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Donanmalarını 
Yuııanlılar 
Galiba asker

likten pek 
h~şlanmıyorlar 

Atina, 30 [Hususi) - Har
biye nazaretl ordu kadrosun
da 500 kadar zabitin fazla ol
duğunu tesbit etmiş ve kendi 
ihtiyarlarfle ordudan çekilmek 
i.stiyenlerin istida ile nezarete 
müracaatlan lüzumunu bildir-
miştir. . 

Halbuki bu 500 faza yerine 
1300 zabit ordudan çıkmak 
için iıtida vermiştir. 

Matbuat bu hali pek yeis
aver bulmakta ve bunu ordu
nun ihmal edilmiş olduğuna 
müessir bir delil göstermek
tedir. 

Vaziyet Venizelosa bildiril
miş ve kendisinden, Atinaya 
avdetine kadar, muamele ya
pılmamu.ı hakkında talimat 
relmiftir. 

Ankara, 1 ( Telef on ) - Gazi lıazretlerini istikbal etmek üzere burada müazzam lıazırlık
lar yapılnıışlır. Şelıir, « safa geldin >) ldvhaları ve bayraklarla baıenmiş bir halde bıiyük 
Gaziyi bekliyor. Tren, şimdi, bando ııııızikanın alıengi arasında lstaıyo11a girdi. Vekil, meb'ııs 
lar, lııikıi11ll'L . erkılnı seldm veriyorlar. Buketler takdim edildi. Büyük Gazi makamlarına ha
reket bııyıırdıılar. Şelıir şenlik içindedir. 

Rakabet! 
Rus eşyasının 

Postada izdiham 
Dün paket postahane._ 
sitıin luili gönilecek 

çeydi 
nakli, Türk ve Son günlerde 
Yunan vapurları . ,,J f J .J..J 

Atina, 30 (Hususi) _ Rus- VlJflUlJ ı'lJ lJfııl,. 
Yadan Yunaııistana ıevkedi
lecek buğday ve sairenia 
Türk vıapurJ,ariJe nek!M el.ur 
Rusya ile· TOrkiye ariııında 
lllüzakerat yapılmakta olduğuna 

dair olan haberi nakleden 

gazeteler, bu eşyanın Yunan 
\rapurlarile naklini derpiş et
ınemes:nden dolayı Yunan hü
kiıınetini tenkit ve muahaze 
etmektedirler. 

Avrupa posta
sındaki teahhur 1 

İki güud<:nberi gelmiyen 
Avrupa postası , nihayet dün l'ukd postanesi 
•kşanı (1 6,30) da muvasalat Bugünden itibaren tatbikına 
etmiştir. l a /anan yeni gümrük tarifesi 

Bu iki gün!ük teahhurun birçok tüccarın dün akşam 
•ebebi Paris te vukua ·gelen geç vakte kadar çalışmalarını 
bi mucip olmuştur. r arız~dır. Maamafi Şark de-
ın· Dün günırii kler mal çıkar-
t ıryolları idaresi . mutat üze- mak yüzünden mahşeri bir 
e, sorulan suallere ademi manzara ar7 ediyordu, Bilhas-

llıa)• 
unıat beyan eylemektedir. aa İstanbul paket postaneıi-

Vukua gelen arıza, posta nin hali görülecek bir şeydir. 
~gonıınun bozulmasıdır ki Avrupadan gelen paketlerini 
d da ancak iki gönde · tamir yeni tarifenintatbikından evel 

e ilebilmiştir. [Mabadi 2 inci sahıfede) 

Haydarpaşaya iraınvay 
l"akültenin önüne kadar 

olan kısım bitti 
ik" 65 " günde 

li ınaı edilmek 
ter · h e ınıasına 

l •tl11ııı1an Bağ•rb •ıı- Kara-
taaı.. 
d ınet -Hay-

lrp ôlf• tram-
ttİ{ hattının · 

kısmı lk
ltı•l edilm · ti & ış r. 
t u hattın nıek-
thi t bb" 

llııu ı ıye 
ne kadar 

al11ıı 

llaydarpıış. ı lrwııııay111111 lrışa ameliyesinden 
bir intiba 

I> kısmı için önümüzdeki 
erşeınbe günü bir tecrübe 

llıer · · •aunı yapılacaktır. 

Merasimi mlltealap hattın 
Karacaahmede kadar olan -

[Mabadi 2 inci sahifede] 

italyaya kıiıyorhul 

12 ada ... 
ita~yan işgalinde ol
duğu gibi isinzleri de 

İtalyanlaştırıldı 
Yunan gazeteleri 
buna köpürüyor 

Atina, 30 (Hususi) - ltalya 
htlk6nieel ... .... ff-d• ....... 
- l.s-at athılaıiiuB ( OD iki 
adanın ) eski iıJmlerini değif
tlrerek, bu adalara bundan 
sonra [İtalyanın Akdeniz ada
ları J unvanını vermiştir. 

Gazeteler 25 asırdanberi 
Yunanlı olan bu adaların Yu
nanlı olan isimlerinin değiftlril
mesinden Yunanistanda fena 
akisler husule geldiğini yaz
maktadırlar. 

Yangııı 
Bir dükkan kül 
oldu ama ateş 

nasıl cıktı 
' Beyoğlunda, İstiklal cadde-

sinde bir yangın çıkmış, spor 
alat ve edevatı satan bir dük
kan kamilen yanmıştır, yanan 
dükkan Hasan bey apartıma
nının altındadır ve Muiz ismin
de bir adama aittir. 

Dükkan sigortalıdır. Yangı
nın zuhuru bir parça garip 
görülmektedir. 

Ateş sabahlfyin saat 6 da 
dllkkin kapalı iken zuhur et
miftlr. Yapılan tetkikat bir 
elektrik kazası neticesinde 
ateşin zuhur etmediğini gös
termiştir. 

Şimdiki halde yangının dük
kan ' ilstündeki apartımandan 
atılan sigaradan zuhur ettiği 
zannedilmektedir. Taksim mer
kezi hu husustaki tahkikata 
ehemmiyetle devam etmekte
dir. 

İlk mekteplerde 
tedrisat 

ilk mektepler bugilnden iti
baren tedrisata baılamıtlardır, 
Buglln butla ilk mektepler 
açılmlfbr. 

Yeni tarife
Gaz ı.ıe benzin fi-: 

atlqrı bir ay 
ll<?fZlıyacak 

Un gene fenzi
lafli tarifeye tabi 

Türk iktisadi istiklalinin en 
kat'i eseri olan yeni gümrük 
tarifesi bu sabahtan itibaren 
tatbik edilmiye başlandı. Ye
ni tarife bazı mevadın gümrük 
resmini tahfif etmektedir. Ez
cümle gaz ve benzin eski 
tarifeye nazaran az bir güm
rük resmi ile ithal edilebile
cektir. 

Evelce gazın yilz kilosundan 
125 kuruş ve benzinin yüz 
kilosundan 250 kunış alınmak
ta idi. Yeni tarifede gaz ve 
benzin ikiye ayrılmakta
dır. Temizlenmemiş gaz ve 
benzinin 100 kllosundan 60 
kuruş alınacaktır, 

Temizleamİf gaz ve benzine 
gelince: gümrük daresi bu nevi 
gıu ve benzinlerin l 00 kilo
sundaq 1320 kuruş resim ala
caktır. 

Meınleketimize en ziyade 
temizlenmeı;ıılt gaz ve benzlıı. 
ithal ve en çok bunlar lıtihlik 
edilınekte olduğundan gaz ve 
benzfo fiatlarının biraz uı:uz
laınaıma intizar etmek lazım
dır. 

Oiier taraftan, yeni tarife
nin, mevzii kıtlık zamanında 
un hakkında yapılan hususi 
ve terızilitlı gümrük tarifesini 
ilga edeceği hakkında bazı 
rllfekıunıı: tarafından verilen 
habeiler yanlıttır. 

Bu tenzilatlı tarife 15 teş
riaiaaniye kadar mer'İdir. Şu 
halde un •e ekmek ffatlarııwı 
artınaaa ihtimali fimdilik ;yok
tur. 

Abone şartları , 
TELEFONı 1 
Yazı işleri 

VilAyeder için: :5enelık l 700, altı 
aylık 000, üç aylık 500 kur~ıur. 
1'.cnebi memleketler için: Sendik 
J OOO, altı aylık 1600, uç aylık 900 is. ııoı ! 

idare işleri 
Luruştur. 

'f'elgra{ fçtanbıı l Saat 
is. 3872 

(;uzı:t l· ın iz<l e ınlt"ar ctf, u but~; ı 
'" zı lıırın ho k kı ına lıf•ı,Jı,,· 

Nüshası her yerd~ :> k ..ı•J .; 

1 Postada ıslahat 
Memurların 
mesai tarzı 
. ve 'ücretleri 

Mutlaka tanzim 
edilmek zaruri 

görülüyor . 
Refakatiıideki heyetle Ana

doluda ve Trakyada bir tetkik 
seyahati yapan Posta ve Tel
graf umum mlldlirii Fahri bey 
' . bugün Ankaraya evdet ede-. 

cektir. 
I~tanbuldakl tetkikahıi bir, 

iki gl1ıı daha devam ve ikmali 
lçiıi 1116dlrtl umumi muavini 
Tevfik ve fen itleri muavini 
Nahit beyler lstanbulda kal
mışlardır. 

Bu tetkikat, Almanyadıin 
celbedilea mlltehuaıslann ver
dikleri raporla allkadardır. 
Mütebusıslar raporlannda pos
ta ve telgraf İf)erlnia huau
ıiyetinden balıtederek İf)etme 
umurunun ıektedar olmamaaı 
için heaap itlerinin post& ve 
telrraf idarelerinden aluımuı.
na lüzum Pfiermltler, daha 
bir takım ıalaluıt yapdmuma 
işaret etınİf lerdir. 

Y apıl&D tetkik seyahatinin 
neticesi de bir rapor tarzınc!a 
tesbit ve iki rapor mukayese 
olunarak tetkik edilecektir. 

Tetldk aqabati r dcesfnde 
poıta ve telgraf Jareleriıiin 

diğer devlet dairelerine niabet
le bir buıuıiyeti olduğu, bu 
hususiyet dolayısile poıta ve 
telgraf memurlarının da diğer 
devlet memurlannm tabi ol
dukları teraite tabi olamayacak-

Yeni Yunan 
tahtelbahiri 

Atina, 30 (Hususi) - Fran
sada inşa ettirilen « Protevs » 

yeni Yunan tahtelbabiri dün 
Pire limanına vasıl olmuştur. 

Yunan ticaret f i
l osu arttırılacak 

Atina, 1 - Yunan babri
yei ticariyesinin takviye ve 
inkişafı çarelerini düşünmek 
Üz•e teşkil edilen komisyon 
pün mesaisine başlamıştır. 

" l 

lstarıbııl posta ınıidıirıi 
Tayyar B. 

lan ve bunların mesaisi ile üc
retlerinin yeniden tanzimi za
ruri olduğu anlaşdmıştır. 

Bilhusa İstanbul p09ta ve 
telgraf merkezlerinde yapılan 
tetkikat çok mlihlm neticeler 
vermiftlr. 

Dllnyanm en aıllhim mer-
kezlerinden biri olan İstanbul 
poıta merkezindeki me
murlann geceli · pclllzl.O 
devam eden mesaislııfıı. bir 
kalem memurunun mezaiain
den cidden çok farkla oldu;u 
g6rlllmüştür. 

Şimdilik yalaız lstaubuI mer
kezinde, Avrupa posta mer
kezlerinden birinde tatbik 
edilmekte olan uaulleriD tat· 
ltfki ve bu tecrlbeden alına
cak netice muvafık olunıa ay
ni usulün bütün posta idare
lerine teşmili tasavvur edil
mekte ise de bu cihet henüz 
kat'iyet keıbetmemiştir. 

Bu noktanın tetkik heyeti-
nin raporunda zikredilip edil
miyeceği de maliım değildir. 

Yunan - Bulgar 
münasebatı 

Sofya, 29 _ Bulgaristan ile 
Yunanistan arasında başlamak 
üzere bulunan müzakerat hak
kında talimat almak üzere 
Sofyadaki Yunan ve Atinadaki 
Bulgar sefirleri merkezi hü
kiımetlerine gitmişlerdir. 

Maarif müstetorı 
Maarif müsteşarı Kemal 

Zaim bey dün hareketini tehir 
· t' · b alinku" trenle etmı 1 ır; u., -

gidecektir. 

o o • • . .-:, (/ 
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Yürek resiın- '" a sırada oc 
1 2 Sahife 

Ticaret mu11hede11i dün 
gece • imza edildi ..• 

lt.tJmerika ile aktedilen tica
lfiJlret muahedesi dün gece 
izınalanmış ve Amerika sefiri 
şerefine Ha. vekili tarafından 
bir ziyafet verilmiştir. 
liiil· H. F. nın şehrimize nak
~ !edilmiş olan merkez bü
rosu tekrar Ankaraya nak
ledilmiştir. 

ri'Qlark kadınlığı hakkında m tetkikatta bulunmak üze
re şehrimize gelmiş olan Ame
rikalı maruf muharrir mis 
Ruth F rançtB şerefine dün 
kadınlar birliği tarafından 
Türk ocağında bir çay ziya
feti verilmiştir. 

Muharrire, "Türk kadınlı

ğı, Şarkın ziyaret ettiğim 
diğer yerlerine nlsbetle büyük 
bir inkişafa mazhar olmuştur 
demiştir. 
lfiivkafın ıslahı için celbedi
~ len ve bu hususta bir 
rapor ihzar etmiş olan lıviç· 
rell Profesör M. Leman ikmıdi 
vazife ederek memleketine 
hareketi dolayıaile beyenatta 
bulunarak: Türkiyeyi unut
mıyacağım, gittiğim her 
yerde Türklyenin güzellikleri
ni, muvaffakiyetlerinl anlata
cağım demiştir. • 

maşvekil ismet paşa Hı. 
bir hafta sonra Ankaraya 

döneceklerdir. 

mronika davası kararı 
mahkemei temyizce nakz

edildiğinden tekrar muhake
meye davam edilecektir. 
lfHllütüncüler bugün ticaret 
UJodasında bir içtima akt· 
edecekler ve propaganda me· 
selesini görüteceklerdir. 
f.f.ilaliye vekili Saracoğlu 
11MJ1 Şükrü bey birkaç gün 
şehrimizde kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 
lf.1lüteveffA batpa,Paz V Hiliyos 
IWIF ener kiliııesı a"·!t~unda 
teşhir edilmiştir. Rumlar gidip 
ölü papazın elini ·Öpmektedir-

. !er. 
· f.filadam Mannfğe ıilah t~
IM.llhir ve endaht etmekle 
maznun Aliye hanımın muhake
mesine dün ajiırceza mahke
mesinde devam edilmittir. 

Madmazel Manniğln annesi 
ile zevci Mardiros, Yuıuf Ziya 
Ef. !er şahit olarak dinlenmiş· 
lerdir. Muhakeme 5 teırinl
evele talik edilmlttir. 

Gelecek celsede · Mannik 
ile Aliye hanımın aık rakibi 
olduğu beyan edilen ve hadi· 
ıeye sebebiyet verdijıi iddia 
edilen piyano muallimi M. 
Berger din1enecektlr. 

mün Sanayi birliği tarafın
dan TDrkuvazda bir çay 

ziyafeti verilmlt ve yerli mal· 
lar •ergiıine iıtirak edenlere 
madalyalar verilmitt"r. 
muhtelit mübadele komıi· 
IMJ!yonu dün içtima edecekti, 
fakat Reiıılcümhur Hz. Din 
avdetleri dolayısile bu içtima 
tehir etmiştir. 
mihat B. isminde bir gencin 
llMftegayyüp ettiği ve nihayet 
Bilecik hastanesinde bulundu
ğu ve bu tegayyübün Viyolet 
ismindeki bir kız ile olan atk 
münasebetinden ileri geldiii 
yazılmıştı. 

Viyolet, beyanabnda Nihat 
beyin kendisine izdivaç teklif 

~ ettiğini, fakat reddettipi slSy· 
lemlştir. 

fiıilemiyeti umumlyel beledi-
1:11 ye dDııkü lçtimamda ye
ni oktruva tarifesini kabul 
qmiftir. Yeni tarife bugUadea 
itibaren tatbi~ edllecektlr. 

Bugünkü borlA 
İngiliz 1006,00,00 Fran:I( 

12,31,0; Liret 9,20,5; İıviç; 
re; 2,49,75; Dolar 48,21,8,75; 
Dahili 97,00; Albn 878,00 
Ana dolu 22,45; Rumeli 6,50 
Tramvay 71,50; DDyun 196,00 

1) banh'1ndan alınmıştır. 

, . .. •• 
Son Saat 

SON HABERLER 
Almanlaı· 

Yung planını is
tiyorlar mı, is
temiyorlar mı? 

Berlin, 30 (A.A.) - Reic
hstag meclisinin halk fırkası· 
na mensup grupu, "M. Strese· 
man ., ın riyaseti altında top· 
lanmış ve Hugemberg tara· 
fından serdedilen arayı umu· 
miyeye müracaat teklifi aley
hinde karar vermiştir. 

Batan geminin tay-
falan kurtuldu 

Nouvelle-Orleans,30(A.A.)
Blr tahlisiye gemisi, bu sabah 
mahvolmak üzere bulunan 
Secandia namındaki Danimar· 
ka gemisi mürettebatından 
kayalara iltica etmiş olan 35 
kişiyi kurtarmağa muvaffak 
olmuıtur. 

Dün de Saukee, namındaki 
Amerikan sahil muhafızı tara
fından beş kişi kurtanlmıştı. 
Bu suretle batmak üzere bu
lunan geminin bütün mlirette~ 
batı kurtarılmıştır. 

Tayyareci Kosf 
nerede? 

Paris, 30 (A.A.) - Tayya· 
reci costes dan bfç bir haber 
yoktur. Hava işleri nazırı , bu hu
ıusta malumat elde edebilmek 
için Rus telsiz istasyonlan ile 
temasa girmesi için Eyfel 
kulesi telsiz mevkiine emir 
vermiştir. 

Haydarpotaya 
tramvay 

[ Beşinci sahifeden mabat J 
kısmında ~yrli sefere başlana· 
caktır. 

Hattın Haydarpaşa geçi· 
dine lcadar olan t11mamı bir 
ay ıonra tamamen bftmlf olaJ 
cak ve o zaman tramvıy se· 
ferleri hattın tamamında yapı· 
lacaktır. 

ÜakUdar tramvay tlrlı:ttl bu 
hatb Üıküdardan itibaren Uç 
mıntakaya ayıracaktır. 

Eier 9imendifer ldareai 
bu ıene bütçesinoe, lbfa edil• 
mesi icap eden köprü için 
tahsisat lı:oymuı bulunsaydı 
tramvay bir baştan Haydar· 
paşa iskelesine, diğer taraftan 
da Kadıköy lıkele.lne kadar 
temdit edilecekti. F akıt mez· 
kilr köprü bu ıene lnıa edil
mediğinden hattın Haydarpaşa 
iskelesine kadar temdidi ka
bil olmamıştır. 

Şimdilik Haydarpaıa • Üs· 
kildar yolcuları ancak Haydar
paşa iskelesi ile geçit arasın· 
daki mesafeyi yilrilmek sure· 
tile tramvaydan iatifade ede
bileceklerdir. 

Haber aldığımıza nazaran 
Şirketi Hayriye, bu bat işle
miye başlar başlamaz Üskü
dar, Harem, Salacık vapur 
ücretlerini 1 O kuruşa tenzil 
edecektir. Elyevm buraları için 
13,5 kuruş ücret alınmaktadır. 

lriilocuk bahçesi pazar günü m açılacaktır. 
rllul Hz. Yalova kıplıcalan 
ı.ıyıhaklı:ında Seyriıefain u -
mum mildürUne yeniden bazı 
talimat vermlftlr. Sadullah bey 
tekrar Yalovaya gidecektir. 8 
yeni hamam daha yapılmak
tadır. 

lli!dliye müfettiıleri tarafın· 
IWJdan hakkında tahkikat ya· 
pılmakta olan müstantik Hik
met bey tahkikatı müteakip 
iıtifa edecejini ve tahkikat 
icraıından dolayı memnun 
olduğunu söylemiştir. 

(Yavuz) a karşı ... 
Yunanlılar donanmala
rını iyice takviyeye 

.. karar verdiler 
• Atina, 30 (Hususi]- Salamis 

zırhlısının, lazım gelen tadilat 
ve ıslahatın icrasından sonra, 
satın alınması takarrür etmek 
üzeredir. Bu tadilat 3 milyon 
İngiliz lirası kadar bir 
meblağa mütevakkıf bulun -
doğundan Maliye nezareti bu 
paranın sureti tedarikini ba
zırlamakt~dır. 

Sipariş edilmesine evelce 

Filistinde 

karar verilmit olan iki torpi
dobot için lazım gelen ihzari 
muamelat yapılmaktadır. 

Bütün bu ihzarat M. Veni· 
zelosun avdetinden sonra kes· 
bi kat'iyet edecektir. 

Bahriye erkanı iadilatı lazi
yapıldıktan sonra Salamis 
zırhlısının Yavuzdan • daha 
kuvvetli olacağı fikrindedir. 

• • 

mıtırıg 

Araplar, yarın bütün 
dükkAnları kapıyacaklar 

Kudüs, 30 (A. A.) - Son kargaşalılı:lar esnasında din kar· 
defleri hakkında yapılan cezalara karşı protesto etmek üzere 
Hayfa, Yafa ve Kudüıte yapmış oldukları mitinglerde Araplar, 
protesto alameti olmak üzere çarşamba gilnü bütiln filistindeki 
müeeseseleri 'kapatmağa ve her torlD mesaiyi tatil etmeğe 

Japonlaı~ 
Deniz silahları 
meselesini gizli 
konuşuyorlar 
Tokyo, 30 ( A. A.) - Ya

kında aktedllecek olan bahri 
tahdidi tulihat konferanıı 
hakkında görüşmek ve bu hu
susta müzakeratta bulunmak 
üzere bugün Japon bahriye 
zabitleri mühim bir içtima 
aktetmişlerdir. Japon bahriye· 
sinin en kadim siması olan 
amiral Togo, bu içtimada ha· 
zır bulunuyordu. Müzakerat, 
gizli tutulmuştur. 

Beynelmilel kömür 
itleri 

Cenevre, 30 ( A. A. ) -
Beynelmilel kömür sanayii 
hakkında tetkikat yapmak 
üzere cemiyeti akvam iktisat 
encümeni tarafından intihap 
edilmiş olan heyet, müatah· 
sil ve müstehlik memleketlerin 
patron ve amelesinin mata· 
libatına vakıf olan muhtelit 
mütehu.sıslar grupu ile istişa-karar vermişlerdir. 

"""= 1 relerine başlamıştır. 

Açlık . ölümü 
Çeşme yalağında bir 
ölü buluqurken diğer 
bir hasta ıda karşıki 

yalaktan 
1 

çıkarıldı 
Bu nbıh Gülhane par~ı 1karıııındaki çeşme yalakları içinde 

ölnıilf bit adam bulunmuştur. 
Muayenesi yapılôıll i4Pllln bu adamın tabii bir 'ekilde öl

dliğli anlıtılnııf, fakat htiviyetinf t~it ı:tmek kabil olamamıştır. 
Bizim yaptığıınız tetkikata nazaran öliisli tiu!l!ilan ııdam gün

dliz küfecilik yaparak para kazabatı, geceleri de bd $eıme 
yalağında ııeçiren bir laklrdlr. Birkaç glln evel bu yalağın 
içinde hastalınmıf, çalı,amamış, ve nihayet llç, dllrt g1lnlbk 
açlık ta iıulmam edince hHtalık artmış ve bu sefalet kurbanı 
titriye titriye lllmllştor. ' 

Poliıler bu ıabah ISJen adadı• yalaktan çıkarırlarken 
çeımenin diğer yalağında da son demlerini yaşanıakta olan diğer 
bir hasta fakir bulunmuş, civardaki poliı kulübesine götDrülerek 
ısıtılmlf, çay lçirilmit ve sonra hastaneye götUrtılmllştor. 

Biz bu zabıta vak'asını kaydederken bu facianın, Darülace
zesi olın bir memlekette cereyan ettiğini dllşünerek müteessiriz. 

Bir gram of on 
yiiziinden ... 

Çemberli taşta kahveci Hü
seyin, ortağı Aptullabın ha· 
beri olmadan kahvenin gra· 
mofonunu evine götürmüş, 
bu yüzden iki ortak dün kav
ga ezmişler, birbirlerini g11-
zelce dövmüşlerdir. 

Kadına dayak 
Y eşilköy lstanbul caddesin· 

de 48 numaralı evde oturan 
toför Tevfik, metreıf Marikayı 
gizlice evine .alan madam' Zo
içeyi sokak ortasında fena 
halde dövmüş, bayıltmlflır. 

Bıçak oyunu 
Kasımpıı~ada vaı>uı• is

kelesinde kazıJu;ı Süley
man ile Uokapaııındn kah
veci Mahmut bir borç 
meseleslodeıı kavga et
mişler, Mahmut bıc;alda 
Süleymanı başından ve 
kolundan yarulaııttşlır. 

Hırıız kalfa 
Küçükpazarda sepetçi kal

fa11 Şevketin 91 lirasını çala
rak kaçan ayni dükkAnda kalfa 
İnebolulu Yuıuf dün akşam ya- 1 
kalanmıştır. 

Yağ tacirinin 
300 lirası 

Küçük Kuyulu yağ tüccarı 
1-1 asan efendi dün yeni posta
ne arkasından geçerken iki 
sabıkalı tarafından mantarcılık 

suretile 300 lirası dolandırıl
mıştır. 

Makasla vurdu 
Galatada Abacılarda terzi 

Arkiro ile seyyar manav Ali 
kavga etmitler, Arl<lro ma· 
kasla Aliyi arkasından yara· 
laınıfbr. Carib yakalan1111'lır. 

Otomobil kazası 
Tüton amelesinden Tahıin 

dün Ortaköyde şof&r Şükrünün 
idare.indeki 408 numaralı oto
mobilin altında kalmış, ehem· 
ıniyetli ıurette yaralanm1f, 
hastaneye kaldırılmıştır. Şoför 
yakalanmıştır. 

Amerikada kıt 
saati · · 

Vatington, 30 (A, A.)-Dün 
gece yarısı, Amerikada yaz 
saati usullı bitmit ve tabii sa· 
at başlamıştir. 

Bir değirmenciyi 
• • 

parası ıçın 

öldürdüler 
İzmir, 30 - Torbalıya mer· 

but Evrek köyü değirmencisi 
Kırşehirli Mehmet, para•ına 
tamaan üç kişi tarafından kat· 
!edilmiştir. 

Katiller, ayni köyden Hüse· 
yln çavuş oğlu Mehmet, İb
rahim oğlu Kazım, Mehmet 
oğlu Süleymandır. Bunlar, de
ğirmencinin paralarını almak 
için değirmeni basmışlar ve 
içlerinden biri kapıda nöbet· 
çilik yapmış, diğerleri içeriye 
girmişlerdir. Haydutlar, ka
pıdan evvela çifte ile ateş 
ederek mumaileyhi yaralamış· 
laı: ve müfeakiben mavzerle 
11 yerinden vurmak ıuretiyle 
zavallı değirmenciyi leci bir 
tekilde katletmişlerdir. Keyfi
yet mal'ıaDI zabıtuı tarafından 
teshil edilmit ve katiller tev· 
kif edilerek adliyeye veril· 
miştlr. • 

Almanyada ittlzlik 
mcıclcıi 

Berlin, 30 (A. A.) - Reic
hıtag meclisi, işsizliğe karşı 
sigorta meselesi hakkında hll
kfımet koalisyonuna dahil 
bütün fırkalar tarafından kabul 
edilebilecek bir uzlaşma ze· 
mini bulmak için saat 15 te 
toplanmıştır. 

Poıtada izdiham 
(Birinci sahifeden mabat) 

çıkarmak istiyeııler, paket 
postanesinin dahillni geçilmez 
bir bale sokmuşlardır. İzdiham 
yüzünden paket postanesinin 
gümrük ve posta memurları , 
emir üzerine diln aktam saat 
yirmiye kadar çahtmışlardır. 

Paket postaneai evellıi giln 
12,000 lira gümrük resmi 
varidatı temin etmiftir. 

Dünkü paket varidatının da• 
ha fazla olduğu ve yirmi bq 
bin lira kadar bir baıılit 
temin edildiği anlaıılmaktadlr. 

Yeni tarife bu sabahtan 
itibaren tatbik edllmeğe hat
landığı için paket poıtaha
nesindeki hummalı faaliyet 
nihayet bulmuş ve tadii hal 
avdet etmiştir. 

Topu müdürü geldi 
Umum tapu müdürü Atıf 

bey bu sabah Ankaradan şeb· 
r1mize gelmiştir. 
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Venizelos 
Türk - Yunan 

meseleleri hak
kında ne diyor? 

Elyevın Berlinde bulunan 
Yunan başvekili M. Venizeloa 
Türk - Yunan meseleleri hak
kında şunları söylemiştir. 

" - Artık yekdiğere çok 
yaklaşılmııtır. Eıhası husuııiye
nin hukukuna tealliık eden bu 
meaelelerde ıiyaıi bir mahiyet 
yoktur. Yunaniııtan Türkiye 
ile hoş geçinmekten bqka 
bir emeli yoktur. 

Türkiyeain de Yunanistan 
aleyhinde hiç bir emeli olma· 
dığına eminiz. O halde mesele 
ya doğrudan doğruya müza· 
keratla, ve ya bizim teklifimiz 
veçhile hakeme müracaatla 
hail olunacaktır. » 

M. Venizelos diğer bir be
yanatında da: " Lozandanberl 
Ttırkiyeye karşı siyasetinin 
açık bir itilaf siyaseti olduğun· 
da ısrar ederek mübadele İş· 
!erindeki müşkülatın bu işlerin 
kendi mabiyelinden doğduğu· 
nu, iki tarafın da gösteregel· 
diği azami hüsnü niyetle bu 
işlere bir nihayet verilmekten 
en çok memnun olacak insan 
kendiıi bulunduğunu» söylemiş 

ve demiştir ki: 
"Bu defaki Avrupa seyaha

timde Türk - Yunan münase
hatına dair hiç kimseye bir 
tek kelime dahi sarfefmedlm, 
yalnız soranlara muallak mes'· 
elelerin halline çalıştığımı söy· 
lemekle iktifa ettill'. 

Günlük Ankara 
ekspresi başladı 

Jstanbul - Ankara eks· 
presi bugünden lllbaren 
horgün lşllyeceklfr. EJ,s
pres lstaobul ve Anlrnİ·n
dan lıergün saat << 19 »da 
hareket edecektir. El\S• 
presin Jstanbul ve An.ka
raya muvasalalı sabah sa
at <ı9» olaral' tesblt edil
miştir. 

Hariciyede ve 
mübadelede yeni 

tayinler 
Hariciye vekaleti siya1i mü· 

~virlik müdürlüğüne tqrlfat 
umum mlldii> ınuavlni Abdül
ibat, yerine tal{ :!tÜbadele 
komisyonu TUrk murabhuı 
Basri, yerine siyasi miltavirlik 
mlidürü Mahmut Sait, siyasi 
mll9avirlik ikinci katipliğine 
Londra büyük elçiliği 3 üncü 
katibi Orhan Tahsin, yerine 
Bem elçiliği bahriye ataşesi 
Şemsettin, birinci deire ikin· 
ci ıube üçUncll kitlpliğine 
Bükreş elçiliği 2 inci katibi 
Hüıeyin, yerine başkatip pa· 
yesile ve mahalli konsoloıluk 
i,lerini tedvir etmek üzere 
ıiyui müşavlrlikş kalemi bq· 
katibi Hüııeyin Hakkı, GU.
mülcüne konsolosluğuna zat 
işleri ıicil ıııümeyylzi Ahmet 
Muhtar, yerine Gümülcüne 
konsolosu Fuat beyler tayin 
edllmiıJer, Vaıington büynk 
elçiliği kAtibi Bıilent bey de 
mahallinde konıoloaluk ' işleri· 
tıi tedvire memur olunmuştur. 

Maarif vekili ne 
zaman geliyor 

Maıuil Yelıili Cemal HU.oii 
beyin Cumartesi ııünü ıelıriJ 
mize muvualati beklenilmek
tedir. 

Bugünkü hava 
Kandilli rasataneıindeıı 

alınmıtbr: 
Dün azami hararet « 16» 

derece, bu sabah "12» dere· 
cedir. Bugect' rüzgar poyraı. 
hava bulutlu fakat yağmur· 
suzdur. 



1 Teşrinieve! 

~~·4~~~--:: 
Lokantalarda 

içki ftatları 
Müskirat inhisar idaresi iç

ki fiatlarını tahdit etmiştir. 
Muhtelif içki şişeleri üzerinde 
flatlan yazılıdır. Fakat her 
lokantıtda içki ile beraber 
meze de verildiği için bu fi. 
atlar ekseriva bir buçuk iki 
misli yükseltilmektedir. Mezeli 
içkilerde bu zamma belki hiç 
kimsenin itiraza hakkı olmaz. 
Fakat bir de şu şekil vardır. 

Her hangi bir lokantada 
öğle ve ya akşam yemeği a
lırken aperetif olarak azami 
140 gram miktarında içki al· 
mak istiyorsut1uz. Lokantacı 
bu içki ile beraber size meze 
verecek değildir. Zira siz iç· 
kiyi yemeğinizle beraber ala
caksınız. Bu halde de Lokan· 
tacı sizden 140 gram için 45-
50 kuruş alacoğına 150 - 120 
kuruş alıyor. Neden? 

Kar etmiyecek mi? diye bir 
aual varittir. Fakat bu kar 
zaten kendisine bırakılmışbr. 

Fabrika rakıları lokantala
ra, bakkallara yüzde «20-30» 
iskonto yapmaktadırlar. Lo
kantacılann yemek kendile
rinden alınmak şartlle meze 
vermedikleri zaman içkileri 
böyle iH üç misli fiatla sat· 
maları 1..aiz değildir. 

Müskirat inhisan bu hususta 
bir tedbir ittihaz ederse fena 
olmaz kanaatindeyim. 

M. Sait 

• Bir sual ki." 
Eminönil zabıtai belediye 

lllerkezinin karşısında bir 100 
numara vardır. Merkezin me
murlan da bu 100 numaradan 
istifade ederler, Buna rağ
men oraya girmek Ye girince 
çarpılmadan çıkmak bir maz
hariyettir. Memur beyler biç 
olınazaa bu kendi kullandıkla
rı lıelAaua temizlijiDe dikkat 
ettiremezler, çöpç61ere buraya 
günde bir iki defa yıkatamaz-
lar mı? A Fuat 

• Buda bir fikir 
Anharadan eve! bir iki is

tasyon vardır, Ahi Mesut, çu
buk abat gibi isimler taşıyan 
bu istasyonlann isimleri arap
ça ve acemcedir. 

Mekteplerden Arap ve A
cem fü anlannın kaldırıldığı bu 
devirde bu istasyonların halen 
bu isimleri taşımayı bana bi
raz garip geldi. 

Bu istasyonlara Sağı bol, 
liziimlük ve saire gibi isimler 
Versek daha eyi olmaz mı? 

• Zayi 

Kadri 

3368 No. şoförl6k ehliyet
<llaınemi, hiiviyet cüzdanımı, 
&ıkerlik muayene vesikamı 
zayi ettiğimden hükmü olma
dığını ilan ederim. 
Darülaceze şoförlerinden De

mir oğlu Rahim 

• 
Bulunmuş tastikname 

JlaşkatiıJ 
İhtilas madde
sinden 5 sene 
hapsedilecek 
Bir müddet eve! İstanbul 

Ağır ceza mahkemesi, Beykoz 
sulh mahkemesi başkatibi Sa
dık beyi ihtilas maddesinden 
muhakeme etmişti. 

2,000 küsur liralık ihtilastan 
dolayı verilen ve beş sen.e 
ağır hapisle üç sene memun
yetten mahrumiyeti ve ihtilas 
olunan paranın bir misli ile 
tahsilini tazammun eden mah
kômiyet kararı, Temyiz mah
kemesince son zamanda nakz
olunmuş, dava, tekrar ağır 

cezaya gelmişti. Ağır ceza 
mahkemesi, bu davayı nakzen 
tetkik ve neticede eski hü
kümde israr etmiştir. 

Bir erniı~ .. 
Mübadillerin bo· 
nolarına vilayet 

yazılacak 
Mübadil mubacırlardan bir 

kısmı ellerindeki vesaika göre 
istihkakları derecesinde mal 
aldıktan mada mütebaki istih
kaklan için kendilerine verilen 
bono ile herhangi bir Vilayette 
arazi ve emlak alabilmekte 
idiler. Dahiliye vekaletinden 
gelen yeni bir emirde badema 
bu bonolann muhacırların 
miiracaatlannda tayin edecek
leri viliyetler için verilmeıi 
ve açık bono verilmemesi 
bildirilmiştir. 

322-323 
doğumlulara 
Fatih askerlik dairesine mer

but şubelerde kayıtlı 322-323 
doğumlu ve bunlarla muame
leye tabi olanlann celp ve 
aevlclerine 15 T qrinieYel '929 
tarihinde bqlanacaktır. AIA
kadaranın mezkür tarihte fU• 
belerine müacaatlan ve gelmi
yenler hakkında kanun ahka
mı tatbik edileceği neşir ve 
ilan olunur. 

64 lira için kayın 
pederini vuran 

lzmir, 30 - Geçen gün 64 
lira için Bayındırda kayın pe
deri Aksekili bacı Ali oğlu 
Molla Ahmedi öldüren Meh
met oğlu Hasan yakalanıp 
mahkemeye verildi. · 

Maarif cminlifi 
Sabık Maarif müdürü ve 

şimdiki Erkek muallim mek
tebi müdürü olan Saffet beyin 
lstanbul maarif eminliğine 
tayini tekarrür etmiştir. 

Meb'usluğa namzet göste
rilen Behçet bey dün Maarif 
eminliğinden İ!ti"a etmiştir. 

r-.;; s "l "h .. uç ı a şor 
Mümessili 

Dut!lfts F~irbanks 

ııumuımıınııııııınıınmm111111aıııımımı1111ıımınıı1111111 

OPERA si11e11ıası 
iraeıine devam etmekte 

olduğu 

Kadının harbe 

Eylülün 25 inci gilnü Ama· 
'nıtköy travay istasyonunda 
Nihat Halil ve Feridun Mu· 
,llıuer efendiler namına muhar
rer A. Hisarı ilk mektebinden 
Verilmiş iki tastikname bulun
llıuştur. ~ ~idişi 

ILİlk sesli filmile muzaffer 
o'makta berdevamdır. 

ııııııııınmımıııııııımıımıımnıııııınııımıııııııımııınnmmıın 

Arnavut köyünde Mumhane 
•0kağında '.' numaraya müra
caatla alınabilir. 

Sadık 

• 
iş arıyorum 

Bendeniz daktilograf kur
tundan mezunum; kendime 
llıünasip bir iş anyorum. 
Talip olanların aşağıdaki ad
resime müracaat etmeleri. 
Unkapanı, Vefa caddesi 17 

No. süthane vaaıtasile 
Ramazan Hüseyin 

Y'unanistftnda 
veba var 

Son zamanlarda Yunanis· 
tan limanlarında veba vak'a· 
ları tekerrür etmekte olduğun
dan mezkur hükumetin tekmil 
limanları muvaredabna mua
yenei tıbbiye itlafı far tedbir
lerinin konulması tensip edil
diği sıhhat ve içtimai muave
net vekiletindea tebliğ olun· 
muştur. 

Postane, pa-

e 

VI Ç ANI 40 Kilo o 
h ilebici 

Bulduğum uzu getirdik ketlerin sıkletini 
arttırdı 

l'elrola Kol:a, Kırk çeşme 
suyıı lwnştırıııakla ıııaznıın 
bakkallardan biri dıin 11111-

hakeınede demiş ki: 
- J !ttyır efendim, ben 

dıirıywlıı lnlyle ~ey yapmam. 
kimseye karışık yaz satmam! 

Erkekleri siz isticvap 
edin, kadınları biz! 

-29- Muluırrlri: M. Turluın 
Nihayet gidenler geldi ve 1 

yasavol başı, huzura çıkarak 
böyle bir ciir' et göateremiye
ceğine hükmetti. Çünkü o, 
hain olduğu kadar zeki idi 
ve daha üç saat eve! balayık
lann Kuşak beye uyup çocuğu 
sakladıklannı i c' dia etmişti. 
Binaenaleyh, firarilerin başka 
yerlerde aranması icap edi
yordu. 

arzı malumat etti: 
- Bulduğumuzu getirdik 

olu beyğum. 
Sevinç hanımın zihnindeki 

tereddüt bulutu artık silinmiş, 
kinin körüklediği tehevvürü 
alevlenmişti. Tırnaklarını avuç
lanna batıra batıra bu deruni 
iltihabını saklamıya çalıştı ve 
emir verdi: 

- Erkekleri siz sorguya 
çekersiniz, Kadınları ben söy
ledeceğim. 

Bir dakika sonra prensesin 
huzuruna iki kadın çıkarıl
mıştı. Kuşak beye babasından 
kalmış ve onu ellerinde bü
yütmüş olan bu ak saçlı ka
dınlar, matemli yüzlerile, nem
li gözlerile hükümdann önün
de küçüliyorlardı. 

Sevinç H. avını kaçıran do
ğan gibi hırçın bir sesle hay
kırdı: 

Hani Bulgan, hani Ayde
ğer? Getir getir, bu iki acu
zeyi mi getirdiniz. 

- Yok, onlar yokl 
Derken ihtiyar halayıklardan 

biri izahat verdi. 
- Altın kubbeden atlılar 

gelip te bizim beyi aradıktan 
sonra onla durmadılar, «bey 
gitti, bizim halimiz nice olur, 
saraya vanp dert yanalım" 
dediler, bizi ağlar koyup ya
nımızdan a&Vllftular. 

- Buraya gelmek için mi 
evden çıkblat. 

- EYet. 
Küçük bir tahkik, aranılan 

halayıklann saraya gelm~iğini 
anlamıya kifayet etti. Huaııra 
çıkarılan kadınlarla Y asavol 
başının sıkıştırdığı uşakların 
ve seyislerin isticvabından ise 
hiç bir fey anlatılamadı. Ku· 
şak beyin eve avdet ettiği 
saati bile içlerinden tayin 
e.ien yoktu. Hepsi, efendlle· 
rin ·n gaybubetini ancak altın 
kubbeden gelen süvarilerin 
ikazı üzerine anlamışlardı ve 
o zamandanberi ağlayıp inli· 
yorlar, beyleri için mersiyeler 
okuyorlardı. 

Sevinç H. bu netice karşı· 
sında hiddetinden ve yesinden 
çıldıra yazdı. Düşmanlarının 
kendisine galebe ettiklerini, 
sevgilisini ortadan yok etme· 
mekle beraber hakikati anla· 
mak için girişeceği teşebüsa· 
tı da akim bırakacak derece
de kudret gösterdiklerini gö· 
rüyordu. Bu görüş, izzeti nef· 
sini incidiyor ve benliğindeki • 
yara, ikile9iyordu. 

Zavallı prenses, bu gönül ve 
haysiyet yaralannın acısile kıv· 
ranırken kendisini cidden 
yetim ve kimsesiz buluyordu. 
Şu koca hükümet ricali ara· 
sında tek bir adam çıkıp ta 
onun elemine iıtirak etmiyor
du. Ardında bir sürü nefer 
taşıyan bir Yasavol bqı, iki 
cılız halayığı getirememişti. 

Aczini yana yana anlıyan 
hükümdar, yegane tedbir ol
mak üzere bir savün r beyan
name J kaleme aldı, payıtahtın 
her tarafında teliallar vasıta
sile okuttuğu gibi suretini de 
en küçük köylere kadar ta· 
mim ettirdi. 

Bu beyannamede Kuşak be
yin ölü veya diri olduğuna 

dair haber getirenlere, firari 
halayıkların izini bulanlara bol 
bol mükafat vadediyor ve en 
sonunda da yasanın bir mad
desi aynenen yazılıyordu. Bu 
madde: « kaçan esiri görenler 

onu tutmıya ve efendisine gö
türmeye mecburdur. Götürme
yenler idam olunur" şeklinde 
idi. 

Prenses, kaçak halayıklann 
Mamuk beyin veya adamla
nndan birinin yanında saklan
malarııu timdilik mümkün gör
memel<le beraber ihtiyaten bu 
maddeyi umumun nazan dik
katine vazediyodu. 

Şayet Mamuk bey, nllfuru
na güvenip firarileri sakl•mak 
•e saklatmak clir'etini g&ter

uıq.. J.M8dan bfli.tifade ken-
disini idam ettirecekti. Y ua, 
o devirde harfi harfine muta 
idi. Siyui tqettütü efkire, 

ablakııdıktan doğma müna-
feselere, muhasedelere rağmen 
yasa, umumen muhterem tu
tuluyordu. Bu sebeple, Ma

muğun balayıklan aakladığı -
şayet - tahakkuk ederse ida
mında zerre kadar güçlük 
çekilmiyecektir. 

Sevinç H. saray kuvvetile 
bir ip ucu elde etmek için o 
beyannemeyi neşrettiği kale 
kumandanını da çağınp o gün 
şehirden kaçanlar hakkında 
maliJmat aldı. 

Üç kirvan, beş-on da köylü-
! den batka kimseler ~ehirden 
çıkmamqtı ve çıkanlar arasın
da- garip bir tesadüf olmak 
iizere - tele bir kadın yoktu. 
Demek ki halayıklar henüz 
Kazanda bulunuyorlardı. Bu, 
Sevinç hanımı, biraz iimlde 

dlltürdü ve kale kapılanndan 
çıkacak kadınların sıkı bir 

teftişe tabi tutulmasını ku
mandana emr ederek kendin-

' ce, arama yolonda bir hatve 
daha atmış oldu. 

Posta idaresinin Avnıpadan 
4 yeni posta vagonu celbetti· 
ğini yazmıtbk. 

Bu vagonlar Ankara ve A
dana hatbnda posta nakliya
tına batlamışlardır. 

Paket postanesi şimdiye 
kadıir Ankara ve Adana hattı 
üzerindeki posta muamelesi 
gören istasyonlara gönderile
cek paketleri 20 klloya kadar 
kabul etmekte idi. 

Bugiinden itibaren Ankara, 
Adana ve güzergahı için gön
derilecek paketleri 40 kiloya 
kadar kabul etmiye başlamış
tır. 

Sürü sürü .. 
lzmirde zabıtai 
ahlakiye müca
deleye başladı 

lzmir, 30 - Fireııgi müca
dele komisyonu burada yeni
den birçok gizli randevu yer
leri kapattı. 

Bunlardan Saçmacı hamamı 
iki ay, Hacı Mevlut sokağında 
Seyyide hanımın evi üç ay, 
Mısırlı caddesinde Antalyalı 
Kamile hanımın evi üç ay, 
Karantinada Türkoğlu ıoka
ğında Hacı Hüseyin efendinin 
evi üç ay müddetle seddedll
mittir. Bunlardan başka mllş· 
terilere içki veren Şamlı Me
lekle gözlükl6 Kadriyenin ser
best evleri de 15 gün kapatıldı. 

Dün gece İzmirde iki de 
cürmll m.ethut yapıldı: 

(M) ve (A) namında iki 
, hanım Kapramanlarda AH 

çaVUfun barakasında kasaba 
' kumpanyaaa memurfanndan (M) 
efendi il~ yakalandıklan gibi 
(Ha)~ (Şa} ve (Me) isminde 
liç kadın da bir takım erkek
lerle Sovuk kuyuda Çakır Ah
medin evinde c6nhüş ederler
ken yakalanıp muayeneye sev
kedildiler. (Me) hanım maatte
easüf evli bir kadındır. 

lzmirde bir kaza 
lzmirde poyraz fırtınası mü

Tabii üleki m11zmınlar ~ld 
kendilerine sıra yelitıce ayni 
şeyi süyliyt:fekler. Fakat, bıı 
bakkallara toplan gaz veren
lere sor11/ıınca onlar da ayni 
iddiada /ııılıınacak, biz gazt 
kendilerine saf ve halis olarak 
verdik, diyecekler. 

Şıı Jıalde sen katmadın, o• 
kalmadı, şıı katma ılı. bıı ~al• ı 
ıııadı dıı kim kallı bıı l11leyi 
acaba? raksa geceleri k_arm~
lııda cinler, periler 11ıı .qelw 
kallı? J\ abalı al samur kıirk 
vlmıış ta kimse 11slıi11e alma~ 
ıııı•I A11ııı seıııllerirıde cleklrık 
of!:ııyaıı zaı11ı/lı fakir ımişle
riler bile bile lıidcs deyıp bu 
sııyıı. yıılıııl ıııa:otlıı .gnz/arı 
çar naçar alıyorlar. lsf<or/er
se a/111ıısııı/cır. R.ı;er ııkşıııııla
rı yıineş batlık/an sonra yat
ma zaııwımııı kadar: 

« Karan/ıkla kaldım » 
« Jlıım bıılıı maılwı » 
Şarkısını çııfjırnııy!l idıııa~-

ları varsa· ga::in yamna /ııle 
yaııaşmasııılarl ~ 

l'aklile benim çocııklııgıım.-
dıı küse s ,ı/;a/lı seyyar bır 
ıııalıııllelıici ıııırdı. başırıda 
lııblası ile yo/lıırd~. ş~yle ba~ 
ğırarak mıı/ııı/lebısım sııfardı. 

_ Bakkal gibi Jıile y_aı?
mam... K araıılıkla kıılıi!ı 
kapmam ... Kasop [Jib! ~emık 
vermem ... Köımircıı gıbı ma.r: 
sık sürmem... Oılııncıı gı~ı 
yaıılış lar/ınam ... Arabacı. gı
bi Jıerkese çarpmam... ·~~a 
gibi çifte yazmam ... Bekçı gı
bi oyun lıozmanı... Mımaıı 
gibi çıirıik lwyıııam ... ;1Jıış~e
rinin gö::ümi oyııııım... l ııy 

bici bici bici mahallebici! ... 
Kaymak!... • 

O zamanlar esııafın lıer 
birine böyle türlıi taşlar ııfa
rak sokak sokak ıııalıallebisi
ni ıatan bıı adanı, şimdi sıııi 
olsa idi de gene tııı ıırı/jme 
ile isJanbıılıı dolaşsa idi şim
diki esnafın yeni lıilekriııe 
karşı kim bilir yeni yeni ıla
ha ne tekerlemeler uydurur, 
herkesi gılldıiriirdıi ve lıiç 
şıiphesi:r: pefrola kol:a •. Y_alwl 
terkos sııyıı kalanlar _ıçın ı~e 
her halde ııııinasip bır fabır 
bulurdu. 

Kôro~lu 

him bir deniz kazasına sebe-
1 
ZeyJ.ı'n pahalı-

biyet vermittir. Ragıp paşa lı 

dalyanından Karşıyakaya ha- laŞl1Cl1k mz? 
rclcet eden ve içinde Emin 
reis ile Mehmet isminde bir ltalyan gazeteleri bu s~e 
balıkçı bulunan kayık, fırbna- italyada ve Fransada zeytm 
dan devrilmit ve içindekiler mahsulüne hastalık am oldıı-
denize döklllmüştür ğunu yazmaktadırlar. . 

Yüzerek sahile çıkmıya ça· Bu gazetelerin söyledıkle-
balıyan iki genç büy6k dal- l rine göre yalnız. : u?~::; 
galar arasından (Ecco) vapu- ispanyanın zeytin arı 
ru tarafından kurtarılmıştır. 1 mamıştır. 

r
.C.,."'-=:,.,ını.r.ı:"'" ,. Ebalii mubteremenin ~=ur:::=: 

Yarınki çarıamba akıamı 

H Elha~ı~A~~N~eleSkI 
~ AJ~KARA POSTA 
J F·ı · · · · ·· b ti! ril k GALA MÜSAME· ı mınm ıraesı munase e e ve ece . 
RESİ için yerlerini evvelden tedarik etmesi. hassf ~te? ':ca 

_ olunur. ilaveten ANKARADA GAZI ÇIFTLIG filmı gos- j 
) terilecektir. } 

ELHAMRADA: Mösyö Jak Lemiş orkestrası. 
MELEKTE: ARNOLDI ZIRKİN orkestrası ilk defa 

icrayi ahenk edecektir. ......,. 
ır.-.ı 11 ~ .......... """' .. -.uısun"::ıı=:ııı,llM"-

"' u 1;11111::l11İiiiU1uıimliii-iüillıtuırııi1İİÜU.mı~ır -Ah, sevgilisine sui kast et· 
tikleri artık tahakkuk eden 
o iki halayığt bulsa geniş bir 
nefes ve blltün acılannın da 

O giin o gece öyle geçti, 
ne Kutak beyden bir haber, 
ne k1ıçak halayıklardan eser 
çıktı. Zavallı prenses ise sa
ba~ kadar gözlerini kapaıı;ıa
daa yatak odasından salona, 
salondan yatak odasına girip 
çıktı, eli bağrnnde dönüp do- : Önümüzddki Perşembe akşamı 

lr-ıa.,.ftı_. ____ r_ei_tm_e_d_i ]--.! Majik Sinemasında intikamını alacaktı? 

Fakat onlan nasıl bulacak 
ve ya buldurac.aktı? 

Yesin ilk nöbetleri geçtik~ Anadolunun her köşesinde 

GÜNDE 10 PARA 
1 

gösterilecek olanJAClfİ KOGAN 
ile LARS HANSON un temsili 

ten sonra, Sevinç H. düşündll. birer Çocuk sarayının yüksel-
Bulganla Aydeğerin, Mamuk mesi için HIMA YEi ETF A- ' Küçük Bahriyeli 
bey tarafından saklamp sak- LlN hepimizden beklediği ~ Filmi sizi son derece malızuz 
a a ....... annı .._,.. ....,... yardım. 1 nılm -'-'-' • ..J...L '·--•- fll-----=~d:ec:e~kti=·r~. ------=~::;....;;;;;;;;:;:;::~-
mOlihua etti ve Mamujwı IL-----------.1 
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zabıtası şaşırıp kaldı 
• ya n ıı olm.azsa sandık içindeki ceset 
ınrıu.naıt11m.asını halledeıniyece 

«Flredrik Rigoden» i öldü
ren kimdır? 

Fran3ız zabıtası Paristen 
Lil 9ehrine gönderilmiş hasır 
bir sepet içinde bu biçarenin 
cesedini bulduğu zamandan 
beri lıe.p bu sualin cevabını 
verebilmiye calışmakl~ meş

gul, fakat aradan iki haftaya 
yakın bir zamanın geçmiş 

olmazına rağmen henüz en 
giiçük bir İp ucu bile elde 
edemedi. 

Paris zabıtasının bu daki
kaya kadar öğreneblldiği şeye 
gelince bu bir kaç satırla 

hulasa edilebilir: 
Cinayet ne vakii yapıldı 

Polis memurları nıaktu!ün 

cebinde bir otobüs bileti bul
dular. Bu bileti otobüs şirke
tine göstererek ne vakit kul
lanılmış olacağını sordular. 
Şirket biletin numarasına ba
karak: 

• 

• 

• 

. -

.... ' 

• 

• 

• 

• 

kullanmış olması ihtimalinden 
de bahsettiler. Polis kat'i bir 
fikir edinemyince şaşırıp 
kaldı. Bu defa da ıepeti is
tasyona getirmiş olan şoförü 

bulmıya çalışarak Paris gaze
telerine ilanlar verdi. Yüzlerce 
şoför gelip baktılar, fakat biç 
biri tanıyamadı. 
Şu halde yapılacak ne kal

mıştır . 
Katil bir mi, iki mi? 
Polis bir sepet mütehassı

sını çağırarak sepeti gösterdi, 
o adam da sepetin eski değil, 
yeni olduğunu söyledi, ve 
altını çevirip kamışların yenmiş 
oldufıunu gördükten sonra bu 
sepetin içinde ağır bir cisim 
olduğu halde aglebi ihtimal 
iki kişi tarafından yerde sü
rüklenmiş olmasına ihtimal 
verdiğini ilave etti, 

Fakat görülüyor ki bütün 
bunlar faraziyeden ibarettir 
ve ortada polisi katile kadar 
götürecek tek bir ip ucu bile 
mevcut değildir. «9 eylül sabahı saat 8 ile 

9 arasında» cevabını verdi ve 
sabit oldu ki Rigoden evinden 
son defa olarak 9 eylül sabahı 
çıkmıf, o gün öldürülmüş ve 
o akşam cesedi bir sandığın 
içine konularak Lil ıebrine 

gayri maliım bir adrese gön
derilmiştir. 

Şirkette biletin nıırnarasına bakarak ( bu 9 Eylül sabahı kullanılmıştır!) Cevabını verdiler Anl•şıl•n nokta 
Polisin edindiği kanaate gö

re Rigoden bankaya borcunu 
ödemek için bir dostundan 
ödünç para aldıktan sonra ce
binde takriben beş yüz lira 
ile sokağa çıkmıt ve klm bi
lir ne tekilde bir tuzağa dü
türülerek bu paraya tamaan 
öldürülmüştür. ÔUinıln 5on dakikaları 

Rigoden 9 eylül sabahı e
vinden çıktıl(tan sonra öldü
rüldüğü vakte kadar ne yap
mış, kimleri görmüş, kimlerle 
konuşmuştur? Zabıta bunu da 
anlıyamadı. 

Ölünün cebinden bir defter 
çıkmıştı, bu defterde Rigode
nin hisaplannı tutmak sure
tile münasebette bulunduğu 
tüccarların isimleri yazılı idi 
ve bu isimlerin adedi de sek
seni buluyordu, zabıta bu tüc
carları birer birer dolaştı, 

fakat hiç birinden de işe yarar 
bir cevap alamadı. 
Ôlılyıl diri gören adam 

Bu suretle aradan epiyce 
zaman geçtikten sonra bir 

gün deri tüccarlarından Edvar 
Dunner polis müdiriyetine 
müracaat ederek dedi ki: 

- Rigoden 9 eylül sabahı 
bana geldi, arkadaşımdı, va
desi g~lmiş bir borcu ödemek 
için ödünç para istedi, senet 
mukabilinde verdim, « hemen 
bankaya uğrayarak senedimi 
kurtarayım» deyip gitti, bunu 
size daha eve! anlatacaktım, 

fakak Pariste değildim, hadi
seyi gazetelerde okuyunca ko
şup geldim._ 

. Yolcuları · eğlendirmek için 
Macaristandaki şimendifer istasyonla
rında radıyo merkezleri tesis edild" 

Macaristan fimendiferler idaresi yolcularını eğlendirmek için istasyonlarda radıyo merkezleri 
tesis etmiştir. Yolcular tren beklerken pek ufak bir ücret mukabilinde birer kulaklık almakta 
ve verilen konserleri dinlemektedirler. Macar 9imendifercilerinin buluşu İngilizlerle diğer Avru
pa memleketlerinin de nazarı dikkatini celpetmiş, onlarda ayni feyi taklide batlamıtlardır. 
Resmimiz bir Macar istasyonunda radıyd dinlediklerini gösteriyor. 

Boşanmayı en fazla ı 
kolaylaştıran memle- 1 

ket Meksikadır. 
Meksika hükumeti üç sene evel yeni bir «hukuku aile» ka

nunu kabul etti. Bu kanunun bir maddesinde: «Ruhlarda ve 
fik; rlerde zıddiyetin zevç ve zevce arasında kafi bir talak 
sebebi olduğu» musarrahtır. 

Şimdi Mekıikada kabul edilen bu kanunun Avrupada ve 

Amerikada mühim hadiselere sebebiyet vermiş olduğunu ıöy
liyecek olursak inanır mısınız? Bununla beraber hakikat bu 
merkezdedir. 

Mösyö Edva Dunner hik.i
yesini bitirdiif zaman ödünç 
olarak verdiği paraya muka
bil ondan sldığı senedi göste
di. 

Dokuulan 50nra ne 
oldu? 

Rigoden bu deri tüccarının 
evinden saat dokuza doğru 
çıkmıştır, yalnız deri tüccarına 
söylediği gibi doğruca ban
kaya gitmemiş, meçhul bir yere 
ıürüklenerek öldürülmüştür. 

Kaili kim olabilir? 
Paris zabıtası Riscodenin deri 

tüccannın evinden çıkbktan 

sonra uğradığı yeri aradı, 
bulamadı, kimin tarafın
dan öldürülmüş olabileceğini 
düşündü, bu düşüncenin için
den de çıkamadı. Cesedi ih
tiva eden sandığın üzerindeki 
yaftayı yazı mütehass11lanna 
gösterdi. Onlar bu yazının bir 
ecnebi tarafından yazılmış ola
cağını söylediler, fakat ayni 
zamanda katllin zabıtayı ıa
şırtmak için acemice bir yazı 

Fakat kimin tarafından? 
Öyle görülüyor ki Paris poll
sl dünyanın en iyi ;>olislerin
den biri olmasına rağmen, 
eğer tesadüfün yardımına 
mazhar olmazsa katili bulup 
yakalayamıyacaktır. 

En büyük tahtelbahir 
Amerikalılar tarafından yapılan 
'' V 4 ,, · korkunÇ bir harp silahıdır 

. ,,,.. 

Dünyanın en büyük tahtelbahri ahiren Amerikalılar tarafından imal edilmlıtir. 4< V 4 » 86 
kadem .u~unlu~ndadır. Jçinde 97 tayfası vardır. 
. Ta.hdıdı.teılıb~t müzakerelerinin yeniden bqladığı bugünlerde bu korkunç harp ıi!Ahııun denize 
ı~~lrılı:nesı manıdar görülmektedir. Resmimiz ( V 4 ) ü (San Diyago) l'ma'lında bulunurken 
gostenyor. 

1 100 kil()metre sür'cıtle 
giden iki nıotosil(let 

·çarpışırlarsa 
iki trenin, iki otomobilin, hatta iki tayyarenin yekdlğerine 

çarpmaları hergün vukua gelen ve işidilen vakalardandır. Fa· 
kat biz iki motosikletin müsademe ettiklerini ıimdlye kadar 

işitmemiştik. Bunu ahiro.;n Paris gazetelerinde okuduk: 

Filhakika Avrupada ve Amerikada karılarından kolaylıkla 
ayrılamıyan kocalar yahut ta kocalarını kolaylıkla terkedemiyen 

kadınlar işlerini bu memlekette bitirmek için arkadaılarına bir 
Meksika seyahati teklif etmekte ve bir defa oraya ayak ba

sınca derhal mahkemeye giderek bir iki gün içinde istedikleri 
talak hükmünü .ımaktadırlar. 

.A.meriknın mefbur san'atkin Miıter Viler Vilyam taratını.ıun 
( Üç melelr ) iımi ile ahiren yapılan heykel büyük bir töbret 
kazanmışt -ısmimİ% bu kıymetli eser ile ıan'atkan ve mo-

Biri paristen diğeri de Ôrden gelen iki motosiklet Şen köyil 

cıvarında yekdiğerine çarpmışlardır. Müsademe esnasında moto· 
sikletler saatte yüz kilometreden fazla bir sür'atle hareket 

etmekte oldukları için ikiıinin rakibi de derhal telef olınut• 
!ardır. Hadiseyi gören olmadığı için müsademenin ı~bebi ani•• 
tılamamıttır. Yalnız her iki motoeikletin de yolun sa(ım takıP 
etmit olmalanmn bu kazaya sebebiyet Tenliği mubteınel 
görülmektedir. 

,·ellerini .i mektedir. 
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- sal!//c bir ton kiimıir yakım bir lokonıolil 1.i le l~ski.~, -

lıitden kullwr ue :M le İslıınb ı lıı ıdirse ne kadıır kö1111ir sar-_, 
/elmiş olıır? 

- \'al/alız cfeııdi111 pek iyi bilmem ben 20 uldıı ııııı yıılı-
yorımı. 

Tevazu 
- Ahlakı iyi olan kimseler 

daima mütevazıdırlar. 
- Evet öyledir. Sen hiç be

nim öğündüğüınü iıittin mi? 

Ne yapmış? 
- Demek aana tokat atb. 

Peki sonra sen ne yaptın? 
- Bir hafta yatakta yattım. 

Cömertlik 
(M ... ) bey tabakaıını çıkart

tı. Sağında oturana uzattı. 
- T etekkilr ederim, kul

lanmam. 
Solundakine verdi. Ondan 

da ayni cevap: 
- Eyvallah. Tiryaki değilimi 
(M ..• ) beyin karısı kocasına 

fısıldadı: 
- Kartında oturana vermi

Yecek misin? 
- Hayır. O içiyor. 

Çarşıda 
. - Dün sizden aldığım ba
lıklar pek bayatmış. 

- Onları bir haftadır satı
yorum. Daha evel alsaydınız 
şimdi ıikayet etmezdiniz. 

istitlal 
- Baba sen bana Kasta

monide doğduğumu söylemit
tin. Ya annem nerede doğdu? 

- İstanbulda. 
- Sen? 
- Adanada. 
- Demek ki her üçümüz 

Ankarayı geldik, buluştuk. 

Sakin ha! 
- Oğlum senin de arka

daşına benzemen lazım. Bak 
ne iyi çocuk. Doğrusu ben 
onun babası olmayı tercih 
ederdim. 

- Sakın ha baba! 
- Neden? 
- Onun babası geçen sene 

•• fürreeden öldü. 

- Yeni danslar kıı:ancınıı oldukça arlırılı. 
- Dans lıocıısı mısını:? 

Hııyır, kıınılııranyıııı. 
• 
Prensip 

d liakim - Bana bak arka
'fj •ş biraz muhakeme edelim. 'ek ne hal. Şimdiye kadar 
of •en sekiz defa mahkum 
~ 111UŞsun seksen sekiz de sar-
oşfuktan • P.t • 

Jır aznun- Reis B. bu benim 
O(dn~iplerlme ne kadar sadık 

111lUnıu göstermiyor mu? 

ikisinden biri 
iıd Bana bak kızım bu aşa

aki gürültü ne? 
y - Vallahi bilmem efendim. 
~il köpek uluyor, yahut ta 

nıııı türkü söyliyor. 

Cevap! 

- Tıılili bir adam olsa idim şapkamı ılıişıirnıe::ı/iııı. Bıı~ı-
nııı gıineş geçecek. • 

- Mıi~ldd11i11 prırmıı.ıjıııı ısırıııışsırıız. 
- !Jıı is11ııl mıuılıki dc!Jil ıııi komiser efe11ıli? Duklorııııı 

bana allı ayılır el yedirmiyor . 

~'-----

lint Garson tabağı mendl
e Dıi siliyorsnn? 

t - Zlran yok efendim za
tıı kirli! 

, inşullıılı bıı seferki kibritler yanaıı ciııslendir. 
lliç ıizıilmeyin efendim, birer birer ltcrıibe eltim. 

A.kfamdan 
kalma 

,
11 
-h İnsan böyle sabah sabah 
r aş olur mu? . 

'ah Yanilıyorıunuz benim 
111 rdoşluğum akpmdan kal

il ır. 

Lokantada 
- Garson bana imla hata

ları getirir misin? 
- Bizde böyle bir şey yok 

efendim. 
- Yok mu? O halde niçin 

liateye koyuyonunm? 

Sevgi 
- Oğlum bu çöreği mi yok

sa beni mi daha çok ıevıyor
sun. 

- Seni 
- Neden? 
- ÇOnkO bu ç6rekleri bana 

- Yeriy--. 

Ya araplar? 
- Baba bizim tozdan ya-

ratılch,-ımız doğru mudur? 
- vet oğlum .. 
-- a araplar. 
- Oalarda öyle. 
- Fakat onlar kömOr to-

zımd- &AleiiJ mi? 

J -- ' 

- Seni neıleıı lıapselliler? 

- Treni kııçırdıf/ırı ı için. 
Bıı da ne demek? Treni kııçırıııııseı idi11 ne olat·ıık/ı? 
lJııı/ıııfıı ıtŞ<ICllk/1111. 

Rüya 
Bana bak arkadat uyu

yor musun? 

- Ne yapacaksın? 
- Bana elbiseni ödünç ve-

recektin? 
- Uyuyorum. 

- Uyuyan adam likırdı 

ıöyler mi? 
- Allah Allah rüya görüyo

rum, be farkında değil miıln? 

Donanma 
- Sende vatanperverlik his

si yok. Koca donanma oldu da 
bir bayrak bile asmadın. 

- Ben ondan daha iyisini 
yaptım. 

- Ne yaptın? 
- içimi donattım. Sabahle-

yin mavi renklisini, öğle üze
ri ğırmızı renklisini, akşam üs
tü de beyaz renklisini içtim. 

Serzeniş 
_ Hey bana bak sana söy

liyorum. Öteye git. Zilzu~~ 
olduğunu herkesin görmesını 

mi istiyorsun? 
_ Ne garip ıey. Ben içince 

ki . ki herkes anlıyor. Hal bu ıç 
bulamadığım zamanlar kimse 
farkında değil. 

Çocuklar 
arasında 

- Senin baban pek baslı 
adam. Konduracı olduğu haldı 
ayak kabın yok. 

- Seninki daha hasis. Dlı
çi olduğu halde küçük kar
daşının ağzı bomboş. 

Efendi gelince 
- Efendi sokağa çıktı. 
Acaba çok kalacak JJJ1? 

Bekleyiniz gelince ıora• 

rım. 

- lJilenıııek nıcmmı oldıı!Jıı halde si:i el açıırkeıı yakıılıı
mışlar. 

rıı!fmıır yıı.'/ıyor 11111 diye b.ıkıyordııııı. komiser efendi. 

• 

Mantık 
- Oğlum seni kim ağlattı? 
-Ahmet. 
- Gene mi o ne yaptı? 
- Yumruk vuracaktım. Ba-

flDI çekti. Elimi duvara çarp
tım. 

Ayni şey 
Efendi-· Sana bu sabah 

camları silmen için viski ver• 
miştim. Ne yaptın onu. 
Uşak- İçtim efendim. 
Efendi- İçtin ıni? 
Uşak- Evet içtim ama 

nefesimi camlara hohladım. 
Bu da ayni tesiri yapıyor. 

Çocuklar ve 
torunlar 

- Mini mini kızım bana 
söyle bakayım. Geçe!1. baft~ 
getirdiğim bebekle nıçın oy 
namıyorsun? .. 
- Eskitmek istemedığımden. 
- Niçin eskitmek istemi-

yorsun. 
- Çocuklarıma saklayaca-

ğım. 1 ? 
_ ya çocukların ~ ~azsa 
_ T orunlanma verırım. 

Tarihi tobıi 
dersinde 

Bana dişleri olmıyan me
meli hayvanları sayabilir mi-
sin? 

- Evet elendim. BoyDk .. .,.. .. 
• 

-



-

.ıcaua sıraaa oca 
e 

Hikôye Meh uz darbe i 
Geçen gün Calatasarayın 

köşesinden dalgın dalgın ge
çiyordum. Bir gürültü, bir 
patırdı yanımda bir otomobil 
hızını alamıyarak zıkkadan 
durdu. Müthiş bir ölüm teh
likesi geçirdiğimin ancak iki 
üç saniye sonra farkına var
dım. 

Arabanın içinden şişman to
par!ak yüzlü bir adam indl, 
hiddetli hiddetli bana doğru 
yürüdü; 

- Beyefendi - dedi - hem 
canınızdan olacaktınız, hem de 
benim başımı belaya sokacak
bnız .. Biraz dikkat etsenize!. 

İçimden şu bir taraftan 
suçlu, bir taraftan da cüçlü 
herifi adam akıllı pataklamak 
arzusu geldi. Fakat kend:ml 
tuttum. Onun tonundan birkaç 
misli yüksek sesle cevap ver
meğe hazırlaııırken, baktım 

güldü. 
- Affedersin Hidayet bey, 

ıen midin, dedi, beni tanıma
dın mı? 

- Sizi.. 
Diye kaldım. Evet cevabını 

veremiyordum, çünkü adamın 
ne yüzünü, ne kalıbını kıyafe
tini, ne de sesini hatırlayama
mıştım. Hayır, diye kestirip 
atamadım, zira gözleri biç te 
yabancı gelmiyordu. Bereket 
versin gene o ilave etti : 

- Yahu, lisedeki sınıf ar
kadaşın F erbat .. 

- Ha .. Sahi.. Fakat azizim 
sen çok değişmişsin. Ne za
man ŞİIJmanladın , ne vakit 
açlann ağardı. 

- E .. e, görüşmiyeli on ııe
kiz yirıııi sene oldu. Ama di
yeceknn ki sen bir fakir, mıy
mıntı çocukotun birden bire 
bu servete nasıl kondun. İşin 
yoksa gel beş on dakik• o
turalım da sana anlatayım. 

Ferhat, yan sokaklardan 
birinde beklemesi için şoföre 
emir verdi, biz de lokanta
lardan birine girdik. 

Daha garsonun getirdiği 
bira kadehlerini dndaklanmıza 
dokundurmadan arkadqım 
başladı: 

- Vecibeyle evlendiğimizi 
ve onun patlayan bir göz oca
ğı kazası neticesi feci bir su
rette nasıl ölüp ğittiğini bili
yorsun. 

Doğrusunu isterseniz bunla
nn hiç birini hatırlamamaklıa 

beraber. 
- Tabii. 
Cevabını verdim. O, bira

sından bir yudum aldı ve bı
yıklan köpük'.ü köpöklü de
vam etti. 

- Bu ölüm beni az daha 
çıldırtacaktı. İtimi, gücümü 
bıraktım. O meyhane senin 
bu meyhane benim sabaha ka
dar dolaşıp içiyor ve nihayet 
bir köşede eızıp kalıyordum. 

Adam akıllı bir serseri ol-
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muştum, Evdeki eşyaları da 
satıp bitirdikten sonra mu
hakkak ya hırsızlığa, ya do
landıncılığa başlıyacak yahut
ta şunun bunun sadakasiyle 
geçinmiye mecbur olacaktım. 

Bir Akşam çok az içmiştim, 
ama akıl ve muhakemeın ha
kim olduğu için değil, cebim
de başka param bulunmadığı 
için ... 

Bilmem hangi meyhanenin 
kirli masasına dirseklerimi 
dayayarak uyuklamıya çalışı
yordum, bir de baktım, yanım
daki masada tıpkı benim gibi 
sefil, tıpkı benim gibi sarhoş 
bir Rus, elinde kağıt kalem, 
bir kadın resmi yapmağa uğ
raşıyordu. 

Bu misal, bende de tuhaf 
bir arzu uyandırdı. Mekteptey
ken resme fazlaca istidadım 
olduğunu sen de bilirsin. ken
di kendime: 

- Hiç olmazsa Veciheci
ğimin resmini yaparak avu
nurum! dedim. 

Ertesi günden itibaren ka
rımın ne kadar eski fotofları 
varsa hepsini masanın üzerine 
dizdim. Çehresindeki diğer 
hususi anatı da zihnimde to
parlamıya çalıştım. 

Hevhat! İlk zamanlar elim 
bir türlü kafamın gösterdiği 
yola gitmemekte ısrar ediyor
du. Bilhassa Vecibenin gözle
rindeki derin bakışı bir türlü 
ifade edemiyordum. 

Fakat ben de inat ettim 
günlerce, haftalarca çalıştım. 
Git gide kalem ve fırça par
maklarımın arasında daha mu
ti birer hizmetkar olmıya baş
ladılar. 

Nihayet Vecibenin bir sene 
uğraşarak yaptığım portresi 
1919 dakl Galatasaray sergi
sinde büyük bir muvaffakiyet 
kazandı ve ben sade memle
ketimizde değil Avrupada bile 
şöhret kazandım. 

Şimdi her sene Parla ııel"" 
gisiDe üç dört tablo yollarım. 
iki üç ay geçmeden onlar yüz 
binlerce franga sablır. 
Gördüğün gibi otomobilim 

var.. Apartımanım da ke.ıa .. 
Ayda birkaç bin lira sarfede
bilecek kadar servetim var. 

Zavallı Vecibenin ölümü 
bende, bpkı cins hayvanlara 
vurulan, mahmuz darbesi te
sirini yaptı, Fakat ... 

Ben onu tebrik için bir 
kaç şataftlı cümle sarfedip: 

- Sahi yahu, dört beş se
nedir ortalıkta, bir ressam 
F erahattır gidiyordu, ama onun 
sen olacağına bir türlü ihti
mal vermemiştim. 

Derken biçare arkadaşım 
ağlıyor, ve hıçkıra hıçkıra 

mırıldanıyordu: 
- Evet .. San'at, şöhret, pa

ra .. Bunların hepsini bir baş

kasına devre hazırım.. Yalnız 
bana Veciheciğimi iade ede
cek bir kuvvet bulunsa! 

Nakleden: 
Ahmet Hidayet 

Muharriri: 1'1.oıis Löblan 

Y alııız tek bir kurşun 
.-----------

Bu üç isimli ve üç 
canlı adamın 

hakkından gelebilir .. :1 

• - Fakat ne olursa olsun, 
ben Maksim ile Natalinin bu
rada ne aradıklarını bir türlü 
anlıyamıyorum, bir defa bu 
şatonun adresini kimden aldı
lar, sonra da takip ettikleri 
maksat n: dör, doğrusu aklım 
ermiyor, yalnız Matmezel Na
tali bugün ay ağınıza sarılacak 
olursa f.Ce!in;., ~ e!m;ş o!~uğu-

na emin olabilir. 
Natali titredi, ve hemen ar

kasında kanatları açık duran 
pencereye çıkarak aşağı atla
mayı düşündü, fakat kaçmak 
için o kadar acele etmiye lü
zum yoktu, tecessüs hissi o 
kadar uyanmış idi ki her ne 
bahasına olursa olsun bir müd
det clah3 beklemeyi hemen 

,_I1açlı pilot 
İlk defa tayya
reci olan hiikiim

dar kim? 
Üç beş gün evvel İngiltere 

veli ahdının tayyarecilik tah
siline karar verdiğini ve bu 
maksatla bir tayyare satın al
dığını ve nihayet kendine 
mahsus iki tane talim meyda
nı ha:ı.ırlattığını yazmıştık, bu
gün de hükümdarlar arasında 
pilot ,ehadetnamesini ilk ola
rak alanın kim olduğunu ha
ber verelim: 

Bir Alman gazetesinin yaz
dığına göre İspanya kıralı bir 
müddetten beri tayyarecilik 
tahsili için yapmakta olduğu 
talimleri ikmal etmiş ve ge
çen gün Santande üzerinde 
bir deniz tayyaresi ile uçarak 
şehadetnamesini almıya mu
vaffak olmuştur, şurasını da 
söyliyelim ki kıraliçe bu ite 
hiç razı değildir. 

İspanya kıralının tayyareci
liği münasebetile bir de şu 
fıkra anlatılmaktadır: 

Müşarünileyh tayyarelerin 
telsiz telgraftan muntazam 
surette istifade edebilecekle
rine kani değildir. Bu fikrini 
İspanya tayyare kıt'alarının 
yaptıkları son manevrede kıt'a 
kumandanı jeneral Eşageye 
söylemiş, jeneral: 

- Haşmetpenah yanılıyor
sunuz, mukabelesinde bulun
muş. 

On üçüncü Alfons fikrinde 
ısrar ederek sormuş: 

- Bahse girişir misiniz? 
- Hay, hay! 
Ve jeneral bir telgraf ya

zarak havada uçmakta olan 
tayyarelere çektirmit ve der
hal cevabını alarak kırala gös
termiş, kıral da tayyarelere şu 
telgrafı çektinnit: 

«Tayyarelerimizin telsizden 
muntazam surette istifade 
edeceklerine inanmıyarak ku
mandanınızla bahse girişmiş
tim, bahsi kaybettim, fakat 
bu kaybetme teşkilatınızın 
muntazam olduğunu gösterdi
ği için beni memnun etti" 

Sebebi anlaşıla
mıyan kazalar 
Fransada yapılan bir istatis

tiğe göre son sene içinde vu
kua gelen tayyare kazaların

dan yüzde doksanının sebebi 
anlaşılamamıştır. 

Muhacirlere ve
rilen bonolar 
Muhacirlerin aldıkları bon~ 

)arın elden devri ve bunların 
satılmaları caiz olduğu ve bu 
hususta memnuiyeti natık hiç 
bir şey mevcut olmadığı haber 
alınmıştır. 

savuşmıya tercih etti, bu iki 
adamın sözlerini dinlemek ve 
bilhassa yapacaklarını görmek 
istiyordu, Bonifas fikrini ta
mamladı: 

- Her neyse Fo..Vil, şimdi
lik ortada çekinecek birşey 
yok, Lüdovik gelince onu da 
nöbetçi diker, büsbütün rahat 
ederiz. 

Forvil: 
- Evet, dedi, fena fikir 

değil, zannederim önümüz
de .:n aşağı iki saat._ vardır ki 
Ellen - Rok ile aramıza kimse
nin girmemesi şartile bol bol 
kafidir: 

Bonifas ' güldü ve sordu: 
- Fakat Forvil, bu adama 

neden el'an Ellen - Rok ismini 
veriyorsunuz, hakiki ismini yü
züne fırlattığım zaman kim 
olduğunu · o da anladığı bı'.cic 
sizin uydurma ismi kullanın k 
ta ısrar edışin!zin sebebi ne? 

- Ağız alışkınlığı! 

KAbil 
Giin geçtikçe ha
kıki bir cehen
nem oluyor .. 
Bombaydan İngiliz gazetele· 

rlne verilen malumata göre 
yeni hükümdann asker topla
mak için müracaat ettiği ted
birler faydasız kalmakta ber
devamdır. 

Habibullahın davetine ica
bet eden olmadıktan başka 

şimdiki halde Kabilde bulunan 
askerlerin bir çoğu da fırsat 
buldukça savuşmaktadır; bu
nun başlıca sebebi yekdiğeri

ni takip eden muvaffakiyetsiz
likler manevi kuvvetleri kır
mış olmasındadır. Buna ilave
ten bir hayli zamandanberi 
askere para verilememiştir. 

Hablbullahın hazinesi boştur, 

yahut ta boş gibidir. 
Yeni hükümdar para sıkın

tısını hafifletmek için Ema
nullahın vaktile bastırdığı 
banknotları tekrar meydana 
çıkarmış ve ayni zamanda 
bir nevi deriden para ihraç 
etmiş ise de halkın bu garip 
paraya ehemmiyet vermemesi 
üzerine haznenin sıkıntısı ek
silmemiştir, bilakis halk mev
cut eşyayı ve zahireyi sakla
dığı için üstelik bir de yiyecek 
buhranı baş göstermiştir. 

İğtişaş devam ettiği takdir
de kışın Kabilde bir cehen
nem hayatı hüküm süreceği
ne muhakkak nazarile bakı

labilir. 

Yol gösteren 
kadınlar 

İngilterede otomobil kulübü 
gelip geçen şoförlere icabın
da yardım etmek üzere mem
leketin muhtelif yollannın 

muhtelif noktalanna hususi 
memurlar ikame eder; bu me• 
morların uzaktan dikkati cel
beden renklerde elbiseleri ve 
ellerinde beyaz birer sopala
n vardır. 

Bu memurlar bittabi erkek
tirler; fakat geçen pazar 
günü Londra - F alkiston yolu 
üzerinde seyahat eden oto
mobillerden birinin şoförü bu 
memurlardan bir tanesinin 
kadın olduğunu görmüş ve 
merak ederek sebebini sor
muştur; ögrendiği şey şudur: 

Kadınlara mahsus otomobil 
kuli'.bü, erkeklere mahsus oto
mobil kulübüne müracaat ede
rek yol rehberlerinden bir 
kısmını kendisinin tayin et
mesine müsaade edilmesini 
istemiş, erkeklere mahsus 
kulüp te yükünü l·afifleteceği 
için bu teklifi memnuniyetle 
karşılamıştır; ilk kadın yol 
ji"Östericisinin adı mis Nevstir. 

Bonifas ellerini uğuşturuyor
du: 

- Ah Forvil, o akşam ote
lin önünde bekliyerek Mira
dor köşküne gelen çalgıcıları 
tanır tanımaz yanımıza geldi
ğinize ne iyi ettiniz, doğrusu 
biz anlaşarak birlikte çalışmak 
için yaratılmış adamlardık, 
doğrusu Ellen·Rok Jeriko ve 
Jan dö Puluvanek gibi üç 
isim taşıyan üç canlı bir ada
ma karşı . uğraşmak için üç 
kişi de çok değildik. 

- Yalnız unutma ki bu üç 
canlı adamı tek bir kurşun 
öbür dünyaya göndermiye 
bol bol kafidir. Bu hususta 
daima mutabıkız değil mi? 

Bonifas cevap vermedi, dı-
şarısını dinliyordu: 

- Sus dedi! 
- Ne var? 
- Birisi ıslık çaldı: 
- E ... ne olur? 
- Zannederim Lüdoviktir: 

• 

Körolası voyvo! 
~~--------~~-

Kaya hanı bu yaşta 
mahkemelere düşürdü 
lsticvabında lsm in 1 n 

Kaya han olduğunu söy
llyen sirkat ınaznununa 

reis sordu: 
Kaç yaşındasın sen? 

- Doksan .. 
- O lmdar yoksun, 

doj"jı·u söyle'! 
- Ho\jru süylüyorum, 

işi e ı ezkeı·eın. 
:Haznun, reise nüfus 

cüzdanını uzattı. neıs lwy 
hunu tetkik t•lliktcn son-
ra: 

- J)ok~an 

)"ÜIH ı!l''<l'llC 

çin doksan 
dlyorsun·t 

tC\'011 Ütl Ü• 

- tledi - nl
ya!jındayım 

- Heı>si bir hesap, e
fendim. 

- Öyle değil. Şimdi an
lat halmlım son, holıçayı 
nasıl c:nldın'? 

Hir hacaöı topal olan 
nıaınun şii}le aıılallı: 

- O gün ben kadııılar 
hamamının önünde dola
şıyordum; helkl bir iş çı
kar diye.. Ulr müddet 
dolaştıktan sonra hamam
dan bir luulın seslendi ve 
bir holı<:a uzatarak: 

- Al bunu - dedi - gö
tür hiziııı eve .. Mahallede 
bütün kadınlar beni bi
lirler ve emniyet cdeı·ler. 
ll<'n hohçeyı aldım ve bu 
hanımın evine doğru yü· 
ı•ütlüm. 

- Çabuk llnlat canım, 

uzun uzadıya tafsilat ver-
ıne .. 

- Aııl:ılıyorum 

dim. ilen bohça 
{Junıda tılılcrken 

efen .. 
kollu· 

lıfr SÜ• 

Lağv kararı 
Ziraat baş mu
diriyetleri ilga 

olundıı 
Barem kanununa tevfikan 

ziraat baş müdiriyetleri lağ
vedilmiştir. 

Bundan sonra bu müdiri
yetler birinci sınıf, ikinci sınıf 
ve üçüncü sınıf müdiriyet un
vanım alacaklardır. Ziraat baş 
müdiriyetleri ile muhaberede 
bulunan ziraat müdürleri, mu
haberatını badema vekaletle 
yapacaklardır. 

lstanbul ve Ankara gibi 
bazı vilayetlerde hem başmü
dür , hem de müdür vardı. 
Şimdi bunlardan yalnız birisi 
kalacak, diğeri başka bir 
vazifeye nakledilecektir. 

- O halde erken geldi 
demektir. 

- Evet, bisikletini şimen· 

difer istasyonuna emanet bı
rakmıştı, o tarzda ki Jeriko 
ayni trene binmiş olsa bile 
Lüdovik ondan la aka! bir 
çeyrek saat erken gelebile
cekti. 

İkinci bir ıslık sesi işi
tildi ve Bonifas bu sese ayni 
şekilde bir işaretle mukabele 
etti, ve hemen o dakıkada 
Lüdovik yorğun bir halele 
içeri girdi: 

- Geliyor dedi. 
Bu tek kelimenin diğer iki 

kişide uyandırdığı heyecan 
uzaktan görülecek , kadar aşi
kardı, ikisi birden: 

- Emin misin? diye sordu
lar: 

- Elbette, gözümle gördüm; 
Bonifas: 

Öyle ise çabuk anlat, em
rini verdi, Lüdovik ise: 

1 
rü külhan lıt'yi önüme 
ı:ıktılar. Hu külhan hey• 
l<ır heni nerede uörseler 
« voy\'O ıı diye ha{Jıı·ır• 

lar. liim de çıkarmış hu· 
nu bilmem !il .. 

Neyse, o nün de başla
dılar hana <( voyvo» diye 
b11jjırmıy11.. l'alvarılım, 
etmeyin dedim, bir lüriü 
dlnleteınedlnı. Onlar lıo· 
vuna: 
• - \'oyvo, voyvo!. ))iye 
ba\jırıyorlardı. O gün za
tPn bir şeyo canim sıkı
lıvord u. Bir de hu (( voy-. . 
vo » haj"jırmaları caııımı 
büsbütün sıl,lı. Bohı;ayı 

yeı·e bıraktım ve biraz 
ilerideki taşları alarak 
bunlara atmıya başladım. 
Onlar hem kaçıyorlar, 
hem de voyvo diye h<•nl 
kızdırıyorlardı. On dali.i· 
lrn lrndar hunlaı·la ujjra)• 
tını. 1'llıayet defolup !Jİl• 
tiler. Ben de bohc;ayı al• 
mak üzere uerl döııılüııı. 
l'akal bizim bolıc:anın ye· 
rinde yeller eslyoriıu. 
llohc:ayı külhan beylrri 
aşırmıştır. Ben böyle (•lio 
malını ulmum. Haram ol
duöunu hlllrlm efendim. 

ŞalılllıH' Kaya hanın le
hinde şehadet ettiler. 
Davacı da onun faldr, 

fakat namuskAr bir adanı 
olduğunu ve davasındııo 
vazgeçlllf lnl söyledi. Ue
raet kararı alan Kaya 
han mahkemeden çılrn...,. 
ken: 
~ Gözü kör olsun bd 

voyvonun. Beni bu yaşta 
mahkemelere düşürdü, 
ıllyordu. 

Bizde de ... 
Taklide değer 
bir ucuzluk 
müsabakası ... 
Viyana mimarlar cemiyeti 

kendi azası arasında bir ucu' 
ev müsabakası açmıştır. MüSI' 
bakanın şartı, yapılacak evle' 
rin tek kat üzerinde, banyo• 
kalorifer, telefon gibi büttııl 
istirahat vasıtalarını cami dlirf 

odalı olmasını mecburi kı:malr 
tadır. Müsabakaya yüzlerce 
mimar iştirak etmiştir; beğe' 
nilen modelleri on senede talı' 
sitle ödemek üzere yapınıY' 
amade müteaddit şirketle' 
vardır. 

-Aniatılacak bir şey yo~ 
mukabelesinde bulundu. Jeti' 
konun harekatını tarassut e~ 
mek üzere birkaç gün e~ 
beni Parise göndermişti~ 
oraya gider gitmez adamın f -
förü ile sıkı sıkı ahbap old~ 
ve bu sayede Jerikonun d , 
raya gelmek üzere bul.uıı İ 
ğunu öğrenerek size bıt t 
graf çektim, telgrafımı ;.-;ı 
ıunda almış olacaksuııJ 

sizi burada pusuda görüyo~ 
şurasını da ilave edeyltıl J1 
Jeriko Puluvanek istasyo~ 
tirenden indi ve bir _,ıfl 
aramağa bile lüzum görııı;; 
orır.an yo!una saptı. ~t _ _.,,.. 
harabe kısmına doğru y!irtı"" 
ğe başladı... ~ 

F orvil salona açılan dal 
alçak kapıyı göstererel<: ~ 

- Şu halde burac1":t 

cc!t d~mekt:r ded;. 
- Hiç şüphes·z~ eıJil 

!3 tı:ı 
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JôLGUN GOL Çin önünde Çok kazanmak hırsı Makine ... 

Ummam beyefendi .. 
Rus ordusu taar- Buna bir de aldatma ha- Firınlar bunu is-

ruza hazır vesi inzimam edince fima/e icbar edi-
bulunuyor /emiyor 

Bir beşi birlikle onu 
kandıramayız. 7 -8 tane 

olursa belki! 

Moskova ve havalisi sovyet 
te§kilitının aktettiği kongrede 
harbiye komiseri Ruıya ile 
Çin araaında çıkan ihtifihn 
son tekillerinden bahseder
ken Sovyet hükiımetinin her 
ihtimale karşı uzak ıarkta 
büyük bir ordu vllcude getir
diğini ıöylemiş ve demiştir ki: 

- 7 - Muharriri: M. Turhan 
Pek nadir isti1nalardan sar- edecek kadar uzaklqmayı 

fınazar olunursa her kızın ru- müteakip ağzını açbl 
bunda yaşıyan hayat nümune- - Duvğuııuzlukta ıahe1er• 
ıi •Ana» dır. Onlar bu ölmez mi§sin. Bu gece bütün varlı-
nlimuneoin bütün harekatını, ğımla iman ettim. 
ııekenatını taklide özenirler. Orhan, eğleniyordu: 
Koca ve hatta evllt, anaya in- - Met'ur olmıyan inanışlar, 
cizabı saraamaz. Hele ana ya- nihayet bir aldanıştır. Senin 
ııında bellenmiş şeyleri, ana- imanın da o neviden olacak; 
dan yadigir olan itiyatları -ko- hele e1babı mucibesini ı6yle. 
cah kadınlardan bile - ıı6küp - Bir kere ktiçük laza ıu-
atmak hemem hemen mümte- !anışın mtistekreh, sonra kızı 
nıdir. bırakıp anaıına elatışın acip, 

Gerçi ana, tabiaten hayir- bu iti kızın dizi dibinde ya-
kar bir rehberdir. Evlidına pışın ise feci. Şu Uç hareke-
ancak dikenııiz yolu gösterir. tinin her biri duygusuzluk de-
Bu itibarla yavrulannm ve bil- ğll midir? 
hassa kızliınnın benliğinde ih- Orhan, durdu, arkada§ının 
raz ettiği nüfıu, hem tabii, yüzüne dikkatle bakal'ak sor-
hem mukaddestir. du: 

O aziz hilviyetten nasılsa - Ciddi mi konUfuyoruz? 
tecerrllt eden bir ıuıanm kud- - Tabii! 
•iyt:ti ıöner, fakat nüfuzu ge- - O halde azf:ıim, aözlerin-
tıe bakidir. Binaenaleyh, kı- de tenakuz var, iptida onu 
ıının g6z0 6n6nde yabancı bir h'b d B • · 
erkeğin hayvani ıavletini bot- tas ı e eyim. enım esas ıti-
lana hoılana kabul ederek barile iki tllrlll hareketimden 
tatlı tatlı ioliyen ana evlidına bahsetmek istiyorsun. Biri 

kıza takılmak biri de anasile 
Pek feci bir ders vermiş olur. 

Suphi bey, işte bu dllşünce yatmak. Bunlar birer fiildir, 
ile gene sinirlendi. Arkadaşile her fiil, bir iradenin netice-
•danıakılh kavga etmeyi ku- ıidir. yani duygu muhasıala-

ııdır. Hareket halinde bulunrarak ıokak kapısında bekle-
ıııiye koyuldu. Biraz ıonra duğumu kabul edipte duygu-
Orhan beyin sesi işltilmi"*;: ıuzluğumu ıöylemek gtilfüıç 

yw bir tenakuzdur. 
- Sözüm töz - diyordu -

Yepyeni bir beti birlik. Küçük - Böcekler de hareket ha-
taı:ı ı !indedir ama duyguları yok
}f o ursa hemen haber ver. 

oş, ben de gelirim yal · tur. 
kadın bu hararetli tavsiye- - Böcekle arkadaşlık etti-

Ye - yorgun ve baygın • muka- ğini zaDnedecek kadar id-
bele ediyordu. rakin ıqırmıfıa ben ıuııuyo:-

- Ummam beyefendi. Bir rum. Konu9tuğun adam, uzvi-
beıl birlikle onu kaııdırama- yetinde en küçük bir noksan 
Yız. Yedi - sekiz tane olursa dahi bulunmıyan bir inıandır. 
belki kanar. - İnsanlık, on llç yaomda 

.~uhavereyi iıiden Suphi, bir kızın. uçkuruna ıürllnmez. 
ıııuteeasirane batım salladı. Hayvanlarda bile çifleımenin 
anasının koynundan çıkar çık- bir devri, muayyen zamanı 
ıııilZ ııcağı ııcağına kızına vardır. Snt kuzularına ntapn 
~aınzetlenen erkekle, dudak- koç ıörülmemiJtjr. 
k"rıda buıelerlnin yaıı henti.ı - Bu, bir :ıevk me1ele.tidlr, 
d urumıyan erkeğe kwn valde- ve zevkiyyat .. nnakap edlle-
erı kadından hangiıinio daha mez. 

:ilerim olduğunu düşlindü. - Ben yaftan çocukluktan 
llnlar ne çqit insanlardı ve bahsediyorum, sen ztvki ileri 

~••ıl bir duygusuzlukla veya slirüyorsun. Maııumlara ilifmelr, 
duyguyla §eni bir mevzuu hls- diyelim ki bir zevktir. Fakat 
'
1 ll:terinde pervuız .konU§U· o zevkin caniyane olduğunda, 

Yorlar, uyuşuyorlardı. fliphe var mıdır. 
l Suphfnln g6lgeslnden buy- - Bence y~. tahammül 
,atı.an bir ıokak köpeğinin bu- kabiliyetidir, gün hesalır değil-
ltuıııetkir hırıltııı, ıinirli deli- dir. erkelin nüvazitlni kah~ 
0~11Y.a sanki cevap verdi ve edebilen diti kemale ermif 
ed bıraz da ihtiyat tavsiye ııayılır. 
ıu en bu hınltıyı itidince mah- - Şu dUtüncene göre be-
la il lllah:ı:un gtilümsedi. f nnn- tiktaki çocuklara da il Anı aık-
kı~ lrtikai tahliller ve ter- tan çekinmemeli. Ne kepaze 
btıp .erle mente'lerini, hakiki fikir? 
lılcJ 'liyetJerlni unutmıya çalı§• - Alık11n ve11elim. Dlşile-
kipt°'1: o. ta~illerin ve o ter- rin yalnız uz.viyetlerinde değil 
~rın ınbıtati ıekle ifrağı durutlarmda ve bakışlannda 
~ de beterlıı gurunmu ta- da bülüğ nİfaneleri. istek ali-
te. ?!ar edecek neticeler alına- metleri vardır. kemale ermf-
bı~1 gilzünün 6nllne ıeldi vf' yen diıi, oktandıi'J zaman aa-
•iıı· 

1
1'6pek hınlbaının lkazile klt kalır, yahut o okpDlfl• 

zr eri yatıımıya yüz tuttu. alikadar olmıyan manaaız bir 
lı.ı1tn'ten Orhu da çıkm11, betafet g&terfr. Fakat yafı 
'•ıl kötü gtilerek koluna ister kllçUk, iater büyOk ol.tun 

111 •ıtı: yetlten kıı. ilk temana kıza-
8'1 - Anlıyorum -diyordu- dol- nr. San'atklr bu farkı anla-
llıı haun, liatüme başıma hopu- makta fliçlllk çekmu. 
çı(a ba:uram. Şu 10kaktan - Demek ki %8Dparalık bir 
•o uıcıya kadar mliaaade et, san' attır. 
~· ~iledlğini yap. - Şüphe mf ediyorsun ? 

!(~ upbı bey, auini çıkarmadı. Kadını anlamak, hem ND'attır, 
111 °Pckl,ri arkalarına takmak hem de ADAyii nefiaenio en 
~~halleliyi uyandırmamak içi~ nazik, en ince ve en gamiz 
l' eh•~afıııın ıl!züne itliba etti. bir ıubeıidir. Hemen ilive 
lı. b lıkell teceaaüalerle, mura- edeyim ki bu mUbim llUl'at 
, a elerle karfılaımaktan ma- ta diğer güzel 1811'atlar gibi 
lın kaldıldanııa emniyet ha1ıl tamamen ve tabiaten üah-

« Bu ordu yirminci asrın vü
cude getirdiği en son fen va
sıtaları ile techiz edilmlttir. 
Dahha§ bir kuvvete maliktir. 
Fakat Sovyet hUkümetl lhtili
fın kan dökülmeden halledile
bileceğinde ihtimal gördüğü 
mtıddetçe bu orduya ileri ha
reket emrini vermlyecektir. 

lhtillfın halli için Çiu tara
fından ıerdedilmit olan tek
li!leri nazarı dikkate alamayız, 
çun~U bu teklifler Çinin ti· 
mendiferi zaptetmek suretile 
yaphğı emri vakiin muhafazası 
maksadını iıtihdaf etmektedir. 
Biz buna muvafakat edemeyiz. 
Çin jenerallerinin karıılarında 
kukla olacak değiliz.,. 

Sovyet h6kümeti uzak As
yada vücude getirdiği ordunun 
kıt esnaaında mustarip olma
ması için muhafazalı kışlalar 
yaptırmaktadır. 

Hint çakallonn
da kuduz 

londra 29 (Hususi) - Ce
nubi Hlndiıtanda, çakallar . 
araııoda müthit bir kuduz 
afeti bükllm sürmektedir. 
Memleket oturulmaz bir hale 
gelmittlr. 

likidirl 
- Gayrlahlikl demek is

tiyorsunuz, ıaDJyorum. 
- Hayır azizim, gayriah

liki detil, liahlakil Tabiri 
diğerle ahmaki değil, zekiil 
Her ıan'at, buran ilhama itti
ba olunmaıını emreder. Ancak 
ahmaklardır ki san'atta ve 
batta alelide yaıayl§ta tabla
tio rengine, sesine uymıyarak 
konukomşunu, yarın, ağyarin 
dedikodusuna ayak uydurmıya 
çalıtırlar. Kendimi ahmak ta
nımamakla mtibabiyim. 

- Demek ki mini mini bir 
kızcağızın dizi dibinde anasile 
1armaş dolaş yatmakta tabi
atin ilhamı vardır ve bu ke
pazelik, zeki eıeridir? 

- Doğru gören, doğru s ... 
zenler • için öyledir. Nitekim 
ben, o hareketimle bir tq 
atmıf, üç kuı vurmuş oldum, 
bir kere ılnlrleriml yatı§tır
dım. Burnumu titrete titrete 
o evden çıkamazdım. Pis pis 
rüyalar gl!recek, üzülecektim. 
Saniyen Kadınla samimileş
tim. otuz beşlik bir kadın, 
fahite de olsa, yirmi bet yit
tında ve aeviye1i ytıksek bir 
erkeğin iltifatını kolaylıkla 
ihmal edemez. 

Şimdi o, ara sıra benimle 
yatmak için kWDın fefaatini 
temine çalışacaktır. Salisen 
kıyın yüztinil, gCSzllnlt açtım. 
Bir erkeğin muhabbetinde kor
kulu bir fey olmadıtım canlı 
bir misal g&tererek iıbat et· 
tim. bundan sonra •anaıı da 
km da benimdir, 

Suphl bey, b!J. nebıe dö
tUndG: 

- Şu ktıçGk kızan -dedi- ı.
metinl hetketmek fikrinde 
muaır milht? 

Arkadatını lbmek ve bu sıi
bi meaailde •ık 11k g&terdiji 
ahlik hocalıjıııa nihayet ver
mek lnlyen Orhan bey keli
meleri tane tue tallffwı ede-
rek cevap verdi, 

- O ktıçtık kısı.a vualabna 
ermek flkriDcle •aaınm 

[ Bitmedi J 

Esnafımız hıı hastalıklarla n:ıalul.. 
Bazı esnafta aldatma ve 

çok kazanma isteklerinin gün
dengllne çoğalmakta olmasına 
ne dersiniz 1 

Bu suali soran karilerimiz
den biridir, bu okuyucu
muz bize gönderdiği mektupta 
diyor ki: 

« Bir gün fasıla ile şahit 
olduğum iki vak'a beni bir 
hayli düfündürdil, bu iki vak' 
yı belki bir ders alınmasına 
Tesile olur mütaleası ile an
latmak isterim : 

Balık pazanndan geçiydr
dum, balıkçının birinde taze 
istirongiloz görerek sordum : 

- Okkası seksene, dedi, 
fiat bu mevsimde bu balık 
için pek fazla idi, bununla 
beraber vaktim pazarlığa mü
sait olmadığı için. 

- Peki, dedim, yalnız en 
bllyllklerini ıeçip koymak 
ıartiler 

- Hay bayi 
Adam bu cevabı vermekle 

beraber balıklan benim seç
meğe hazırlandığımı görllr 
görmez birdenbire doğrularak: 

- Efendi, ııablık balığım 
yokl ıDedi. 

Anladım, balıkların albnda 
bayatları, belki de kokmuş
ları vardı ve bana onla 
n vermeğe hazırlanıyordu, al
danmıyacağımı görünce kızdı. 
Maalesef son vapuru da kaçır
mak • tehlikesine maruzdum, 
müd,helenin pek müessir ola
cağına fnanamamakla beraber 
bir belediye memurunu çağı
ramadım! 

ikinci vaka: 
Berberde tra~ oluyordum, 

benim zibi trq olan bir efen
di ile onu bekliyen bir arka
daşı !Jaha vardı, kapının önün
de de bir otomobil bekliyordu, 
benim tıratım bitince ayağa 
kalkacağım sırada dışardan 
otomobilin önilnde bir kaç 
müşteri durdu ve berber 
dUkkAnınde arkadqını bekli
yen efendi derhal dqanya 
fırladı, meğer otomobilin fO
f6rü imi,, mllfteriler otomobile 
bindiler, yalnız o dakikada 
tırat olmakta olan efendi de 
yerinden fırlıyarak dışan çıktı, 
meğer otomobilin ikinci ıo
förü imi§, arkada§ıoa: 

- Ne yapıyonun, dedi, 
depoda benzin yok! 

Müşteriler indiler, 9oförle de 
dükkana girdiler, henüz dııa-

nya çıkmamıttım, kulağımla 
işittim, biri 6bürline: 

- Deli 'misin, diyordu, bun
ları tanırım, T epebaıma gide
ceklerdir, taksi oraya kadar 
elli kurut yazar. Bu para için 
rahatımızı bozmakta mana 
var mı? Üstelik dönüşte köp
rü parasını da, aldığımız 50 
kuruşa mukabil biz vereceğiz .. 

Berber nasihat etti: 
- Seyrü sefer talimatnamesi 

sizi müşterinin her istediği yere 
gitmiye icbar eder, aakın bu 
yaptığmızı belediye memur
ları duymasınlar. 

Şoför gözü korkacak cinıı
ten değildi: 

- Neden korkayım, dedi, 
ihtiyaten depoyiı daima az 
beıııin koyuyorum, uzak bir 
yere gitmek icap etti mi, ben
:ıincioin önünde durmaktan 
kolay ne var? 

Bu muhavereyi naklettikten 
aonra fllve ediyorum: 

Karileriniz ıoförtin yakın 
bir yere gitmekten imtina et
tiğini gördükleri zaman bir 
zabıta memuru geçinciye kadar 
otomobile girip otursunlar, ya
hutta ilk dakikada ıoföre sarfb 
bir adres verıniyerek me1elA 
galataya gidecekleri zaman : 

- Karşıya, demekle iktifa 
etsinler. 

Az kazanca ehemmiyet ver
ıoiyen adamlar ile uğraımak 
için bqka çare yoktur. 

Şirketler halkı 
duşunecekler mi 

l.tanbul meb'uıılannın bu
günlerde vesaiti nakliye 
tirketlerile teman giri9erek 
İstanbul hıılkmm ihtlyacab 
hakkında aldıklan not!ara g6-
re bu §lrketlerle görli,ecekleri 
haber alınmıftır . lıqaallab 
bundan sonra tirketler halkın 
ihtiyacım Dalan dikkate 
alırlar. 

Tıp tolebeai bu 
~ün ltalyaya gidiyor 

Tıp talebe Cemiyetinden: 
İtalya vapuru ile bu ııün 

uat 19 da Galata nhtımın
dan harel.:et edilecejinden ıe
yahate ittlrak edecek arka
daılann bu gtin saat 15 de 
Leyli Tıp talebe yurdunda 
hazır bulunmaları lllıumu eh
emmiye~ tebliğ olunur. 

Şehremaneti bütiin fırınların 
ekmek hamurlannı makine ile 
yuğurması ıçln bir teıebbüa 
yapmıştı. Bu teşebbüs kismen 
muvaffaklyetle neticelenmiş, 
fakat ekseri yerlerde de ma• 
kine kullanılma11na imkln 
görülememittir. 

Bunun sebebi, hamur maki
nelerinin elektrikle işleJDekte 
olmalarıdır. Bir çok yerlerde 
·henüz kifi elektirik tesisah 
yoktur, bu sebeple makinele
rin işletilmesi de iınkin.11:& 
görülmektedir. 

İstanbul ve Beyoğlu cihe
tinde fırınların hemen kAffui 
makine kullanmaktadırlar, di
ğerleri makine kullanmıya ic
bar edilmemektedirler, zira 
zabıta! belediye tııliınatname
ııi bu bapta aarabati havi de
ğildir. 

Birinci tef· 
rinin birinci 
sıılı gllııü 
akpmı uat 
21 buçakta 
yaln11 nıual
limlulo ta-

lebelere 11111111 

MaryDuean 
3 perde 

T em~ilden sonra tramvay 
temin edilmiştir. 

* Kadıköy Süreyya sıaeıııasmd~ 
3 teırinlevel 1929 perşembe 

güııti akfamı 
Moda deniz kulllbD 

Balosu 
Muhtelif numaralar, ztnırfn 

kotlyonlar 
Biletler, Moda deniz kalil

bünden ve SUreyya sinoma11n-
dıuı tedarik edilebilir. 

Diş tabibi 
YERVANT KAVAFY AN 

Melek apırtımnındal<i ınailı cu 
nehanesini bu kere 1ııt1Alayc- dok· 
einde Sağ so .. ğında 1 nunıar:ılıı 
apanımanın ( Marinoı ma~aza>ı 
üzerinde birinci katına nakil et
n:Uttir. Cuma ve puanlan mıd.ı 
hrr gün saaı 9-12 ve 18·30 dan 
20 ye kadar ha1tılarını kabul 

eder. 

Şehremanetiııden: 
&,1 bot g6ril1Dp daire an

barın• teslim edilen bir reiı 
koyunun 8 gün ıarfında sahibi 
çıkmadıfı takdirde uaulen _.. 
blacağı ilin olunur. 

::ı Teşrinievel Perşembe Qünü 
J çıkıyor •.. 
11k nüıhaıından bazı yazı ıerlevhalarıı 

Memleket sporu neden tarakkı etmiyor?-Bddırcın avı-BaJkan 
oJempiyadını YunanhJar kazanıyor!.. Türkiye ve Avrupada haf
tanın spor hareketleri- Nasrattin hoca ve spor-Motörsüz de 
uçabileceğiz .. - Maçlar ve ~li fHim-Sinema artistleri yazı Spor 
yaparak geçirdiler - Sporcu aşkı (roman)- Spor her şeyden 
üstün' (Hikc\ye) Kim olmak isterseniz? ... (ikramiyeli mutaboka) 

~esim... ~esim... ~esim .•• 

2 Teşrinieveli 
.;.I Sabırsızhl(la bekliyiniz .. 
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İs tan bu 1 vi ia yeti defterdarlığı ilaııları 

~on Saat 

Ti"ıtii11 inhisar idaresi Umunı n1Ü
diirlüğünden: 

t'eşrlnlevel Z 

BEŞİKTAŞ 

Dikiş yurdu 
bir ~rut>ılr lkti•at \ .-H'etılc 

\laurıftcn ıııu ... adcluk ınaka .. tar Jip 4 

101113.!"1 ''ı.·rilir. Ka) ıt dı•\·anı ediyor 

Akaretler : 62 
-

SATJLIK ANKAZ: Küçükpazarda Hoca Cıyasettin mahalle
sinin Mehmetpaşa yokuşunda 29 No. lı ahşap karakolhane 
binası, mubammen bedeli 20 liradır, müzayede 13 teşrinievel 
929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta 
fapılacaktır. (611) 

Jf KİRALIK ARSA: Samatyada ·Hacı Hüseyin ağa mahal
lesinde No. eski ij yeni i'ı , 6S3 arşındır. Senelik kirası 100 
liradır. Müzayede 13 teşrini evel 929 tarihine müsadif pazar 
sıünü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (863) 

Ortaköyde, Feriyed°e ki.in Tütün Eksper lrununa b11 tene 2S talebe alınacaktır. Taliplerin 
adedi matlup haddi geçe;se bir müsabaka yapılarak müsabaka neticeıinde kazananlar kabul 
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievvel Cumartesi günll Feriyede saat 2 de yapılacaktır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı, on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukan olmamak. 

Doktor A. kutiel 

KİRALIK EV: Topkapı sarayında Gülhane hastanesi karıı
sında Namazgah mahallinde 2 oda, senelik muhammen kirası 
60 liradır. Müzayede 13 Teşrinievel 929 tar;hine müsadif pazar 
günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (9ı8) * KİRALIK ODALI DÜKKAN: Topanede Boğaz kesen
de N. 2 , senelik kirası 24 liradır . Müzayede 13 teşrin.'!vel 
929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta 
yapılacaktır. (868) 

lf KiRALIK EV VE KAHVEHANE: Sarayburnunda Yalı 
köşkü yolu üstünde 2 oda ı matbahı müştemil ev ve kahvenin 
senelik muhammen kirası 240 liradır. Müzayede ı3 teşrinievel 
929 tarıhine müsadif pazar günü saat ı5 te Defterdanıkta 
yapılacaktır. (917) 

• KİRALIK KAYIKHANE: Y enikapıda liman dairesi al
bııda 2 gözdür, senelik muhammen kirası 60 liradır. Müzayede 
13 Te,rini eve! 929 tarihine müsadif pazar günü saat ıs te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (915) 
KİRALIK EV: Topkakı sarayı dahilinde Cephanelik kar

f1Sında No 46, 2 odası vardır. Senelik muhammen kiracı 96 
lfradır. Müzayede ı3 tefl'İnevel 929 tarihine müsadif pazar 
günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (9ı6) 

SATILIK OLUKLU SAÇLAR: İstanbul Paket gümrüğü bina
sında mevcut 70 adet oluklu saç satılıktır. Nuhammen kıymeti 
38 buçuk liradır, müzayede 13 teşrinievel 929 tarihine müsadif 
pazar günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (884) 
KİRALIK EV: Gülbaııe hastanesi civarında birinci cephane-

! ilk yanında, 2 oda•ı vardır. Senelik muhammen kir.uı 60 lira
dır. Müzayede ı3 teşrinicvel 929 tarihine müsadif pazar günü 
aaat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (9ı4) 

. lf KiRALIK EV, AHIR VE ARABALIK: Beşiktaşta şen
likdede mahallesinin kaptan İbrahim ağa sokağında Senelik 
muhammen kiruı ııo liradır. Müzayede 13 teşrini evet 929 
tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yap·ı
lacaktı r. (907) 

ll- KİRALIK SEYiR MAHALLİ : Beylerbeyi sarayı civa
nnda evelce istavroz çayın elyevm ıeyir mahalli kirası 10 lira 
müzayede pazarlık suretile ı6 teşrinievel 929 çarpmba günü 
aaat 15 te Defterdarlıkta ( 320) 

SATILIK ROMORKÖR: Karadeniz boğazında Alacalı mev
ldinde ma:ruk Llverpol romorkörü; muhammen bedeli 9SO lira. 
Müzayede pazarlık suretile 9 teşrinievel 929 çarşamba günü 
saat ıs te Defterdarlıkta. (209) * SATILIK OTOMOBİL: Galatasaray lisesi garajında 225 
numaralı 4 kişilik fiat markalı, muhammen bedeli 2000 lira; 
müzayede pazarlık suretile 9 teşrievel 929 çarşamba günü 
saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (513) 

• lf KiRALIK DÜKKAN: Galatada Yangın kulesi dibinde 
Bereketzade mahallesinin kule sokağında No. 3-1, senelik kirası 
90 lira müzayede pazarlık suretile 9 teşrinievel 929 çarşamba 
günü saat 15 te defterdarlıkta (535) 

ıt KIRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında No 461, 
senelik kirası 60 lira müzayede pazarlık suretile 9 teşrinievel 
929 çarşamba günü saat ıs te Dfterdarlıkta yapılacaktır. (579) 

3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmi.ş bulunmak. (Yani liselerin dokuzuncu ıınıhna 
muvaffakıyetle ğeçmiş bulunmak. 

4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle iştiğale müsait bulunmak. 
S - Alelitlak ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlerinden 

dolayı mahltüm olmamak. 
· (Mezkür hususat: Nufus tezkeresi, mektep şahadetnameai, veya orta tahsili ikmal ettiğine 

dair Maarif idarelerinden musattak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarfından verilmiş sıhhat 
raporu, mahalle ve karye~i ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden musaddak 
şahadetnamelerile tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Teşrinievvele kadar Tütün İnhisar idaresi un um m iHürlüğll.ne istida ile 
müracat etmeleri ve . vesikalarını da beraber getirmeleri ilan olunur. l 

1 

Eltkttrik makine<eriyte belsogtıklulıa, ldru 
darlıRt, proollt, ademlokddar, bel ~vwelr-
U~I cilt ve firenglyl aRnsıı tedavi eder. 

ll•rPkOyde BörcKçl fırını ımasında 34. 

\\'rııpn :-.cyıth.:ıtııult·n J\'<leı ed<tı ,_ 
,\hn.uıyJ. ni~:Ü)t" ve ,-eladiye 

- ceıniycti 27.lsınd:tn 

Dr.A. Asım 
l lustalanıu her gOıı 1.1-r;ıcla 
.J;ır :;;i lidı•kı husu'.'Ji lıa ... tahan'-=~inJe 
~ abul l.!tıııekıedir, 'ft:I Bı_•roğlu 21'11 

BUYCK EMPERY AL oteli 
Bii)rÜk Ta)')Tare piy·aııkosu 

Yedinci tertip 

Beyoğlıında Tramvay cadde•inde lngiliz sefareti yanındadır. 

Bütün mobllyeleri yeniden tezyin ve tefrit edilmiştir. 
TEMİZLiK, EMNiYET, EHVENIYET, ve KONFOR 

itibarile emsaline faiktir. 
3 ancif keşide 11 Teşrinieveldedir. '-ı:rkecitle o~n"laniye ot.:}İ \'e İzmir A~keri kraathant"~ n1üsteciri 

Büyük 'hamiye 

40,000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10.000 liralık 

ikramiyeler ve 10.000 bir mükafat 
işbu ke,idede cem'an «3,900,. numara kazanacaktır. 

•• 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Ticaret odası Ücı·etini 
vermiyen1er: 

Ticoret ve sanayi ·odasından : 
929 ıenesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde te

diye edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tediyesi lazım ge
len %2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili 
temdit olmamak üzere lS teşrinievel 929 salı günü akşamına 
kadar temdit edilmiştir. O zamana kadar henü:ı: bu ücret ve 
resmi tediye etmiyenler hakkında sureti kafiyede iki misli 
ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilat icra va.sıtssile yapılıcaktır. 

Seyri sefAin 
.\lerkez acentası : Galat;ı 

köprü başında. Beyoğlu 2} 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

hanı altında. lstanbul 2740 

Trabzoq ikinci postası 
( ~NKARA) vapuru 3 teşrin 
evet Perştmbe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle [ Zon -
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Ünye , Fatsa, Onlu, 
Giresun , Trabzon, Rize] ye 
gide~ek ve [ Of, Trabzon , 
Pulathane, Giresun , Ordu , 
Fat<:a, Samsun, Sinop ve İne· 

Müstamel Kamyon ve bi- ·-b,_ııu_1_ra_u_fl_rnı_·a-rak-gc-ke_:_kti-r. 

nek Otomot bı"lı" satılma.c.ı ;\nadolu \'C Moda Kılaıııı~ 
., hattı t~ırifcsi 2 tcşrincrelden 

T h ' itibaren tebdil olunımı~ ve 
ütün in isarı< umum nıuaddd tarife iskelelerde ilin 

müdürlügünden ediln~iştit. • 

l(iraiık kahve ocağı 

ÖMER LÜTFİ 

ALEMDAR ZADELER VAPURLAR! 
Seri ve lüks Karadeniz postası 

Millet 1 

SALI 

vapuru 
teşrinevel 

akşamı 
18 de 

Sirkeciden hareketle [ Zongul
dak, İnebolu , Evreııye, Sam
sun, Ünye, Ordu , Giresun , 
Trabzon , Rize J ye gidecektir. 

Müracaat mahalli : İstanbul 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul ı 15 4 

-'luulıtzıuıı Harlın postası 

Ercümend Nur 
• 
vapuru SALI 

1 tcşrinc\·el 

günü Sirkeci rılıtııııından hare
ketle : fü'egli, Zonguldak, Bartın, 
,\ın,L-;rJ, Kuruca Şile ve Cide~ ye 
azimet \'C .ınkt edecektir. 

\o.ızla t,ıfsılat için Eıninoıı<ı 
nhu n han 2 ı umar1ya mu:a
ca.ıl Telefon: '21'8-t 

h 

SATILIK ROMOKÖR: Karadeniz boğazında Alacalı mev
kiinde mağruk «İstanbul,. romorkörü, muhammen bedeli 1000 
lira , Müzayede pazarlık suretile 9 teşrinevel 929 çarşamba 
günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. 909 

Müstamel dört adet berliet kamyonu ile bir adet fiat mar
kalı binek otomobilini piızarlıkla satılacaktır. Taliplerin her 
gün kamyonlar ile otomobili Azapkapı Levazım anbarında gör
meleri ve S-ı0-929 cumarksi günü saat 10,30 da • 7,5 temi
natlarile Galatada Mubaysilt koınisyonunda bulunmaları. 

1500 teı1eke be.ıızi11 

lfandırma hatun.ı işlıren 
'.ıpurlarııı kahve ocal,\ırı bır 
sem: ıııtıddetle şarıııaıııesı 
ıııucıbince müzayede surctik 
:;İraya 'crilcccktir. Kat'ı iha
lasi 3 tc~riııc,·<fl y'.l 9 tarihinde 
ıcr.ı J;ılın;ı.;;ıktır. Talipkriıı o 
gün sa;ıt ı 6 d:ı h:vazıııı nıü

,lürlu,{uıı c ıııııracaJtl.ırı. 

s~ıtılıl( haııc 
Jf KİRALIK DÜKKAN: Mahmutpaşada Tarakçılarda No. 

17, senelik kirası 96 lira. Müzayede pazarlık suretile 9 Teşri
nievel 929 çarşanba günü saat ı5 te Defterdarlıkta. (ı32) 

SATILIK EV HiSSESİ: Büyükderede Lamrinos sokağında 
No. 43-1, 16 hisse itibarile bir hissesi satılacaktır, mezkür 
hissenin muhammen bedeli 25 liradır. Müzayede 14 teşrinievel 
929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te defterdarlıkta 
yapılacaktır. (962) 

111 ulle:ı )'a~tsı: .. 
Tütün inhisar umum · 

ınüdürlügünden: 
Azapkapı Levazım ambarına teslim edilmek üzere 725 - 750 

derecede 1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır. İtaya ta
lip olanların ,, 0 7,5 teminatı muvakkatal'lrı ile 5-ı0-929 cumar
tesi günü saat ı0,30 da Galatada Mubayaat komisyonunda 
bulunmalan. 

_. KİRALIK ODUNLUK VE ÇUBUKLUK: Beykozda To
kat çubukluğunun dördüncü ve beşinci kısımları, muhammen 
bedeli 1110 lira. Müzayede pazarlık suretile 16 teşrinievel 929 
çaqamba günü saat 15 te Defterdarlıkta. (222) * KiRALIK DÜKKAN: Galatada yangın kulesi dibinde .A 1 
Bereket zade mahallesinin kule sokağında N. ı. senelik kirası Maliye Veka eti Istan-
90 lira müzayede pazarlık suretile 9 teşrinievel 929 çarşamba 
günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (S36) bul kırtasiye Deposu baş 

lf SATILIK EV HiSSESi: Büyükderede Lamrinos sokağın-
da No. 43, ı6 hişse itibarile bir hissesi satılacaktır. Mezkür MemurJu.:lundan: 
hiısenin muhammen bedeli 25 liradır. Müzayede 14 teşrinievel " 
929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdar- Dolmabahçe ve S;ırayburnu depolarile devairi sairede altı ay 
lıkta yapılacaktır. (969) zarfında basıl olacak am.balaj, tahta kağıt ve çenberlerile Jüzu-

ıt KİRALIK İÇİNDE TUCLA TOPRACI BULUNAN mundan fazla kalacak s~ndıklar depoda mahfuz şartnamesi 
TARLA: Balmumucu Çiftliğinde mandıra cıvannda 12 dönüm mucibince 9 - ı0-929 tarihine nıüsadif çarşanba günü zevali 
ıenelik muhammen kirası 200 lira, müzay.,de pazarlık auretile saat 14 te pazarlıkla sablacağındsn peyderpey kaldırılmak üze-
9 T eşrinlevvel 929 çarşamba günü saat 15 te Defterdarlıkta re lştiraya talıp olanların llb aylık satış bedeli muhammen! 
yapılacaktır. (473) . • olan 1500 lirayı yüzde yedibuçuğu nwbetinde depozite akçasını 

lf KİRALIK DÜKKAN : Topbanaôa kışla albnda No.367 defterdarlık veznesine tdlim ve makbuzunu hamilen yeymi 
ıenelik kirası 240 lira miıayede pazarlık suretile 9 TCşrinievel mezkürda DolmabahÇede maliye kırtasiye deposunda müteşek-
929 Çartanba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılıcaktır: (S85) kil satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

SATILIK DUY AR TAŞLARI Topanede it yas çelebi mahal- !!!!!!91!1!!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!1mie!!~!!!!!l!!!l!!!!l-1!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!1!!!!1!!!1!!!!1!!!1!!!!1!!!1!!!!1!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!1!!!!1 
lesinin akar su yolunda 4-2 No. arsanın cephe ve cami tara
fmın yanında 90 metre mlkibındaki duvar tatları satılıktır. 
Muhammen bedeli 81 liradır. Müzayede 20 teşrievel 929 ta
rihine müsadif pazar günü aaat ıSte Defterdarlıkta yapılacak
br. (951) 

lf SATILIK MOTÖR: Süleymaniyede Askeri matbaada mu
hammen bedeli ı 90 lira müzayede pazarlık suretile 3ı teşrini
evel 929 perfenbe günü saat ıs te Defterdarlıkta. (339) 

/lf SATILIK ANKAZ Eylpte Abdülvedut mahallesinin polis 

karakolu arkasında baraka ankazı, muhammen bedeli 60 lira, 
müzayede pazarlık suretile 3ı teırini eve! 929 perıemb günü 
saat 15 te Defterdarlıkta. (420) 

ıt SATILIK VAPUR Haliçte ayakapı önünde demirli rü
sumat muhafaza idaresine ait tulU 130 arıı 32 umku 9 kadem 
ebadında ve 252 tonilato cesametinde bulunan 1 No. lı vapur, 
muhammen bedeli ı0,400 liradır. Müzayede pazarlık suretile 
3 ı tetrini eve! 929 pe11em be gtlnü saat 15 te lıtaııbul DeE
terdarlıiındakl ihale komisyonunda yakılacaktır. (772) 

Kiralık Kulübe 
1\lcrkezi idare rıhtımı üzer

indeki kulübe ş.ırtnamcsi mu
cıbin.:e bir ::,ene müddct'e 
kiraya ı·erilecektır. Kai'i iha
lesi 3 tcşaincvel 929 tarihinde 
icra kılınacag-ından taliplerin 
o gün saat ı 3 te le\·azım 

ıııl'ıdürlüı:tl'ıııe gc:lıncleri. 

Seren ınünakasası 
· ı i a,k>t screııın her metre 

ıııibbı -l9 lirada ı.ılibi uhde,. 
sindedir. Tcıızilcn ita\'a talip 
olaııların 3 tcşrinc\'cl 929 
tırilıındc s,ı.ıt l 6 da leYazıııı 

ııılıdi'ırlü~uııc ınüracaatl.ın. 

Tarih1 ı Col8İ: J 906 
,\Jlietiı,isJcıi: DrcM.lııcr bru1k A. 
Şaflıa>cnşer hank Ferayn, Na
ı.;ıyoual bank 1İir Düyçlarıd. 

\lerkez]: llı>rlin; ~ubderi: Ham. 
burg, İ_sıaıılıul oG:ılaıa , e İ•tan. 
bul>, lzııııı-. 

Galata kı.nıı tcll'fon: Beyoğlu· 
247, 24.3, 684,685 

lsıanbul kt"ruı telefon: i•tanbııı 
2842, 2843. 

Deposu; l"1aııhul ~l'üıün günı
rügıi. Telefon: l>taulıul 3227 
Bıhin1unı banka nıuaııırlatı ir-

Taksimde Sıraservilerde 18 
numarada ı ı oda ma bahçe 
denize nazır kagir hane satı

lıktır. Görmek için Kuloğlu 

sokak No 28 de papaz oğluna 
müracaat. 

Doktor FETHİ 
Ccrrahpı.ı;:a l last.ınesi 

llakterı yoloi\ıı 
Kan ( \'ası;crınatı teanıülil 

ıdrur, Lulgun1 ct·rafutt tahJi.lleri 
ile hattalıklttrın hıP .. u-;İ a~ıiar~ )'El; 
pılır. 1J\:lı.:foı 1a l'la~iaıı.lt \ı.:rilJiği 

ıalJırJc tahlil l'ıiıll·t·ck ın~vat si· 
clrıılarık 1:1il:iluırn rııpor\,;. u.ıkdını 

,·dilir. 
~luarcııci aııt·· Be} o~luntla, J.ğ:ı 

l&nıİİı ı k-=ır ... ı~ıuJa 
'I drfoıc Beı oftlıı .:;;ı.t 

Zavi 
19 Haziran 929 tarihli 381. 

382, 383 numaralı Sirkeci 
gümrüğünün depozit makbu.ı· 
tarını kazaen zayi eyledilll· 
Hükmü olmadığını ilan cderilll· 

Sirkeci yenihan No. 35 
A. Bchcet 

27 RebiüHihir 1348 

'J(ı/,1·i111 

t:üne~ 5,571 Uıanı 17,s.ı 
Oğlo J~,lJ4 \atsı 19,J' 
lkıııdı 1 ;,2:! Jıı,.uk 

l ."'les'ul müdiiı Selim R.81' 


