbuat cemiyeti aza
sının cmnhuriyet bayramını 

hep bir arada tes'it edebilme
leri makııadile yarın ıaat dö
rtte Tllrkuvazda bir çay ziya
feti verecektir. Ziyafete bil
umum aza ile ecnebi gaze
teler ve rüesayı hUkümetten 
bazı zevat davet edilmi4lerdir. 

genç rehbersiz ve tabii yoı
iımlukla, az semeredar bir 
şekilde didiniyorlar, faidemiz 
gayret sarfediyorlardı. 

Yazdığı eseri sahnede gör
mek hevesile çırpınan bir di
ğer genç 6mrünün birkaç 
haftasını verdiği eserinin istik
baline me,kük bir nazarla ba
kıyordu; halbuki bu gayretlerin 
her ikisi de müsmir neticeler 
vermiye çok müstait idi. 

Piyesin buı ufak tefek ha
taları affedilecek olursa ıenç 
muharririn ati için güz~l bir 
vodvilci olacağına tüphe bı
rakmaz. 

Benim teaadllfen g6rdüğüm 
şu gurup aibl kötede bucak
ta acaba daha ne kadar be
nliz tomurcuk halinde AD'at 
adamı var? Eliuıizde bulunan 
te k Darlllbedayi ne fu ak
törleri yetiıtirebitir ne de o 
muharrirleri te,vik edebilir. 

Darülbedayf aeaelerce yo
rulmııt ve na'atıa oldukça 
ince noktalaruu idrak etmit 
hünerleri araaında henüzaan'at 
ileminde emekllyenleri dol
durarak ahenğini bozmıyaca
ğı gibi tecrübeıiz kalemlerin 
eserlerini lanse etmek için de 
tehlikeye atılamaz. Zaten bun
ların her ikisi de onun vazi
fesi değildir. 

Bu, istikbalin san'at adam
larına inkişaf yollarını açmak 
lazımdır. 

Bunun için yeni teşekküller 
ister, ufak ufak guruplar 
miui mini teıekküller az za· 
man içinde büyük san'at a
damları doğurur. Eğer tiyat
romuzun atisini yalnız Darlll-

. bedayi sahnesinden bekliye• 
cek olursak birkaç sene ıon
ra bu mevcudun dak almadı
ğını görürüz. San'at ihtiyarla
mu, fakat aan'atkir ihtiyar
lar. Bugün ehemmiyetsiz bir 
arıza ile üç beş gün iıtlrahat 
etmek istiyen bir aktörün ye
rinin ne kadar bot kaldığını 
bütün fecaatile görllyoruz. 

Kemal Emin 

Serezde 
Tahribat yapan 
bir firlına ve 
sey/ap oldu 

Selinik, 26 [Huıuai) - Se
rezde dün öğle UstO gayet 
tiddetli ·ve dolu ile kantık bir 
fırtına kopmuş, yeni mezru
ab tamamen mahvetmif, 
Serez şehri içinde ve bil
hassa muhacir mahallesinde 
bir çok tahribat yapmıştır. 
Şehrin içinde basıl olan ıey
laplar mağazalardan bir çok 
mallan da ıürllkleyip götür
müştür. 

<iUNDE 10 PARA 
A11adolıınıııı lıer köşesinde 

birer çocıık sarayının yük
st:lmesl içitı HlMA YEİ ET-

F ALİN Iıepimi:den 
beklediği yardım. 

reni kilııpl11r : 

İzahlı icrA konunu 
İstanbul ve Sorbon d; r ı:fü

Dunlarından mezun kıymetli 
hukukçulanmızdan Sdim Man
sur bey y<!ni icra kanununu 
muhtasar ve çok faydalı bir 
tekilde terhederek zarif bir 
cep kitabı halinde bastırmıttır. 

Kitapta kaDun maddeleri 
herkesin anlıyacağı açık bir 
ifade ile izah olunmakta, bil
hassa tatbikat cihetine çok 
ehemmiyet verilmektedir. icra 
ve iflas işlerinin nas» takip 
olunduğunu bütün tafsilitile Bu güne kadar kendisine 

davetiye verilmemiş olan aza
nın cemiyet merkezinden da
vetiyelerini aldırmalan nca 
cdllr.- ~ ... l 

öğrenmek istiyenler bu güzel 
kitaptan çok yardım görecek
lerdir. Avukatları:, avukat 
1...-..5tio!~rine tavs;ve 'd ı iz. 

Düny nın 
en uzun 

bin • 

Dünyanın en uzun binası 
Nevyorkta yapılmaktadır. Bir 
kaç ay eve! baılanan bu in
şaat bir seneye kadar bitecek, 
1931 senesinden itibaren kul
lanılmıya başlanacaktır. Bina 
( City Bank· Farmer1 Thnııt 
Compony) hesabına yapılmak
tadır. (71) katlı olacak, (925) 
kadem irtifaında bulunacaktır. 
Dercettiğimiz reaim dünyaDlll 
en uzun binasına ikmalinden 
sonraki ıekilde göıtermek
tedir. 

jSpo~ 
Cumhuriyet 
bayramında 
müsabakalar 
Atletizm heyetinden: 29110 

929 Cümhuriyet bayramı ııfinü 
Taksim stadyumunda 100, 
800, 1500, 10 X 350 metre 
müsabakaları yapılacaktır. Bu 
müsabakalara müttefik olmıyan 
kulüplerin de İftİrakine mll
saade edilmittir. Müaabakala-

ra iftirak edecek atletlerin 
mezkfır gün aaat 14 te Tak.im 
stadyumunda hazır bulunma
ları tebliğ olunur. 

Mıntaka Futbol heyetinde: 
29 1 nci teşrin 1929 cümhuri
yet Bayramı münuebetile 
Taksim Stadyumunda ıaat 
onbeıte Galatasaray - Vefa 
mubteliti ile Betiktaş - Beykoz 
muhteliti arasında bir maçın 

icrası tensip edildiğinden mez
kfır kulü: 'ere menıUjJ birinci 
takım idmancılennın saat on 
ikide ıpor levazımatını hami
len Stadyumda hazır bulun
maları tebliğ olunur. 

•;w;m T:,trinievcl ., 
Bu aziz günü yekdiğeri- , 

nize muhakkak Himayeıet
falin şefkat hislerile tebrik 
ediniz. Her telgrafane<!e 

1
• 

bulunur. _ 
.., :ıs z 1'1!www : 

1 Uydur .. ·' 
uydur y ~ l iki 9ıın eve/, genç 1 ır .!a-

zıc1111n ( Meslekte ııııliiljel ) 
diye ya::tlujı bır yazıyı oku
duk/an sonra aklıma şıı lıı
kııye gehii. 

Çocıığıırı bıri. babası ııerin 
de bir adama sormuş: 

- F]endi baba - demiş -
harıl uııklile yemeıı tarııflıı
rındcı lıazreli Hıis~yiıı is111i11-
cle bir evliyayı babası kuyuya 
atmıştı da sonra köylıi ka

' dııılar kendisini kııyudaıı çı
karıp Hicaza gölürııııişler, 
orada bir Peygaıııberirı kı:ı 
ile evlerıdirıııişlerdi, değil nıi? 

Çocıığıı11 sö:ıi bilince iht~
yar gıilerek şıi ceııabı vcrıııış: 

- Bu ya11lışların /ıangi 
birini tashih edeyim evlıltl 

Evvela vak'a Yemende de• 
ğit, Filislitıde olııııış, kuyııya 
atılan evliya değil, Peygaııı• 

berdir. Ve ismi Hıiseyiıı de .. 
ğil Yıısııftıır. Kendisini kııyıı
ya babası değil, kardeşleri 
atmıştır. Sonra onu kuyudan 
kôylü kad111lar çıkarıp Hica
za değil, kervancı erkekler 
çıkarıp Mısıra gölürııııişlerdir. 
Onıın .l/ısırda evlevdiğl kad111 
ise bir Peygamberitı kızı de-. 
ğil, bir Firav11ıın karısıdıl 

Tıpkı onıııı gibi biz de şim
di burada ayni taslıllıalı ya
palım: 

1 _ Ôledenberi isiatıbıılıın 
lıer köşe başırıdaki aklardan 
balısedillrken bunların Jıepsl
ne (köşedeki Acem ) denmez. 
Dünkıi malıalle aktarları es
kiden kılmiletı Tıirklıi. halla 
kendilerine çoluk çocuk ııe 
genç kadınlar aklar bal111 

derlerdi, lracılılarırı Bıiyıık 
caddelerden mahalle içlerine 
geçmiye başlaması ise pek 
yenidir. Onlara da bugün 
aktar denmez, aktariye sal
malarına rağmen sadece tı1-
iı1tıcı1 denir. 

2 - Eskiden olsıın, şimdi 
o/sıın, bir sandala bindik 
miydi sa11dalcıya dertıal: (Setı 
Laz mısın? ) Diye sormayız. 
Evveld tipe ve tipltı lıollne, 
hareketine, tavrıına, şivesine, 
bir bakar, ondan sonra: 
( Sen ldz mısın? ) Diye ~e· 
dil, ( sen Rizeli misin, Sıır
menell mi? ) Diye sararız • 
Çıinkıi memlekelirı ıırfıı, ade
ti bııdur. Hiç bir sandalcı ve 
kayıkçıya ( sen L<iz mısm?) 
Diye sorulmaz ... 
Eğer karşınızdaki tip. /ıer 

Jıalile bize bir yııkarı Kıırıı
deniz uşağı göstermiyor ~a 
aşağı Karadeniz ıışa!71 gos-

da tuteriyorsa o zaman 
tar: ( Ayarıcıklı mısırı. hem• 
şerim, yoksa J11eboiıılıı nııı?) 
Sıııılitıl bastırırız ve şayet, 
, • v da andırınıo cıucır ıışagını 
yorsa anlarız ki scındalcı Şar
kı şimali vildyetlerindetı ya 
Erzirıcaıılı, ya Şebitı Karahi· 

hl dır Bıırıııtı 
sarlı, ya Kenıa 1 • 

- d Jıer lstan-b-Oyle oldııgutııı a 
bullıı bilir. Vakıa Karagöz 

da kayık-
ve orta oııııncıınıın ; / 

1: l . d r Fa kal ıs an· 
çı limsa ı cız ı · 

_ , aşcıiJı K 11-
bııl Jwyıkçılıgını.a 

11 rade11hlile'1e Karalıisar 1 arın, 
, da meykll 

Erz inccııılıların 
vardır. h b. 

3 - Atı111bu/da konga. ır 
d 1 Yoktur. } alıııt 

tek sarı acı 

belki bir tek ıııırsa bile şazdır, 
nııislesıwdır. k d 

'- K ·rt Jıanıal a cır 
,,_ il /' l 

İ:stanbuldcı Şebin Kar~ ıısar ı, 

R 
. / . li ue Niğdelı Jıamal eja ııye · , b . . 

d ·'lıır Heıc ızım a maruJ' • 
gazeteciler meiıııl/esi,~!n /ıa
mallcırı taııwmile ;\ıgclelldir. 

Demin balısciliğim ilıliya
rııı deaiği gibi, yanlışların 
Jıungl bi•lni tashih edeyim 
bilmem kil' 
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Bir bela.~ Bir vergi ... 
Balat hasf l1ne • 

l-Iazır beyler burada ... 
Serseri lranlı 
memleketten 
çıkarılamıyor .. 

• • 
sının eşylJSl 

satılıyor 
Büyük hanımın davası. 

Bekletmeyin, eelin ••• 
Kendisini dinleriz 

-55- Muharriri :H. Turhan 

beyi istiskal ettiği gün mü
dafaa ışının sönükleştiğine 
kani bulunuyordu. 

Polis, Ali Ekrem adım ta• 
şıyan bir lranlı hakkında tah
kikat yapmaktanır. 

bu adam serseri güruhun
dandır. Vaktile Türk tabiye
tinde olduğu halde son za
manlarda İran tabaasından 
olduğunu iddia etmiş, bunu 
ispat eden vesaikte gösterm~, 
nihayet Heyeti vekile bu ada
mı· tabıiyetimi?:den iskat ede· 
rek hudut haricine çıkarılma
sına karar vermiştir. 

Defterdarlık, Balattaki Mu
sevi hastanesi namına topla
nan iane için Hahamhane• 
den veraset kanunu mucibince 
vergi talebetmekte idi. Ha
hamhane vergiye itadan istin-

' kaf ettiğinden, 30,000 lira ka
dar tutan bu paranın tahsili 

Kimden ne istiyor, anla..., 
tamadı. Hep, şahitlerim 

söyliye ek, d'yor ••• 
Elçinin neler tebliğ edeceği 

meçhul olmakla beraber Se
vinç hanım, bu tesadüfi hadi
seden memnun oldu. Altın , 
kubbede iki kuvvetli asılzade
nin boğuşmıya başlamasından 
son derece endişe ediyor ve 
onlann kavgasından memle
ketin büyük zararlar çekece
ğini seziyordu. Zaten kuşak 

beyin avdetinden ve Mamu-
• ğun onun hançerile öldüğü 

haberinin şüyuundanberi mem
leket - Mankübeskinin tahmini 
veçhile - anarşiye doğru gidi
yordu. Hergfin beylerden, mir
zalardan Kuşak bey aleyhine 
imalı sözler işitiliyor ve deli
kanlının yüzijnden bizzat Se
vinç H. manidar sitemlere he
def oluyurdu. 

Büyük bir ekseriyet, sevgili
sinin vücudunu çekemiyordu. 
Uluğ beyin, bilaperva takındı
ğı tavır da o çekememezli
ye tercüman olan iltizami bir 
hareketti. 

Halbuki Sevinç H. gün 
geçtikçe büyüyen bir aşk ile 
Kuşak beye merbut bulunu
yordu. Onun Kazandan ne 
suretle kaçırıldığı Moskovadan 
ne suretle savuştuğu, Mamuk
la nasıl karşılaştığı ve çar
pıştığı hakkında verdiği iza
hata tereddütsüz inanmış ve 
bu macera taşıdığı 8'kı bir 
kat daha alevlendirmişti. 

Ayni zamanda, Kuşağın 
harp işinde büyük ve kıy
metli tesirleri vardı. Cüretile, 
faaliyetile müdafaa işini can
landıran o idi. Ekseriyetin 
hatırı için de olsa, Kuşak 

Tiyarfro 
olempiyadı 

Sovyet hükümeti, Moskova-
da bir tiyatro- olempiyadı te- 1 · 
sisine karar vermiş, bunun 
içinde mühim nakti müka
fatlar tesis eylemittir. Eu 
o'cnıpiyat 1930 senesi mar
tında küşat edilecektir. 

ŞEHREMANETi BU AKŞAM 

.. ~ rı 
1 111 ı 
' llllllll . 

Tepebaşı 
tiyatrosunda 
salı günü 
akşamı 1 

aaat 21.30 da 
yalnız mu

allimlerle 
talebelere 

Kokotlar 
Mektebi 

3 perde 

Binaenalayh, her türlü tel
kinata mukavemet ediyor, 
kuşak beyi yanından ayırmıyor 
ve bu muamelesile hem yü
reğinin zevkini, hem yurdun 
menfaatini halelden vikaye 
etmiş oluyordu. 

Fakat Ali Ekberi hudut 
haricine çık.:rmak kabil ola
mamaktadır. Zira pasaportu 
yoktur. 

İran sefarethanesi, "bu a-
dam İran tabaasından değil-

1 için mezkür hastanenin eşya
sına haciz vazedilmiştir. Diğer 
taraftan Hahamane bu vergi
ye itiraz ve Şurayı Devlete 
temyizen müracaat etmiştir. 

Bugün idarei miıslaha t po· 
litikası iflas etmek üzere idi. 
Uluğ beyin ittihamatı, kendi
sinin sarih bir vaziyet almasını 
iiıtac edecekti. Halbuki vazi- • dir, serseri olduğu için tabi

yete kabulü ihtimali de yoktur, 
bunun ipn pasaport vereme
yiz,, demektedir. Halbuki Ali 

yete sarahat vermek, içinde 
bulunan şeraite nazaran tch- , 
likeli idi. Kuşak beye tevec
cühsüzlük gösterse onu ve 
taraftarlarını haksız yere gü
cendirmiş, aksini iltizam ettiği 
takdirde de Uluğ beyle hem
fikir oldukları anlaşılan büyük 
bir ekseriyetin gayzını ka
zanmış olacaktı. 

Hahamhane namına bir zat 
vilayete mürncaat ederek, has
taneye ait e~yanın satılr::ıama
sını ve Şurayı Devletin kara
nna intizaren yalnız haciz 
vaz'ı ile iktifa olunmasını 'rica 
etmiş ise de kanun verginin 
tahsili için hemen eşyayı men
kulenin satıl mas n ı emrettiğin
den buna imkan olmadığı ce
vabı verilmiştir. 

Talebe birliğinin 
daveti. 

Elçinin gelişi, o gün ıçın 
tehlikeli bir anlaşmayı tehir 
edebilecekti, bu sebeple sevi
ne sevine emir verdi . 

- Bekletmeyin, getirin. Ha
zır beyler de burada. Kendi
sini dinleriz, cevabımızı da 
hemen veririz . 

O devrin devletleri arasın
daki münasebet; adeta kaba
lık üzerine müessesti. Hükô
metler, hukuk.an müsavatı ka
bul etmedikleri için kuvvetli 
devletlerin elçileri, zayıf tanı
dıkları hükfünet nezdinde ta
azzum gösterir, yüksekten 
atıp tutar, memleketinin kuv
vetini ihEa l için her türlü ka
balığı yaparlardı . 

[Bitmedi J 

"' 

mil 

Ekber tabiiyetinizden iskat 
edildiği için kendisine Türk 
pasapotu da verilememekte, 
bu itibarla hiç bir devlet 
merkumu hudutları dahiline 
kabul etmemektedir. 

Bu adam hakkında yapıla

cak muamele Dahiliye Veka
letinden sorulacaktır. 

Talebe birliğinden: Climhu
riyet bayramı o_lan 29 teşrini
evel akşamı ssat sekizde bü
tün milli türk talebe birliği 
aı:alarının Darülfünunda bu
lunmalarını ehemmiyetle rica 
eyleriz. 

Biı· ta ,rf·a ıev k if. celil di 
• 

Hasan kaptan öldürüldü 
mü, yoksa dalgalar 
arasında mı boeuldu? 

Bir rr.üddet evel, Haydar- ayenc edildiği zaman, başında 
paşa açıklarında fırtınanın şid- derin bir yara bulunmuş ve 
detine tahammül edemiyen bir cesedin morga naı.dine lüzum 
kayığın yelkenleri aiabura ol- [ hasıl olmuştur. 
muş, bu esnada yelkenlerle İş~er bu rad<leye gelinciye 
meşgul elan kayık sahibi Ha- 1 kadar, Hasanın boğalduğunu 
san denize yuvarlanarak c!a!- 1 zabıtaya haber veren İbrahim 
galar arasında kaymımış, git- hakkında kimst- fena bir şüp-
mişti. ı he hissetmemiş, fakat dün 

Hadisenin şu anlattığımız tahkıkata vaz'ı yet etmiş o'an 
şekli, kayığın tayfosı olan ve sulh hakiminin bir emri l:erke-
vak'ayı polis~ ihb::r eden ı si şaşırtmıştır. 
İbrnl,iın:n ifadesine nazaran Bu emirde polise İbrahimin 

; tesbit edilmiştir. tevkif e<lilerek derhal tevkifa-
Fakat bugün me~e[e bam neye gönderilmesi bildirilm;ş 

başka bir şekil almış buh:n ve z::bıta di.::ı bu emri ifa et-
maktadır. miştir. 

Yelkenlerin alabura olması Suih hak;mi bu emri acaba 
ile deniı:e yuvarlanc:!ığı haber niçin vermiştir? 
verilen Hacı İbrah:m oğ!u İnebolunun Zalime köyünde 
Hı.san denizde boğulduğu coğan ve Unkapamnda Tuğla 
gece Büyük ada istikametin- ' c:ıddesiııde oturan H ıcı İbra-

1
'. dyoernmsuaşm. an hamulesi ile geli- him oğlu Hasan ağayı acaba 

tayfası İbrahim mi ö'dürdfi? 
Denizin eo kudurmuş zama-

BAB'\LJ\ ~'"' 
CÜNAlll 

dehakar artistin en mükem· 
mel filmidir. 

&&uıa:ı:u ' 

3 nında ve 1- aradakilerin bi!e 
-ı korkudan tüylerini ürpert~n 

~ bir havada yola çıkmak cesa
"' retini gösteren H,sanın iyi 

bir denizci olduğu rivayet 
edilmektedir. 

ıVI. KLemansu
nun inadı 

1111**+•~~ .......................................... ~, 

i Rağbet... Muvaffakiyet ... Heyec.ııı... Dün alışım : 

A LKAZA ~ sinemasında 
gösterilen DÜZTABAN ve BASTIBACAK YAMYAMLAR : 

1 

f ARASINDA filmi bu şaheseri seyretmiye giden halk ta- f 
! rafından m"dit ve. silrekli bir si:rette alkışlanmıştır. l 

O havada saman do' ı ka
yığını Haydarpaşa mendire
gının onune kadar arızasız 

getirmiye muvaffak olan Ha
san, nasıl olmuş ta mendi
rekten girerken denize düş

müş? 

Paris, 27 (Hususi)- Geçen 
gün geçirdiği buhran ile etra
fındakilere ciddi bir endişe 
veren M. Klemansonun vazi
yeti iyileşmiş ise de henüz leh· 
like devres'ni atlatmış değil
dir. Vazir~tinin vehametine 
rağmen M. Klemanso yatağa 
yatmamaktadır. 

~~·~ ·~········ .. ••ttt••·············~····••ll 

ve 

Bu sual, daha vak'a ihbar 
edildiği zaman zabıtanın zih
runı kurcalamıya başlamış, 

lakin ortada makul bir sebep 
olmadığı için bir cinayet ihti-, 
mali uzok görülmüştür. 

Yelkenci 
\'J\.l>lJJ{l~1\l{I 

Kurnd~ııu: Jü.l') Vt} slirtaı p••'4ttt!H 

Samsun 

Gel, hanım, olur şuraya. ' 
Mübaşirin yer gösterdiği 

y~lı hanım, gösterilen davacı- 1 

!ara mahsus yere oturmadı. 
Birkaç adım ileriye doğru 
yürüdü. Bu esnada şemsiyesi
ne dayanıyordu, 

Hanım, otur gösterdiğim 
yerel 

- A a, olmaz. Ben oraya 
oturmam. 

- Adet böyledir, oraya 
oturunuz. • 

- Orası benim oturabile
ceğim yer degill 

- Niçin, hanım!> 
- Evladım, benim kulakla-

nm iyi işitmez de ondan! 
Yer beğenmez gibi gösteri

len yere oturmamakta israr 
eden hanımın mazereti anlaşı

lınca, hakim bir iskemle geti
rilmesini emretti. Büyük hanım, 
yakına oturtuldu. 

- Ne dava ediyorsun, 
söyle davanı bakalım! 

- Ne söyleyim? Benim 
Aallahtan başka kimsem yok. 

Peki, hanım, davan nedir? 
- Davam mı? Ha, işte 

ben davam için buraya gel-
dim! 

- Malum. Fakat davan 
nedir? 

- Davacı benim! 
- Evet, onu anladık. Da-

vacı sensin. Ama davan nedir? 
Büyük hanım, çarşafının ağ

zı üstüne gelen yerindeki top· 
lu iğneyi parmaklarile düzel
terek, başıuı, salladı, yutkun
du: 

- İşte, anlatıyorum. Bakın, 
şurada duruyorlBI'... Onlar 
beni .n şahitlerim ....• 

- D:ıha onlara sıra gelme
di, büytk hanım. 

- Biliyorum. işte onlardan !. biri kardeşimin kızı, öbürü de .. 
- Hanım, hem şahitlere 

sıra gelmediğini bildiğinden 

bahsediyorsun, hem de .. 
- Onlar sıra bekliyorlar. 
- Hamın, niçin davacısın? 

Anlat! 
- İşte onlar anlatacaklar 

davamı. ikisi de biliyorlar. 
- Onların anlatması olmaz. 

Evvela davacı davasını anlatır, 
sonra şahitleri dinleriz. Hem 
şah:tler dışarıya buyursun. Ka
pıda beklesinler. Adet böyle
dir . .Şahit, çağırılıncıya kadar 
dışarıda bekier. 

Mübaşir, şahitleri dışarıya 
çıkardı. Büyük hanım endişe 
ile bakıyordu : 

- Benim işimi onlar bili
yorlar. Onlar giderse, sonra 
ben ne yaparım? 

-Onlar bekliyecekler. Me
rak etme. Yeter ki biz davanı 
anlıyabilelim! 

Fakat yaşlı hanım, bir türlü 
layıkile anlatamadı. Kendisinin 
merhum kardeşinin oğlundan 
miras hissesi ;stediğine dair 
bir şeyler anlaşılıyor, ama va
ziyeti bir türlü iyice tesbit 
edemiyordu. 

Hakim, soruyor : 
Peki, kardeşinin ismi? 

- O, yok .. 
- İsmi vardır ya! 
- Elbette. .Şahitler söyli-

yecekler. 
- Sen bilmiyor musun? 
Hanım, nihayet onun ismini DİKKAT bu gün 

era 
Halbuki evelki gün Hasa

nın cesedi bulununca bu şüp
heler yeniden canlanmıştır. 

vapt•ru 30 tc;riııcı·d söyliyebildi. Fakat, onun ba
basının ismini bir türlü bulup 

Çarşamba çıkaramıyordu. 

Sinemasında 
l-. f) l 1 ı\ H J) () BİANKO nun son 

Çünkü Hasan ağanın Hay
darpaşa mendireği önünde 
denize düştüğü iddia olunmuş, 
fakat cesedi Kartal ile Pendik 
arasında zühur etmiştir. 

- Hanım, senin akraba ve 
g<1nü akşam Sirkccı rlıtı11;,: laallfıkatından şöyle iki sözü 
dan harLkct\ do,(inı 1 Znngul- bir araya getirebilecek kimse 
dak, İnebolu, SJOısıııı, Ordtı, yok mu? 
Giresun , Trabzon '>ürıııcnc - Benim bir Allahım var. 
ve Rize j ye gıJc.:cktır. Başka kimsem yok. Bir de 

' karde•imin kızı, ama onu din-

- Zararı yok, iki defa dill" 
!ersiniz! 

Bir aralık hanımın kardeşi• 
nin 93 tarihinde öldüğü anlaşıl• 
dı. Fakat gene birkaç cihet. 
meçhul kalıyordu. 

- Hanım, sen oturduğuıı 

mahalleden, heyeti ihtiyariye· 
elen bir ilmülıarier al, g~tir. , 
Mirasla veçhi münasebetini, 
karabetinin mahiyetini bertaf· 
sil tesbit ve izah et. Ondaıı 
sonra davana bakalım. 

- Buyur? 
İlmühaber hususu da güç• 

lükle anlatılabildi. Büyük ha· 
nım, şemsiyesine dayanarak 
;:ıktı. 

Dışarda şahitlerile konuşur· 
ken onlar çıkışıyorlardı: 

- İki lakırdıyı bir araya 
getiremedin! 

- Siz de yardıma gelme· 
diniz. Birini ben söylerdinı, 

öbürünü siz söylerdiniz, iki la· 
kırdı bir araya gelirdi! 

Büyük hanım şahitlerine 

saffetle böyle söyledi .... 

Bir fiava 
Profesör Artin 
T oma yan Aptul• 

lah efendı: .. 
Dini müslüman, milliyeti 

Ermeni bulunan profesör Ar· 
tin T oma yan Apbıllab bey 
aleyhine açılan hakaret ve if• 
tira davasına dün birinci ce
za mahkemesinde devam edil· 
di. 

Dünkü celsede müddei İskeııl 
deryan efendinin şahitlerinden 
doktor İstepan efendi dinlenil· 
di. İstepan efendi Profesör 
Artin Tomayan Aptullah bey 
hakkında şünları söyledi: 

- Efendim, bu adam bir 
dilencidir. Benim evime 
gel~r. Biz buna yemek veririı 

Bu adam profesör bir 
dilt>ncidir. 

Herkesin aile sırlarını ifşa 
etmekten sıkılmaz. 

Profesör Artın TomayaP 
Aptullah bey lııddetle ayağa 

kalktı ve şahidın sözlerini 
mahkeme heyeti huzuruuda 
kendisine yapılan bir hakaret 
telakki ettiğini kaydettikten 
sonra : 

- Ben bu adamın evinde 
yemek yerim efendum -dedi· 
fakat çocuklanna Almanca 
ders verdiğim için. Dilenci de· 
ğilim ben.. Beni dava eden 
İskenderyan efendiyi de tah• 
kir etmedim ve aile sırlarıııı 

ifşa etmekten çekinirim. 61 
yaşındayım, kir.:ıse ile kavga 
etmiş dt>ğilim. 

Davanın mevıuu, müddeinin 
izahatına nazaran, şudur. 

Profesör Artin Tomayan 
Aptullah bez, İskenderyan e· 
fendiyi kayın babasının para· 
sını yiyen bir adam ola a~ 
tavsif etmiş ve bir çok dcdı 
kodulara sebep olmuş. 

Bir ailenin sırrını diğer 
bir aileye, bu ailenin sırrııı 
da bir diğer aileye ifşa etınel< 
suretile aileleri birbirine 
düşürmüş. . 

günüdür. Yeni repertuvarını gidip 
işitmek fırsatını k2çırmayınız. 

Halbuki akıntının . cesedi bu 
istikamate götürmüş olmasına 
pek ihtimal verilmemektedir. 
Bundan başka Hasan ağanın 
cesedi doktor tarafından mu-

TafsiLlt için Sirke ide Yel 

1 

., 
!emiyorsunuz. kcn.:i lı.mınd.ı. klin :ıcc:ııcsır, 

- O şahit sıfatHe sonradan ııı.ır<ılaJt ·ı el 1 ~.;.ıJu; 1), .. __________ _. dinlenilir. 

Halbuki maznun böyle bır 
harekette bulunacak kada~ 
sukut etmediğini ve kendisil~n 
dilenci değil, bir profesör 0 

duğunu şahitlerle ispat edece· 
ğini söylemektedir. 

Muhakeme şahitlerin celbi 
"için talik edilmişti~. • 

.. 
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LGU Gü 
Nedeı1 nazlani\7 0rsun? 

l)apazlar 
Heybelideki 
binadan şim-
dilik çıkarı

lmıyor Çocuea sermaye olsun 
diye veriyorum ... • .eybeliadada kain eski bah

riye çarkçı mektebinin hazine 
namına tapuya raptedildiğini 

yazmıştık. Defterderlık bu bi
naya ait müterakim bedeli 
İcann tahsiline teşebbüs etmiş
tir . 

- 34 - Muharriri: M. Turhan 
Orhan bey, se"etinin hll-

1.i.suını, birkaç ıenelik muk
tasit bir bayatın bütün 11eme
re1ini ıtlde nçıkarmak ıstırann
dan doğan bliyilk acıyı yüre
tfnin en derin noktasında 

' lı:ıwanır görmekle zaferi, hazzı 
lptihacı ve hazzı meshuraneyi 
de gözden kaçırmıyordu. On
lar, hayatlarını nezedecek 
yeme koşan kuşlar gibi duy
gularını bakışlannda teksif 
etmişe benziyorlardı. O an 
için, zahiri ve batıni duyuf 
kabiliyetleri sanki dumura uğ
ramış, ancak gözlerindeki 
hassasıyet kalmıştı. 

Delikanlı, bu hissi zaaftan 
tstifade etmek istiyerek ve 
titrek ellerinin raşe.sini dudak
larının tebessümile örterek· 

- Bunları - dedi - birer 
birer vereeeğim fakat her 
biri için üç öpüş isterim. 

Bunu söylerken vaktile, bi
rer badem tekeri mukabilin
de aldığı buseleri hatırlamış

b. O zamanlar, zekiııma ne 
kadar mağrur, nefaıne ne 
kadar mutenıitti? 
O vakıt, kuşu kafese koymıya 

çalışan uıta bir kutbaz gibi 
hareket ediyordu. Şimdi it 
değişmişti, bir buıe temini 
için elinde tuttuğu yem tane
lerinin her biri, muazzam be
lihatinin tarihini hamil bulu
nuyordu. 

Gözleri beşibirliklere miin
atıf ve müneezip, bir istiğrak 
dakikası yqıyan Esma, Or
han beyin bu ıözil üzerine 
birdenbire ayıldı: 

- Be adam -dedi- sadaka 
verir gibi ne evir· p çeviriyor
ıun. Ver paramı! 

Orhan bey, bu aaif ihtara 
rağman bili ısrar etmek isti
yordu : 

- Neden nazlanıyorsun F.s
llla - diyordu - üç öpüşe koe'l 
bir bqibirlik az mı? 

Kız, mütezayit bir tehevvür
le sabık aşıkım azarlıyordu : 

- Benim paramı bana mı 
ıatıyorsun. Fazla altının varsa 
lateklisini bul da tak. Benim
kilerle çalım satmanın lüzumu 
Yok. 

Delikanl!, uzun bir vuslat 
gecesi geçirmek iznini değil, 

kllçi'.k bir veda buseıi bile 
•lamıyacağ,nı artık anlamıştı. 
Binaenaleyh, içini çeke çeke 
•ltınlan verdi : 

- Bunlan -dedi- mahza ço-

«Son Saat» in tefrikas : 1 S 

A!u/ırırriri: f cls 
- ll.ına ihtiyacın!z var rnı? 1 

E:fendi9i l:a.ıını salladı. Tan
ırer devan e! ti: 1 
k ·- Kendir..izi lıüyük tehli- ı 
eye at:yorsuruz. ı 
._ T H.l:k-; göze alınmadan 

~Pualllı)aı ı.k işler vardır. ı· 
aydi •rl .k yatağa! .. 
llş:ıık ;.eclcye lü:r.um gormi

~rek ağ ır ağır çıktı. Leysi 
•rıaltın daıre&i bir kapı ile 

t • 
tı 'liıı diğer kısmından aynlmış-
~ · Bu ıuretle muht•<; olduğu 
•lnızlığı teınin edebiliyordu. 

lf-
ta ~ora eve avdet etti Zevci 
i .ıı:ıınenin l'arfı!ınCa ıigarn 
,Çı Yordu. Gılleı·eK yanına yak
'; b. 

Müzakerende~ memnun 
lllııııın? 

cuğa sermaye olsun diye ve
riyorum. Rica ederim, çula, 
çapu ta, ıuya, sabuna harca
yıpta elden pkarmayın. Eksik, 
ziyade, hakkınızı da helil edin. 
Şu evden böyle dargınımsı 
çıkmak istemezdim. Fakat siz, 
giller yüz göstermiyorsunuz, 
ben de ısrar etmiyorum. Bir 
giln olur gene karşılaşırsak 
konuşuruz. Kimin haklı, kimin ' 
haksız olduğunu o vakit anla
rız. Şimdılik allahısmarladık. 

İstihbaratımıza nazaran bu 
paranın yekunü mühim bir 
miktara baliğ olmaktadır. 

Şimdilik binaya talip mev
cut olmadığından ve verem 
hastanesi ittihazı için Şehre
maneti tarafından müracaatt:ı
da bulunulmadığından, papaz
lar muvakkaten binadan çıkarıl 
mıyacak, ya'nız bunlardan 
icar bedeli alın, <'aktır. 

Esma, şu veda nutkuna mu
kabele etmek içın ağzını aç
mak üzere id. Tediyesine 
icbar edılmiş olduğu tnmıinatı, 
doğacak çocuk namına gönül 
hoşluğu ile verilmiş bir hedi
ye şeklinde tasvir eden ken
dini bilmez delikanlıya son 
bir ders vermek istiyordu. 
Onun cimriliğini, taş yürekli
liğini birer, birer yüzüne vu
racak ve sonra ve ıc.nra - ba-

i > aı"~tsızlık 
1 Ancak ellide bi-

lı sağılmış boş bir kovan ka
dar ehemmiyetsiz gördüğü -
menkup Aşıkının yüzüne hay
kıracaktı: 

- Yürü efenbi, yürü. Bu
rada bundan geri yerin yok. 
Paralan verdin ya, artık kum
da oyna. 

Valde de, kızı gibi bir şey
ler söylemek tasavvurunu bes
liyordu. Kendisine kiraren be
d-:va el atmıt olan delikanlıya 
bir iki site'.D savurup o heder 
olmuş ten fedakarlıklarının 

hıncını çıkaracaktı. 
Fakat ne öbürüniln, ne de 

on'111 :ı:ibinlerinde doiaşıın ke
liır.eler ses alamadı, sokak 
kapıb.na vurulan darbe her 
il<l~ini dilsh.lendirdi. 

Beşibirliider Esmanın elin
de idi, anası yanında, Orhan 
da ke.rşısında duruyordu. işi
tilen kapı seıi üzenne Esma
nın elleri titı·edi, paralar ye
re düttü, anasının yüzü ağır
dı, gözleri büyüdü, her ikisi
nin dudaklannda mustarip bir 
telaş dolaştı ve milteakiben 
ağızlarından müşterek bir enin 
hr.linde tek bir kelime düştü: 

- Hüsam! 
Anayla kız, kapıya vurılan 

darbenin ıeklinden bu vakit
siz misafırin hüviyetini anla
mışlardı. 

Eşek Hasanın oğlu, ne Sup-
hi, ne Orhan gibi kapıyı fis
kelemez, yumruğunu vurmak 
suretile geldiğini ifham eder
di. ~imdi de ayni suretle h-

00 

lliitl'rriıni: (J,,ıcr Frr::,b 
- Hayır.. Kl:n pek büyük 

bir hisse istiyor. Stenforddan 
mekt:ıp aldım. ltalyaclan hare
ket etmiş. Nerc!eyse unutuyor
dum; bu alışam 0dreyi gör
dücı. 

- Nerede?. 
- Karlton Grilde yemek 

yiyordu. 
- Yanında kimse var midi? 
- Şanon vardı. 
Daranın rengi attı. Martin 

devam etti: 
- Korkacak bit şey yok. 

Odrey fena .kız değildir. Seni 
ele vermez. 

- Onu düıünmüyorum. 
Diyerek zevcine şüpheli bir 

nazar atfetti. 
- Muntazam mı giyinmişti? 

Pek muntazam!.. Doğ-

rlmizin cebinde 
7 lira varmış! .. 

Derdest edilen açık göz bir 
yankesicinin icat ettiğini söy
lediği tetkikata göre, bizzat 
kendisinin ceplerini yokladığı 
50 kişi içinde ancak birisinin 
cebinden 7 lira çıklJlıştır. 

Diğerlerinde hep bir, iki 
ve nihayet 5 liradan fazla 
para çıkmamıştır. Bu hal, yan
kesicilere artık bu sahada 
ekmek kalmadığı hissini veri
yormuş! 

Son meb'uılar ve 
sefirler 

Şehrimizde kalan meb'usla
rın mütebakisi ile aüferadan 
bir kısmı daha bugünkü tren
le Ankaraya h~reket edecek
lerdir. 

Yeni bir ilk mektep 
Sultanahtmetteki eski zap

tiye binası arsasına bir ilk 
mektep binası yapılacaktır. 

reket etmiş, müjdei kııdumunu 
iblağ etmişti. 

Bu geliş, iki kadın için bir 
feli:ketti. Hayalını tehlikelerin 
kucağında besliyen bu tütün 
kaçakçısı, kandine münhasır 
sandığı bir yatağın kenarında 
yabancı bir erkek görünce 
Kansız bir karakulak, sıynimış 
bir hançer gibi mühlik bir 

ıey olacaktı. Esma da, anası 
da bu hakikati bildikleri için 

şaşırtıcı bir telaş ve müthiş 
bir ıstırap geçirmh e ba~la -
mışlardı. 

~ tmed 

n:..~u bu \..:., 1 r < ı zcl oldugu u 

1 zannetmeyc;rdum. 
Kapı vuruldu. Sustular. Ka, ı 

açıldı. Sten: ord girdi. 
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Leysinin ziye:.fcti 
Odrey hizmetçinin uzattığı 

mektubu açtı ve okudu: 
«Aziz Bedfordl 
Belki tanımadığınız bir şah

sın gönderdiği bu mektup 
hayretinizi celbeder. Tesadü
fen otel defterinde isminizi 
okudum. Evelee adaletin ha
tasına kurban olduğunuzu ga
zetelerde okumuştum. 

Size değersiz bir yar-
dımda bulunacağımı ümit 
ederek tacize cesaret ettim. 
Muavenetime ihtiyacınız yoksa 
arkadaşlığımın kabulünü ve 
yarın akşam 7 ,30 da bize teş
rifinizi rica ederim . 

Hürmetkinnız 
Leysi Marşalt 

Portmen meydanı N : 552 

• Saat yedi buçuktu. Leyııinln 

Bir c\evap .. Hikdye Yanlış dım 
Tevfik Fikret 

merhum hak
kındaki neşri

yata· dair., 
Efendim, 
Gazetenizin evelkl gtinkü 

nüshası Tevfik Fikret hakkın
daki makaleme ait bir tenkidi 
ihtiva ediyordu. Cevap hakkı
mı istimal ile şu mektubumun 
dercini rica ederim. 

1 - Makalemde deha l'e 
cinnet meselesi mevzubahis 
olmadığı halda bana bu fikir 
atfedilmiştir. Bu eskimiş ve 
1890 senelerine ait bir moda 
idi. Halbuki ben psikonaliz
d n bahsediyorum. 

2 - Mazhar Osman be
yin tenkitlerine gelince: A. 
Makalem h kkında kullandık
ları « fantezi » ıstılahı Fran
sızcada bu ş kilde müstamel 
değildir, • ma <sat kıymetsizlik 
ise, 1325 de Mazhar beyin 
kendisi de bu çığırı açarak 
Mopa~ n hakkında bir eser 
yazmışlardı. Bu gilnahı işliyen 
yaln1Z ben miyim? 

B - Şizofreni bahsinde ise 
ben Fikret Şizoidir dedim; iki 
hal arasında farkolduğunu bil
mesi lazım gelir. Ben Fikreti, 
mevaddı gaitasını yiyen bir 
erken bunak yani Şzofreni 
müptelası tasvir etınedim. Bi
tarafların anlıyacakları cihetle 

fazla söze lüzum görmüyorum. 
C- Fikretin harbi umumi 

dolayısile gösterdiği telehhüf
lerinl bilirim. Çünkü ben 
Robert Kolecte tahsil ettim 
ve Fikretin delaletile kay
doldum. Farzedelim ki Fikret 
sağ olup ta Mazhar beyle b_ir 
akşam evel yemek yemiş ol
sun. Bütün bunlann maka
leınle ne alakası var? 

D - Mazhar bey ilimde 
riayet edilmesi elzem olan a
demi istical ve afakiyet usul
lerine biraz daha taraftar ol
salardı bir t~tkik nihayete er
medı:n hüküm vermiye kalk
mazlardı. Esasen makalemin 
sonunda, ben de gösterişçi ı 

etibba hakkında hemen ayni 
şeyleri yazmıştım ve onlar a
rasına dllşmemek için fikrimi 
iyice tasnh etmiştim. 

E - Son söz olmak &zere 
şunu ilave edeyim : ilim inhi
sara alınmaz, herkes istediği 
tetkiki yapmakt:ı hürdür. Ten
kit şu veya şu bahsin neden 
intihap c.dild;ğine değil, mli
dekkikin TEZiNi iyi müdafaa 
edip etmccliğm.e matu( olma'ı
dır. 

Ilaki ihtiramatı fo: 'amın 
kabu ~nü ric!\ ederim efen
di!': . » 

D. A. İzzet· ·n 

Hıntıryan efendi müthit kız
dı. Çünkll kan.11 Agami ha· 
mm ayağına dllttllrüleyll bir 
iskarpin almıştı. 

Hıntıryan efendi bunu gö
rünce: 

- Zo .. , dedi, bu btilb61 ça
nağıdu yok.sa ayakkabı?. 

Fakat Agavni bamm seke 
seke yürlidüğii halde hiç te 
fikiyetçi dejildi: 

- Biloonım, diyordu, mk
oor, ıukoor amma bn ayak
kabının kabahati değildir. A
yağımda Nuh nebi zamanın

dan kalma nasırlar vardır. 
Halbuki• Hıntıryan efendi 

öyle kolay kanar soydan de
ğildi. Adamakıllı çıkıştı: 

- Hece, .ı.ana göre hava 
hoş amına, ben adeta utano
orum. 

Yanımd:ı zıp zıp sıçrıyan 
bir r:.ahliıkla gezmek ayıbıma 
gidoor.. Mümlünü y~k artık 
seri bu daracık papuçlarla 
gezdircmem. Düş önlime sana. 
başka bir çift kı..ındura alaca
ğım. 

Hakikaten karısını Beyoğlu 
caddesindeki mağazalardan 

birine sürükledi koskocaman 
bir çift iskarpin alıp ayakla

rına giydirdi. Ötekileri de pa 
ket yaphnp eve yolladı. 

Agavani hiddetten ağlıya
cak bir hale gelmişti. Fakat 

kocasını pek iyi tanırdı. l.rar 
edecek olsa dükkanda elile

min içinde mllkemmel bir re
zalet çıkacaktı. 

Tünel başında aynldılar. A
gavnl hanım da kendi kendi
ne: 

- Şöyle bir mağazalnn ca
mekanını gözden geçireyim) 

Dedi. Olı.. Meğerse ayağı 
rahat rahat dolaşmak ne bab
tiyarlıkır>ışl. iyi amma iskarpin
lerin biçimaizliğini - yapalım. 
İğilip te &zerlerine bak~.. mı 
adeta ır.idesi bulıuı:yordu. Sa
lapuryı.ı gibi feyler .. 

iki de bir a:taklanndan çı
kacakmlf gibi oyıaayıp re•..
meleri de O.tüne cabal .. 

* Agavni hanım Ceyoğlunım 

oldukça gezen takımından 
eayılırdı. Şimdiye kadar aya

pa böyle 'fıantal teYler ~y
memişti amma ne yapsın .. 

Koca batın.. Zaten gençli
ğıni, ırtlzclliğini de ona ha1-
retmişti. Bir az da pkhğındu 
feda etsin .. Ne olurdu? 

Nasıl ne olurdu. Otuzuna 
basmak iizereydi, hep bu pim

pon herifin kahnnı mı çeke
cel ti. 

Ne güzı-ller, ne gençler, ne 
zenginler ona kur yapmışlar
dı da, o n•musu belası hiç 

on, ue d..i .. n t.ı..-s •· Udrey scs·ı.ıi uzaktan iş;tin-
Ot ey çıktı. Temiz giy;nmiş ce titredi, korktu. Bir an oda-
ır hizmetçi kapıyı açtı. Yü- da yalnız kaldı. Aynaya baktı 

rü ı ı. Salona g.r<li, Marşalt rengi sararmıştı. Birdenbire 
.ıl..ızdı. K12ı görür gormez - Pat ... Pat ... Pat ... 

yam .. ıı yaklaştı. Uzattığı eli Diye duvar vurulmıya başladı. 
hürmetle öptü : Malpas kendisinin buraya gel-

- Bilseniz beni ne kadar diğini nereden haber almıştı? 
memnun ettiniz !.. Zarbeleri tehlike işaretine 

- Bir bikesle meşgul ol- benzetti. 
duğurıuza teşekkürler ederim. Yemeğin baflaagıcı tam bir 

- iş arıyorsunuz, arkadaş- sllkünet içinde geçti. 
!arımdan birinin katibe ihti- Marşalt, OdreyİD prap iç-
yacı var. ıbediğini prdü. l..rar etti ... 

- Maalesef kabul edemi- Üçllncfi fİıede bOfaldıiı 
yeceğim. Komşumuzun yamıı- zaman kızın bqı dönmiye 
da çalışıyorum . baılamıştı. Yemek bitti. l..eyai 

- Komşun kim?... Malpu tabakuını uzattı. 
mı?... O adamdan memnun - Sigara içmiyonunuz? .. 
olmadıg" ınıza eminim. isterse- M · s· '--11--- enı... ıgara ......... -
niz size daha rahat bir hayat mam .. 
temin edebilirim. ı - Yokla Mister Malpu 

Bu sırada kapı vurularak his- • aade etmez mi? 
metçi kız girdi, ve yemeğin - Bu gibi ifler:me mDda-
hazır olduğunu söyledi Ye- lııalr edemez. 
mek odasına geçerletkea ....... J - JlalqdR kaç Jj,., ._. 
talt durdu. Hizmetfl ile: lro- l ..... ?. 
nuşmıya başla•'· -- l 

biriıine yilz vermemişti. 
kat bundan sonra siyaseti d• 
ğiıtirecekti. 

itte bak gene peıine biri• 
ıi düşmüştil. Kocumda9 
aynldıj'ı dakikadan beri om 
takip ediyordu. 

Yalnız tam bu gealt ayak· 
kabıyı giydiği gilne rugelme
si ne aksi teeadnftil. 

V allabi biç t• feu deiildL 
Boylu boslu, ıevimll celınll. 
de . ..Ji toplu kıyıİfetlidL 

Haydi canım. 19ytaııa •1' 
manın aıruı midi. Mademki 
bu ane kadar kocaaımn fiaU!.ı 
ne gül koklamamıfb, neden 
bundan sonra hiyauet etsin.. 

Genç adamın takibinden 
kurtulmak için karşı tarafa 
geçmek istedi. 

Hop.. Şu tramvaydan ••el 
koşayım, derken iskarpinler
den biri ayağından çıkma· 
sın mı? 

Dü ünün zavallı Agavııinln 
halini!.. Kendisi vakıa çiğnen
meden karşı kaldınnıı boyla· 
mıştı ama ayakkabısının teki 
yolun ortuınCla kalmıJb· 

Genç adam bunu fusat bil· 
dl. Hemen iskarpini kapıp A~ 
g1ıvni hanıma götürdü: 

- Aman madam, dedi. bit 
daha dikkat edin, as kaldı 
eı:ilecektiniz. Neyse bu ııeferlik 
geçmiş olsun! 

Agavni yılışık yılıtık cenp 
verdi : 

- Heee.. fuiliyordu)'IUD 
sizin yllzünüzdeudir. Elin ebik 
etek namualu aile kadınının 
peşini kovalıyacak ne vardı 
Koca caddede g6ılilıbe b ... 
ka kadın kestlremecfiniı: .. Son-
ra adaJDJ bu kadar paylaJ!UIYI 
kafi görnıllş olacak ki mevzuu 

değiştirip kendi haline yanmı
ya başladı : 

- Şhıd bea bu ~urlu 
çor:ıp, bu kopuk papuçla ne 

edeceğim? . __ _._....a... • 
Genç ellerial DVVll'...... • 
- Den, dedi, turada pek 

yı:ınnda oturuyorum. Tenezd
lcıı tqrif ecleneııia, hem Ç9" 

reblDIZI kurutur, hC!D de bird 
istirahat edersiniz! 

Agavni kırıttı, auıltl. niha
yet razı oldu. 

C.enç adamm odllll Ap.,. 
eldi Hele 

niye pek ralıı.t 1 ·---" 
Je;ikanh o iri dlerile 'i""-

1
• 

m, iakarpini jflycfirirken o ka· 
d b · 'tti kı bir mnddet ar oşana ııı . __ .c:..ı:;.; 
l.endiııden geçti. Milaıu,...• 
iki üç aaat kadar uadı. 

ı~ A · L--·- hayatta· 111•e gavnı .......-. 
ki ilk yanlış adımı kocaaı~ 
• • • • • tti.ıı.i genıt 

gıymesı ıç n ısrr e ... 
iskarpin yüzünden atb· 

A -.,mel HidaY:!. 

Diyer~k saatine baktı· •. 
- Müsaadenizlc.gitır;;:: 
- Otuı:ınanızı rıca b 

Biliyorsunuz ki Mal~al .f.PUU: 
altındadır. Bence u, d ha 
verdiği işi reddet1cııız a 
iyi olur. . . eliyim. 

- Rica ederım gilıDOd 
1 Mil re 

- Çok erlı:en·:__..ıj)ıııezdcn 
Bedfort sizi }ı.lp-- ._,_ıe 

Hep sı:wu evel tanıyoruııı. 

metğul bulUDUY~ kalk-
Kız hiddeti• ye~-

b. Marplt takip etti. arJIUIZ 
_ Hayab dll "1 

yapmak elimdedir· anzah 
-- Ha7at yolUDG 

tercih ederim. dotro yn 
Dedi ve kapıya " 

rldü. 
- Bir dakika.. 
- V a)diıılli &ldtırliyortUDUI 

Mister Marpit.. Siai bir cen
tilmea ıranneclerek buraya gel· 
dim. 

- sa. 
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Bahçekapıda 

E TUÖ:RUL MAÖ:AZASINDAN 
BAZI DAİRELERDE 

T FİY.E 
Münasebetile . 

Hakiki büyük tenzilat 

İstanbul dördüncü icra dai- ··------------. 
' resinden : 1 s • f • 

İstanbul dördüncü icra me
murluğundan : 

Mehmet Sefahattin beyin ' cyrı 5C 410 
Nemzur hanımdan borç aldığı , 
bin iki yüz y.etmit liraya mu
kabil birinci derece birinci 
11ra numaraaile ipotek irae 
eylediği Be,iktaş S'nan paşayi 
atik mahallesi Beşiktaş ve 
Köy içi caddesinde eski 118 
ila (144 - 2 - 4-6) llç defa altı 
mnkerrer numaralı Beşiktq 
caddesinde yeni 1 ila 25 nu
maralarla murakkam iradlı 
araayi müştemil kayden ahtap 
on iki bap dnkkin ve Orta 
bahçe caddesinde eski yüz 
yirmi dört yeni sekiz numa
ralı ah.tap bir bap konak 
ye derununa cari bir masu
ra maileziz ve Orta bahçe 
caddesinde yeni (2-4-6-12-10) 
numaralarla murakkam altı 
bap dükkanların ve Beşiktaş 
caddesinde eski 118 120, 122 
ve yeni 27, 29, 31 numaralı 
maa odalar üç dükkkfuılardan 
ancak 118 ila 122 uumaralı 
üç bap dükkanınızdan maada
sının cokuz hisse itibarile 
birer hisseleri borcun veril
memesinden dolayı ihalei ev
veliyesinin icrası için otuz gün 
müddetle müzadeye konularak 
bin beş yüz liradan talibi uh
desinde kalup ihalei kafiye
si icra kılınmak üzyere ve yüz
de beş zam on beş gün müd
detle mevkii müzayedeye vaz
olunmu9tur. 

Mehmet Selihettin beyin 
maclam Nenızurdan borç al
dığı 385 liraya mukabil birinci 
derece birinci sıra numarasile 
ipotek irae ettiği Bogaz için
de Kanlıca hisar caddesinde 
eski 123-125 yeni 123-125-27 
numaralı eski yüz yirmi üç ve 
yüz yirmi bet maklup numa
ralı mahallerden ancak yüz 
yirmi beş numaralı ile ınu

rakkam kuyulu bostan demekle 
maruf bostan Ye derummda 
vaki elyevm bostan kulube
sinin alb lıiase itibarile iki 
hissesi borcun verilmemesin
den dolayı otuz gliıı mllddetle 
ibalei evveliye müzayedesi 
zarfında iki yüz elli liradan 
talibi uhdesinde kalıp yüzde 
bet zam on beş gün müd
detle ihalei kat'iye müzayede
sine vazolunmuştur. 

Hududu bir tarafı Sinanpa
şa camiişerifi kabristanı bir 
tarafı emlaki milliye den konak 
ve bahçe ve bazen Şayeste 
hanımın hanesi ve bir tarafı 
köyiçi caddesi ve bir tarafı 
Halil efendi evlatları dükkan
ları ve bazen müteveffa Os
man rvlAdı ve sairenin dük
kanları börekçi fınnı ve ba
zen Beşiktaş caddesile mah
dut beş bin Uç yüz arşın mu
rabbaında halen enkazı ki
raciya ait boyacı dükkanı 
ve kebir ocak harabesi ve 
temel enkazı ve galvaniz ör
tüli! taş mahal ve şağile ait 
salı.ş kdübe ve tahta perde 
ik, çınar bir ihlamur 
dört çam bir at kes-
tanesi bir akasya bir erik iki 
lııdr ağacı ve doldurulmuş 
gayri mcşgı•I kuyuyu havi ar
sa yirm' altı bin lira kiymeti 
muhamminelidir mezkur arsa
nın tahta perdesi kısmında 
Mehmet Ali efendi kiracıdır. 
Mu.kür hissevi almak ve da
ha ziyade öğrenmek istiyenler 
hisseye musip kıymeti mu
hamminesinin yüzde onu nis
hetinde pey akçesini ve 929 -
1836 numara ile İstanbul dör
düncü icra memurluğuna mü
racaat etmeleri ve 18-11-29 
tarihinde saat on dörtten on 
altıya kadar kat'i ihalesi ya
pılacafcı ve mezkfır zaman.da 
hazır bulunnııyan son müşteri
den gayrisinin kefiyet etmiş 
addedileceği ilan olunur. 

Malıınudiye oteli I; 
L.:.ktrı:-.. \l,, terko~la ıuiict. ... htı :1 

ı zafı..:.t \,... t:ıLaretıle ırıii,t . .:r:ll~ru 

uı ·zlıarı takdiri olar. otrlıınize bı 

ılef~ müccJJc,Jcn banyo ıı:alıallılc 

tı· ~atalt.iı o.!alar ınşa edı[rnı .. tır 

Binae ·a ey'. aılc ı'..aruetuıe Jı· 

son dt•rı•cc.· c!\tooışııdir. f~i.ven ür 
r .... t't: ahı nıa.ıı ka)Jedilır Ra.hutı 

nı ve ıııtı·ahntini arzu eden zc ıı. 

tı kır.Lnıın ıeşr;n'"" ~ken~li n1~u~a 
at:erı ktİzd:Sıt1J.uıJır. 

Adres 
Sult;on :\laıınıut t()r)>..ıind~ 

Telcfoııı 1-t,12 

Merkez acent;N : G.ıf;ıt.ı 

köprıi b.ı~ında. Beyoğlu 2 j 62 
Şube ıcent.ısı : M;ıhmudiye 

hanı ahında. lstaııbul 27 40 

Antalya - Mersin postası 
( M. Ş. PAŞA) vapuru bu 

sefere mahsus olmak ıizerc 
2 9 teşrinevd salı 12 de Ga
lata nhtımından hareketle [Jz. 
mir, KüUıik, Bodrum, Rados, 
Fethiye , Antafy;ı, Alaiye, 
Mersin J e gidecek ve dönüşte 

[ Silıike , Anamor , Alaiye , 
Antalya, Finike, Fethiye, Bod
rum , Kulluk, lzınir] e uğra
yarak gelecektir. 

Ayvalık ~ürat postası 
( .\lf·:R::>lN ) vapuru 29 

ıeşrincı d sah 17,İc Sirked rıh
tınııı.Jan hare:-cıle [Gelibolu, 
Ça.'1 , ıle, Kuçükkuyu, EJrc
nııt , llı..rhaniyo: • Ayvalık ] .ı 
gıJecek v~ JonLŞte ınezkı'.ır 

ı~kdder;.: rır':ı<tc Alııııolugı 
Lğn} arak gcltccktir. 

Gdirolu ıçin y.ı\nız vo\cu 
.ılınır, vlık al•nıııu.. 

Şişlide kiralık kargir hane 

Meşrutiyet İzzet paşa soka
ğında tramvaya 2 dakika me
eafede elektirik, bava gazı, 

terkos tesisatını havi vasi bah
çeli 6 oda, 2 sofa, büyük ta-
raça, hamam, ferah mutfak 
ve sarnıçlı, hane kiralıktır. 

Görmek için mahalli mez
kürda Köylüyan apartımanı 

ka11ıcısına müracat. 

Döyçe O. Bank 
·rarlhı te~İ'!lı-1 906 

,\liırooi•lcrı: Dre;drıer bank A. 
!';\a01a\·cnşer hank Ft:rayn, Ka
·iy ı>, [ hauk lür Oüy.;loııd. 
i\1ı rl,~zı: Jtc~lin; ~tıbc!lerı: Ham
bıırg, İ.;tanlml oGal•ta ve İ•tan. 
hulo, lzm;r. 
Galaııı kı.nıı telc:orı: Beyoğlu. 

2-l:', '>4;1, 684.685 
İ•taulıııl kı•mı telcl1111: lsıaııbuı 

~84~, '.l!l4J. 
Ocpo•u. l.ıaııb11l 'flıtün giinı· 

ı·ıı~ıi. Trleloıı: l•tuııbul 3227 
Bılünnıru banla ınuanırLıb İc· 

ra ,,. hıısı ·İ k1'nlıır ierr olnuıiılll 

Seneden hududu: Bir tarafı 
dere ve bir tarafı Rukiye ha
nım bağ ve bir tarafı dağ 
tarafı rabbii tarikiam elyevm 
bir tarafı Gönemez deresi 
ve Fahri beyin mürıhedim 
hane ve hane arsası ve bazen 
Mahmutpaşa bostanı arkası 
keza Mahmut paşa korusu sol 
tarafı prenses Rukiye hamın 
korusu ile mahdut tahminen 
on iki dönüm mıktarında era
ziden altı dönüm mıktan bos
tan dolaplı kuyıılu mlizera 
bostan zemini toprak taş du
varlı ve çatısı ahşap tahminen 
kırk arşın murabbaından ahır 
iki ceviz bir asma birkaç şef
tali fidanı ve tahminen altı 
dönüm mıktarında kısmen fun
dalık ve çalile kısmen taşlık 
gayn mezru bir erazi olup 
senevi yüz otuz lira icarla Re 
cep Tahir efendinin tahtı iş

galindedir ve iki bin lira kiy
meti muhaminelidir mezkfır 
hissenin iştirasına talip olanlar 
ve ilaha ziyade malumat almak 
istiyenler hisseye mnsip kiy
meti muhamminesinin yüzde 
onu nispetinde pey akçesini 
vezneye teslim etmeleri ve 
929-3330 dosya numarasile 
İstanbul dördüncü icra memur
luğuna müracaat etmeleri ve 
18-11-29 tarihinde saat 14-16 
ya kadar ihalei kat'iyesinin 
yapılacağı ilan olunur. 

Dünytının en 
Mükemmel yazı 

makinesi 
llu~n~ilı• FK.A~SIZ hüktıınetıniıı ddhi takdir vt• trrcih ctııgi ırıJkine 

Hafif,, metin ve sağlam 
l ler ciheti taahl1ii1 oluııur ~ı~ııl":~i:~r;r 

U111vmi aı..:cntusı • 
\• .., l)RK\ ,\ ~ 'lc.uhkı\ ı· lı1 .• ~ ... l İstanbul f'ı:I iı;ıt. ~·2;;:h 

Kcındra ve Bağçecik ~l 
nakliyatı 

Tüfün inhisan umum müdürlü
ğünden: 

Kandra ve Bağçecik m~muriyetlerine ait mamulat sandıkla
rı ile qyayı sairenİD bir senelik nakliyab pazarlıkla 30-10-929 

ça~pmba günü ihale edileçektir. Taliplerin prtnameyi ııörmek 
üzere her ııün muracaatlan Ye yevmi mıezkUrda ... t 10,30 da 
G;alatada mubayaat koMyOlluada buluamalan. 

Leyli • Nehari, Kıı - Erkek 

Şark Lisesi 
lık, Orta kısımlar ile Lise ikinci devre birinci sınıf 

( 9 ıncı sene ) için hergün (Kız - Erkek, Leyli - Nehari ) 1 
talebe kaydına devam olunmaktadır. Mllracaat hergün 

Beşiktq Akaretler - Telefok B. O. 3826, _J 

Balıkesir encümeni 
daimisinden: 

Pamukçu köyllnde lbedeli mu hammini ceman (18000) lira 
olan idarei hususiyeye ait maa miiftemilat fabrika ve cıvarında 
tahminen yetmif alb dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika 
etrafında bulunan dllkkfuı; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz 
hududunda bakırlı değirmeni hali hazırile ve bedeli ihalesi 
birinci taksit peşin ve mütebakiai üç senede ve üç taksitte 
verilmek üzere ki cem'an dört taksitte verilmek şartile ve 17 
tepinisani 929 tarihine mllaadif pazar günll saat on bqte 
kapalı zarf usulile ihale edilmek llzere yirmi gün müddetle 
müzayedeye verilmiştir. Talip olanlann depozito makbuzu veya 
mektubunu müstaahiben yevmi mezkUrda encllmeni villyete 
gelmeleri ve daha fazla ıeraitlni öğrenmek isteyenlerin muba
sebei hususiye mlldllriyetine milracaatlan ilin olunur. 

Büyük Tayyare piyangosu 
Yedinci tertip dördüncü kctidc: 

11 Teşrinisani 1929 
la'"'y 00 i ra ·ye 

4,),000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

Türkiye İş bankasından : 
Ankarada inşa edilen merkez binamızın telefon, elektrik, 

asansör hizmetlerinde çalışmak üzere bir mlltehassııa lüzum 
olduğundan taliplerinin Galatada Voyvoda caddesinde Bozkurt 
hanında müşaviri mimari M. Moncerlye müracaatları. 

YENi ÇIKAN 

Tevfik ve Ma i t Beylerin 

Yeni Jeoloji 
Lise sınıf 2 
175 kuruş 

KİTAPLAR 
Ali Hikmet Beyin 

Cebir 
Lise sınıf 1 
160 kuruş 

YAKINDA CIKACAK KİTAPLAR 
Fizil 'Kcıı;;ıl Zaim B.J Çocul- lluhu ( lbrulıını ı\l.tcttıu B.) 

'. Nakıttiıı <) Dida~ıika ( Hasıp Ahnıet c ) 

( lla•an Alı •) Türkiye Cografıyaoı \Faik Sabn < ) 

Müracaat Mahalli ; 

DEVLET MATBAASI SATIŞ YERİ 

ı\lali, t~ \rek.aletiııden: 
33t) senesinden 1927 nıali senesi nihavetine ka

dar n1illi hükunıet bütçelerinden ınatİubu olan
larla gerek nlilli hükun1et ve gerek sakit hü
kôn1etin bütçe emanatı ve adi en1anat hesap
larında n1ukayyet alacaö-ı bulunanlar, Şubat 
\130 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
ınahallin en büyük mal nıennıruna müracaat 
eyleyip yctlerindeki nıatltibat vesikalarını vere
rek ınukabilinde müracaat vesikası alınaları 
U\zıın<lır. Bu nıüddet zarfında n1i.iracaat etme
ıni) ve vesika alınanıış olanların iddia ettikleri 
alacak ı:; u nunıaralı kanun nıucibince kati yen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 93u nihave
tin<len sonra hiç bir ınazeret kabul edilnıiycce- ' 
<>inden alacak iddiasında bulunanların n:ıu sene-,-, 

si Martından evel bulundukları nıahallin en 
büyük ınal nıeınuruna ıni.iracaat etıneleı·i ilan 
olunur. 
-------------- -· 

Teminatlı ucuz mobilya 
almazdan ve ya sipariş etmezden 

A. SOFİANOS 
MOBİL YE MAGAZASINI ziyaret ediniz. 

Şehremaneti illinları ) 

A. Hisarı dairesinden: Be
deli keşti 422 lira 80 kuruş
tan ibaret olan Beykozda Ka
raca burun caddesinde Vasıf 
B. e ait hane bahçesi dıvarı 
kat ve inşası hususu münaka· 
saya konulmuş. Ve talip olan
ların % 7 ,50 nisbetinde temi
nat akçelerile birlikte teşrini 
saııinin 18inci pazartesi günil 
saat 14 e kadar daire encü
menine müracaat eylemeleri. 

Jf-

Şehremanetinden: Kireç fı
çılarına kapak konulmasından 
ve damgalattınlmasından sarfı 
nazar ettirilmiştir. Ancak ki
reç fıçılarının hacmı istiapları 
bilvezin tamam elli kilo alacak 
viisatta olarak tarihi ilandan 
itibaren üç ay zarfında yapb
rılacak ve tabaka teşkiline 
mani olmak için sıkça sıkça 
yıkattınlacaktır. 

"" A. Hiaan dairesinden: Be-
deli keşfi 749 lira 64 kuruş-
tan ibaret olan Beykozda Ka
racaburun caddesinde Neş'et 

beye ait bahçe duvan kat ve 
inşaatı kapalı zarf ıısulile mü
nakasaya konmuştur ve zarflar 
teşrinisaninin J8 inci pazartesi 
günü saat 14 e kadar kabul 
edileceğinden talip olanların 

daire encümenine müracaat 
eylemeleri. 

oktor FETHİ 
(,errahpaşil ila-,ıuncsı 

Bakıerıyoloğu 

l\..ı.ın ( \'n~:-ı:ı ınau teanıftlü ) 
ıJrar, halg:un c~nıhat tahlillı:rı 
ile h4t1ta1ıklar111 husll-,i aşıları ya· 
pılır. Tckfonl:ı nıalünıol vcrildigı 
ıal-JirJe tahlil ctlih·.:k uıcvuı al
~ır11lar.tl bilAlıar~ raporu takdiın 
edilir 

tı..lua)·cııch.ttı~; He):ogluntla, Ahra 
~anuınıu k.ırçı:ıınJa 

'l'elefon: Beyoğlu ;,:ı-ı 

Fotograf 
Beklediğiniz gayet büyük 

ve parlak dürblbılll zarif foto
graf makinelerimiz gelmiftir, 
muhayer ve teminathdır, tec
rübeleri yapılarak teslimi te
ahbüt edilir. 

Merkezi : Asmaaltı Yıldız 
Han 

Şubesi : Eminönı.i, (51) nıı
mara Mehmet Ruhi bey mü
esseseleri. 

()peratör 
Ahınet Burhaneddin 

Ct·rrahpa~J h.1~t•ıııt.'!;l operatOr;.; 
~1u~1yeıırlıanr: Be.) oAlu, H .. uz srfan·
taııest k.tr~l~ınd•t 348 nuıııBJah 

~urıy(! c;art;ı"ı uparıınıanı 8 uu~ 

r.ıaru<l J, 

1\.·l'-'.fnı ,• ıt~\ 02'
1

1T 161.) 

l)oktor Fevzi Ahmet 
• 

Fr~rıgı, ll l:!KJğıılluğu, cilt, pros-
ta~ zafl h.·nasül ve kadın ha~l;t· ı 

!ıklarırıt rn wn u ... ıılh~rlc oı lıir 
l'.:tıııaı ~la uıii~ait ı,cr.ı.İtlfl tı:J:ı~ı 

·J..:r. 
AJr,.: l>obıiılı (, "ğaloglu ) oku~ıı 

l..ii~ ha-:ı 1111ııı<tra. -:+:l 
l"•lı_foıı· J~tu•·hu; .~HO't 

Kadın hastalıkları hekimi: 
Doktor • 

CEHRL ZEKl 
Her tiirlü kadın rahatsıı

lıklarını ciddi, seri ve muva
fık bir surette tedavi eder. 
Maçka palas ikinci kapı 

No 14 
Her gün öğleden sonra 

24 Cemazıye:evai 1348 

(~unı:ş 

(1gle 
ikıııdi 

'/ iıl.1 ·/111 

f>,2-1 ,\l~aın 
ı i,Sl' )"1tt1ı 

ı ~.f'.l lırı ... ;ık 

11.14 
ıS,4~ 
4.45 

Beyoğlu, Asmalımesçit, No 13 Telefon, Beyoğlu 1293 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden son sistem 

ve elektrikle müteharrik fabrika: Taksimde, Takıimkifla 
No 48 Telefon Beyoğlu 1801. 

1 uıı.. lnzı r 1 : ,; 
ıL--~;;......;,..;,._-".:: 
(Mes'ul miidtiı Selirn &JlıP SERİ ve iTiNALI TESLİMAT 

• 


