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İdari tevkif hak
kı hala mevcut 

mudur? 
Otomobil kazalarının önüne 

geçilmesi için son günlerde 
umumi bir kontrol icrasına 
başlanılmış, ehliyetname.siz fO
förler tarafından idare e
dilen, Taksesinde ve maki
nesinde sakatlık olan otomo
biller polis müdürlüğüne ge
tirilerek haklannda kanuni 
muamele yapılmaktadır. 

Dün gece de bir kontrol 
yapılmış, (15) kadar otomobil 
polis müdürlüğüne kötürül
Dıilştü. Bu havadisi karileri
ınize haber verirken yakala
nan otomobillerin resmini de
rcetmek gibi tabii birde mes
lek vazifesini ifa etmek iste-

[ Mabadi 2 inci sahifede J 

Kaldıı'ım 
Piyadelere mi 
mahsustur, ha

mallara mı? 

Sokaklanmızda seyrü sefer 
bir mesele. En büyük cadde
leriınizde bile rahat rahat 
Ylirümek mümkün değil. Cad
?elerimizin bugünkü vüs'ati 
ıhtiyaca kafi gelmediği mu
hakkak, fakat mümkün olan 
feyler vapılmadığı için büsbü
tlin sıkınb çektiğimiz de ka
hili inkar değildir. Mesela, en 
kalabalık caddelerin piyade 
kaldırımlarında yüklü hamalla 
tın halkı itip kakarak yürü
dükleri nerede görülmüftür? 

Hamallar, yaya kaldırımla
tıııdan yürümeği daima tercih 
ed· 1Yorlar ve buna zabıtai be-
led· 

ıye memurları ses çıkarmı-
Yorl 

1-flç olmazsa, mümkün olan 
feyl · erı yaparak halkın rahat 
Yürümesini temin etmek la
tııııdır. 

Gayri mübadil
lerin dertleri 
Gayri mübadiller cemiyetin

den bir heyet bugün Maliye 
V~kili Saraçoğlu Şükrü beyi 
tıyaret ederek vaziyetlerinin 
kurtarılmasını ve Yunan em-
1lkinden tahsil edilen paranın 
Yalnız emlak sahiplerine değil, 
llraıi sahibi olan gayri müba
dillere de tevzi olunmasını ri
ca edeceklerdir. 

Şehzade lıaşmdaki sinema ve tiyatrolar lıer zaman oyuna 
geç başlarlar ııe sabalıa karşı paydos ederler. Bıı sene de 
lıalkm ayni .mretle ııykıısıız bırakılmaması için Şehremaneti 
ve JJoli.~ ııııiılıirlıiğü tertibat almış, icap edenlere emirler ve
rilmiştir. 

Mul(abe]e 
Nakti teminat 

• 
vermıyen 

Yunanlılar 
gelemez 

Yunanlılar, Yunanistana gi
den Türklere müşkilıit çıkar
makta, binlerce drahmi temi
natı nakdiye almadıkça Türk
leri memleketlerine sokma
makta devam etmektedirler. 

Yunanlılann tadiline lüzum 
gôrmedikleri bu tekli, hüku
metimiz de mukabele bilmisil 
olmak mere Ywwa tabauina 
tatbik etmiye batlanllf ve 
dUn teminatı nakdiye verme
den limanımıza gelmif olan 
iki Yunanlı vapurdan çıka

rılmıyarak memleketlerine ıa
de olunmuşlardır. 

Bir rrıesele! 
Sırp kıralına 
hakaret eden 
gazete takibat 

göriiyor 
Atlna, 2 ( Huııuıi )- Rizoı

pastis namındaki komUnilt ga• 
zetesi Yugoslavya kıralı aleyhin
de hakaretamiı: neşriyatta bu
lunduğundan adliye nuın m~ 
kiır gazete aleyhinde takibat 
icra edilmui içba müddei 
umumiliğe emir y-iştii. Yn
UD adHyeai aWaıdana tiki
yeti Ozerine takibat icrası 

mümkün olacağını beyan ede

rek nazırın emrini isaf etıııe

miştir. 

kedileri Ankara 
Fenlandiyada mühim rol 
oynıyorıııuş ta bizim 

haberimiz yok. 

Fenlancliyııdu mıilıim rol oymyan Ankara kedileri 
Amerikayı taklit ederek ı "Helsingfors., eylül - Dar 

müskirat kullarulmasını yasak geçitlerin arasından geçtiniz, 
eden bir memleket daha var- mini mini adaların etrafını 
dır ki Avrupadadır. Fakat dolaştınız, geç başlayıp erken 
belki çok uzak, belki de çok biten yaz mevsiminde zengin-
küçük olduğu için ismi gaze- !erin istirahat için korulukla-
telerimizde sık, sık geçmez. rına çekildikleri zarif köşkleri 
burası «F enlandiya» dır. gördünüz, ve iıte şimdi Fen-

Müskiratı yasak etmesi ne- landiya payıtabtının çok temiz 
ticesinde, Amerikada vukua yıkanmıt olan asfalt sokakla-
gelen ve gelmekte olan hadi- rına ayak basıyor ve kendi 
selerln neler olduğunu biliyo- kendinize derhal: 
ruz ve her gün gazetelerde 
okuyoruz. Fakat acaba ayni 
vaziyette bulunan Fenlandiya 
bu sahada ne yapıyor? Bu o 
kadar malam dei'ildir, fakat 
itte bir mektup ki bu ınaallıııı 
cevabını verebilir: 

- Avrupanın en fazla itina 
ile bakılan payıtahtı muhakkak 
"Helsiııgfora., tur, diyorsunuz; 
sokaklar o derece temiz, o 
derece balrımlaclır. 

(Mabadi 2 inci sahifede) 

Yeni bütçe 
Geçen seneye 
nisbetle fazla 

olacak 
Ankara, 3 ( Tcleron ) -

l' ekı11eller yeni sene büt
çesini hazırlamaktadırlar. 
l'enl bütçe, umumi ye• 
kün ltlhnrlle geçen sene
kinden fazla olacaktır. 

Bu f'azlah(f ın başlıca 
nmlllerl geçen sene zirai 
saha ile gümrük varlda· 
tında vukua oıılen yük
seklll•tlr. 

Cevat ve Kemal 
Aziz beyler 

Anhara, 3 (Telefon)- Orta 
tedriaat umum müdürO Cevat 
haricive balemi mahıua mtı
dürO Kemal Aziz beyler av
det etmişlerdir. 

Kumar! 
Sokak ortasında 

talebeyi de 
dolandırıyorlar 

Bu sütunlarda mükerreren 
balıaettlğimiz dolandırıcı ku
ınarbazlıır, bu defa da yük-" 
sek kaldırımın üst kısmında, 
safdilleri ve hatta mektep ta
lebesini avlıyarak paralarını 
gubetmiye devam ediyorlar. 

Ezcümle evelki gün, orada 
etrafına topladığı kendi 
adamlarına bir bayii para 
kazandıran kumarbazların a
arasına bir mektep talebesi 
de kanşmış, kumarbazlardan 
bir çocuğun beş dakikada 
- danıııl<lı dövüş olduğunu 
nereden bilsin!- beş yüz ku· 
ruş kazandığını göriince, elin
deki iki buçuk lira ile kuma
ra iştirak etmiş ve bittabi 
parasını kaybetmiştir. Ancak 
bundan sonra işi farkederek 
parasını geri istemiş, fakat şu 
cevabı almıştır; 

- Git istediğin yere şikayet 
· et. Beni kimse menedemez, 
Haydi, sen daha çocuksun, 
mektebine git .. 

Talebe, bu sözler üzerine 
ağlıyarak oradan uzakla,mıştır. 

Bu dolandırıcı kumarbazla
nn faaliyette bulunmalarına 
meydan verilmemesini tekrar 
rica eyleriz. 

Dairelerine giden· 
meb'uılar 

Ank.;a 3 (Telefon) - Ha
san Tahsin Elaziz, Yakup 
Kadri Mardin, İsak Refet Er
zurum ve Fazıl Ahmet beyler 
tetkik için intihap d.u.lırbo 
hareket etaıitlerdir. 

lVIüthiş bir l~it::ıl 

""10,, bin Çinli miisl "" manı 
koyun qibi kestiler 

Çlnae, bir sokak harbi ve kacıı arn 

Londra, 2 (Hususi) - Çang
bııydan bildirildiğine göre, 
Kansu vilayetinde, ( 20 ) bin 
m!islüman Tibetliier tarafından 
katledilmişlerdir. Hadıııe, müs
lümanlann bir kıyamı ile 
bqlamııtır. Bunlar, başların
daki reislerin tahriki ile 
Tibetliler hücum t;tmif, bir 
çok evleri yağma eylemit 
ve k61lere ateo vermİflerdir. 

Bu arada «700» Tibetli de 
katlolunmuttur. Üküorda İ.le 
mllalllman kadınları 500 Ti
betli kadın ve çocuğun baya-

bna nihayet vermiılerdir. Ha• 
diıe mahalline yetifen 5000 
Çin ukeri Tibetlilerle birle
terek müthif bir kitale ~q
lam11, dehşetli bir vazıyet 
hadis olmuştur. 

Yalnız Paa - Ç~ vilayetinde 
3000 müslüman öldürülmilftlir. 
Hatta bıriltiyan manastırla· 
nna iltica eden müslümanlar 
buralardan toplaıımıt. sokak
larda koyun gibi boğazlanmıt
lardır Bu suretle öldllrülea 
Çin · mllallmanlarmın adedi 
10 bini geçmektedir. 

Yeni baş papaz ... 

Görünüşe nazaran 
bugünkü içtimada 
intihap olunacak 

Şehrimizde bulunan bütün Rum ortodoks mitropolitleri bu
gün Fenerde umumi' Sen sinot halinde toplanarak yeni bat 
papazın şekli intihabı hakkında . müzakerede bulunacaktır. 
intihabın hemen bugün icrası lehinde de bir fikir ve cereyan 

vardır. Her halde intihap gecikmiyecektir. 
Evelki günkü nüshamızda yazdığımız gibi baş papazlık ma

kamı için mitropolitler arasında üç, dört hevesli bulunmakta
dır. Rum cemaati mehafilinde bu makam için her cihetle 
Terkos mitropolidi en münasip olarak görülmekte ve kazana

cağına da kuvvetle ihtimal verilmektedir. 

Tramvay ıirketi kendi nıüı1ahdimininin 
kaıketlerine birer alAmeti farika takmq 

Eğer her natfeşşese kendi rnenşapU.rı,,. b6yle 
.ı.tnıet tlllsnr- llOIUUl#ÜI oU.C•~ budnr-

blr~r 



ı:eresı.z, tıryakileri 

Dahi.de: 

Darülfünun 
Ankaraya n1J.h1l mi 

e,•dilccek? 
Hükumet , merkezimizden 

gelen telgraf haberlerine göre 
Darlilfi.inun Tıp, Hukuk fakül
teler;nden maadasının Anka
raya nakli tasavvur edilmek
terlir. 
IA]erbest mıntaka için altı 
~jay zarfında inşaata başla

nacak r. 
fitazetelerin davasına dün 
~cevam edilmiş, irtişa tah
Jııkatı neticesinin scırulma$ına 
lüzum görmli~tür. 
lf.Tihsır sefirimiz Mual!ak me
llMJI selelerin halli için talimatı 
hamilen teşrinievelin beşinci 
günü Romen bandıralı Daçya 
vapuru ile Mısıra hareket 
edecektir. Mı§ırla da lıir dost
lu!; misakı aktolunacaktır. 

, r' '• ·e vekili dün Beyoğlu 
m h .emelerini teftij et

miş ır. 

~iemiyeti belediye dün top
~lanarak su ve yol mese
lelerini müzakere etmiştir. 

lfildliye vekaleti evrak mü
t~dürünün muhakemesine 
dün başlanmıştır. 

!f!ivkafın ıslahı hakkındaki 
~rapor başvekalete veril
mİ! tir. 

Dsveç hükumetile ticaret 
muahc desi imza edilmiştir. 

Wakllbi hükumet müteşeb
IU.blsi Gökhayrakçı Cemal 
ile arkada~ları kat'i surette 
10 sene hapse mahkum olmuş
lardır. Bu müddeti Urfa ha
plsancsinde geçireceklerdir. 
fmuht lit mübadele komis
~ yonu dün saat beşte u
mumi bir içtima aktetmif saat 
yediye kadar müzakeratta bu
lunmuştur. Dünkü içtimada ı 
son zamanlarda faaliyetine 
mani olan mesail tetkik edi
lerek komisyonun yeniden fa
aliyete geçmesine karar ve
rilmiştir. 

· .ı:su arada 

SON HABERLE 
Ç~in-Iltısya ·Dokt()rların grevi 

1 

Rur şimendifer- Koca bir şehir, hekimsiz 
cileri kurşuna ialmak tehlikesine 

dizildi maruzdur 
Moskova, 2 (A.A.) - Har-

bin Çin makamatı, oralarda bu
lunan Rus valanda,larını hicret 
etmiye, ve ya Çin tabiiyetine 
geçmiye icbar etmektedir. 

Harbinde intişar eden nim 
resmi "Gueao., gazetesi bu 
tuylkatı muhik gösteımek için 
diyor ki: 

Memaliki ecneblyede bulu
nan Ruslar, Sovyet tabiiyetini 
ancak kendi arzolarile ibraz 
etmişlerdir. Binaenaleyh. bun
lar ya Sovyet hükumetinin si
yasetine açıkca muzaheret 
ederler veya tehcir olunurlar, 
yahut ta Çin tabiiyetini kabul 
ederler. 

Moskova, 2 (A.A.) - Har
binden bildirldiğine nazaran 
+< T sitsikor» da Sovyet demir 
yolları memurlarının kurşuna 
dizilmesi şimdiye kadar Sovyet 
tebeasının Çinliler tarafından 

imha edildikleri haberlerini 
şüphe ile karşılıyan ecnebi me
bafilde dehşetli bir tesir yap
mıştır. 

Moskova, 2 (A.A.) - Çita
da mevkuf bulunan çinlilerl 
ziyaret eden Vladivostok Al
man konsolosu mevkuflarla 
Çince görüşmüş ve ziyaretten 
sonra matbuata beyanatta bu
lunarak, mevkuf Çinlilerin iyi 
şerait içinde yaşadıklarını ve 
aynen diğer mevkuf Ruslar 
gibi muamele gördüklerini ve 
kendilerine hiç bir şikiyette 

bulunmadı~ım söylemiştir. 

H 

Strazhurğ 2 (Hususi) - Şimdiye kadar misline nadir tesa
dlif olunan bir hadise, koskoca bir şehri hekimsiz bırakmak 
tehlikesini vücude getirmiştir. Bunun sebebi şudur: 

Bir çok yerlerde olduğu gibi Strazburg şehrinin doktorları 
da bir sindikaya tabidirler. 

Bundan bir müddet evel, doktorlar ılndikası, maaşların az
lığını ileri sürerek azası için zam istemiştir. Fakat bu zam 
verilmeyince doktorlar için gı·ev ilan etmekten başka çare 
kalmamıştır. Maamafi grev henüz ilan edilmiş değilse de birkaç 
güne kadar bir emri vaki olaca~rtır. 

l. 1adir han. Kabil şehriııi 
) ~ 

zaptetmek i"t~eı·e nli? 
Paris, 2 ( A. A. ) - Efganistandan gelen haberlerde, Nadir 

han kuvvetlerinin Kabilin anahtarı addedilen Caris mevkini 
zaptettikleri ve baskına uğrıyan Habibullah kıtaatının kanlı 

bir çarpışmadan sonra mağlup edildiği söylendiği bildiriliyor. 

10000 Alman markı 
ve bir lıil{aye!.. 

= 

Kasımpaşada seyyar sebzeci Arnavut Nuri dün sebzeci Ab
haa ağayı görmüş, on bin Alman markını emanet olarak Kara
gümrükte bakkal Ahmet efendiye bıraktığını ve bunları almak 
için de elli liraya ihtiyacı' olduğunu söylemi~tir. Bunun üzerine 
Abbas ağa hemen cüzdanını çıkarmış, ahbabı Nuriye bir iyilik 
etmek üzere elll lirayı vermiştir. 

Nuri elli lirayı aldıktan sonra Abbas ağanın eline bir kağıt 
vermiş, bu klğıtla bakkal Ahmet efendiden markları alabile
ceğini söylemiştir. Bir müddet sonra Abbas ağa Karagümrüğe 
gitmiş, bakkal Ahmet efendiden markları almış, Yemişten ge· 
çerken markların kıymetini öğrenmek istemiştir. 

{Jziimler 
Şimdiye kadar 

ne derece satıldı 
lzmir, 2 (A. A.) - Şimdiye 

kadar lımlr borsasına 39 mil
yon 406 bin 562 kilo üzüm 
gelmiş ve bundan, 25 milyon 
179 bin 800 kilosu sablmıştır. 
Geçen seıfe ayni müddet zar· 
fında lzmir borsasına 25 mil
yon 63 bin 100 kilo üzüm gel
miş ve hundan 18 milyon 347 
bin 890 kilosu satılmıştır. Bu 
sene son hafta zarfında borsa-
• da aatılan üzüm fiatı, geçen 
sene ayni hafta zarfında bor
sada üzüm fiatmdan yüksektir. 

Mevsim iptidasından şimdiye 
kadar İz.mir limanından ecne
bi memleketleri limanlarına 
vuku bulan ihracatın yekunu 
14 milyon 358 bin 594 kilo
dur . lzmir piyasaaında son 
haftanın vaziyetinde hiç bir 
tahavvül müşahede edilme
miştir. 

lımir, 2 (A. A.) - Müski
rat inhisar idaresi eylülden 
şimdiye kadar borsadan 1 
milyon 662 bin kilo üzüm sa· 
tın almıştır. Satın alınan ü
zümlerin fiatlan beher okkası 
14,5 - 25 kuruş arasındadır. 
Şehrimizde zelzele 
Dün saat 12 yi yirmi geçe 

şehrimiz rasat merkezi sürek
siz ve hafif bir .zelzele lrayd-

• etmiştir. 

Cemlll Hüsnü B. 
yllrın geliyor 
Ankara, 3 - Maarif vekili 

Cemal Hüsnü B. bu ak,amki 
ekspresle istanbula hareket 
edecek ve orada mektepleri 
teftiş ve kısa bir müddet son-

' ra avdet edecektir. Bundan mada muallak me
sai!in sureti halli hakkında 
da münakaşalar yapılmış ve 
neti.:ede müzakeratta devam 
etmek üzere salı günü tekrar 
heyeti umumiye halinde top
lanması kararlaştırılmıştır. 

' Neşet Omer B. 
1 

nakilden haber
dar değildir .• 

İlk gösterdiği sarraf bunların eski Alman markları ve hiç 
bir kıymetleri olmadığını söylemiştir. 

Abbas ağa Uç sarrafa \daha markları göstermiş, kıymetleri 
olmadığına kanaat getirince derhal polise müracaat etmiştir. 
Arnavut Nuri ve bakkal Ahmet efendiler yakalanmışlardır. 

Kendilini vurdu 
Adana, 2 - Maik köyün

den Ali oğlu Garip isimli 15 
yaşında bir çocuk tüfekle 
oynarken silah ateş alarak 
kendisini deThal öldlirmüştür. 

mum baş papasının dünkü 
cenaze merasiminde Ro

manya ve Japonya sefirleri, 
Çekoslovakya, İtalya, Lehistan 
maslabatgüzarlan, F raosız se
fareti batkatibi, İngiliz aefa
reti başkatibi, Yunan ve Ar
navutluk konsulosları, Haham
başı hazır bulunmuşlardır. 
n!ltı ayda bir toplanan Türk, 
tw]lngiliz, Fransız, lrao hudut 
komisyonları yakında içtima
larına haşlıyacaklardır. 
fftijlrkaoı Harbiye reisi Müşir 
~ Fevzi paşa hazretleri 
dün Bursayı teşrif etmiştir. 

IJlaponyada Ozaka şehri ti
caret odası katibi umu

m isi Sr. M. Fakayaorgl Polon
yadan şehrimize gelmiştir. 
Japoodaki Türk - Japon dost
luk cemiyetinin reisi oian M. 
Fakayangl 1930 senesi mar
tinda Ozalca tehrinde açıla
cak olan Türk mallan ve 
mahsulatı sergisi, Türk - Ja
pon iktisadi miinaaebatı hak
kında dün ticaret odası katibi 
umumisi ile görütmüftür. 

Hariçte: 
l?aahireden bildirildiğine ga.. 
IUI re Mahmut pııfaoın riya
seti altındaki Mısır kabinesi 
istifa etmiıtir. 
munanlılar notamıza cevap 
Uvormek için Möıyö Veni· 
zelosu •beklemektedirler. 

Bugünkü havo 
Kandilli rasataneıinden 

alınmlfhr: 
Dlln azami · hararet «18» 

derece, bu Hbah «12» dere
cedir. Bu gece rüzgir müte
ha vvül hava açıktır. 

r 

Günün tarihi ıütunumuzda 
görüleceği üzere, İstanbul Da
r.;.lfUnununun tıp ve hukuk 
fakülteleri: müstesna olarak 
Ankaraya nakledileceği mez
kur tehirden haber verilmek
tedir. 

Bu hususta malumatına mü
racaat ettiğimiz Darülfuoun 
emini Neşet Ömer bey, höyle
bir 9eydeo kat'iyyen maluma
tı olmadığını, bu haberi sa
bah gazetelerinde gördüğünü 
sövlemiştir. 

Sor·u,Tort1z 
"' ( Birinci ~ahifeden mabat J 

dik. Bunun için de fotograf 
muhabirimizi polis mildürlü-
ğüne gönderdik. Her nedense 
bu hali boş görıniyen polis 
nöbetçi amiri ve üçüncü şube 
müdürü Hilmi bey, foto mu
habirimizin aldığı fotograf 
klişeıini imhaya te9ebbüs 
etmi,, gösterilen muhalefet 
karfıaında ise kendisini tevkife 
teşebbüs eylemiştir. 

Bu zatın, yok yere, bir va
tandaşın hOrriyetine nasıl te
caviz etmek cftr'etini nefsinde 
glSrdOğOnO, doğrusu anlıyama
dık. 

Hareketimiz bir cürüm idi 
ise adli yollar açık duruyordu. 
O vasıtaya müracaat edile
bilirdi. Değil idi ise, bu zat 
bu ıekli hareket mGsadeaini 
hangi kanundan aldı? Sonıyor 
ve ce•ap iıtiyorm. 

Gecıleyin kendisini 
: karsı ve komşuları 

ağaca astı, 

kurtardılar 
Eyipte Vezir tekkesi mahal- 1 ıniştir. Tam bu sırada karısı 

lesinde 32 numaralı evde otu- Ayşe hanım bahçeye kümesin 
ran kapalı çırşıda halı tUcca- kapısını kapamak üzere çık-
rı 35 yaşında Uşakklı Hüaeyin ınış, kocasını ağacın birinde 
efendi, zevceslle arasındaki sallanırken görmliştür. 
geçimsizlikten müteessiren dün Bunun üzerine hemen ferya· 
gece sa~t yi~ıni üçte intihar da haşlamıt, komşular yetiş-
etmek ıstemış, ka~ısı ~uk~rı , miş, ·Hüseyin efendiyi ipi ke-

katta otururken aşagıya ınmış, serek kurtarmışlardır. Hüse "n 
eline geçırdiği iple bahçeye efendinin ahvali aıhiyyeşi fyi-
çıkmıştır. di C · 1 ilk li ·· d · 

Hilseyin efendi ipi iyice .:· eçıms z Y z~~ en ın-
agaçlardan birinin dalına bağ- tı a~a. teşebbüs ettigınl aöy-

1 •1 •• b . ıemıştır. 
amış, ı megı oynuna geçır- ı 

Meşhur bir tll
vuk hırsızı 

Zabıta, meşhur bir tavuk 
bıcsızını yakalamıftır. Tavuklan 
bağırtmadan çalan bu mqhur 
hırsız sabıkalı yaman Ahmet
tir. Yaman Ahmet dün gece 

Aksarayda Taşmektep sokağında 
21 No. lı Mehmedin bahçesine 
girmif , 8 tavuk ile horozu 
sessizce çalmış, buradan sonra 
Nevbahar mahalleıiııde Gül
şen sokağında 6 numaralı 
Hüseynin evi önündeki kli
mesten tavuk çalmak istemi,, 
üzerine ansızın gelen polisler 
tarafından yakalanmıştır. 

Tramvayda 
yankeıicilik 

Beyoilunda oturan Moiz İske
nazi dOn tramvayla Eminönü
ne gelirken cebinde bulunan 
450 lirası sabıkalı Hayrı ta
rafından yankesicilik ıuretile 

çalmmıfltr. 

apllrlmllndlln 
eşyll Çlllllrken 
Şişlide Hacı Mansur soka

ğında Faruki apartımanında 
oturan. Kamuran Ferit beyin 
dairesıne dün sabıkalı Eftim 
girmiş, eşya çalarken yaka
lanmıştır. 

Sol kasığından 
vurdu 

Şehremininde uzun Yusuf 
mahallesinde oturan Vehbi 
efendi ile ayni mahallede 
bakkal İhsan efendi dün gece 
bir alacak meselesi yüz.ünden 
kavga etmişler, Vehbi efendi 
tabanca ile Ihsan efendiyi 
sol kasığından yaralıyarak 
kaçmıştır. Mecruh hastaneye 
yatırılmıştır. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah gene Boğaziçinl 

ve marnıarayı bir müddet sis 
kaplamış ise de çabuk zail 
olmuştur. Maamafi vapurların 
ıeyrüseferi biraz teahhura oğ
ramlfbr. 

• 

lsn1et paşa 
Ford f llbrikasını 
gezdi, Ya/ova

ya gitti 
Başvekil ismet paşa haz

retleri dün seyri sefain umumi 
mildürlüğünü ziyaret etmişler, 
bir mllddet oturduktan sonra 
Sadullah beyle beraber F ord 
montaj fabrikasını ziyarete 
gitmişlerdir. 

Paşa hazretleri Ford fabri
kasında bir, iki saat kalmış
lardır. Fabrika umumi müdürü 
M. Riva, Bqvekilimiıe tesi
sat hakkında u:ıun uzadıya 
izahat vermiş ve bu ziyaretin 
fabrikaya şeref bahşettiğini 
söyliyerek teşekkür ve minnet
lerini arzetmiştir. 

f smet paşa hazretleri bu 
sabah saat 10 da refakatle
rinde Sadullah bey de olduğu 
halde Heğbeli vapuru ile Ya
lovaya tetrif etmi~lerdir. Mü
şarünileyh bu akşam saat 9 da 
şehrimize evdet edeceklerdir. 

Askerliğe dtlvef 
ve kısll hizmet

liler 
Teşrinievelin 15 inci gunun

den itibaren 322 ve 323 te- 1 

vellütlülerin sevkine başlana
cağı malumdur. 322 tevellütlü
lerdeo geçen seneden kalan
ların hepsi ve 323 lülerio de 
bir kısmı sevkedilecektir. Bu 
emir efrada ait olup kısa hız
metlüerin sevki için henüz bir 
emir gelmemi9tir. 

Teşrinfevel 4 

Arıl(afcl 
kedilerinin Fen
landiyada oy
nlldıkları rol 
(Birinci sahifeden mabat) 

Karşınızda büyük bir kaşane 
var, gözlerinizi kaldırarak 
bakıyorsunuz: 

- Acaba burası reisi cüm
huruo sarayı mıdır? 

Fakat gözünüze bir lavha 
ilisiyor, ve anlıyorsunuz ki 
gördüğünüz b!na bir eczanedir; 
yilz metre Herliyorsunuz, kar
tınıza gene ayni büyüklükte 
başka bir eczane çıkıyor, ve 
kendi kendinize soruyorsunuz: 

- Tramvay raylıuına kadar 
her yeri silinip parlatılan 
bir şehirde acaba ne gibi bir 
sari hastalık çıktı da aczacı
ları bu kadar zengin etti? 

Y orulduouz. Bir kahveye 
gırıyorsunuz, size derecesi 
ikiyi geçıniyen bir kadeh bira 
veya kahveden ziyade kavru
lup değirmende çekilmiş ar· 
padan yapılma bir kahve, ya
hut ta bir bardak çay getiri
yorlar. 
Eğer cesaretinizi iki ele 

alıp ta çayınızı takviye için bir 
kadeh konyak iatemiye kalkı· 
şacak olursanız, garson, der
hal müessesenin sahibini bulup 
ona alçak sesle bir şeyler 
söylüyor ve o adam da sizin 
kim olabileceğinizi keşfe ça
lı9tıktan sonra yanıoıza geli· 
yor, size iyi bir doktor tav
siye ediyor. 

Filhakika F enlandiyada 
müskirat resmen yasaktır; fa. 
kat yasak olması ile mliskl
ratın yaptığı fenalıklann önüne 
geçilmiş değildir. Halk ara
sında istiyen gene earhoş 
olmakta, yalnız içeceğini ka
çak sureti ile tedarik etmek
tedir. 

Evelce Fenlandiya balıkçı· 
ları somun balığı tutarlardı, 
şimdi ise sandallarını alkol 
ile doldurmaktadırlar; hem de 
ne alkol ile; derecesine ba
karsanız, doksan ikiyi geçtiği
ni görürsünüz. Bu alkol Rus· 
yadan gelir, . adı votkadır. 

Burada içki içen yalnız aşa
ğı tabaka değildir; kibar ale
mindede içki bulunur; misafir 
geldiği zaman sofralannı şam· 
panya ile süsliyen aileler az 
değildir. 

Yalnız getirilen ıişelerin 
Üzerlerine bakarsanız : 

" Yemeklerden sonra bir 
fincan içilecektir ,, cümlesini 
okur ve tifeDİn, bir doktorun 
reçetesi ile bir eczaneden çık
tığını anlar ve eğer bir ıişenin 
Türk parası ile yirmi lira et· 
tiğlni hatırlamazaanız gülerlİ· 
niz. 

içki tedariki için mutlaka 
doktor reçetesine lüzum oldu
ğunu zannetmeyiniz. Eğer Fen· 
landiya lisanını biliyonanı.z 
bir gazete aldığınız zaman 
gözünüze mutlaka ıöyle bir 
ilan çarpar : 

Ankara kedisi isler mi
siniz? Bizde siyahı da 
vcırdır, beycııı da ... 

Bu ilanın altında bir adres 
bulunur; anladınız değil mi? 
Hakikatte aatılacak şey Anka· 
ra kedisi değil, beyaz ve ya 
siyah şaraptır. 

Mektubu bitirmeden evd 
size bu miiskirat yasağının 
F enlandiyada ahlakı bcızmıya 
ve bir çok sui istimallere 
kapı açmıya başladığını da 
söylemeliyim. 

Bu < ra la hizmetçilerin va· 
ziyetlerı bilhassa nazarı dik· 
kate alınmıya değer: Bunlar 
müskirat itinde efendileriolıı 
çevirmekte olduklan manev· 
releri bildikleri için gittikçe 
kiistahlaşınakta, efendileri de 
muhtemel bir ihbardan kor· 
karak bu küstahlıklara göı 
yummaktadırlar. 

BuQünkü borsa 
lngiliz 1007,50,00 F-a~ı. 

12,29,0; Liret 9,21,0; f9vıç; 
re; 2,49,25; Dolar 48,18,75; 
Dahili 97,00 ; Altın 879,00 
Ana dolu 22,45; Rumeli 6,50

5 Tramvay 71.50; Of.yun 195 
i'i lınrıl...a,.ın<f.ın aluıı r.Jt; 1ı,- . 



bana .. Hanım, söyle __.:::__ __________ ~~ 
Sen niçin orospuluk 
yapıyorsıtn bakayım? 

- 9 - Muharriri: H. Turhan 
Fakat ana, oldukça mütelaşı 

idi. Suphi beyin gönderdiği 
haberi esas tutarak zihnen bir 
muadele bir tertibine, bir ma
lümdan birkaç meçhul istihra
cına koyulmuştu. İki arkadaşın 
bu işte ayn ayn hareket et
mek istediklerini geceleyin 
sofolapp ve susup ta sabahla
yın böyle bir teşebbüse giri
şen gencin - arkadaşından 
gizli olarak- kıza veya kendi
sine temayül izhar edeceğine 

kuvvetle ihtimal veriyordu. O 
takdirde her iki genci idare 
etmek, birinin işinden diğerine 
ıezinti vermemek lazımda. 

ı Orospuluğun, muhabbet tel
lillığının en büyük heyecam 
işte bu . vaziyetten doğar. 
Muhtelif mütterllerin bir vücut 
için besledikleri arzuyu o vü
cut üzerinde ayn a)rı tatmin 
ettirmek ve müşterileri gaflet 
içinde tutmak!.. Bu yolda mu
Yaffak olmak, o sefil aan'at 
aahipleri için yüksek bir ve
ailei teheyyüç ve vesile.i tefa
burdur. 

Murdar yürekli ana, bu me
t'um ve mülevves heyecanın 
ilk rqelerini yqıyordu. Sup
lüıaiıı davetini alır almaz çar
fafmı blirilniip evden çıkmıştı. 
Y anm topuklu pejmürde is
karpinlerini çamurlara çarpa 
çarpa giderken derin derin 
hesaplar yfirldli} o du. Bir ta
raftan Orlumı, bir taraftan da 
Suphlyi • ızdırmak o heaapla
l'lll en bqmda yer tutuyordu. 
Supbi beye birazda hma var
dı; - siceld batini • ıa
ytmıne bakmayışanı, kendi.aiııe 
bir kelime aöylemeylfini unu
tamıyordu. Genç adamın ken
di dileğ'ile tuzağa tutulmaaııı· 
dan, bu •ebeple, aynca zevk
yap oluyordu . O , kız için 
görüşmek i.tiyona nazlana
cak, kızın Orhandan ürktüğünii 
Ye artık erkeğe çıkmak iste
mediğini söyliyecekti. Kene i
llİne temaynl gösterdiği tak
dirde de başka ağız kullanıp 
ve mese a Orhan beyin koy
nundan çıktıktan sonra rah
metli kocasını rüyada gördü
ğünden, sıkıntıya uğradığından 
bahsedip vuslatını dirhem, dir
hem satmıyıo çalışacaktı. 

Suphi bey, irşat etmek is
tediği günahkar ve dalaletze
de kadını ciddi bir çehre ile 
kabul etti. Şöyle bir ;kenara 
oturtmayı müteakıp: 

- Hanım - dedi - size ve 
~cuğunuza acıyorum. 

Hesabı zihnisine uymıyan 
bu IÖz, ve hep o asgın çehre 
•alde hanımı pf1rltı ve keke
lettı : 

- Allah ömürler versin 
efendim. O, •İzin kendi kiıi
ıadeliğiniz! 

- Sen boğazına kadar ça
ltıura batmış•ın, lutulucak ye
rin yok. Kwnı da kendine 
benzetmek istiyorsun. İfte be
lli iğrendiren ve acındıran bu 
ıııeseledlr. 

Subhi beyiı;ı dili açılmış, 
belagatine küşayif gelmiı ve 
bütün ahlik kaideleri zihninde 
elpençe divan durup ağzından 
sira i1e dökülmek için emir 
heklemiye koyulmuştu. 

- Evet -diyordu- kızını da 
Çamura batırmak istiyorsun. 
Bir ana, bu günahı, bu zulmü, 
bu bayağılığı nasıl yapar? .. 
Sorarım sana, yüreğine tığ 
sokuyorsun, görbebeğine iğne 
batınyct:'.mun da iıcı duyauyor 

musun? .. Bir yabancı erkek, 
gözünün önünde kızının uçku
runa el atarken vicdanın tit
remiyor mu, ruhun sıılamıyor 

mu?. Henüz rüyas•nda bile 
erkek yüzü görmiyen evladını 
orospu yapmak isterken al
lahtan olsun korkmak hatırına 
gelmiyor mu? .. 
· Haydi korkmuyorsun, vicda
nın da ölü, diyelim. Çocuğun 
akibetini olsun düşünmiyor mı
sın. Nefsine bakıp ta ibret al
sana. Orospuluktan kazandı
ğın nedir? Evinde oturacak 
minder, mini mini bir idare 
kandili yok. Miden boş, üstün 
çıplak. Kızını da o yola sok
makla eline ne geçecek. Bu
günlük beş - on altın değil 
mi?.. Ya onları da yiyip bi
tirdikten sonra ne yapacaksın. 
Bozulan şey tekrar yerine gel
mez ki kızını yeniden iyi bir fi. 
atla satasın. Bugün elime üç-beş 
altın verenler yann beş kuruş 
vermeyi düşünmiye başlıya
caklardır. O vakit ne yapa 
caksın, kızınla kolkola verip 
sokaklarda müşteri mi arıya

caksm? .. 
Kadın, delikanlının IÖzlerini 

iptida hayretle dinliyordu. 
Biraz 110nra tahtası eksik bir 
adamla kal'fllqtığını anlıyarak 
iatilızaİi bir dikkat takındı, 
güya bu hitabeden mliteeuir 
oluyormUf gidi ara sıra içini 
çekmiye bqladı. Fakat bütiin 
d6flince8i, fU mev'izanın llO

nundan ne surette intifaa yol 
pkabileceğilli tahmin etmlye 
mllıab-m. Vaiderin ılan, 
cemaetleri, cehennemleri, hq
rii nqir edip dinliyenleri ümit
ten korkuya, korkudan ümide 
düşürdükten sonra hediye 
beklemektir. Acaba geveze 
delikanlı da vazİllİ bitirince 
bir şey mi istiıecf'kti, yoksa 
bir şey mi verecekti? İstese 
de, verse de kazanç olacaktı. 
Lakin, mev'izasını «Elfatiha» 
deyip kupkuru bitirirse şu sa
bah ziyareti pek beyhude ge~
mİf olacaktı. 

Kadın, bu düşünce içinde 
içini çekip dururken Suphi 
bey de devan ediyordu. 

- Belki sen: «Kız benim, 
ırz benim, ister çamura ata
nın, ister o duvara asanın » 
diyeceksin. Hayır hanım, İş, 
hiçte öyle değil. Çocuk senin 
olduğu kadar bizimdirde. 
Çünkü insandır. Alevler için de 
kalan, suya dilşOp çırpınan 
her hangi bir insanı kurtar
mıya nasıl mecbur isek, oros
puluğa doğru sürliklenen bir 
masuma da el uzatmıya o 
derece mecburuz. İtte ben o 
mecburiyete uyarak seni ça
ğırttım, konutmak istedim. 
Söziimü dinlersen hem günah
tan, hem sefaletten kurtulur
•un.. Kızın da lekelenmez , 
vakit.iz solmaz. 

Kadın, bir cevap istiyen 
•on s6zler üzerine ancak mı
nldandı: 

- Allah sevdiğini bağıf
lasın. Ben de seninim çocuk 
ta senin. Ne dilersen onu 
yap. 
. Suphi, memnun ve münşe

rih giilümsedi: 
- Bir kere şunu, bunu e

vine ğötürüp te kızım niçin 
gösterdiğini bana söyle ba
kayım? 

- Yokluktan, yokmlluktan 
beyim. Kuru namwı karın 
doyurmıyor. Kör ol&SI boiaz 

• 

'Avrupaya gider- Buyuk skender
ken Atina ne den kalma bir 
düşünüyor? define bulundu 

Atinada çıkan Proiya gazetesi 
yazıyor: Türk hariciye vekili 
Tevfik Rüştü bey bir aylık 
devam edecek bir seyahat için 
Avrupa merkezlerine gidiyor. 
Türk Hariciye vekilini böyle 
bir seyahat ihtiyarına sevke
den amilleri' bilmiyoruz. Maa
mafl, Tevfik Rüştü bey, Av
rupa siyasetini idare eden 
merkezlerle sık, sık şahsi te
maslarda bulunmanın faydasını 
bilen münevver bir diplomat
tır. 

Bu seyahatin memnuniyeti 
mucip olacak diğer bir neti
cesi daha tasavvur edilebilir: 

Türkiyenin dostu olan rica
lln muallak meseleler hakkın
daki fikirlerini anlamak ve 
dinlemek. O meseleler ki ya
kın şarkın sükununu ihlal e
debilirler. 

Mamafi şurası şayanı mem
nuniyettir ki Avrupa siyaseti
nin müdüranı M. Venizelosu 
dinledikten sonra Türk-Yunan 
muallak meselelerinin vaziyeti 
ve Yunanistanın adilane bir 
tarzı hal bulunması hakkında 
ki samimi arzularından haber
dardırlar. 

Yunan bombardu
man tayyareleri 

Atina, 2 (Hususi) -Bahriye 
için İngiltereye siparif edilen 
alb bombarduman tayyaresin
den dördll Pireye muvasalat 
etmiştir. 

Yeni Yunan tah
telbohirlerl 

Atfna, 2 (Huauai) - Yeni 
tahtelbahirler için yapbnlan 
elektirik bataryalarının tesel
lllmlnde lauır buJo-·k için 
miralay Papayanla İııglltereye 
gidecektir. 

Sulh konferansı 
ve atletizm ef• 

lencelerl 
Yunanistanda aktedilecek 

olan sulh konfenuısı miinase
betile bazı atletizm eğlence

leri <le tertiı> er!ilmiştlr. 

Pirede Yunttn 
Qemicileri 

Bazı Tllrk tacirlerinin yeni 
sabn almak llzere Pirer.e mu· 
vasalat ettiklerini Yunan ga
zeteleri Yaz!"taktadırlar. 

Dördüncü ıubede 
bir tayin 

Polis deniz müdürlüğü baş 

memurlarından EbnlberekAt 
bey, dördllncii şube kısım 
amirliğine tayin edilmiş, dün
den itibaren vazifesine bqla
mıştır. 

yemek istiyor. Ele güne el 
açmak ta olmuyor. Bir gün 
sabır, iki gün sabır, sonunda 
adamın gözlı karanyor, ırzını 
pazara çıkarıveriyor. 

- Niçin çalışmıyorsun? 
- Nuıl çalışayım beyim. 

Başta gençlik var. Evli adan
ların evine girsen hanımlar 

kıskanır. Bek arların yanına 
sokulsan korktuğun ba,ına 
gelir. Mutfaktan yatağa, ya
taktaıi mutfağa koştura koş
tura adamın pestilini çikarır
lar; üstelik do.tıqıp para da 
vermezler. Boğaz tokluğuna 
hem vücudum hırpalanır, hem 
ırzın yıpranır. 

Sonra ben y~lnız değilim, 
yetişmiş kızım var. Onu,.ı~ 
hangi kapıya •ıprmı, ikı 

ğaza birden kim baler? 
[Bitmedi J 

Roma, 2 (Hususi) - Muha
cir mahallesinde çalışan· inşaat 
amelesi, içi altınla dolu bir 
toprak çömleği meydana çı
karmıştır. Bu altınlar büyük 
İskender zamanıııa aittir. 

Yunan hükumeti, defineye 
vazıyet etmiştir. Paralar Yu
nan hazinesine nakledilecetir. 

Dit tabiplerinin 
içtimaı 

Türk diş tabipleri cemiye
tinden : Hey'eti umumiyenin 
kararı üzerine fevkalade bir 
içtima aktedileceğinden teşri

ni evelin 4 üncü cuma günü 
s;1at 10 da umum aza arka
daşların son aidatı şehriye 
makbuzlarını hamilen Beyoğlu 
Tünel başı Sofyalı sokak 26 
numarada cemiyet merkezine 
teşrifleri rica olunur. 

Sıcak iklimler mah
sulü almak için
Şeker kamışı ve sıcak mem

leketler mahsulatının Adana, 
Mersin, Antalya vilayetlerin
de teksiri ve tecrübeleri ya
pılması İktısat vekilliğince ka
rarlaşmıştır. Bunun için Fran
sadan bir mütehassıs getirile
cektir. Ayni zamanda sıcak 
memleketlerin zirai müteşeb
bislerinden Haşim B. de bu 
husus için vekalet memuriye
tine alınarak bu vilayetlerde 
tetkikatta bulunmak için tayin 
edilmİflir. Merkezi Adana ol
mak üzere bu vilayetlerde 
tetkikat ve tecrübelerde bulu
nacaktır. 

Romen talebe 
Dıia t.lı:enderiyeden ıehri

mize 19 kifilik bir Romen ta
lebe heyeti relmiftir. 

Dtln gece fehrimi:ı:in muh
telif terlerini gezen bu talebe 
grupu bu sabah Romanyaya 
müteveccihen hareket etmiş
lerdir. 

İzmirde ız derdest 
fzmirde 12 sabıkalı derdest 

edilerek mahkemeye verilmiş
tir. Vukuatı zabıtanın azalması 
için bunlardan İzmirli olmı
yanıar memleketlerine gönderi
leceklerdir. 

Yahudiler Bolşe
vik değillermiş! 

Nevyorkta merkez opera 
binasında 2500 kişilik bir 
Yahudi kalabalığı tarafından 
aktedilen bir içtimada komü
nistler tarafından Yahudiler 
arasmda yapılmakta olan Bol
şevik propagandasından babs
edild ikten sonra Yahudilerin· 
hiç bir zaman Bolşevik olmı

yacaklan hakkında verilen bir 
takrir umumiyetle kabul edil

miıtir. & takririn hir cümle
sinde: 

«Her Boltevik katildir,. cüm
lesi vardır. Belki öyledir, bel-

' ki de değil; fakat şu takrire 
imza koyan Y ahudi!eri topla
yıp hep birden Moskovaya 
götürseler ... 

322 • 23 liler 
Fatih askerlik dairesinden: 
Daireye merbut askerlik şu

beleri 15-10-929 tarihinde baş
lamak ve 29-10-929 tarihinde 
mevkiyata nihayet verilmek ü
zere 322 doğumlu efradın ka

mileo ve 323 doğuıWWarın ,. 
kısmen · mevkeclileceldctri ilan 
olumu. 

l{avgası 

Kadıköyünde, bir ak
nasıl kanlı bir 

doeurmuş? 
şam 

vak,a 
Geçen temmuz ayının do

ku:ı:uncu salı akşamı kadıkö
yünde bir çocuk. kavgası yü
zünden Onnik isminde bir 
arabacı öldürülmüştü. Bu ada
mı Ferruh isminde bir gencin 
öldürdüğü iddia edildi ve Fer
ruh mevkufen ağır ceza mah
kemesine tevdi edildi. 

Dün muhakeme ağır ceza 
mahkemesinde devam etti. 
Salon çok kalabalıktı. 

Reis bey, şahitlerin çağınl
masını emretti Salona isminin 
Agapi olduğunu söyleyen bir 
madam girdi ve şöyle anllattı: 

- Mahallede oynıyan iki 
çocuk kavga etmişler, bu kavga 
yitzünden çocuklann analafı 
arasında ağız dövüşü başladı 

nihayet işe çocuklardan biri
nin babası da kanştı. Bu, ölen 
Onnikti, Sonra nasıl olduğunu 
bilmiyorum bir adam bu On
nikle kavgaya tutuftu. 

Rei. - Bu a9ıımı görsen 
tanır mısın? 

Şahit - Hayır efendim, a
nasını, babasını tanınm ama 
kendisini tanımam. 

- Nasıl olur canım, bir 
adamın anasını, babasını ta
rur da kendi.ini tanımazsın? 
Bu tanımadığın adamın babuı 
burada mı? Bak bakalım fU 
kalabalığm içinde var mı? 

Şahit g6zlerlni samlin ara-
81Dda dolqtırdı ve kalabalık 
içinde beyaz saçlı, beyaz sa
kallı bir zatı ftaret edarek: 

- l,te o, efeadim. Dedi. 
ihtiyar zat ayağa kalktı ve 
ıonra oturdu. Fatma hanım 

karanlıkta iki kitinin kavga 
ettiklerini ve maznunun kaç
tığını, maktullln de kovaladı
ğını ve bıçak filin görmedi
ğini s6yledi. 

Diğer şahit Esat ve Artin 
efendiler de maktulün vurul
duğunu işittiklerini, hadisenin 
tarzı vukuunu görmediklerini 
söylediler. 
Makamı iddia hadisede ele 

geçen çamqırlan celbettirdi 
ve bunları tetkik ettikten 
so Fe~ruh efendiye ait 
çamaşırların üzerindeki kan 
lekelerinin insan lekesi olup 
olmadığını tayin için tahlilini 
talep etti 

Bu talep üzerine maznun 
vekili ayağa kalktı ve: 

- Biz bu çaınlliırların tah
lilini iatemiyoruz - dedi - ça
mqırlar üzerindeki kan leke
lerinin İn8an kanı olduğunu 
kabul ediyoruz. Hatta bu le
kelerin maktulün kanından 

husule gelmif lekeler olduğu
nu bile kabul ediyoruz. 

Bu cevap üzerine çamqır

dakı lekelerin tahlilinden vaz 
geçildi ve tevsii tahkikata 111-
:ı:um görlilmediği için makamı 
iddia, iddianamesini okumıya 
bqladı. 

iddianamede Fernıh efen
dinin Onniği kasten öldürmek 
eünnllnden cezalandınlmuı 
talep ediliyordu. 

Maktulün ailesinin vekili llç 
çocukla bir kadının peripn 
kaldığını ve maktüllin kendi 
bıçağının üzerine düşmekle 
değil O.ten 6idlir61düğülıll 
s6yledi. 

Sıra maznun vddüne &'el
mİftİ. Vekil Senlyeıldin B. 
dedi ki: 

- Bir ,ocuk yüdindeo iki 
kadın kavsa ediJro.r " hu 

kavgaya ittirak eden maktul 
Onnik efendiye de müekkilim 
gibi bir kaç kiti ih~a~ bu
lunıyorlar. Maktül müekkillmı: 
küfür ediyor ve iki tiddetlı 
tokat vuruyor, müekkilim 
kaçıyor, fakat maktul peıini 
bırakmıyor ve Ferruh eien
dinin kapısının önüne ka
dar geliyorlar, burada maktul 
yere düşerek ölüyor. 

Şimdi müeklcilim F erıub 
efendiyi öldürdüğünü kabul 
etsek blle müdafaai nefil 
zaruretinde kaldığı için ma· 
zur görülebilir. · 

Bizde müdafaai nefisıı ma
nası yanlış anlaşılmaktadır. 
Nefse taaruz yalnı:ı: bayata 
taarruz demek değildir. 

N efae her hangi suretle te
cavüze silahla mukabele edi
lir. Eğer böyle olmasaydı va
zii kanun müdafaai nem de
mez müdafaai hayat derdi. 

Müdafaai nefi.te kaçmak 
imkanı olduğu halde kaçılma· 
zsa bunda miidafaai nefia kal
maz. Halbuki kendini boimak 
i.tiyen maktlllden kaçmak zil· 
letine katlanan mBekkilimin 
tecrimi talep ediliyor. 

Bogllıı a.ı milletlerin ka
nunlan mala tecariz eden bir 
lunızı bile vurmak beklnnı 
vermektedir. Kaldı ki baynıı 
gibi dayak yiyea bir iman, 
karputdaldııi lldtlnnemln. Bir 
iman hayvan (ibl dayak ~ 
yemelidir? Karfısuıclaklam 
kencmiıü aldlbmeminl mi bek· 
!emelidir? Haya', ba bı•akat 
hatta cinnettir. 

Bu mllnamebetle bir vak'a
dan bahledeceji.C 

lstanbal ifpl ordusuınm 
i.tilisı albnda iken iki İngiliı 
bir köyliimüzlhl bağına girmİf 
ve üzüm çalmıya bapamqlar. 
KöylO bunlan g6rOııce .nah 
atmış ve İngilizlerden ~~l ö~ 
müşttir. O zaman lngılız da
vanı harbi bu köylümüze be
raet kar~n verdi. O mahke
melerden kat kat yüksek olan 
mahkemei celilemizin de be· 
raet karan vermesini bekle· 

mekteyim. 
Mamafi biz müdafaai meşnl 

ile beraet etmiş kayd•
1
?1• ~~: • 

· ını "'-. miyoruz. Bu gencın e 
na buladığını kal: ul et.mek 
. t Maktul bu gencı 111· ıs emem. _ 
dürmek istediği kendi bıçagı· 
nın üstüne dllferek ölmilftOr. 

Seniyettin beyin uındafıa· 
da IOnra mak•mı iddiadaıı 

sın n d _ '• 
bir talebi Dlup olmı ıgı sorw 
du. Mllddei umumi Burhane~ 
tin bey ayağa kalktı ve bliyii 
. ·ı unlan s6yled 1: bır tevazu ı e f did 
- Kendileri ile bu v~ e 

• ti' 'lmıyenı münakaşaya şah5ıye 1 
•• 

il •t d •ildir. Verd;kJen ıı:a· 
msaı eg . hU 
hattan İ•tifade ettım, a J 

d ld Ve iddia mıtkamı· ersa ım. . 
bil bile celse nıbayetl 

nın ceva 
erdi. 

M4Jımudiyc orcü 
•·•-•· .• ıorkoıla müc•hh.ı .c..ıca.trı. ve . 

, ._L r-ilo mü 1L"rıl rınııı 
ncı.aıct \e uıı• ~· • . 

__ L '· ·"n· olıo ot•lıınııe hu 
ru:u.uın H•IWI 
defa mU.:e<IJedaı lnııy11 ıuahallık 

k 'I oJal" 1 ı•n ~Jılmı tır. tc \ata""ı - 'l . 

Dina~ııalC'\ !ı :ı.i_I_ •. iku~~mt . dt· 
•OD .krf'ce tJ mlldJr. _ r.«• <D ur-
~•. -L •• ~~•• LanleJılır. Jlalıatı

r~-ut: uu~- . 
nı 'c:: ı truhnuni n::-ıu cJı.:ıı zı.:\ .ı 
tı 1.uamuı tı..:şriflı•rı kc.:nıli ın<:n a
atları ikırra•rııdnnılır 

Adreı; 
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"1 t•lJ.-Jı .. .,;! 



Çinliler 
F ~ ll lktınır 

de filim yapmıya başladı/al' 
e elerinin en 

@ Il©\ 11 Avru ~ 
küç ·" ~ü 25 kısı oldu~ 
sterınek iın anı onm y 

• • 
_çı 

'-.:::!on posta ile gelen Avrupa gazetelerine bakılırsa Çinliler 
Qyaptıklan kurdeleleri Avrupaya ihraca tetebbüs etmişlerdir. 

Bu haberi hayretle karşılamak lazımdır. Çinde sinema 1904 
tarihindenberi vardır. Irkı asfer dediğimiz san derili inunlar 
beyaz perde karşısında Avrupalılar kadar zevk duyar ve mil
teheyyiç olurlar. 

Çin evveli Amerikan filimlerinin istilisına maruz kalmıf, 

bilihara bu mevkii Rus filimleri tutmuş, nii9yet Avrupa filim
leri girerek diğerleri ile rekabete batlamııtır. En aon olarak 
ta Çinin milli filimleri meydana çıkmlfbr. 

• 

• 

En güzel sesli 
san'atkar 

Canet Gaynor Hollivutun yeni yıldızlarındandır. San'atkiır 
Amerikan sinema aktrisleri arasında en güzel seslilerinden 
maduttur. Son posta ile gelen gazeteler Canel Gaynorun ken
disi için yapılan yeni bir sesli ve şarkılı filimin temsilile uğ
raştığını yazmaktadırlar. 

Dunkan hemşireler 
sinemada 

Dunkan hemıireler Amerikanın methur opera 'fe variyete 
ıan'atkirlanndandır. Birbirlerinden gllzel sesli ve güzel çeh
reli olan ve daima bir arada görülen bu iki kız kardq ahfreıı 
sinemacılığa bqlamışlardır. 'ayni filimde rol almışlardır. 

Çin /ilimlerinden birkaç sahne 

Çinde filim sanayii yavaş yavq taauu• etmi,, köldqmİf ve 
bugün iyi kudretli bir varlık edinmiştir. 

Çinliler tarihlerine çok meraklıdırlar. Bu itibarla burada 
yapılan bütün kurdeleler bu mevzudan ilham almaktadır. Yalnız 
Çinliler kısa fllimlerden hoşlannıadıklan, bir sinemada asgari 
bet saat kalmazlarsa memnun olmadıklan için Çin filimleri 
Avrupa filimlerinin beş, altı misli uzunlukta yapılmaktadır. 

Son zamanlarda bunlardan birkaç tanesi Avrupaya ıetirilmiş, 
ve en kilçüiü olan 25 k111mlık filim 5 lmına indirilerek ıöı
terilebllmlftir. 

----- ---

Yeni yıldızlar 
• 

• 

Sne Carol kimdir? 
(Sne Carol) Amerikan ıinemacılığının yeni ve çok sevimli 

yıldızlanndandır. 1917 senesinde Şlkagoda doğmuştur. Aııl 

lıml İ•elin Lidererdir. (Sne Carol) Şikago darülfünun unu bitir
dikten ıonra sinemacılığa başlamlf ve şimdiye kadar 9 füim 
J.ıpmışbr. 5 kadem 4 inç boyundadır. Saçları koyu kahvereıı 1, 
gözleri de ayni renktedir. iyi yüzer, iyi tenis oynar, mahir 
bir binicidir. 

~ 

Çin aktör ve aktristleri sinemacılıkta Japonlar kadar muvaf
fak olamamakta, mabaza yabana atılacak kadar da kıymetsiz 

bulunmamaktadırlar. Bir Fransa münekkldine nazaran Çinli 
[ n ma sln'atkarlarının en büyük kusurları mimiklerdek" b .• 
cerikslzlikleridir. 

Avrupada elyevm ııssterilmekte olu Çin fillmleri ilç tanedir. 
Bunlar ( Puıuivln Gülü), (Denizlerdeki Şür ), (Ölen Gül) isim
lerini taıımaktadırlar. Bir Franııız gazetesi Çin filimlerinden 
bahıederken « bu kurdeleler bizimkiler derecesinde olmamakla 
beraber feııa dejillerdir » demektedir. 

Con Barrimorun 
filimi • 

yenı 
Con Barrimor Marian Nilıon ile birlikte (Artistler ittihadı) 

studyolarında (Ceneral Krak) lıimll tarihi bir filim yapmakta· 
dır. Amerikan gazeteleri büyük san'atkarın bu eserini daha 
limdlden metetmektedirler. 

Vilyam 5. Hartın 
sevgili atı 

Vilyam S. Hart macera fllfmcilerinin ustadı sayılır. Pahalı 
olduğu için pek azını gördüğümüz kurdelelerinden her birl 
kendi nevilerindebir ph eserdir. Resimde Vilyam S. Hart il• 
çok sevdiği abnı bir arada görüyorsunuz. 

• 

• 



vrupa Pıyasasını a 
lneiltere ticaret aleminin en maruf simalanndan Hatrey ile arkadaşlan 

9,000,000 lirayı nasıl ihtil&s ettiler? 

H H 
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"" v 
Kimdir? Ne •·a:>tı? 

Geçen ayın 21 inde gelen telgraflar Londrada vuku bulan ve Avrupa piyasasında harbi 
y umumidenberi misli görülmemiş bir buhrana sebebiyet veren bir ihtilas ile iflası haber 

veriyorlardı, Vak'anın en büyük kahramanı olan Klareüı Katrey, ve arkadaşları J. G. 
Dikson, Edmina Danyels, A.E.Tabar lnııiltere hükumeti tarafından tevkif edilmişlerdi Dünkü 
posta ile gelen İngiliz gazeteleri bu hususta mütemmim tafsilat ve şayanı dikkat bazı resimler 
neşretmektedirler. 

• Son hadlıeye ~lince bet alh milyon sermayeli müteaddit kumpanyalrdan müteıekkil bir 
~pa riyaset eden Hatrey ile arkadaıları bizim paramızla 9,000,000 lira tutan bir parayı ih· 
tıliıı etmiıler ve bütün Avrupa piya1&sını sarsan mali . rezalet işte böylece buııule gelmiştir. 

Bundan üç hafta kadar eve! grupun hisse senedatı birdenbire düşmeğe başlamış, hisseler yı· 
ğın yığın ortaya döküldüğü halde bunları alan bulunmamış Hatrey bu sukutun önünil almak 
için uğraşmış ise de muvaffak olamamıştı. ' 

Hatrey kimdir? Bu adam20 senedenberi İngiltere piyasasının en belli başlı ı.imalanndan biridir. 
Kı:ndisi mali piyasalarda büyük töhret sahibi olduğu gibi yarış atları ve İngilterede en büyük 
yat sahibi olmaklada >maruftur. 

Bu sukutun ıebebi nedir? Hatreyin şirketlerinden biri çoktanberl verilmesi icap eden hesaplan 
vermemif, bundan dolayı basıl olan şilphe bütün grupa sirayet ederek piyasayı kuşkula.ıı_dınnı~r. 

Hep milyonlarla oynayan ve gece gündüz çalışan Hatrey 1924 te 750,000 liralık borca batmıı 
hiç bir kimse onun bu felaket altından kalkamıyacağını zannetmiş ise de Hatrey tekrar çalışmış 
Ve bütün borçlanın ödedikten sonra yeniden milyonlara kavuşmuştur. 

Hatrey ve arkadaşları elyevm Brikston hapisanesinde mevkuf bulunmaktadırlar. lngılız hikım· 
!eri mücrimleri isticvap etmişler, fakat henüz kararlarını vermmei·lerdir. 

Resimlerimiz Hatrey ile arkdaşlannın hapisaneye nakillerini, hakim huzurundaki vaziyetlerini 
ve rezaletin şuyuu günü idarehaneleri civarının ne hal aldığının göstermektedir. 

ekor! 1 EP'a 
1 

ç 
~inayet 

ve esrare ""'"". ?& 1 Firar! 
Bir tek adam 

Bir gazeteyi hem yazı
yor hem basıyor, hem de 

satıyor. 
Şimal kutbundna bir gazete 

çıkmaktadır. Bu gazetenin in
tişar mahalli Guruenlandın, 
şimal müntehasında Gotral 

' adını taşıyan yerdir. Fakat 
sakın burasını bir şehir, bir 
kasaba, hatta bir köy zannet
meyiniz. Gotral liç kulbenin 
birleşerek bu ıssız kutup mın· 
takasının bir köşesine biraz 
canlılik veren bir noktadır. 
Gotralde üç aileden başka 
insan olmadıktan başka yirmi 
ıaatlık muhitinde tek bir köy 
bile yoktur. Rast gelinen hep 
böyle ikişer, üçer, ailenin bir
lettiği kulbedir. 

Gotralda çıkan gazetenin 
adı «Kutup yıldızı» dır. Bu 
gazete dört sene eve! 'aylık 
olarak neşredilmiş, fakat gör· 
düğü rağbet ' karşısında on 
beş günlük olarak çıkmağa 
haşlamıştır. Gazetenin sahibi 
muharriri, mürettibi, hatta 
müvezzii hep bir adamdır. Adı 
lars Mellerdir. Bu zat gaze· 
tesini hazı•l ., yınca umuruna 
Yllkliyerek u :ibeden kulübeye 
dolaşarak l s <imolara dağıt· 
Dıaktaclır, k n ~i de Eskimo· 

" Krıtııp yilıiı:ı ı~ nın sahibi 
La rs .\!eller 

dur. Bu gazeteyi çıkarmakla 
tak~p ettiği maksat ise pek 
~ahı! olan ırkdaşlanna biraz 
irfan ııılıı vermek arzusudur. 

daha ol 

Siyah gözlüklü ihtiyarı bir kahvede yakrda;·ıp polis mı'idiriyetine K<)tr'irdıllrr 
Ağustosu.n yirmi~ci ~ünü. Sen nehri k~~annda balı~ tut- Fr.ansız zabıtasını • if~l etmekte olan faili meçhul cinayetlerin 

makla geçmen fakır hır aıle zabıtaya muracaat ederek 12 arasına karışıp gitti. "'-- -
yaşında bulunan erkek çocukları Reymonun ortadan kayboldu- Yalnız birkaç giin eve! sivil polis müfettişlerinin biri Sen nehri 
ğunu haber vermiıli. kenarında balıkçı çocukların oynamakta olduklan bir noktanın 

. Zabıta o zaman çocuğu aradı, fakat bulamadı, yalnız aradan yanında dolaşı.rken ihtiyarca ~ir ada?.1ın .. fena maksatla .ç?cuk-
bır hafta kadar vakıt geçin.ce çocuğun cesedi bir köprünün lara para teklıf etmekte ol?ugu~~ ;lf?rd~. Bu .. a.?~.m .. bılahare 
altından çıktı. Muayene neticesinde anlaşıldı ki çocuk boğazı bir kahvede yakalanıp polıs mudtrıyetine goturuldu, orada 
sıkılmak suretile öldürülmüştür. hemen küçük Reymonun ölümü hatırlanarak bu adamın ço-
.. Po~is bu cinaye~n ne içi~ irtikap edilmiş olabileceğini dü· cuklara para teklif etmesi ile küçük Reymonun cebinde para 
şundu, fakat tahmın edemedı. kması arasında bir münasebet görülerek kendisine soruldu: 

~alnız nazan dikkati celbeden bir nokta vardı: Çocuğun çı _ Ağustosun yirminci günü neredeydin? 1 
cebınden yirmi bet frank çıkmıştı, halbu ki annesi küçük Rey· Adam bu suale cevap veremedi, kekelemeğe başladı, zabıt~ 
monun evden çıkarken cebinde on para bile b'blunmadığma henüz itirafta bulunmamıf olmasına rağmen bu adamı': ka~ıl 
emin olduğunu söyliyordu. O halde bu para nereden gelmişti. olmasından fliphe etmektedir. Maznun 58 yaşındadır, aoı G.1-
Bir türlll anlafllamadı. Ve bu cinayette bir müddetten beri mendir, aanab ameleliktir. 

1 Meksikada bir 
Mahpus 

Hapisanede tek ba1ına 
kalınca can sıkınhsına 

tahammül edemedi 
İngiliz gazetelerine haber 

verildiğine göre Meksikanın 
Gerona şehrinde Blsbel hapis· 

hanesinde yalnız bir malıbus 
varmış. Bu adam anlatdan 
yalnız oturmaktan sıkılmış o· 
lacak ki pencereden atlıyarak 
savuşmuştur. 

Kesik s<ıç 
IJl<J<f<ıSl 11evakit 

çı!t·ıır 
Şarki Prüsya da on birinci 

asırdan kalma seksen mezar 
bulunmuş ve bu mezarlardan 
çık<ın tabutlar açıldığı zaman 
içinde hiç bozulmamış kadın 

cesedlerinln d .nakta oldu· 

ğu görülmüştür. 

Bu ı adınların saçlan kesik· 
l'r. Binaenaleyh k<'sik saç mo
dı- ı o val, itten kalmadır, de• 
ıı i mektcdir. 



Jrı. sı: 

lıikıiqcsi 

<ı <ııu . ıı tıı, )> ''ilnı lnını

JJa ııyas ı ifl {ıs <' f lJl <' k i'ıı.rrı • 

idi. Miidiirii Jo'rC'd Ptı ll s.-.;on 

daJ.f•ıull ııc lıaşka lı ir i ş ara
mak l ı;in H olht•lt' len 
1"c,·yorJ,n g!tnılyc lıazır

lanınırı lu. Faha l h n sc va-. . 
Jıııti i'ı~ le zanneılilı lifj i ka
dnr J,olııy \ ' C izi ıı·a psız 
olaınıy:ıca l.:lı. Çi'ıııl.ii ı lis 
El'eliıı J\lıırk is minde bir 
slıwnı:ı yıhlızım sevi yor
d ıı n• hu yıldız ne pnlıa
sma olursa olsun lloll
voıl'ıı lcrkclmck lsteınl

mlyorılu. 

llalhukl lılçare EvC'l'in 
güzclllıllnden m111la hiç 
hir mf'ziyell yoktu. Slnc
ına makinesi "arsısında 

ne adaıııal.ıllı lıir uiiz ~üz
IDPsiııl ne dı~ boyun Jur
masııu hl il yorıhı. DljjPr 
ı.umpan\'aların onu ala
caldarı -şiiphclipll. ihti
mal llollvot sokaklarında 
sersı•fll kalacaktı. 

l•'r(•d Patlsson hunları 

düşündükçe çıldıraca" gi
bi oluyor. Bu mfü;kfıl me
seleyi nasıl hallı?dt'eeijlnl 

hlr türlü kestirlı> atamı
yordu. 

ı~redln yola çıl{masına 

ancnlc iki gün dahil var
dı. IUls Evelln de hu ay
rtlıl•laıı mütel'sslr gibi 
görünüyor. Frede kendi
sini bırakıp gitmemesini 
rica ediyordu. 

Fakat ne yeyip ne içe
ceklerdi, nasıl geçlnecek
lerdl? Bunu biç düşün

mlyord u. Her tarafı dağı
nık, yarı eşyası satılmış 

studyoda l!'red' lo Evelln 
mahzun mahzun oturur
larken postacı içeri glrdJ. 
ikisine de bir çok mek
tuplar vardı. 

Zaval ılar biraz kendl
lerlnl avutmak için her 
mektubu uzun uzun ol•u
dular. Evelln Fred' den 
daha meşgul göı·ünüyor 
hüyük beş on sahlfell bir 
deftere merakla göz gez
dırlyordu. 
Okumayı hlllrlr bitir

mez ı<red'ln boynuna atıl
dı: 

- Korkma, dedi, işimi
zi yeniden dlizellebllece
Olz. Şu elimdeki, l<'ransa
dan diıhl l.ılr nıulıarrlrlıı 
yazıp gönderdiıJI müthiş 

hlr senaryo .. !\asıl oldu 
da bu meşhur aılaının is
mini şimdiye Jrndar lşil

mNtik bilmem.. nenlm 
için fnlllıap <•iliyi rol o 
kadar ~ahslyellnıe mu\'a
fık ı.ı l.ıu filimin bülün 
dünyada müthl~ bir sükse 
ynpaca(jına lwııiiııı .. llPll' 
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. ar ı arası . . 

isını o dN·e .. e ori.linal kl.. 
Kırmızı Jıa yılu lların be
yaz sevoili i. 

Seııa ı•yoya FrNI de !JÜZ 

{J(' lıliriıwl' on u lıuk i ku lcn 

entert>ssan bulılt ı . Sine· 
maeılık sahasında ki hül iiıı 

ü ın it lr rl kırılm ı) olııı·ı sı· 

na rajJ nıl•n son bir l<" l' rü
lıe olmak fızl're hu filimi 
ÇC\'irmiye knr:ır Vl'rdi. 

lllır ı; l'tli, harç elli, al
tı ıı,·ııa bu isi ha sardı . I\e . . . 
d<•rslniı, kırmızı lrn }ı lt ı t

ların bt>yaz sevgilis i filimi 
ı<r<•d'le EvPllno milyonlar 
kazandırdıktan mada on
lara cllınnın d ört kii51'sin
de yıkılmaz bir şöhret 
ll'nıln etmesin mi'! 

Tahll velinimetleri Jan 
l'11rasol' den derhal ikinci 
hir senaı·yo ls~edllcr ve 
ona lanı 20 bin dolar 
hakkı telli' niind(•rdller. 
l!'ıkırdak lnz, ismindeki 
ikinci filim hirlnclyl göl
gede bıraktı .. Üçüncüsüy
le dördüncünün tarsilatı

na girişecek olursak, hl
kfıyemlz hlkfıy(~llkll'n çı
kar da bir roman olur. 

Neyse uzalnııyalım efen 
dlm, Jan !Hlrasol, Jo'red 
Pallson, Evetin Klark 
isimleri yer yüzünü mer
hum Uodolf Valantlnoyu 
unutturacak bir hakimi
yetle kapladı. 

Fred'le Evelln'ln bu se
naryo dıih!sl Jan .1Uirasole 
minnettarlıklarını göster
meleri ıazımdı. Dunu pa
ra ile fltıin yapamazlardı. 
Çünkü nazarlarında mll
yonlarca doların bile e• 
hemmlyetl yoklu. 

Ne yapsınlar. Kalkıp 
l<'ransaya gllmlye ve üs
tadın haklpayhıe yüz sür
mlye karar verdll~r. 

l?red'le Evelln düşün
düklerini derhal y11pmala
rmıı bir mani tasavvur 
olunabilir mi? Koca hlr 
trans.'\llanllğe atlayınca 

ver elini l•'ransa.. llaver 
limanına ('U<'I' o gün on 
hükümdar birdı•n ayak 
basmış olsaydı gene bu 
kadar le1,ahürat yapılmaz
dı. Ziyafetten ziyafete 
gezdll<"r, dolaııtılar. Ancak 
bir harta sonra üstadı zl
yaı·cl için muacclzlerdcn 
yakayı sıyırablldiler. 

J!ln !Ulrasol, J>arise iki 
saat mesafede « kurban
lıır ıı ıialosunda oturuyor
du. Otomobil hoınurılana
rak dt•ıııir bir l•aı>ıııın 
iinünde durdu. (stat on
ları görünce kim bilir 
ne kadar mcmııun ola
t>aktı. 

~ofiiı· knpıyı ..:alclı. l?f'-

1'1uharrırı: l'.ı.oris Lôblan 

Gürültü yaklaşıyordu 
Az dönen 

• 
sonra kilitte 
bir anahtar 

işitildi ve .•. 
sesı 

Ve daha hafif bir ses ı •e 
• :IAve etti : 

- Yalnız size haber vere
yim, hayatınızda hiç bir ıaman 
görmediğiniz ve görmiye"eği
nlz kadar dehşetli bir adam 
ile karşılaşacaksınız, ihtiyatlı 
bulununuz, bu adamın alda 
gelmiyecek maliaretleri, oyun
ları vardır, sizi en beklemedi
ğini:ı: bir zamanda yaya bıra· 
kabilirl 

Bonifas bu ihtan müteakıp 

obiir arkadaşına döndü 
- Lüdovikl 
- Emret usta! 
- Silahını çıkardın ır ? 
- Elbette! 
Bu sırada kulenin belirsiz 

bir köşesinden çok hafif bir 
gürültü aksedince seslerini 
kestiler, tekrar ıstırap ve üzün
tü ile dolu bir intizar devre
si başladı, Natali de daima dı
dışarıyı gözetliyor ve daima 
F orvilin tüfeğinin ucunu gö-

{~< t~ıı öldii 2 disı1anse1"1 

iscinin hatasın-, , 
dan mı; başka 
bir sebepten mi? 

Beşiktaş ve Or
taköyde dispan
serler acılacak 

l l 

Geçen gün, Çenğelköyünde 
Havuzbaşında sakin bakkal 
Hafız Ef. nin ağrıyan ve kan 
gelen5dişini Kuzğuncukta He
rant isminde bir dif tabiline 
çektirdikten sonra, saatlerce 
devam eden kan akınhsını 
müteakıp vefat ettiği ve ce
sedinin morga nakledildiği 
malümdur. Mezkiır diş tabi
bi ile hastanın ailesi tarafın
dan davet edildiği halde 
bizzat gitmiyerek ezberden 
reçete gönderen doktor İs
mail Hakkı bey aleyhinde 
de tahkikat icra edilmekte 
olduğu da yazılmıştı. 

, 
Hilaliahmer Beşiktaş kaza 

heyeti idaresi, fakir halka 
sıhhi yardımda bulunmak üze
re Beşiktaşla Ortaköyde birer 
dispanser açmıya karar ver-

Ne zaman b<ışhya_...a&11.?· 
Hala hare et yo • 

miştir. 

Bu dispanserlerin şekli ida
resi hakkında görüşülmek ii
zere diin ıaat 17 de Halk 
fırkası Be,iktaş nahiye mer
kezinde bir içtima aktedil
miştir. 

Musolini ve spor 
İtalyan baş vekili M. mü

solini sporun memleketler ü
zerindeki çok mühim tesirine 
işaret eden çok kuvvetli bir 
beyanname neşretmiştir. 

Otobüs seferleri · 
lağv mı edilecek? 

İtalyan hudutları dahilinde
ki her büyük şehir belediye
lerinin nazarı dikkatini celb
eden bu beyanna111e, istik
balin ordusu olarak görülen 
gençliğin sıhhat içinde ve çe
likten bir çenber dahilinde 
görlilmek istediğini kaydet
mektedir. Başvekil, bunun için 
yegane çareyi her şehirde 

muntazam , kışlık ve yazlık 

stadyoınlarda bulduğunu söy
lemekte ve nihayet iki ay 

Bu mesele yeni bir safha 
arzctmiye başlamıştır, Morgta 
yapılan tetkikata nazaran: 
merhumun kafa tasına merbut 
bir damarın patladığı anla;ıl

maktadlr. Bu damarın patlama· 
sı için mutlaka kafa tasının 

bir yere vurulmuş olması ve 
yahut bir sukut lazım geldiği 

ileri ıürülmektedir. 
Alakadarlar böyle bir su

kuttan ademi malünıat beyan 
etmekte olduldanna göre iş 

büabütiin kal'lfık bir safhaya 
g'rmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh dişçinin mes'uliyeti ılm
dilik kat'i değildir. Mamafi 
Morgun tetkikatı da henüz bit
~ değildir. 

yuz göuılt•kli bir adam 
kanadı ac;tı. v 

- M. Jan lUlrasolü gör
mek istiyoruz. 

- Ama bugün ziyaret 
günü değil •. 

- Fııkal hlz ta Amerı
lmdan geliyoruz. 

- Öyle ise müdüre 
müraC'aal ediniz! 

l<'re(l'lc En•lln blrlılrlncı 
bakı~tılar. A\'aha bu se
mıryo diilılsl lıeııiiz leyli 
mekteple okuyan bir ta
lebe ınlydi? 

Uzun ve temiz bir ko
ridordan {J<'t;lih•r. l\lüdür 
hunları IJÜlt•r yüzle kar
ıııladı: 

- 111. Jlllrasolün al.:ra
hası mısınız? Olyo sordu. 

- Hayır alıpaplarıyız .. 
Aınerlkadan oı•liyoruı .. 

- Jla.. Sakın ı-lz i\I is
ter Pallsonla Jllls .Evı•lin 
olııı ıyasmız .. 

- Ta k<•ndilPrl .. 
- O da dalma sizi sa-

yıklar durur, zavallıya 

ıloi'Jrusıı çok iyi ili• "" iniz, 

rüyordu, ayakta duracak hali 
yoktu. Fakat yere yığıldığı 
takdirde çıkacak gürültüyü 
düşünerek bütün irade kuvve
tini topluyordu. 

Dışardan gelen gürültü ted
ricen yaklaşıyordu, çok geçme
den kilitte dönen bir anahtar 
sesi ititildi, sonra bekliyen 
kulaklara hafif bir gıcırb 
geldi ve birdenbire alçak ve 
dar kapı açılarak Eilen-Rok 
göründü. 

ili 

Usta 

Tramvay şirketinin Betik
laşla Harbiye arasında işle

mekte olan otobüs seferlerini 
kaldırmak istediği söylenil
mektedir. 

Haber aldığımıza göre, şir
ket Emanete müracaat ederek 
uzun müddettenberi çalışan 
arabaların tamire mühtaç bir 
hale geldiğini ileri sürmek 
suretile bu hattaki otobüs 
seferlerinin lağvedilmesini is
tiyecektir. 

Yeni muallimler 
Bu sene erkek muallim 

mektebi ile Darüşafakamn 
muallim kısmından çıkan efen
diler Anadolunun muhtelif 
mahallerinde muallimlildere 
tayin edilmişler ve bu huaus
taki emirleri Jrelmiştir. 

saı;ıııa sııpaıı yazılarına .. 
- Affedersiniz müdür 

l>f•y onlar blrt•r şaheser
dir, bize de kendisine de 
milyonlar t{'mln etli. 
Simdi sl:ı: onu bırakın da . . 
yol.:sa üstat hasıu nıı'f 

- 1'o hastası ayol. Jan 
1'11rasolün on senedir de-
11 olduj}unu bilmiyor mu
sunuz .• 

Freıl sencl.-INll, Evelln 
bayılaeak gihi olılu. 

Jllüdür lhiYe etli: 
- lslt•rseıı iz gorıışün, 

b<>lkl ziyarl'linlz üzerinde 
ani ı>ır aksülıimcl yapar 
da biçare al.:ıli<•nır. 

frl'ılle Evt-1111: 
- Hayır .• Hayır, rahat

sız ctııılyellın! 

J)eylp çıktıfar. Yoltla 
aralarında lionuşuyorhır
d ı : 

- llt>rlr akıllaınrsa o 
orijinal senaryoları yuza
eal.: ba~lm birisini nerı•de 
buluruz! 

l\lüterl'C(•lml 
Ahmet Hidayet 

terkettiği evindeydı. 
Natali ona bakıyor, onun 

yüzünde hemen hemen mes'ut 
bir heyecan buluyor, Ellen
Rokun değil, fakat fotogra
fında olduğu gibi Jan dö Pu
luvanekin hatlarını görüyordu. 

Dışardan hafif bir rllzgir 
kilisenin çan seslerini getirdi, 
salonun duvar saati on biri 
çaldı ve muhit alışılmış sami
mi bi sesle doldu. 

Eilen·Rok el'an kapının ö
nünde hareketsiz duruyor, sa
lonu dolduran eşyaya birer bi
rer 1-akıyor ve hepsini de bi
rer birer hatırlıyordu; hafıza. 

, sının bazı kısımlarını el'an ör
ten tozlan silip süpüren bir 
rüzgar esmiye başlamış gibi 
idi. 

Buraya her şeye rağmen ve 
azami süratle bir gayeye ye
tişmek istiyen· blr adam isti
cali ile girmiyordu. Gelirken 
ağır ağır yürümüş, her köşe
den birer birer çıkıp önüne 
dikilen hatıra yığınlarının kar· ı 
şısııida uzun u:ıadıya durmuş, 
bütün çocukluğunun içinde 
geçtiği bu muhitte kendi ken· 
dini bulmıya çalışmıştı. 

Kapının eşiği üzerinde dur
du, i9te şimdi senelerce evel 

Elfen-Rok ne istediğini, ne 
yapacağını ve nereye gidece
ğini bilen azimkar birkaç 
adım ile yazıhaneye doğru· iler· 
ledi, masanın üzerinde kendi 
fotoğrafının yanında annesinin 
de resmi v rdı, alarak baktı, 
dudaklarının arasından: 

zarfında bütün şehirlerde statlar 
yapılmasını belediyelere emr
etmektedir. 

Bisiklet &lemi 
Yorulmaz kuvvetinden do

layı ( dağlar kıralı denilen 
Fransız fontan) m vazgeçme
si üzerine 30 ncı F ranaa tu
runun birinciliğini kazanan 
belçikalı ( moris ), amekrikalı
lann daveti li:ı:erin kapalı 
pistte yanşmak üzere Ameri
kaya hareket etmiştir. 

Tenle şampiyonluğu 
Amerikada icra edilen son 

tenle maçlarında ( Vilyam til
den) bütün rakiplerini ve bil
hassa Fransız (Hünteri) mağ
lüp ederek yedinci defa şaın
piyonluğu almıştır: 

Atletizm rekorları 
«929» senesinde Avrupanın 

kazandığı en son rekorlar twı
lardu: 

100 
200 
400 

Gırling Alman 
Serbnuney Fransız 
Mulines « 

saniye 
10 
21 
48 

ddakika 
8()0 Keller Alman 1,51 
1500 Ladumeğ Fransız 4,00 

metre 
Gülle « Alman 15,40 

Deniz mibabakalLJrı 
Pariste Sen nehrinde 61 nd 

defa yapılan sikif müsabaka
larında Fransızlar, mühim mu
vaffakfyet göstermişlerdir. 

(Bizim federasyonumuz ikin
ci müsabakayı yapamadı!) 

Kara Ali geliyor . 
(100), (200), (400), (llO)ma

nialı Balkan rokordmenl meş
hur Kara Ali yakında şehri
mize gelerek (Fenerbahçe) 
kulübüne gireceği haber veril
mektedir. 

- 30 Teşrinievel 1914 .. Öl
düğii günün tarihi.. Cümlesi 
döküldü, evet ben esarette 
iken bu haberi almıştım. Za
vallı annem .. 

Etrah gözden geçirmede 
devam ediyordu, masanın üze
rinde açık duran kitabı alarak 
kırmızı kurşun kalemle işaret 
edilmiş olan parçayı okudu: 

« Korsanların reislerinde 
buldukları bu harikuladelik 
neden ileri geliyordu? " 

Cümleyi ikmal etmedi, bir
denbire hafızasında mazinin 
bir başka simasi uyanmıştı: 

- Armel... Armel Anili, 
diye mırıldandı ve gayri iradi 
bir hareketle elini büyük bir 
intizamla yerli yerinde duran 
yazıhanenin çekmecesini açtı 

ve içinden eski bir parşömen 
çıkkardı, hafif bir sesle oku
mıya başladı: 

«Biretanya Baronu? Nor
mandiya Kontu? Kudüs ş<ovai
yesi Jan dö Puluvaoek, ayni 
2mandada üçüncü ehlisalip 

Rekorları şunlardır. 
Metre: 100: 10 4,5 saniye 

» 200: 22 2,5 )> 

» 400: 50 2,5 )O 

Galatasaray rekorları da 
bunlardır. 

Metre: 100: 11 1,5 saniye 
» 200; 23 2,5 )O 

» 400: 52 
Yukariki rekorlara nazaran 

(Kara Alinin) İstanbula gelişi 
Hayli mühim müsabakaları in
taç edecektir. Bunun da Türk 
atlctizm:ne bayırlı bir tesir 
yapması beklenebilir. 

Arbk sıcakların bitme:;ile 
futbol mevsimine girdik. Y ::ız 
vaktini deniz ve hafif spor
larla geçiren futbolcular şimdi 
serbestçe faaliyete geçebilirler. 
Bizde bu işi idare eden İstanbul 
mıntaka heyetidir. Halbuki bu 
heyet her sene futbol maç
larına teşrini saniden sonra 
başlar ve haziranda ·güç haile 
bitirir. İşte ıııaalesef bu sene 
de böyle olacak, dünyamn her 
tarafında futbol faaliyeti en 
caıilı bir zemamnı Yaşıyor. 
Bizde program yapmak, li
sans vermek, almak meselesi 
ile geçiyor. 

Başta Galatasaray olduğu 
halde Beşik+.aş, Beykoz, Vefa 
gibi birinci smıf kulllplerimiz 
mütemadi idmanlarla tam ha
zırlıklı bir haldedirler. Bina• 
cnaleyh her ne pahasına 
olursa olsun böyle itleri bir 
meınle~et bir genelik vazifesi 
olarak benimaemeli ve vakit 
geçirmemelidir. iki ay sonra 
yağmurlar, karlar, ıoiuklar 
batlıyacak ve maçlar gene 
teahhura uğrıyacaktır. 

f,te bu mühim noktalan göz 
önüne alarak muhterem fut
bol heyeti ve federasyonun 
ne yapıp yapıp fimdid"n hüm~ 
malı bir faaliyete geçerek İs
tanbul gençliğinin kendisinden 
beklediği vazifeyi yerine ge• 
tirmelidir. 

Behçet B. gelıyor 
İzmire gitmiş olan tütün 

inhisarı umum müdürü Behçet 
Bey bugün 'ehrimize avdet 
edecektir. 

İhsan Abidin be) 
İktisat vekaleti müsteşarı 

İhsan Abidin beyin Varşovayı 
ziyaret ettikten sonra, Leh ik
tisat nazın M. Nizabitovski 
ve şube müdürlerinden M. 
Graboveski ile birlikte dev• 
!et haralarını tetkik ettiğini 

Leh ganteleri bildinnelitt"r1ir. 
• 

sonra kral Sen Luinin ıhsan 
ettiği unvanla Prens dö Je
riko. .. Eski bir par~ ömen 
üzerinde taşıyabileceği unvan
ları okuyordu, tekrar etti: 

- Prens dö Jeriko! 
· Gözleri bir noktaya dal
mış düşünüyordu, şimdi uzak• 
tan gelen çan sesleri kesil· 
mişti, bu dakikada Natall 
artık neticenin yaklaştığını 

hissetti, Jan dö Puluvanck bıı 

salonda daha ziyade kala• 
mazdı, eski hatıralarının ara• 
sında dolaşmakta devam ede• 
rek ya pencereye yam'apr::ılf 
Nataliyi görecek yahutta ka; 
pıya doğru giderek katiller~ 
kollan arasına düşecekti. 

Önüne geçilemez bir facıa 
vardı ve duvar saatinin birer 
birer vuran saniyeleri bu fa· 
elanın son kısımlannı gittikçe 
yaklaştırıyordu, Natalinin göz· 
lerl şimdi karşısındaki kapıyı 
örten scççadenin üzerindeidi; 
katiller orada bekliyorlardı • 

{Bitmedi] 
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Siz neden bahsediyorsunuz 
Bütün memleket dahilinde 

çok ılddetli bir hizmetçi buh
ranı olduğu muhakkaktır. Bir 
çok fakir kimseler , sokakta 
dilenip ahlaksızlık yapmayı, 

namuslu bir aile yanında otu
rup namuskarane bir surette 
çalışmıya ve hayatlarını kazan
mıya tercih ediyorlar. 

Bu iş ve bu dilencilik 
meselesi bir esasa ı;eptedil

mezse, elbette ki ne bu buh
ranın önüne geçilebilir, ne de 
sokaklar, caddeler dilenci sü
rüsünden temizlenir. Bu halin 
devamı çirkin, ayıp bir şeydir. 

Alakadarlann bu hususta 
acaba fikri nedir? 

Sadettin 
S.S - Bu 7.evatın böyle bir 

fikri olmasa gerektir. Eğer 
bu hususta bir fikir sahibi ol
aalardı, elbette ki ıimdiye ka
dar bu hale bir çare bulur
lardı. .. 

Tasdikname alabilir miyim? 
1339 sanesi son bahar a

yında balmumcu darüle)1a
mındao firar ettim; dört sene 
tahsilim vardır acaba bu dört 
sene tahsile mukabil bir tas
dikname alabilir miyim? 

Adresim: Üsküdar Şeh ca
mi civannda Karga Zarif yo

kuşunda No. 13 Enver 
S.S. - O müessese timdi 

yatı mektebi olmuştur. Bu 
defa mezkür mektep idaresine 
müracat edip Kayıtlar mevcut
sa alabilirsiniz. 

* TeşekKür 
Yavrumun lüzum görülen a

meliyatında azami şefkat ve 
muavenetini lfıtuf buyuran "Ha
eakinisa» nın kiymetli ve alice
nap ser tabibi Eaat beyefendi
ye ve ameliyatı icra buyuran 
memleketimizin yüksek prof
sörlerinden operatör Ah
met Kemal ve muavını 
Ziya beyefendilere, Hemşire 
Suat hanıma kalbimin en de
rin hürmetlerile teşekküratı
nıın arzına muhterem gazete
nizin tavassut buyurmasını rica 
tderim efendim. 

Kayıkçı, Mavnalar cemiyeti 
katibi umumisi A. Ali 

• 
Kaybettim 

" l 148 » numaralı şoför eh
liyetnamemi zayi eyledim; ye
nisini alacağımdan mezkür eh
liyetnameoin hükmü yoktur. 

Şoför Osman 

Bir köylü define 
buldu 

. Adana 2 - Çatlan nahiye
kınde bir köylünün çift sürer-
tn define bulduğu haber 

•lındı ve bu bapta tahkikat 
İçin nahiye müdürü o köye 
Riinderildi. 

Leh ve Fransız 
sefirleri 

l Ankara, 3 ( Telefon ) 
lı eh sefiri ve Fransız masla
a tgüzarı dün akşam hariciye 

"ek·ı· ı ı tarafından kabul edil-
llıİfhr. 

Cenap Şebabettin B. 
l Cenap Şebabettin bey dün 
~dla vapuru ile Parise git

llıı•tir. Mumaileyh lutı Pariste 
Reçirecektir. 

Bir ahliksızlık 
de Adananın Hilal mahallesin-

n kunduracı Mehmet, ayni 
111•haUeden Nuri efendinin kı
lı Pakize hauımın bikrini izale 
etıniştir. .., 

.. 
Araplar, Yahu
dilerle barışma
mak ahdındalar 

Kudüs, 2 (Hususi) - İngi
liz fevkalade komiserinin bü
tün gayretlerine rağmen A
rapların Yahudilere karşı aç
tıktan boykotaja nihayet ver
mek mümkün olmamıştır. 

Araplar, boykotaja Yahu
dilerin başladığını ve kendile
rinin cevap vermek mecburi
yetinde kaldıklarını beyan et
mişlerdir. 

Mir'atu,şark ve Elzaviye, 
el Arabiye gazeteleri birer 
hafta müddetle tatil edilmiş
lerdir. Hayfada çıkan Ennafi 
gazetesi ise halkı tahrik et
mek ittihamı ile iki haftalık 
bir müddet için kapatılmııbr. 

Karımı seviyor 
zannile öldür-

,, 
muş 

İzmir. 2 - Bucada oturan 
Şerif isminde bir adam 
kendi karısı ile münasebette 
bulunuyor zannile bekçi Salih 
isminde birini tabanca ile öl
dürdü. 

Maşallah, nazar 
değmesin/ 

Bu sabah adalardan gelen
ler gördüler ki alb ay eve! 
Kınalı iskelesini beton olarak 
yapmayı üzerine almış olan 
müteahhit, bu iskelenin üze
rine dört tane direk dikmiye 
muvaffak olmuştur. 

Evet bu sabah adalardan 
gelenler bunu gördüler ve 
nazar değmemesi için hep 
birlikte maşallh dediler. 

Deniz kulübünün 
balosu 

Bu akşam Moda deniz ku

lübü tarafından Kadıköyde, 

Süreyya tiyatrosunda güzel 
bir balo tertip edilmektedir. 
Balonun mllkemmel olması için 
elden gelen her ıey yapıl
mıştır. 

Refedilen 
kararlar 

Ali karar heyeti, lsmail 
Etem, Halit Ziya, Cevat, Oa
man ve ,oför Orhan efendi
lerle Nurettin bey hakkında 

heyeti mahsusaca devlet hiz

metinde kullanılmamalanna 
dair vrilen kararı refetmiştir. 

Kızlarınızın sefahat 
ve fuhşun kolladığı 

l)iişıııii~ kızlar 
olmaması lçln müteyakkız 

davranın,z 

••••••••••••••••••••••••• 

ı\lllHLl IL;N 
Bu akşamdan itibaren 
MAJİK SİNEMASINDA 

proğrama ilaveten : GRAF 
ZERPELİN BALONU nun 
20 l ün :le devri alem seya-

hati gösterilecektir . 
Ezcümle Ural dağlan, Sl

birya, Asya güneşi, Japonya, 
Tokyo, Los Angeles, Arizo
nanın çölleri , Şikago ve 
Nevyork ıehirlerile , yolcu 
kadın dilber Rayd Drum
mod ve doktor Ekner reisi
cumhur Mr. Hoover ile gö
rütürken temaşa edilecektir. 

• 

lı~Ç 

Elçi rıe bekliyordu? 
Bedava karın doyur

mak için mi köyde 
oturuyordu? 

-31- Huharriri: M. Turh4n 
Köy ne tirin bir yerdi, ne 

hoşa gidecek abuhavaya ma
malikti. Dört tarafı bataklıktı. 
Genft ve sulu çayırlarından, 
sürü sürü hayvanlarınden baş
ka bir ıeyi yoktu. İstanl ula 
yabancı bir elçinin böyle bir 
yerde günlerce kalması cidden 
tuhaftı, onnn, hasta olmadığı, 
her sabah çadınnın önüne is
kemle attırıp neşeli, neşeli et
rafı ıeyr etmesinden, akşam
lan da at gezintisi yapmasın
dan belli idi: O halde niçin 
gitmiyordu? 

Zavallı ihtiyarlar, bu hükmü 
vermek için bir hafta bekle
mişlerdi. Elçinin kendilerin
den daha pişkin olduğunu, 
köyün bağrında yangelıp yat
tığını görünce ister iatemez ha
rekete geçmişler, lki cılız atla 
Uç eaki kilim uydurup elçi 
beye takdime karar vermiş
lerdi. 

Aralarından intihap ettikle
ri ıöz ehli bir ihtiyar, hedi
yeleri götürdüğü z• ·nan elçi 
bey suratı astı. Boynunda 
asılı olan elmaslı baçın altın 
zencirin! parmaiJna dolıyarak 
kötü bir türkçe ile: 

- Bir haftadır - dedi - uyu
dunuz, uyanınca bu iki para 
etmez hergeleri alıp yanıma· 
geldiniz ha. Evbaıına yüz akça 
cerime isterim. Bu parayı 
verin de elçiye hürmet nasıl 
olur, öğrenin. 

Köy ihtiyarlan, bu tevak
kufun sebebini o gOnkQ ayak 
divanında: aralannda deynek
lerine dayanarak yaptıklan 
müzakere neticesinde tespit 
ettiler. Elçi bey pişkeş bekli: 
yordu vo cnu almayınca bır 
yere kımıldamıyacağı anlaşı
lıyordu, 

Köy mümessili olan ihtiyar 
yalvardı, bin dereden su geti
rip 6ztlrler diledi ve nihayet 
alb atla yirmi seccade ıre yth 
elli çil kul'Uf kabulüne anut 
elçiyi ikna edebildi. Fakat, 
bunlann tevdiinden ıonra da 
herif gitmemiıti; her gün 
adamlannı evlere göndererek 
yağ, bal, yumurta, piliç top
latıyor ve çadınnda göbek 
ıişirip oturuyordu. 

Köylüler, iki yüı kişilik pür
ıilah maiyelile bir çekirge 
salgını kadar hasar ika eden 
bu ağır misafirin bir an evci 
def olup gitınesi için artık 
allaha yalvarıyorlardı • lkiyüz 
kişi bir hafta içinde köyün 
iki aylık gıdasını boğazlanna 
geçirmltlerdi. 

Köylüyü en ziyade müteessir 
eden cihet, elçinin Türk ol
maması ve yanındaki atlıların 
da ekseriyetle moskof bulun
ması idi. Bu zorlu heyet için
de hakiki Türk ya yoktu, ya
hut yok denilecek kadar azdı. 
Eğer, elçi çadırı üstünde nazlı 
nazlı dalgalanan ulu bayrak 
olmaaa bu doymak bilmez, 
kondukları yerden kene gibi 
ayrılmaz adamları o köye gel
diklerine pişman etmek ko
laydı. Kadınlar taşla ve ço
cuklar sopayla kendilerini 
pekala teşyi edebilirlerdi. La
kin o bayralı, o Türk bayragı 
köyfünün elini, kc!unu bağlı

yor v · ağzını mühüri'i} ordı. . 

Mankübeski bey, ne bekli
yordu. Bedava kann doyurmak 
için mi bu bssit ve fakir köy
de oturuyordu? 

Kaıadedize inmek için daha 
uygun yol ve o yol üstünde 
hoşa gidecok, suyundan, hava
sından istifade olunacak bir 
çok avul varken bu biçimsiz 
köyde uzun uzun eğlenmesi 
cidd;n calibi dikkatli. Ne ça
re ki herife bir şey aöylene
miyordu. Kırım toprağı hunka
rındı ve bu adam da onun 
elçisi idi. Zavallı köylüler, 
kendi müfuslarına hemen he
men muadil olan bu kalabalık 
ve obur misafirleri doyurmak 
mecburiydi altında inim inim 
inlerken Mankübeskl bey ce
napları, her ikindi üstü ata 
biniyor, kürkünün yenlerini 
ve başındaki yeniçeri üsküfünü 
sallıya sallıya Kazan yoluna 
doğru gidip geri geliyordi. 

Köyün ihtiyarları, bu mut
tarit tene:dtihleri de manidar 
buluyorlardı. Elçinin Kırım 
tarafına veya başka bir isti
kamete gitmeyip te munhası
rao Kazan yofuna gidişi, rüz
gardan nem kapmak istidadını 
taşıyan ıınayıtlı köylüleri dii
şündOrDyordu. Bu adam, mu
hakkak bir ıey bekliyordu, 
ve bu1 bekleyiş yüzünden kö; 
yün yağı, piliçi, arpası alabil
diğine azalıyordu. 

Elçi bey, gene bir gün atlı, 
çalımlı bir reftar ile Kazan 
yoluna gidiyordu. Köylüler, 
linet dolu g6zlerile, onun gl
di,ini ıeyr ederken aynı yol
dan tozu dumana katan bir 
kafilenin gelmekte olduğunu 
gördüler. 

Onlar, Köy ihtiyarları, Ta
tar yürüyüşüne pek benzlyen 
hu su'atli gelişin köy için 
yeni bir yıkım olmasından 
endişe ediyorlardı. 

Zavallılann için için teliıe 
düşmekte hakları da Yardı. 
Eğer, şu tozdan bulut kümesi 
yaradarak gelen atlılar, Man
kübesi bey ayarında misafir
ler ise ve onun gibi köyftn 
meçhul bir güzelliğine mftıı

cezlp olarak buralarda çadır 
kurup haftalar geçireceklerse 
sürüleri sürerek hicretten 
başka bir çare kalmıyordu. 

iki yüz atlının hayvanlarını 
ve kendilerini doyurmak
tan canları burunlarına gel
miş olan köy halkı, ikinci bir 
miııafir bHkınına tahammül 
edemiyecekti. 

Köylüler hem bu mülihaza·· 
yı zihinlerinden geçiriyorlar, 
hem Kazan yolunda sökün 
eden kafilenin kimler olacağı 
merakile g6zlerini o istika
metten ayırmıyorlardı. Elçi 
Mankübeski bey de biraz 
lleride durmuş, tıpkı köylüler 
gibi, o da gelenlerin buluttan 
sıyrılmalarını beklemiye ko
yulmuştu. 

Biraz sonra, gelenlerin eş
kali tavazzuh etmiye başladı. 
En önde Kazan bayrağı taşı
yan 'bir atlı, arkasından otuz 
süvari ve bir sürü mekkArl 
göründü. Mankübeski bey, bu 
tavazzuh üzerine kendi adam
larından birini koşturdu ve o 
bayrak taşıyan atlı ile iki - llç 
kelime teati ettikten sonra 
kafile içindeki adamlardan 
birine yanaştı, bir . ıeyler 
söyiedi. 

(Bitme<:li) 

B~r Hintli \ İzmir de 
ispiritizme 

Eııelce rııııteaddil def alıır 
1~1anhıı/d11 ı/11 bir lıayli de
ılıkoılıılarıı, gıirııtlıilcre sebep 
oları malıut ispiriti:mıe merıı

Ja şimıli İ:nıirde ııenı· lmşl<ı
mış... JJir izmir yıııelesi iki 
yıiııdıir lıııııu duir ~.ilıııı sıi-

Bir kaplanı 1 

nasıl matlup 
etmiş·? 

Kalkllta 30 (Hususi)- Genç 
ve cesur bir Hintlf çiftçi, hay
vanlarına musallat olan bir 
kaplanı bir değnekle öldür
mü,tür. 

Son defa kaplan tarafından 
bir öküzü yenilen Hintli, yır

bcı hayvanın peşine düşmüş, 
ııık bir orman içinde kaplanı 
uyur bulmuştur. 

Bir Hintli için uyuyan düş
mana tecavüz etmek günah 
sayıldığında11 Hintli kaplanın 
başına bir taş atıp uyandır
mıştır. Hayvanın ilk işi, gözü
nü açar açmaz mütecavizine 
hücum etmek olmuıtur. Kap
lanın her sı~rayışında Hint
li yan tarafa aıçrıyarak ken
dini korumuz, fakat bu sıçra
yış esnasında da hayvana bir 
darbe indirmekten fariğ ol
mamıştır. 

Bu suretle kaplanın başını 
ezmlye muvaffak olmuşsa da 
vUcudü, !.ayvanın attığı pen
çelerden, delik deşik olmuş
tur. 

Hastaneye kaldınlan bu 
cesur gencin hayatı tehlikeli 
değildir. 

Kl1zl1nç vergisi 
def ôf en tahôk
kuk eHirilecek 

Hususi müessesatın ve bu 
müesseselerde çalışmakta olan 
miistahdeminin bir senelik 
kazanç vergilerinin defaten 
tahakkuk ettirilmesi için Ma
liye ıuabatına emir verildiği 

haber alınmıtbr. Şuabat ha
zırlıklara bqlamıtlardır. 

lıııı ycııı yazıyor. . 
.f../i kıılcı!Jıı1tlıı, nı·rde ı~e 

ıliJl~İ;:: kilı-r boş a11/111r kabı
lirıderı oları ayni ıııerak ~ıı
rcı!Ja ı/11 gdir. /foııi yelırse 
pı·k le ji·rın olmaz. bıı ı;zıın 
/iış yecdı·riııı/e Jıakese lıenı 
ele beı/a1111 /arııf111tlt11ı iyi bir 
e!]leııre çıkrııış olur ııe,serma
ycsi yıiz yıizıi yrırm~yen ka
rarı/ık bir oıla il<' ıir ııyaklı 
kıiçıik bir 11111sıı olıbıh'laıı son
ra bu lıedııl'a ı•e lıı//ı ı•5jlen
ceye lıerkl's koşıı koşıı i~lirak 
ı·der. 

Eııclki sene, kulakları çın
lasın, bi:im kıdemli gezeleci
lerde11 Seııılı Mııcımnıerde 
nedense hıı merak ııyaıı•ıış 
ve lıir, iki dıı;:ıüıe ispiriti•ııe 
meraklısı bir ay kadar, 0 

:::11111arı çıılışlığıımz ıııalbaadcı 
oıı beş. yirmi gıiıı sabalıtan 
akşama kwlar 111cısıı oynal
ımşlardı. llcle bir Sel<lnfk/l 
ismet bey ı•ardı ki, ıııoal/ı, 
k11rarılıkla /ıeııinı fıililli:aııı 
benim t'iim ı•ı• di:imle oynal
lıfjım masayı keııılisiniıı r~
fjırc/15/ı rıılı uyıwtıyor .::ıımııle 
seııirıir. swı'almdaki lııı /wd
rete kı·nıli ka11/i11e Jıayrıııı 
ulıırılıı. /Jir akşam gene ooy
lı: ıııasıı oyııalırken ôyle la
Jı11f bir iş olmıışlıı ki gıilıııc
den kıılılımşlık. /Ji: bermutat 

lwn111/ık odııdıı ıııas11yı oyrı11l-
1111ya çalışırkeıı Babıali cad
clesirıı/eıı 9cçeıı bir kamyoıı 
hirıayı sar.mııya haşlay111c<1 
irinıızdeki i.~pirilhıııe mıılr
lıassı.w, ra.1Jırılı!J11111: rııluı 
lıil.ıhen: 

Yeter, Jı1:/a sallama, 
binayı başımıza yıkaraksıııl 

• 

Diye bcı?Jırmış ııe lııı sar
swlıyı geçen kaıııyomııı yap
lığına bir lıirlıi irıaııııııyarak 
/>izi bıı ilme/ Karşı iman~ı~
lıkla iililıam etmişti. 

• 

Bu aktoın 

Sinemasında 
JACKI KOF AN ile LARS f 
HANSONun azim bir mu
vaffakiyetle irae etmekte 
oldukları en son .filimleri 

Küçük l 
bôhriyeli 

Dün akşam 

Elbamra ve Melek 
Sinemasında gi6terilen 

ANKARA POS1'AST 
Filimi blltün temaşagera

nın heyecanlı ve sürekli al
kıtlarile ka"ılanmııtır. 

Suvareler için yerlerinizi ev
velden tedarik ederseniz çok 
tedbirli davranmıt olursunuz. 

Şimdi kim bilir İımirclt de 
biiy/e karaıılık od~ıla.rda 11~ 
garip. ııe alay/! ıspırıt!:me 
macerııları geçıyor... fakat 
nede "olsa karanlık bir oılaı/a, 
kaıhn, erkek bir arada kış 
geceleri tallı tallı hıılyıılar 
kurarak masa oyııalmak az 
eğlenceli bir şey de~/ildir. 
Bahıısıııı kölıi bir ıııaııcı vası
tası ile insaııııı cbeıliyyerı 
kaybolmıış sevgililerdeıı se
lcim sabıılı alması, ı:,ıı/cırla 
eski ml!s'ııl gılnleri yıulelıı'.e~i, 
tam hayalperestler .ifİll bıçıl
miş sırmalı bir kııjtandır. 

K6ro41rı 

Mu,·alfalı}f"ttcn nıu\ aCtatı.~yt tc: 

OPJ~'llA Sl\ E1ll 4SI 
göstermekte olduğ 

KADININ HARBE 
GİDİŞİ 

ilk ı;esli filmile muzaffer 
olmakta berdevamdır 

--··-·-""' 
Pek yakında 

MEL EK Sinemasında 
J İRBANKS ·m temsi!i rae edilecek olan DUGLAS FA ın muazza 

ÜÇ SİLAHŞOR .. 
A TOS PORTOS ve ARAMİS ile DART ANY ANI göreceksınıı. 

1 

Şimdiye kadar göriilmcmif 

L ö Go r i I ..... ? 
Pek muazzam bir filim 

LÖ GO~İL ...... ? 
Bugün ETUAL Sinemasında 

Pek yakırıda CASUS KADIN Bütün di!f<;ı: e 
BEN HUR un 

... •.H:!lfACakhr. Zira 
layemut rejüörü FRED NİBLO nun eseridir-



o 
e Son Saat 

$afak Çayi Etiket 
11 Teırinlevel 929 Cuma Qflnft 9 • U ye kadar BeJ'Oilundo Asrt slnemada icra olunacokhr • ........::;;..ıı 

Etilıreflerinlzt numM'A ile tebdil edniT.. 

Türk Spor bugün çıktı 
Görünüz, behemehal beğeneceksiniz. Büyük bir boşluk ve ihti

yaca mukabele edeceğini haber verdiğin1iz haf talık «Türk Spor» 
mecmuasının ilk sayısı bugün çıktı. Nefis bir kap içinde «24» sa
hifeden mürekkep olan bu güzel mecn1uayı bir defa görnıek, bu 
vadide atıln1ış olan muvaffak adımı takdir etn1iye kafidir. Bir 
çok resim, nefis bir tabı, canlı ve yeni spor haberlerile intişar 
eden yeni arkadaşımızın fiatı ancak «12,3» kuruştur. Bir defa gö
rünüz. Beğeneceğinizden kat'iyetle eminiz. 

,ŞEHREMANEl 1 BU AKŞAM 

m ~ ıaat 21.30 da 

ıl il 1 

ıııııııı 

Mary 
Dugan 

3 perde 

Guma günleri matine saat 
3,30 da 

Temsilden sonra tramvay 
temin edilmiştir. .. 
Şehzadebaşı Ferah sinemada 

4 sitatif tarafından akrobatik 
numaralar, tiyatroda Cevdet 

bey temsilleri, sinemada 
( Tehlike l,areti ) 

* Şehzadebaşı Hilal sinemasında 
Bu alqam hafız Burhan bey 

ve incesaz heyeti 
Komik Dümbüllü lamail efendi 

ZİFAF GECESİ 
Taklitli komedi 

Varyete - sinemada 
( Asi Kahraman ) 

.\\crkcL a.:entası G.ıüta 

Lopnı başında. Bcyoglu 2 J 62 
Şube acenıası: Mahmudiye 

!ı.·ıı altındı ı,tanbul 2740 

lzınir sürat postası 

• 
Istanbul eümrükleri baş 

müdürlüQünden: 
Kiliı gümrüğü muayene memuru iken tasfiyeye tabi tutula

rak 19-3-929 da vazifesinden infikMc ile latanbula geldiği anla
tılan Yusuf Ziya efendinin hizmeti askeriyesi hakkında kendi
sinden malfimat almak üzere hemen başmUdürlüğümüze mü
racaatları. 

Maliye vekaletiı1den: 
336 senesinden 1927 mail senesi nihayetine ka

dar milli hükumet bütçelerinden matlUbu olan
larla gerek milli hükumet ve gerek sakit hü
kumetin bütçe emanatı ve adi emanat hesap
larında mukayyet alacağı bulunanlar, Şubat 

930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
mahallin en büyük mal men1uruna müracaat 
eyleyip yetlerindeki n1atlubat vesikalarını vere
rek mukabilinde müracaat vesikası aln1aları 
lazımdır. Bu müddet zarfında n1üracaat etme
miş ve vesika almamış olanların iddia ettikleri 
alacak 1.513 numaralı kanun mucibince katiyen 
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihaye
tinden sonra hiç bir mazeret kabul edilmiyece
ğinden alacak iddiasında bulunanların 930 sene
si Martından evel bulundukları mahallin en 
büyük ınal nlemuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Mali ye vekaletinden: 
Ton 
45 
45 
60 
75 
75-

300 

Teılim tarihleri 
25-10-929 
25-11-929 
25-12-929 
15- 1-930 
ıs- 2-930 

1 - Kaloriferler için tarihleri yukarda yazılı beş taksitte 
Haydarpaşa İstasyonunda vagon içinde teslim edilmek 
üzere alınacak üçyüz ton kok kömürü yirmi gün müddetle ve 
kapah zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - İhalesi 8-10-929 tarihine müsadif sah günü saat 15 te 
, levazım idaresinde mü~eşekkll mubayaat komisyonunda ya-----------11 pılacaktır. 

Eozca ada postası 3 - Teminatı muvakkatesl 652 lira 50 kuruştur. 

(GÜl.CE.\IA L) vapuru 4 
tc~riııevd wıııa 14, 30 da 
t:al·ta rıhtıııııııJ,ın hareketle 
-ı :ııartL.•l 'l!b;ı, ıı lzmirc gide
cek ,.c pazar 14,;;0 Ja lz
P rdn lıa•ckct\: panrtcsi 
abalı. gelecc'.tir . \' apunla 

'l' ·ıJ..ıınl't. bir orke~t·e \C 

'- Z Ht9lt 1 1C\0 i..Llttl 1 

( t:EUHOLU) Ydpuru 5 4 - Şartname levazım müdüriyetinde ve İstanbul defter-
teşnne\ el Cunı.ırtLsİ ı 7d.: idJrc darlığile lstanbulda Dolmabahçede evrakı matbua anbarı mü-
nhtımındJn lurekctle [Geli-

meyyizliğinde her gün görülebilir. Münakasaya iştirak ede-
[ıı>]t. 1 J,l<;L:..I , ç.ııı,ıkbJ..: , I 
ıınr.t., Boz.J JaJ n gidecek ceklerin o giin ve saatten evel teminatı muvakkate ve teklif 
, r L Çar1kkak, Liııs~ki, Cc- mektuplarını makpuzmukabilinde komisyon riyasetine teslim 
lırPh IJ •ıı.,rJıar gdlcckıir. eylemeleri. 

Sadık zade 
Hiraderlc:r vapurları 
Karadeniz nuıntazaın 

,·c lüks postası 

SAKARYA 
\ ,ıpur.ı 6 te5riııe,·el 

• Pazar 
ı...ım ~"ş.ını, Sirkeci nhtınıııı
d m hareKct!t: [ Zonguldak , 
1 ı~LıL h , Sınop, Samsun, Ordu, 
Gire uı , Trabzr n, ve Rize J 
· ·kclekrinc nzınıct .:decektır . 

Taf ilit ıçiıı Sirkcı:ı .\k~a
,let hanı altı•lll accıı• ,ılığını 
ııı• racaat . 

I .:·~'o·ı t~ı.111bul: 21.ı 1 

()peratôr 
Ahn1et Burhaneddin 
Cernlıpaşa lıa-ı ıne•ı operatörtl 

Muayeııelıanr.: lleı nglu, Rus seCare
tJucJİ l.ır-ısında ,148 nuuıaralı 
!=\urı) e \:trşı~ı 11pnrtı111an1 8 ru 

1.naı ada. 
'l'eltfoıı: Be\c ~ı 11> 1 ,j 

KAdın hAStalıkları 

hekimi: Doktor 

CEMAL ZEKi 
ller ıürlü L•Jııı raheısııhklan 

·' cH!<ll •W"ette tcdu\'i eder. :;>eh 
Z'ldo bıflnda Fep:İ)c ca<l<lesı 1 ~ 
uınaru. Ça11aınha ;.TQnJerı lük11 
21\ rt pıı•a$.ıı bakılır. 

Zayi 
Kadıköy orta mektebinden 

aldığım taııtiknameyi zayi et
tim yenisini alacağımdan za-
yiinln hükmü yoktur. -
Altıncı sınıf talebesinden 

Yusuf Ziya 

Darüşşafaka müdürlüğün-
den: 

1 - Talebe için münakasa 
ile dahili ve harici kundura 
yaptırılacağından talip olan- , 
!arın 8 teşrinievel salı günü 
saat dokuz buçukta Nuruos
maniyede cemiyeti tedrisiyei 
islamiye merkezine müracaat
ları. 

2 - Talebe için miiıı.ıhas .. 
ile ten fanilası alınacağından 
talip olaalann ayni gün saat 
11 de 4fDİ merkeze gelmebri. 

Dünyftllın en 
Mükemmel yazı 

makinesi 
Ilusu<ile FRANSIZ hükılmeıinin dahi takdir ve tercih ettijiı makine 

Hafif, metin ve sağlam 
Her ciheti taal1hiit olunur d~ıJ·~~i:lı':r 

Urnttıni a~entası: 
Y. ı),"\j()RK\'AN S&Jıkıye han 30-3J İstanbul Tel t~ı. 2256 

HACI BEKiR ZADE -11 

ALI MUHiDDiN MÜESSESEİ Tİ CARİYESİ 

nm-• BEŞiKTAŞ ~-
Dikiş yurdu 

lıır IHlne<lc tkti•at Vekiletile 
Mnıı.Mfteıı ınu»tlduk maka.tar illp
lonıaı<ı verilir. Kapı de,·am ediyor 

Akaretler : 62 --• 

Döyçe O. Hank 
1,arihi tc~i .. i: 1906 

'Vlfi•"-•isleri: Drrodner httıık A. 
~:101avenser bank Feravn, l\a
,jyonnl ı;nnk Hır Döyçl.ntl. 
\lt'fkezi. Hcrliıı; şubelcrı: Ham
burg, İsUnbul «Galata ve İstan
huh, İzmir. 

Galata kı!'lllı tele.fon; Beyoğlu 
247, 24ll. 684,68~ 

İ•taabı.I k,.ını telefon: İ•tanbuı 
2842, 2843 . 

Deposu: İstanbul Ttit!ln güm-
KA YMAKtJ LOKUM ri~ü. Telefon: İstanbul 3\!27. ı 

KESTANE ŞEKERf Bılômum banka muamelatı ic-

Fevkalide NUQA , __ '' ve husu•! ka olar iacr olnuur 

çok ~::.,~~~~~ATA~ Doktor A. kutiel 

AMATÖRLER 
Çok defa muvaffak olmadıp;nıızın sebebini ııra~tırıyor.;unuz. 

Lüks \·e gusteri~ bir fotograf makinebi ve bir çok filimlcr 
aldığınız halde çektiginiz fotograflann hiç birbinde muvaffak 
olamıyorsunuz. Buna yegAne çare, ~izi tamamile memnun 
decek ancak mc~hurualcm KODAK makine ve filimleri 

olduğunu hiç dü~ündiiııüz mü~ 

KODAK- makine ve fllimlerini 
kullanmak; i~te muvaffakiyetin sırrL 

Her yerde arayınız. 

Beyoğlunda Tünel nıC}·danında Kodak ~irkcti focograllarınızda 
muvaffak olm;mızı temin için daima sizin emrinize amadedir. 

Leyli ve Nehari 

~rlcevk F eyziati Liseleri wias:!:fl:~ 
Bütün sınıfları tefkJI edilmif tam devreli lisedir. Kayıt ve 

kabul itlerine her gün saat lOdan 17 ye kadar devam edil
mektedir. 1 T eşrinievelde sınıf yoklamalanna ve 5 T e,rinievel 
Cumartesi günü derslere batlanacaktır. Telefon İst. 1995-3496 

dünyanın en maruf markası: 

Parisin "A. KLA VERİ., nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve listiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
runız, Bütün Türkiye için yegane mümesslleri 
Beyoğlu No 437. 

HOVAGİMYAN BiRADERLER 

"'l1ürk lıalıları kullanıı1ız 
Beynelmilel bir şöhreti haiz İZMİR de (KADAYIFÇI ZA

DE BiRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en 
nefis: (ISPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK, 
DEMİRCİ, GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegane 
satış mahalli depomuzdur. Yaklaşan kış mevsimi için ehem
miyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan flatlar üze
rinden perakende satışa başladım. Halkın istifadesini nazarı 
ddikkate alarak piyasa Hatlarından °/o 15 tenzilatlı olduğu 
gibi fiatlanmız maktudur. Mevsim hasabile düğün yapacak 
erbabı ihtiyacın, getirece&"i salon ölçülerine ve zevklerine uy
gun h~r çeşit balı bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek de
recede ehven ve hatta İzmirde hile tedarik edilmiyen müsait 
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Ve
rilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul ederim. 
Yerli mallarımıza rağbet buyı;ran muhterem halkın bir defa 
depomuzu teşrifleri menfeatleri iktizaındandır. 

Ç arşu~ı:..chır Zincır!i 
han "o ;J-t 

Ahınet Tahir 

l~iiyiik 'l'ay) are piya11ko.su 
Yedinci tertip 

S ılncıi keşide 11 Teşrinieveldedir. 
Büyük ikramiye 

40,()00 lira 
Ayrıca: :?0,UOU 15.000 1:? .UOO 1 (),()(){) liralık 

ikramiyeler ve 10,000 bir miikafot 
İşbu keşideci~ cem'an «:l,!l(}()» numara kazanacaktır. 

Elelıtiı1k ıollkıııclettyle be~ idnıt 
~arııaı, prosıaı, ııdeaıl.kttdar, tıeı ~· 
'iği cilt ve fıreııgtyl ağr11ız r..ım ed«. 
KarakOyde soreıı.;ı fınnı 11rlllllld• 34. 

Beyoğlunda Tarla başında 
55 numaralı madam Adelanm 
pan1iyonunda mukim iken ika
metgihı meçhul Bağdadi z:ade 
Abturrahman beye: 

İstanbul üçüncü icra daire· 
sinden: 

Nuriye Fez:ayiş hanımın zim
metinizde matlubu olan 5000 
Türk lirasırun 13 teşrini ev el 
339 tarihinden itibaren mafaiz 
vell,306 kuruş masarifi muha
keme ile birlikte tahsiline dair 
lstanbul mahkemei asliyesi bi-
rinci ticaret dairesinden istih
sal eylediği 30 mayıs 929 tarih 
165 numaralı ilamın tenfizi ta
lebi üzerine berayı tebliğ tan
zim kılınan ödeme emri zahn-
na ıazılan şcrrte mahalli mez
kürun ve ikametgahınızın meç
hul olduğu gösterilmesine bi
naen tarihi ilindan itibaren 
bir ay zarfında itiraz etmedi
ğiniz ve anı takip eden sekiz 
gün zarfında borcu te'diye ve 
borca kafi mal ve ya kazan
cınızı ve alacağınızı ve sair 
haklarınızı göstermediğiniz su
rette mez:kür sekiz günün hi· 
tamında takibe salahiyet gele-
ceğini mezkür ödeme emrinin 
tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

1 Doktor FETHİ 
1 

( c..:rrahpaş.ı lla.'>tane:;İ 
Bakıeriyoloğu 

h.<.ın ( \'as!l.'.rıa.ın teanıühı ) 
ıdrur. Lal~am cerahat tahlillcrı 

lle hattalıkların huınısı a.:,-ılan yu
pılır. Telefoııla malu"1at ,-erildiğ· 

takdirde t.ıılil c•lilccck lll<"Vat al
drıılarak bılılharo repurn tak<lım 

edilir. 
f\fuayı:nehHııt~: Hı·yo{!;hı•ı•la. . .\ğa 

anıiiııin ~.;.J.rt:ısınJ~ı 
T lofou; lkv ğf., ~:H 

Zayi evrak 
Teşrinievelln birinci sah 

günü köprüden Kadıköyüne 

hareket eden 5,50 vapurunda 
beyaz bir kağıda sarılı bazı 

evrak zayi edilmiştir. Bul:ıP 

zatı muhteremin SeyriıefaİP 

köprü sermemurluğuna bırak· 
ması rica olunur. 
Kadıköy Acıbademde 11 No 

hane Raşit 

29 ~.ehiüHihir 1348 

.i(ıl. ı•i111 

( ~' lllı.; i .. ",59 \k~a,n 1 ~ !~ 

ll~k I 2 1 ~ Ycıt ı l C}, ı ' 
lkııı lı ; :; ~I im- •k 4 .ı 

'" 1:-ıı 

Mes'ul miidüı 5elim RağıP 


