
Son k'-'aa t İn ild 11 ta nfesi ' 
Cuma " .... ' 

(ı ırırı ıı.ıhifede a ıı tıını ~!> 

ı ;"I ııı c:ı (\ « 50 
ı uncü c c 100 
J üııcU c c 150 
2 ııırı c c 200 
1 inci « 400 

Teşrinisani 

1929 Han muhte' ı) ıı t ııııı Jikht olurı -
uıııllıı beraber l>u husıı·w mcıı'ul i) et 

k:ı hı 1 <."ri ilnv•ıı:. , ... __________ .... __________ ı:mmı ___________ ,~ 

v 
.Abone şartları 

TELEFON: Vilt~e.r için: :Senelik 1700, altı 
aylık üç aybk 500 kuruştur. Y4Zı işleri 
Ecnebi m~mleketler için: Sen<ılılc 
8000, :ıltı nybk 1600, üç aylık 900 i~. 1101 

kunıştur. 

id4re ~leri 
1''f'laraf: İstanbul Saat 

t~ 3871 
l • 

Gazetemizde int işar cciı- ıı bütün 

... yozılıınn lı . ıkkı nıalı fıı7.Jur. 
...,j 5 inci yıl - . ,,-. 1659 

... AKŞAMLA~I NEŞROLUNUR Nüshası her yerde 5 kurut 

Yarın ffillet nıeclisi nıerasinıle açılıyor 
Bitiyor... Atiye istemiyoruz! 

Hikmet B# hak- Mütevelliler 
kmdaki tahkikat b{)yle söylü
tnühim safhada . yorlar 

Hikmet B. 
lstanbul adliyesi halen 17 

~f ettiş tarafından teftiş edil
lııektedir. Müfettişler bir, iki 
tthıe kadar ikmali vazife ede
~kJerdir. 

liu teftişat neticesi olarak 
~enlerde adliyede bazı 
lı.btddülit icra edildiği ma
~dur. Bu meyanda itten el
k"'~rilen Beyoğlu icra bakimi 
~~di beyin tekrar vazifesine 
" edileceği haber ahnmqtır. 
P.ttüetti9ler. mllatantik Hik
t bey hakkındaki tahkika-
d. devam etmektedirler. 
tahkikat mühim bir ıekil 
lf ve alakadar bazı zeva-

. ifadelerine müracaat edil
lir. 

t.f üfettişler, bilhassa icra 
. tinin süratle ifa edilip 
lllediğini tetkik etmekte 
~una ehemmiyet atfetmek

lcr. 
i.ve muf etlişlerl 

içtima ediyor 
~•ber aldığımıza göre, T eş

inin 5 inde Ankarada 
Uye vekili Mahmut Esat 
.tı riyasetinde Adliye mü· 

leri kongresi toplanacak-
. l<o.agrede mühim bazı 

at konuıulacak, bilahare 
~ttif ler teftiş mmtakalarına 
~ edeceklerdir. 
1? YAfında, fak4f 

marifetli! 
~fikadada belediye gazi-

17 yaşında İsmail is
.' birisi girmİf, bir ıinema 

i çalmış, kaçarken ya
"'tttır. 

l'tıaya düttü 
~ yaralandı 
~ bandralı Loren va

kömür taşıyan deniz 
İııden Erzurumlu Kemal 

ilin halab kopması yü-
11 nıavnaya düımüş, ba
Yaralanmıştır. 

Halda tU4JTUflannm 
ellerinden ttilmcme

sine çalqacaldar 
MütevelJiler cemiyeti heyeti 

idaresi evelki gün, Anadolu-
dan gelen murahhulann da 
iftirakile bir içtima yap1D1f ve 
bazı mukarrerat ittihaz etmiş
tir. Cemiyet reisi Nurullah B. 
bir muharririmize bu içtima 
hakkında şu malumatı ver
miftir: 

« - Haber aldığımıza na
zaran profesör M. Leman ver
diği raporda, "Mütevellilere 
vakfiyelerde gösterilen aida
bn Evkaf idaresi tarafından 
verilmesine ve vakıfların ida
resine, varidatına tealluk eden 
sair şeraiti vakfiyenin de Ev
kaf idaresi tarafından tedvir 
edilmesine,, lüzum göstermiştir. 

Mütevellilerin tasarruf hak
larının tanınmaması demek o-
lan bu lüzum bizim hayreti
mizi mucip olmuştur. Teşki
latı esasiye kanunu ve kanunu 
medeni hükmü olmadıkça mü-
tevellinin vakıftaki tasarrufunun 
vazıyet edilmiyeceğini amirdir. 
Biz Avrupada bu haklann 
en büyük müdafii ve ta
rihi ol- M. Lemaa.uı rapo-

runu yazarken bir hataya 
düştüğüne kaniiz. 

Raporu tetkik eden komis-

Nurullah JJ. 
yon reisi Rüıtü bey Evkaf 
umumi müdürü iken, dereca
bnı ikmal etmiş birer kazıyei 
muhkeme halini iktisap etmiş 
olan vakfiyelerin şeraitine ri
ayet edilmesi ve mütevellilere 
haklarının verilmesi için hara
retli bir faaliyet göstermişti. 

Ümit ediyoruz ki mütevelli
lerin babalarından, dedele
rinden intikal eden tasarruf 
haklarının lutfen verilecek 
birer miktar atiye mukabilin
de ellerinden alınmasına ko
misyon razı olmıyacakbr. 

Esasen mütevelliler buna 
razı değillerdir. 

Mntevelliler, kanunlar ile 
müemmen haklanııııı masuniyeti 
için komiayona, fUl'•Y• devle· 
te, millet m~, b-. •ela\
lete milıiferiden ve müçtemi
an müracaat edeceklerdir. 

Evelki günkü içtimada buna 
katiyen karar verilmiştir.,, 

Uzun eteğin galebesi 
Nasıl bir zaruretten 
do~du, dersiniz? 

M. Jai\ l'ort 
Uzun ve kısa etek mesele

si, arbk anlaıılıyor ki, birin
cinin lehine olarak kat'i su
rette halledilmiştir. Bundan 
böyle akşam davetleri ile 
çaylarda kadın eteği uzun 
olacaktır. 

Bu niçin böyle oldu? Moda 
itinde manbk aranmak caiz 
değilse de, bir Fransız muhar-

rir bu noktayı merak etmiş, 
Fransız moda birliği reisi ( M. 
Jak Vort )a müracaat ederek 
bu galebenin mantıki sebebini 
sormuştur. İşte bu zatın anlat
tıkları : 

- Bu inkiıaf ve daha doğ
rusu inkılabın üç sebebi var
dır : Ruhi, sınai, milli. 

Ruhi sebebi, değişiklik ar
zusuna atfedebiliriz. 

Sınai sebebe gelince: Harp
ten çıkan kadın, bazen bir 
erkek gibi hayat milcadelesine 
girişmek mecburiyetinde kal
mııtır. Ve bu ınücadeleyi da-
ha iyi b~arabilmek için erkek 
gibi giyinmiye ve bu suretle 
hayatta serbest harekete 
mecbur olmuştur. 

Bu hal, kısa etek modasını 
doğurmuştur. Bu hal, erkek
lerin trqlı ense ve kabak gibi 
bacaklardan bıkbkları zamana 
kadar devam etmiş, artık eski 
cazibesini kaybettiğini gören 
kadın, kendi kendine: 

- Dur! Emrini vermiştir. 

.. 

Biı~ tarih .. 
Sel&niği kaybet- =============--=-----
fiğimiz gunü 
tes'it effller? 
Selbik, 27 (Huauıi) - Diin 

Sel1niği11 Y11a•nlılar tarafından 
ltrali dem seneYisine mllaadif 
olduğu cihetle Ayuofya kili
sesitKle rumi bir ayin yapıl
m1f ve bu ayinde bOtün 
erkim idare ve burada 
bulwaaa meb 'uslar ittirak 

''Son Saat,, 
Ne yapacak? 
5 renkli resimler, 
18·3Z sabile, me· 
raklı telrlkalar, 
cazip mladerlcat 

etm!ılerdir. 

Ayinden sonra Belediye reisi 
bir nutuk irat etmit, Seliniğin 
İfgalinin 17 inci devri senevi
sini teı'it eylemiftir. 

Öğleden sonra muhtelif 
futbol takımlan tarafından 

bir resmi geçit yapılmıf, ku
palar ve madalyalar tevzi 
ediJmi§tİr. 

Tüı·beler 
Nuhafizları kim 

tayin edecek 
meçhul.,# 

Mimar .-:: ... ın /lirbe ve sl'l>ili 

Muhafazasına karar verilen 
mimari itibarile kıymeti haiz 

türbelerin bir müddetten beri 

icra edilen tamiratı kısmen 
bitmiftir. 

Bunların muhafazası için 
tayin olunacak • bekçilerin 

müıeler idaresi tarafından mı, 
yoksa Evkaf müdürlüğü tara
fından ·mı temin edilecekleri. 
müzelerle Evkaf arasmda ih

tilafı mucip olmuştur. 

Bu noktai nazar ihtilifı hal
ledildikten sonra, türbelerin 

muhafazası için ihtiyaç nisbe

tinde bekçi tayin ·olunacaktır. 
Bu suretle içlerinin munta

zam surette temizlenmeai, kıy-
metli çinilerin ve nakışlann 

kırılıp dökülmemesi mümkün 

olacak, herhangi b ir parça

nın ziyaa uğraması ihtimalinin 
önüne geçilecektir. 

« Son Saat » nihayet bir iki güne kadar memleketi
mizde şimdiye kadar görülmemit bir tekilde yeni 
yazılar, yeni tefrikalar ve baştan bap renkli resimlerle 
(12), (16) , (24), (32) sahife olarak çıkacaktır. ~ s~~ 
Saat » yeni şekildeki ilk nushasından itibaren karılerını 
memnun edecek yenilikler yapacakbr. Bu yenilikler· 
den bir tanesi hiçbir gazetenin yapmamış olduğu bir 
teşebbüstür. Bunu timdiden haber ~ermemekle beraber 
karilerimize yeni tefrikalanmızdan bazılarının isimlerini 
söyleyebiliriz. Selihattin Eniain «Yatak» isimli eseri, 
Moria Dekobraıun «Niçin Ölmeli» adını taşıyan en 8011 

romanı, « Eğri Bacak » ın yeni bir sergüzqti, M. T~ 
Beyin ve daha birçok kıymetli muharrirlerin eserlen 

yeni 4'8on Sut» ı tezyin edeceklerdir. 

Nihayet bir iki Qfin sabrediniz, gaze
tenizi çok dcfitmit ve çok 

Qüzcllqmiı bulacakı~nız. 

Meclis yann açılı yor 
Gazimizin nutkunda mü
him bazı hususiyetler var 

Ankara, 31 ( Telefon ) - Bugün öğleden sonra fırka grupn 
toplanarak yann icra edilecek ola°: meclis intihabatı ha~kınd~ 
müzakerede bulunacaktır. Başvekil ismet patanın da bazı izaha .. 
vermesi melhuzdur. Meclis yann açılacak, Gazi hazretleri bw. 
münasebetle kıymetli nutuklannı irat edecek, nutku dinlemek 
için meclisten kart tevzi edilmektedir. 

Yapılan müracaat!ardan samilcrin çok kalabalık olacağı an· 
lqılmaktadır. Gazi hazretlerinin bu seneki nutuklannın •1'· 
bir hususiyeti haiz olacağı da ayrıca rivayet olunmaktadar. 
Nutuk, telsizle ve 1600 metre tulü mevç üzerinden her tarafı 
neşredilecektir. 

Naliıl gaziler 
müşteki! 

Malul gaziler, heyeti idare
lerinden şikayeti havi bir 

iıtida ile vilayete müracaat 
etmişlerdir. Bu istida berayı 

tetkik umuru hukukiye müdü
riyetine gönderilmiştir. 

Ankara dan 
gelenler 

Cümburiyet bayranu nıA:: 
siminde bulunmak üzere 
karaya gitmiı olan ))arillf ~ 
nun heyeti ile izciter b~fll 
tehrimize avdet etm'şk~d::i.m 

Y alnı.z Galatasaray aı~rd. 
ve polisler yaran gelecek e ar. 

Hanımın çamaşırlan_. 
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? Sahife 

Yarın .. 
M. meclisi açılıyor# 
ıUctzi nutuk irat 

edecek 
ı-·l'ugün Fırka ictimaı akte
~..!J Jilecek ve millet mecliıi 
Divanı riyaset namizetleri se
çilecektir. Bu içtimaa hususi 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

R ~isicümhur Hz. yarın saat 
3,>ıO da nutuklarını irat ile 
ll. M. Meclisini küşat ede
cekkrdir. 

r fotuk telsiz vasıtasile her
tarıı a verilecektir. Nutkun 10 
d l{a sürmesi muhtemeldir. 

a zi Hz Bursac!a rekzedi~ 
lecek heykellerinin imali 

heykelbraş Nejat beye ihale 
edi nlştir 
r~ -ıemurlarin Teşrinisani maaşı 
lf, Jcumartesiye verilccektır. 
~ ali vekili Mnhittin Bey 
~ ~kadın birliğine bir mektup 
ı; vndererek kadınların belediye 
aza.ığma intihap edilebilecek
lerini resmen tebliğ ve beyaDl 
t brikat etmiştir. Kadınlar 
1 irlıği bir içtima. aktederek 
bınıu müzakere ve bır bro
şürle neşre karar vermiştir. 
r.f.ilmanyadan lstanbula pos
~ ta seferleri tecrübP.lerinl 
yapan Alman tayyarecileri 
evelki gece avdetle dün Ber
line muvasalat etmişlerdir. 
gki Romen torpidos.u bu
g gün veya yarın lımaw-

n'.lzdan geçerek lta!yaya gi
d cceklerdir. 
İ!f~orııa komiseri Tahsin bey 
il~ dün Ankaraya gitmiştir. 

Maliye vekili beyle görüşecek
tir. 
[~ilah müzesi bugün halka 
W açılacaktır. Dün matbua
ta irae edilmiştir. Müzede çok 
kıymetli bir esliha koleksi
J'Onu vücuda getirilmiştir. 

fflusevi mekteplerinde İbra
~nice tedrisatııı kaldırılması 
tekarrür etmiştir. 
~ijillet mekteplerine kayıt 

muamelesi devam etmek-
tedir. Mektepler yarın akşam 

tedrisata başlıyacaklardır • 
Mekteplerin tedrisata başlıya
( akları davullarla ilan edil
r.ıiştir. 

ırJ.lluhtelit Türk - Yunan ha
WJ1ı:em mahkemesinde rü'yet 
edilecek 11,000 dava vardır. 
Mahkeme reisi M. Bök Mısra 
gidecek, avdetinde bunları rü'
yet edecektir. 
ımJalova kaplıcalarındaki ban
ıg)yoların inşaab ikmal edil-
miştir. 
~.nkara hukuk mektebinde 
~halka umumi dersler ve-
nlecektir. 

nkarada Hukuk mektebi 
• tedris heyeti intihabı ya

pılmış, Riyasete Adliye vekili 
Mahmut Esat, Reis vekilliğine 
de profesör Cemil beyler in
tihap edilmişlerdir. 
~ransa ile alış verişimizin 
!mazaldığı anlaşılmaktadır. 

unanlılatın Boğazdan ge
çen Yunan gemilerine 

müşkülat çıkardığımız beya
nile Cem'.)lcti Akvama · müra
caat ettikleri yazılmıştı. 

yapılan tahkikata nazaran 
bu, pratika almadan seyahat 
etmek istiyen bir yunan yel
kenlisine müsaade ita edilme
mesinden ileri gelmiştir· 

(Bugünkü borsa 
ı- İş bankasından alınmı;lır: 

1 
lngiliz 1030,00, Frank 

12.02.05. Liret fJ.04.0, İsviç
re: 2.44.25, Dolar 47,.'17.05, 
Dahili 100, Al/w 8!JU.0. 
Anadolu 23.80.00, Rıınıelı 
(i.70, Tramvay 73.50, Du
yun 21.~.00. 

Almanya 
• 

Yung planını 
artık kabul 

edecek 
Berlin,30 (A.A)- Yung pi

lim hakkında müracaat edi
len arayı umumiyeye iştirak 
edenlerin yüzde sekiz nisbe
tini bile bulmıyacağı zanno
lunuyor. Bilhassa Ren havali
sinde reye iştirak edenler 
yüzde biri bile bulmamıştır. 

Alman yada 
t arbe eler. 

• Dusseldorf, 30 ( A. A. ) ......, 
Müfrit miiliciler ile komünistler 
arasında vuku bulan bir arbe• 
de neticesinde birçok kimseler 
tevkif olunmuştur. 

Brezilya kahye 
borsaları açıldı 

Riya de janeyro.30(A.A.}
Bir müddetten beri hüküm 
süren buhran hasebiyle kapa
blmış olan Santos ve Riyo de 
Janeyro kahve borsaları bu 
gün tekrar açılmışır. 

Demir sanayiin
de buhran ••• 

Brüksel, 30 (A. A.) - Bel
çika demir sanayii patronları 
amele ücretlerinin yüzde yüz 
nisbetinde artın! ması hakkın
daki talebin kabulüne imkan 
olmadığını beyan etmişlerdir. 

Koı·saı1lık. 
Romenlerde 
vak' ayı teyit 

ediyarlar 
Dünkü nüshaınızda (Öripit) 

adlı bir Yunan gemisi müret
tebabnın, Karadenizde bir 
korsan gemisi tarafından so
yulduklarını bildirdilderini 
klydetmiştik. 

Bir sabah refikimiz bu hu
susta alakadar makamatın ade
mi malumat beyan ettiklerini 
bildirmektedir. Vak'a, müret
tebatın ifadesine münhar r 
ise de Köatenceye uğrıyan bu 
gemi Rumen makamatına da 
bu yolda ifadede bulunmuştur. .. 

İşte buna dair gelen haber: 
Köstence 27 Öripit isimli 

bir Yunan ger:ıisi, Karadeniz
de bir korsan vapurunun te
cavüzüne uğrayıp soyulduğu
nu beyan etmiştir. Korsan
lar vak'a esnasında tek bir 
kelime söylememişlerdir. 

Çalınaıı 60 bin 
liranın numa

raları 
Geçenlerde, Garzanda ça

lınan 60 bin liranın numara
lan tesbit edilmiştir. Bu nu
maralar şudur: 

Beheri ( 500 ) liralıktan : 
(910) numaradıuı (929) numa
raya kadar ( 1 ) inci seriden. 
Beheri (100) liralıkt:ın: (46301) 
numaradan (46400) numaraya 
kadar (4)üncü ıeriden. Beheri 
(50) liralıktan : (86101) numa
radan (86200) numaraya kadar 

5 inci seriden. Beheri (50) lira
lıktan : ( 661Cl ) numaradan 

(66200} numaraya kadar Sinci 
seriden Ee:ıeri (50) liı alıktan: 

(66241) nu111 ıradan (66300) 
numaraya kadar 5 inci seriden . ... 

Son :Sa.. 

LE 
Fraı1sız kabinesi 

Puvankarenin 
nazırı iş başına 

maliye 
ecliyor 

Paris, 30 (A. A.) ...:•M. Klemantel, saat 17 yi 20 geçe M. 
Briand'ı ziyaret etmiştir. Mülakat bittikten sonra gazeteciler 
tarafından sorulan bir suale şu cevabı vermİftİr: M. Doumer- ' 
guei görmeğe gidiyohım. Muvaffakiyet hususunda kuvvetli ü-' 
m:tıerim vardır. 

M. Briand, M. Danieloıl, , M. Pate, M. Loucheur ve M. 
Herrlot lle görüşmlişl&r. M. Herriot u beyanatta bulunmuştur: 

Vaziyeti tellcijc edtiiek fikir teatisinde bulunduk. 

. . Ka.bin~ye ~imler giriJ!or? 
.Parls, 30· (A.A.)- M. Biri~ iİe M. Loucheur ve M. Cheronun 

yeni kabinede .oeski vkilcı.ri i muhafaza etmeleri muhtemel 
görülmektedir. M. Y. tmantel~ harbiye, yahut Nafıa nezaretle
rinden birini M. Tardiyoya: .t~klif edecefti söyleniyor. 
Mösy~ Herriot da. bir nezaret teklifi edildiği, fnkat muma

ileyhin Liyon belediye reisi Şıfatiyle yapmıya mecbur olduğu 
işlerin çokluğundan d.ol.ııyı bu teklitl reddettiği rivayet olunuyor 

M. Durand ile M. Chautents,n i&iınleri de zikredilmektedir. 
M. Klemantelin Başvolıfiletten başka ticaret nazırlığını da de
ruhte edeceği ve yamı radi~al sosyalistlerden müzaheret isti-
yeceği söyleniyor. . 

1 ' 
Daladiye niçin muvaffak olamadı? 

Par:s, 30 ( A. A. ) - M. Daladier matbuat müntesiplerine 
şu beyanatta bulunmı.ıştur: Ötedenberi tabi bulunduğum um
deler bir cümhuriyetperver temerküz kabinesi teşkili esasına 
mugayir bulunduğu gibi sırf sol cenah fırkalarına mensup bir 
hükumet teşkili de imkan dahilinde görülmediğinden kabi
neyi teşkilden feragate mecbur oldum. 

Otomobil lraz~ıl<ırı ge
ne artrr1ağ·a başladı 

Dün üç otomobil kazası olmuştur. • 
1 • Şoför Remzinin idare5indeki 1682 numaralı otomobil 

Fatihte Altay mahafidinden geçerken Kuleli lisesi sekizinci sı

nıf talebesinden Sapri ve Muhittin efendilere çarpmıştır. 
Sabri efendi başından, Mu~ittin efendi ayaklarından mecruh 
olmuşlardır. Şoför yakalanmıştır. 

2 - Pang altıda Rus sokağında 93 numaralı evde oturan 
Leon efendinin zevcesi madam Maksim ile kızı Anastasya 
Harbiyede 1365 n' maralı otomobılin albnda kalmışlar, muhte
lif yerlerinden yaralanmışlardır. Şoför muavini Tanaş yakalan
mişbr. 

3 - Şoför Şe"l tin idaresindeki 2001 numaralı 

otomobil ile şoför Lütıfünün idaresindeki 3317 numaralı otomo
bili dün Kadıköyüııde Kuş dili çayırında çarpışmışlardır. Hu 
iki otomobil hasara uğramış, şoför Lütfü hafif surette mecruh 
olmuştur. • 

Taksim hırsızla-
rı yakalandılar 

Taksim polis merkezi bir 
müddettenberi o mıntakada 

icrayi faaliyet eden sabıkalı 
!ardan Galatalı Vahan ile ar
kadaşı Cemili cürmü meşhut 
halinde yakalamıştır. 

Bu sabıkalıiar Çay~ak 
sokağında bir eve merdiven 
koyarak girmişler ve öte beri 
çaldıktan sonra firar ederler
ken yakayı ele vermişlerdir. 

Bunların o civardaki ~irkat 
vukuatını vapanların ele baş
larından oldukları anlaşılmış ve 
yapılan tahkikat neticesinde 
yatakları da bulunarak birçok 
eşyayi mesruka ele geçirilmiş
tir. Hırsızlar müddei umumi
liğe tevdi edilmişlerdir. 

Yatak içindeki para 
Sabıkalılardan Nuri, Kamil 

Esat Unkapanında Kara Me
cit mahallesinde Safiye hıinı

mm evine girmişler, oda ka
pısının kilidini kırmışlar yatak 
içinde bulunan 24 lirayı ça

larak kaçmı.fiarsa da bilahare 
yakalanmışlardır. 

Bir 
ve 

tecavüz 
derdest 

Topanede Mecidiye soka
ğınd:ı oturan berber yırmi 
iki yaşında Hüseyin, Kilit so
kağında Emine İsminde bir 
kadının evine tecavuz ve bı
çak t~hir etmi tir. Hüseyin 
yakalanmıştır. 

Bir hırsızlık 
Galatada Birahane sokağın

da 26 numaralı umuruhanede 
sermaye Emma, mi;şle•• r,f~. 

tile gelen Karabı tin uykuda 
iken 13 lirasını çalmış, y· - 'ı 
lanmıştır. 

Tutulan kumarbazl"r 
Bu sabah Yemişte kereste

cilerde üç sabıkalı temsiye 
çevirerek birkaç kişinin para
sını dolandırmak üzere iken 
Tahtakale muavini Huliisi bey 
tarafından yaka anmışlardır. 

Bir alayın sonu 
Leblebici Halil ustanın çı

rağı satılmış dün Hasköyden 
geçerken Moiz ve arkadaşla

rından beşinin alayına hedef 
olmuş, bundan sinirlenerek 
Moizi bıçakla kolundan yara
lamıştır. 

Koııferans 
Ankara 
hukuk 

mektebinde 
Ankara, 31 ( Telefon ) -

Ankara hukuk mektebinde 
bugün derslere başlanmııbr. 
Dün yapılan tedris heyeti 
riyasetine Adliye vekili Mah
mut. Esat bey, ikinci reisliğe 
hukuku düvel hocası Cemil 
bey intihap edilmiştir. 

Mektep, bu seıie, gençllgin 
terbiyei fikriye.sine hizmet 
etmek maksadile konferanıılar 
tertip edecektir. 

Bu sene mektebin birinci 
sınıfına 105 lise mezunu ve 
17 zabit dahil olmuştur. 

Koçhi!ar kaza oldu 
Resülayin kaza merkezinin 

Koçhisara ve Koçhisar na
hiye teşkilatının Resülayne 
nakli ile Koçhisarın kazaya 
tahvili ahiren ali tasdike 
iktiran etmiştir. 

Iskan işi 
Bono alanlar 
Rnado/uya git· 

melidirler 
İskan işleri kat'i bir tasfi

yeye doğru gitmektedir. 
İstanbulda emlak almıı olan 

muhacirlerin adedi 3000 dir. 
Etabli meselesi halledilmediği 

cihetle bunlara İstanbulda ve
rilen emlak hemen kamilen 
emlaki metrukeden ibarettir. 

Bu 3000 dosyadan 1300 
nün teffiz muamelesi evelce 
yapılmıştı, mütebakisinin de ik
maline teşekkül eden teffiz 
heyetleri çalışmışlar ve bugün 
intacı lazım gelen 1000 dosya 
kalmışbr. Bu bin dosya, ade
di 9 a iblağ edilmiş olan 
teffiz komisyonlan marifetile 
kısa bir zamanda ikmal edile
cektir. · 

Mezkiır komisyonlara mül
kiye müfettişleri riyaset ve 
nezaret etmektedirler. 

Muhacirler, mütebaki istihkak
ları için bono almaktadırlar. 
Bono alanların tekrar İstan
bulda mal almak için hekle
meleri manasız görülmekte ve 
şimdiki halde buna imkiin ta
savvur edilmemektedir. 

Halbuki bonosunu cebine 
koyanlar Anadolunun neresine 
giderse orada kendisine Rom 
emlaki verilmekte, isterse bu 
emlak ve ya araziyi işletmekte 
isterse heMen satmaktadır. 

f ôrsr Viyenna 
Par iste ... 

"Först Viyenna,, ismini ta
• .. ,n Avusturyalı kulübü kari
eri niz tanırlar. Memleketimizi 
ev-,ıce ziyaret eden bu takım 
şimdi Fransadadır. 

Dört gün eve! Parisin "Ra
ıing,, futbol kulübü ile yap
tıkları maçı 0-2 kazanmıştır. 

İzrnirde yerli mcHarı 
kooperatif tirke!i 
İzmir yerli mallar koopera

tif şirketinin teşekkülü heyeti 
vekilece tasdik edilmiş, şirket 
hisselerinin satılmasına başlan
mıştır. Şirketin hisse ıenetleri 

Türk vatandaşları tarafından 
her yerde satın alınabitecektir. 

• 

..eşrinlaani 1 

Palamut 
Çok bol, mil
yonlarca balık 

çıkarılıyor ~ 
Havalar güzel gittiği ıçın 

evelce tahmin edildiği gibi, 
f ı· anbula bir palamut akını 
başlamıştır. Dün , ~eherinde 
3 - 5 bin balık bulunan 300 
motör ve kayıkla balıkhaneye 
600,000 çift palamut getiril-. 
miş, çifti yirmi paraya kadar 
satılmış, bir kısmının da de
nize dökülmesi mecburiyeti 
basıl olmuştur. 

Dün gece de sabaha ka
dar palamut çıkarılmasına 
devam edildiği gibi yüzlerce 
kayık ve motör hamulesinl 
boşaltmak ilzere beklemekte· 
dir. Ka~ sşhipleri, kayıkla
rını boşaltmak üzere dört 
gözle adam aramaktadırlar. 

Son iki günde bir milyon 
çiftten fazla palamut gelmiştir. 

Tuzlama yapanlarda fıçı. 
kalmamıştır. 

;ı palamut motörü 
çarpıştı 

Dün, içi palamut dolu olan 
iki motör Çengelköy açıkla• 
nnC:a çarpışmışlar, palamutlar 
denize dökülmüş, deniz pala• 
mut içinde kalmıştır. Motör• 
!erden biri batmışbr. 

Küstıi· .. 
Yarın güneş tu,, 
tuluyor, Bu nô" 
sıl gorülecek?. 

Evelce de yazdığımız gib• 
yarın güneş tutulacaktır. I<li• 
suf lstanbulda « 13,41 ,do 
başlıyacıık, « 14,23 »te niba' 
yet bulacak, Ankarada «14»t0 

başlıyacak, « 14,31 »de niba' 
yet bulacak, her iki şehird0 
de gölge halinde görülecektir· 

Küsufun cesameti Ankarıı 
ve İstanbulda yüzde beştir· 
Zonguldağm biraz timalindell 
baılıyarak Sivaı üzerindell 
geçen ve Van gölünün ceııll' 
bunda nihayet bulan hattıı' 
aşaşağısında kalan yerlerdeJI 
küıuf gölge halinde görülecelı• 
bu hattın şimalindekiler lıll' 
sufu hiç göremiyeceklerdir • 

Muğla civarında küsuf eti 

Ö -ı k ,, azami surette g ru ece 
burada büyüklüğü yüzde 011; 

çıkacaktır. Bu küsuf halk• .
1 

olduğu için tetkikata nıli•~ 
değildir. Bundan dolayı da bit 
kıymeti ilmiyesi yoktur. 

' 

D .. . dtllı oyunu umumıye 
ıui istimal 

Jıl 
Düyunu umumiyede e'f/tll -· 

naktiyenin mübadelesi eS; it 
sında yapılan sui istimale . ;, 
burada müfettişlerm 1 t 11 

•-=•·ıı \ etmekte oldukları tabi"". 
son kısmı bitmek üzere~ı~~ 

Bunu müteakip mufetfü ,. 
Ankaraya giderek benı. r )ıl' 
parlarım, hem de şifahi ııll 
vereceklerdir. _.../ 
~~~------- I 

Mahmut Muhtar pıtf 
hakkında k~ra! ;Ji• 
Eskiıehir, 31 - DıfaW iJ'l"' 

Mahmut Muhtar paş~ ~a pi# 
daki kararını teşnnısa 

3 i:nde verecektir. 

Bugünkü haıJO 
. rıdtfl 

K ımdilli rasatıaıesı 

alırımışlır : ,1 ; 1ı l ,,,,. 
Dıin azami Jıarııre 

4ı> ı1er" 
derece, bıı sa balı <d ,, ; 

• . /oı•· 
cedir. Bu gece rıizyııI 

Jıava bıılııtludıır. 



1 Ter:rinisanf 

eir manzume 
Cumhuriyet bayramı müna

~cbetile bir kariimiziıı gönder
diği manzumedir : 

Bugün millet bayramıdır 

ilanı cumhuriyt 
Bahşedilmiş bu millete çün

kü istiklaliyet 
Bir zamanlar gasbedilmiş 

bu milletin hukuku 
Yetişip jstirdat etti güneş 

gibi cumhuriyet 
Z.bıtai belediye memuru : 

Hasan Basrı 
ll-

Umum marangozlara 
Marangozlar cemiyetinder: 

Mühim miktarda marangoz 
.ve doğramacı kalfalanna lü
.zum vardır. f t istiyenlerln der
hal Calatada, cemiyet merke
zine m6racaatJan Jiıımdır. 

Jf 

Bir daktılo han1m iş arlJOr 
TecrObeli bir daktilo hanım 

mahiye 25 lira aylıkla ve bir 
ay meccanen ve tecrUbcten 
çalıımak üzere daktilograflık 
aramaktadır. Arzu edenlerin 
Galata Posta kutusu No. 155 
Cevdet bey adre~ine müraca
atları. 

lf 

Kaybettim 
Cumhuriyet orta mektebin

den aldığım tasdikname kay
bolmuştur. Bula!lların Sultan 
Ahmette , mezkür mektep 
idaresine tevdi etmelerini in
saniyet namına rica ederim. 

Cumhuriyet orta mektep 
talebesinden Nu: 101 

Makbu'e Mahmut ,,. 
Muhabere 

Beyoğlunda Sacide hanıma: 
İlinınız tekrar edil.mele Uzere 
•dreıiuiz ve arzunuz.un sarih 
bir aurette bildirilmesini rica 
ederiz. 

* Beylerbeyinde Na%1ma Hik· 
met haıuma: Şikayetiniz ala
kadar makama iıal edilmi§tir. 
İcabmın icra edilcceiine emin 
olabilirsin;z. 

Türk spoi· 
Beşinci numarası çok kıy

ınctli mündericat ve cazip 
resimlerle çıkmıfbr. Bu nüsha
da Büyük Gazinin Türk genç
liğine hitabı, İzmir spor alc.
lr.İn~e büyük dedi kodulara se-
bep olan Altay-Albnay hadise
sinın tafsilatı, Sadullah İhsan 
beyin kulüpler nasıl ıslah edil
lbeli? unvanlı makalts', danı 
haklı:anda güzel bir makale, Al
ınan ve Japon atletlerinin yap
t:! .. !ar. müsabakalann neticeleri, 
nıekteplcrde ıpor, geçen haf
taki mlisabakaiann ve Gala
tasaray kongresinin yevmi ga
lctelerde intitar etmiyen taf
•ilib, Türk gibi kuvvetli ve 
•eşhur Türk pehlivanlarsnıa 
hayatı, Avrupa ve memleket 
•ı>or haberleri , gUzel bir avcı 
lıikiyesi, roman, cazip resim
~ ve aa.ire .. Valnız sporcu· 
lara değil bntUn kari~rimize 
tavnye ederiz . 

tiç oy evelki tamir 
çok iyi yapdmıı! 
Şehreman~ti geçen temmuz.

' Fener - Ayvansaray cadde
'İni tamir ettirmitfi. Halbuki 
Qaezkür caddede yer yer çö
lciintUler peyda olmıya bafla
"•tlır. 

Bili.assa Ayvanaaray • Balat 
·~~anda bu çöküntüler pek 
;1YıdelCfmiştir. Emanet heyeti 
ti'~niyesi bu caddenin vaziye-
nı tetkik ettikten sonra icap 

'~en tamir yapılacaktır. 

lieyvan hastalığı 
I l<ozan ve Saimbeyli kaıa
lrında hayvan hastalığı kal-
~l!lıf, konulan kordonlar 
qadarJmM 

Biı~ ınesele 
, .. 
uccaı,. miişteki! 

Emanet balık
haneden resim 

alamaz mı? 

Ti aret od Si 

ramıyor, y 
·ç bir işe 

d" _, rlar 
Bir gazetede, Emanetin Ba

lıkhaneden aldığı müzayede 
resminin gayrikanuni olduğu · 
anlaşıldığı için alınmaması la

zım geldiğini ve bu hususta 
Dahiliye Vekil etinden Emane-

• te emir verildiğini bildiren bir 
telgraf vardı. Dün bu hu· 
susta Emanetten malQmat 
almak istedik. Salahiyettar bir 
xat dedi ki : 

- Belediye vergi ve resim

leri kanununun 22 inci madde
si sarihtir. Bu maddede lıtan• 
bul balıkha~esi milzayede rü

sumunun düyunu umumiye 
meselui balledilinciye kadar 

Emanet tarafından cibayet 
edilmiycceği yazılıdır. 

Düyunu umumiye mHekıi 
üç ay evci balledilmif, Ema

net te o zamana kadar ciba
yet etmediği mezat rüsumunu 
cibayete başlamışbr. Çünkü 
kanun bunu amirdir. 

Dahiliye vekaletinin bu res
mi cibayetten Emaneti me

netmesine imkan yoktur ve 
böyle bir vaziyetten de haber
dar değilim. Dahiliye vekale

tinden bu hususta şimdiye 

kadar bir tahrirat gelmiş 
değildir. 

Şehitler 
Poliste bir ( me
nakıp defteri) 

ihdas edildi 
Polis ikinci .ıube müdürJOiO 

bir menakıp defteri ibdaı et
miştir. Bu defterde ikinci fU· 
l>e memurlanndan vızif e uğ
runda tehit olanların resimleri 
ve ayrı ayn menkibeleri bu
lunacakbr. 

Deftere konulacak ilk re-
sim mqhur Hrisanlos vak'a

amda ıehit olan taharri Hay
rettin efendinin resmidir H
risantoa vak'ası ve mumailey
hin sureti ıeh.ıc!eti b~ ddtere 
yazılacaktır. 

ikinci resim Mercan Altın
yan çetesinin esnayı istisalınc!e 
şehit olan Muammer Cavit 
merhumun, üçüncü resim de 
ayni hadise esnasında tehit 
olan HliınO efendinin resim
luidir. 

Tüccar tarafından son gün
lerde, Ticaret odasını bugün
kü teşkilitmdan ve jılere çok 
lakayt kalınmasından şikayet
ler başlamışbr. 

Esasında bir olan bu ıiki
yctler teferrUatta bir, iki nok
tada huliaa edilebilir. 
• Tüccann bu ıikAyetinin 
esası, yukarıda, kaydettiğimiz 
gibi, Odanın ttıccara kuta 
lakayt kalmasıdar. 

lnfiliz liraıı verine, 
fıviçre franQt! 

T cferrüattaki iki nokta ise 
çek mDhimdir ve şwılardU': 

Bir müddet eve) ıehrimizin 
bazı tacirleri odaya milracaat 
ederek, Avrupadu ithal edi
len malların mubayaat bono
larınm lniçre franaiJe imza 
edilmesini ve bunun tticcar 
beyninde tamim edilmuinl 
teklif etmiılerdir . lsviçre 
frangile imza teklif edilme
sinin sebebi lngiliz lirasınm 
fada temevvüç etmesidir, 

Halbuki buna mukabil ls
viçre franğı çok ıabit sayı
labHir. 

Ticaret Odası, bu mühim 
müracaata cevap bile venne
miıtir. 

Bu müracaatı yapanlar: 
Hiç olmasıa bunun iyiliği 

veya fenalığı hakkında tenvir 

Bir isyan 
Kırmızı derililer 
kadın hakimiye
ti istemiyor/ar 
Kaaadadu bUdirilıyor: Bu 

memlekette sakin kırmw de-
rililer arasında eıkidenberi 

mevcut bir adete göre bu 

kabilelerin erkekleri tam bir 

kadm hakimiyeti altında ya

tarlar. Bunlara idare edenler, 
verasetle iktidar mevküne 
gelmiı beş tane prenseatir. 

Şimdi bu kabilelerin erkek
leri, artık bu kadın saltana· 

tma bir niha~et verilmesi için 
isyan etmişlerdir. , Kanada 

hükumeti, şimdi bu çetin işin 
içinden çıkmıya çalıımaktadır. 

Mazarakis 
Yunan erkanı 

Bu resimlerin olduğu sahi- h b / 
fede Mercan Albnyan 'ıadi- QT iye reis İği-
aesi tasvir edilec~kti~: • .. ni deruhte etmi~ 

Bu defter, polt:1 mudürlüğün- T 
de, nzife kurbanlannın çer- _ Atina, ~O J Hususi.J - .Er-
çevelenerek resimleri talik e- kanı harbıyeı umumıye nya-
dilen köıede, bil' ıehpa üu- setin~ tay~!-1 edil«;n j~nral Ma· 
. I urakıa dun vazıfeaıne başla-
rınde duracaktır. lende vui- ...., M ail h h -t • d . mı!r.r. um ey unu mu e-
fe ugrun a ıebıt olanlar bu- akip miihteltf erkiııı harp şu-
lunuraa bunlar da ddtere ay· abab müdürlerile mfizakerede 
ni surette ya:ıılacaldarclır. bulunarak mesaili ukeriye 

Defterin adı (menal•p def· hakkında malümat almıt ve 
teri) dir. ondan sonra Harbiye nazın 

Bir şeyhin 
mahkumiyeti 

Kudüı, 30 (Huıust) - Şeyb 
Tatip, Hebroa kasabasına ya
pılan tecavüzün muharriki sı
fatile iki ıcne hapse mahkum 
edilmiıtir. Şeyh Talip ayrıca 
nakti cezllya da çarpılm1Jhr. 

İzınirliler 'JC yerli mal 
İzmir, 30 - Buradaki yerli 

malları koruma cemiyetinin 
muhtelif şubeleri dün hep bir 
arada toplanank ayni yollar 
Uzeriade berab.ıer yürilmek için 
kararlar verdiler. 

ile bir mlilikat yapmlfbr. Bir 
kaç gün zarfinda Bapekil M. 
V euiıelos ile de görüıerek 
o:duda yapılacak yeni teıkilat 
ve bu teşkilata göre hizmeti 
askeriye müddetinin tesbiti ve 
sair mesaili askeriye hakkındaki 
tasP.vvuratına ait projelerini mü
zakere edecektir. 

İki tayyare 
çarpıştı 

Bükreş,29 [ Hususi ] dtin 
0 Pipera 11 tayyare hangannda 
iki askeri tayyare müsademe 
etmif, rakipleri aiperi sukut 
ile atlayarak 616mdea kurtul
muılardır. 

edemedik. Halbuki cevap bile 
~lamaöık. O halde Odanın va
zife.i ne dir? Diyorlar. 

Bazı tacirler neden 
mütkül vaziyette? 
ikinci noktaya gelince bu da 

ıudur. 
Yeni gümrük tarife kanu

nunun tatbikından çok evel 
bir kıaım tUccar Ticaret Oda
ıına mUracaat ederek bazı 
devletlerle huausi akitler 
olup · olmadığını veya yapılıp 
yapılmıyacağını ıormuılar, fa
kat ticaret oduından ıen• 
bir ceYap aJmalDJflardır. 

Halbuki, kendiJerile huauai 
muahedeler ıktedilmif olan 
devletler qyUıDa tatbik edi
len ,Umrtık tarifeleri bqka
dır, umumi tarife gene bqka .• 

TOccar bu J~cevabı alama· 
yınca; yeni pmrtık tarifeabade 
fazla resim vaz' edilmif mal
lardan tarife tatbik edilme .. 
den evel kBlliyetli miktarda 
getf rmiıler ve bu yllzdt:ı de, 
kendilerile busuıi muahede
ler aktedilmit olan memle
ketlerden emsali malı tesa
dOfen getirenlerle şimdi 
rekabete girişemez bir hale 
girmiştir. 

Bunun neticesi olarak bazı 
müesseselerin fena vaziyete 
dUftükleri de rivayetler cüm
lesindendir. 

y·erıi karar 
ZtJbıf ai ahlakıye 
f eşkiltJf ı tevsi 

ediliyor 
Zabıtai ahlikire nizamna

mesinin tadili ıçin faaliyete 
baılanmıştır. 

Haber aldığımıza g8re, Da
hiliye vekAleti, ahlaki zabıta
nm polis mlldüriyetinden alı• 
narak emrazı zfihreviye teşki
lihna raptma karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Bu takdirde yeni euslar 
dahilinde yeni bir nizamname 
ve yeni bir teşkilat ile iıe 
baılıyacak olan ahlaki zabıta
nın faaliyeti memleket için 
her halde daha hayırlı olacak
tı r. Zabıtai ahlikiye tqkilih 
bütUn memlekete teımil edi
lecektir. 

• 

lzınirde 
Memnu mınta· 
kada bir ecnebi 

tutuldu 
iz.mir, 30 - Dün Kadife

kaleye yakın bir yerde bir 
ecnebi görülmüt ve burUJ 
memnu mıntakadan m"dut 
olduğu için yakalanarak polia 
dairesine getirilmittir. Bu şa
h1S polis müdürü ve kıamı 
idari reisi tarafından i.
ticvap edilmiftir. Tüccar
dan M. Jiro polis dairesine 
celbedilmİf ve mumaileyh 
hakkında teminat vermiştir. 
Ecnebi zat bunun üzerine 
serbest bıraxılmıpa da polit 
gene tabk.ikabm tamik et
mektedir. 

Bueünkü 
muhakemeler 

Bundan bir müddet eveJ, 
Kalyoncu kolluğunda birini 
öldürmekle mamun bulunan 
komaer muavini Ahmet efen
dinin muhakemesine bugün 
ağır cezada devam edilecektir. 

.lf. Vazifesini sui istimal et-
• melde maznun ticareti dahiliye 
memurlanndaa Cemil efeacfi.. 
nin muhakemaine busla 6-
c-ünctl cezada de•am edile
cektir. 

Sahife 3 

Bir macera Ye 

•• 
Uvey ana elindeu 

Yemeğin neşeli yenmesi. 
sofra bnşmda grılıinup eğ/eni/ 
mesi tabii ııoşlur. Ekseri bi
zim alaturka duğıinlerde, r -
miyetlerde olduğu gibi fıir 
alay somurtlwmn karşı kar
şıya geçip derirı bir dur~u~ı
luk, /ıizumsu: bir hicap ıçm
de çorbaya kaşık sallaması 
kadar dLinyada muziç bir lıal 
var mıdır? Fa1wt. ben ba:an 
yemek baımda bu derin dur
gunluğu, bu lüzumsuz. lıicabı 
arıyor, böyle sofra nqesi ol
maz olsun diyorum. ApLra
lifli olduğu lçirı akşam ye
mekleri ııe ise ama umumf 
lolcantalarda yenilen i>ğle ye
mekleri hiç te çekilir dert <k
ğil. Hepsi de dolu olan on, 
on beş nıa!adan yı1kselen ay
rı ayrı ve sizi hiç le alaka
daı· etmiyen on, on beı meu
%uun beyinleri zonklatan 
oğullusww çatal, kaşık tabak, 
bardak gürültüsü de karı§ın
ca insan artık ııe yediğinin 
farkında oluyor, n'. ylyeu
ğininl Karşınızdaki llpkı ba
basııım evinde imi§ gibi ya
nındakine uydurma bir zam
paralık hikayesi anlatıyor. 
Sağ tarafımızda biri gayet 
ldiibali ve Juif urle karış~k 
olarak diin akşam karısı ıle 
ettiği kavgayı anlatıyor, ~l 
tarafımızdaki masada bir pi• 
yasa mıinakaşasıdır gidiyor, 
arlmmzda ise dört ki~i kafa 
kafaya vermiş ha fil har" 
adam çekiştiriyorlar ve bü .. 
tün o, on, on beş masanır. 
her birinden bir &es çıkıyon 
Garsonlarm bir biri peşin~~ 

ki ~ocakların 
başına gelen .. 
Evelki akşam Aksaray 

tramvaylarından birinin yol
cuları, tramvayda bulunan iki 
küçük çocuğun acıklı macera
lannı dinlemişlerdir. 

Bu iki küçük çocuk, ara
lannda üç yq fark bulunan 

ikf kardqtir. Bet yaıında Ek
rem ve sekiz yatında Ragıp .. 
yanlarmda tramvaya binecek 
para bile olmıyan ve btiytığtl
aün elinde bir suralü bulunan 
bu çocuklar, meraklı bir zabn 

ıuaH herine ıunlan aDlatmıt
lardır: 

.c - Biz Kalılıcada oturuyo
ruz. Babamız ve bir de Gvey 

an .. a bizi çok d6Ylyor. Bu
gtln bize iki ıurahi Yercl1 ve 
çqmeden doldunaamw llyle
di. Fakat bu aurahilerden bi-

rini çeıme bqmda dilftirerek 
kırdık, ve dayak yeriz korku-
•u ile eve gidemedik, vapura 
atlıyuak buraya ıreldik. 

Bizim aııl annemiz Lalelide 

oturuyor. Bir kaç sene evci 
babamızdan aynldı. Şimdi 

anamıza gidiyoruz biz.» 
Bu aözlsri dinliyen yolcular

dan biri, çocuklarla beraber 
La)elide tramvaydan inmiş, 

onlan alıp öz annelerine gCS
tOrmllştllr. 

Sahte iş ... 
imam, muhf ar 
ve komiser ne 
yapmışlar? 

lstanbuJ OçOncO ceza mall
kemesinde mi\him bir davanın 
r6'yetine bqlanmıtbr. Davad• 
muhtar Ha Ut Ef. nin Artin, 
Ohan es, Siranoı, Kirkor 
Miaakyan isimlerinde bazı 
kimselere, kendi mahal-
lesinde ikamet etmedikleri 
halde, orada oturuyor!al'mıı 
gibi ilmllhaber verdiği, imam 
Osman Ef. nin bunları istimal 
ve polis komiseri Bekir Ef .nin 
tasdik ettikleri menubahstir. 

Reis Kudretullah B. imam 
Oaman Ef. yf isticvap eder
ken sormuştur: 

- Siz imam mısınızt takip 
memuru mu? Ne diye bu a· 
damlann itlerini takip eltiniı? 

- Efendim, imamet vazih
lile mükellefim. Likin mahi
ye on iki lira maqıın var. 

- Binaenaleyh, beş, oa 
para almü için böyle ifler <le 
yapıyorsunuz, öyle mi? 

- Bendeniz bunların ifini 
hüsnii n;yetle takip ettim! 

Kömiıer Bekir dendi de 
kendisinin yazifeaini yapbjım, 
•hakikate mutabıkbr» zeha· 
bile bu ilmühaberi tasdik et
tiğini .öyJedi. MuhJ&r Halit 
Ef. mahkemede yokb:. 

Neticede müddei umumi 
muavini Apturrahman B., ~v
rakı milbieaya aldı. Muhake 

• me, oa yedi 'teşrinisani puu 
günü öğleden sonray.a kaldı. 

Adana u1'in 
müdürü defitti 

Adana iskan müdürü Naau
hi bey dahiliye vekileti em
rine alınmışbr. Yerine Antal
ya iskan müdürü tayin edil
miştir. 

Kadın için kon 
lzıqirde lsmail oğlu HuaD 

Nuri ile Uıaklı Mehmet. 
kadın ytiz&oden kavııa etaüf
ler, l\.f ehınet. ....... ~ 

.. 1 
..... --- 7919 ;at .. 

_ Ç6mlek kebabı biri 
• - Ayşe kadın biri 

- Kılıç, çabuk olsun! 
- Az piltıv veri 
Diye ciyak ciyak, yahut 

acı acı bağırması da caba! 
Yani insan bu vaziyette 

yemek değil, adeta tokmak 
yiyor. 

Kzratanede, Jcahuede bile 
olsa ir~an bu kadar paldır 
krildıir konuşamaz. Yemekle
rimizi, !li>yliye gıilt yiyelim 
dedik$e de herhangi bir umu
mi lokantada atemin yorgun 
kaf a!:imı hiçsle kendisini_ al~
kadar elmlyen #eylerle buşbu
tün şişirip patlatalım deme
dik yal 

Otur efendi, iç çorbanı, ye 
kiJ{teni, yut pilavını, kalk git 
işine1 Hiç o kadar yabancı
nın içinde zamparalık hikd
yesi, karı koca kavgası an
latılır mı? 

Anlatılır ama o, ak~m ıis
tıi a~ralif alınırken olur ve 
o zaman yamndaki yedi kat 
yabancı da ol a hiç muazzep 
olmadan gene seni can kula• 
nı ile dinler. 

Ocolda miiMJDer~ 
v• • ikİll-

Halk bilgisi de.-jilUBb til 
ci yıl döalbDB me-te.;.: 
yana akf&lll aaat 21 de .....:ı-

• d • n---1'& vefP'lr" 
ocıtgın a •ır m....---
cektir. 

GÜlvDE ıo pA/lA 
JWn-lnde 

Aııcdolunwı Jıer ~~~k 
bireı çocu1'. sarayuıın. yEuT-

. YEi -selmesi içiıı HJMA . 
FALİN hepimızden 
beklediği yardım. 

Mohmut D. açıkta 
allim meklstanbul erkek mu Ank 

ı :...'i116!ıa ara tehi lı!iidilr i15-
• ·' .ır ... ~- ta-orta mektebı ... .., ..... ._-

. d'l . lan Mahmut be-
yın e ı 111ıf c aff dilci". · f n bu vazifeden de e ııı 
haber ahnmıtbr. 

Mc?dcplerde vaziyet 
Cürnhuriyet bayramı mliaa

ıebetile tatiJ edilmiş olan ilk 
mektepler b .... _~!-1:~ 
Leyl1 mekhp .. r - • ............................. 

-ye .......... 
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'4 Sahife Soıı Saat 

o siidii bozuk çar ... 

Na(iir han 
Efgan müstakil 
olmazsa Asya 
tutuşur, diyor 

Belki canımızı alır, fak at 
ölürs~k şe~~fi~,,~ ,!'~!~. I 

Peşaver, 30 ( Hususi. ) -
Yeni Efgan kralı Nadir han, 
istikbaldeki tasavvurlan hak
kında matbuata beyanatta bu
lunmuştur. Yeni Emir diyor ki: 

«- Ben, bu günün vaziye
ti içinde bir mutavassıttan 
başka bir şey değilim. 'flütün 
emelim Efgan memleketini 
kuvvetli ve müstakil görmek
tir. 

Elçi lakaydane yüzürii çe- I nedir, elçiye zeval olur mu? 
virdi: Oraya gelirken, ahrete gi- ! 

- Burada -dedi- yüzümün 1 diyormuş gibi, blitün dostla
görülmesi değil söztimün işi- rile vedala,mış olan elçi yedi
d:Jmesi lazımdır. Mamafih, hu· 1 ği sillelerde hiç te mütehayyir 
yurun, söyleyin: ı değildi. 

- Sıze bir hükümdar ol- O, sade Kuşak beyin değil, 
olduğumu anlatmak istemem 1 kurultaydaki erkeklerden bir 
gösterdiğiniz terbiye, idrakini- .ço.{.runun üı;erine hücum etme-
zin de derecesine deliilet ede- sini bekliyordu. Çünkü, Mos-
hilı.r yalnız, bu memlekette kovayı kiraren yakmış, yıkmış 

olan Kazanlılann - aralarındaki 
ilk ve son sözü söylemek hak-
kı benim olduğu için soruyo- tefrikaya, ahlakan gösterdik

leri tereddiye rağmen - gene 
rum; başta bir diyeceğiniz asil bir kan lafJdıklarıru, hü-
daba var mı? kümdarlannın ve vatandaşla-

- Rus arazisine yakından rından mühim bir kısmının 
münasebeti olan bir kısım teslimi gibi haşin bir tekliften 
topraklarında -nişaneı sadakat feveran edeceklerini umuyor-
olarak- çar hazretleride tak- du. Halbuki umduğunun ta-
dim edilmesini istiyoruz. mamen hilafı bir manzaraya 

- Neresi bu topraklar? şahit oluyordu. Hükümdar, 
- Tavyak arazisi. mephut, erkekler sakitti. Yal-
- Yani bu şehirden maada nız Kuşak bey, galeyana ka-

bütün arazimiz. pılmıştı ve onun galeyanının 

Eğer Efganistan müstakil 
ve kuvvetli olmazsa Asyanın 

sükünu tehlikeye girebilir. 
Aııu:nullah hanın tahtan fe
ragatini intaç eden nazik za
manda ve ihtilali mucip olan 
yenilikler yapıldığı zaman 
memleketten uzakta idim. Ben
de memleketin terakki etmesi 
ve "garplileşmesi,, taraftarı
yım. 

Fakat bu işin daha yavaş 

yapılmasını tercih ediyorum. 
Biz her şeyden evel terbiye 
ve tahsile mühtacız. Bu temin 
edilirse, matlup kendiliğinden 
hasıl olur. 

- Tavyak, yalnız Tavyakl da aşkının incinmes;nden mi, 
kendisinin istenilmesinden mi, ' - Peki elçi Ef. siz güle 

güle avdet buyurunuz, bizce- yok5a Kazan hakkındaki ha
karetlerden mi ileri ~eldigı" · 

Ecnebi memleketlere genç 
Efgan talebesinin gönderil
mesine taraftarım. Fakat bun· 
!ar ( 16-17 ) yaşından aşağı 
olmamalıdırlar. vabımızı gondeıiriz. anlaşılamıyordu. ~. 

Elçi, ağır mahmuzlu ve ka- Hulasa elçi yüzüne inen sil-
lın tüylü çizmesinin topuklarını leden adeta hoşnuttu. Deli-
kuvvetle birbirine çarptı : kanlının silaha davranmaması 

- Çar hazretleri, vereceği- tartile, o sillelerin daha bir 
niz cevabı hamilen avdet et- çoğunu kabul etıniye razı idi 
mekliğimi ferman buyurdular, Kazan meclisinin bir ültima-
beklemiye mecburum. • om karşısında lal olup kal-

Ve Sevinç hanımın ne di- dığını görmek bu çarlık dip-
yeceğini beklemeden yürüdü, lomal Jçin en büyük muvaf-
Uluğ beyin yanına durdu. fakiyet idi. 

Bu cüret her türlü taham- Mahaza, uluğ l>eyin ihtarı 
üzerine Sevinç H, müdaha-mülü bitirecek en sakin meş

repleri asabileştirecek bir şey
di Rus elçi, Kazan hükümda
rına, Kazan hükümetine ve 
Kazanlıların milli meclisine 
tehakküm ediyordu. 

Hükümdarlığının mühimsen
memesine tahammül eden Se
vinç H, bu hakarete, zalim 
bir kuvvetin namuskir bir 
za'fa karşı gösterdiği bu in
safsız istihkara dayanamadı. 
ağır bir ders vermek azmJ

le hazırlandı, lakin, Kuşak bey, 
kendisinden eve! harekete geç
miş, küstah elçinin yakasından 
sillelemiye başlamıştı. Deli
kanlı, hem silleleri yapıştırı
yor, hem haykırıyordu: 

- Çar dediğin südü bozuk, 
bizim canımızı belki ahr, ev
lerimi%İ belki _yıkar, fakat biz 
ölünek şerefimiz yaşar. Sen, 
behey uşak yapılı herif, bizim 
haysiyetimizi mi çipiyeceksin. 
Uluğ bey: 
- Ulu beygün - dedi • bu

mrunuzda yapılan muamele 

leye mecbur oldu: 
- Kuşak - dedi - yerinize 

oturunvz. Elçi dövülmez. 
delikanlı, elini herifin yaka-

sından çekmiyerek cevap 
verdi: 

- Bu elçi değil bir yılan. 
Yurdumuzu zehirlemiye gel
miş. Dişleri sökülmeli ki bü
tün ağusunu kusamasın. 

11111111 

(Bitmedi) 

saat 21.30 da 

Tepebaşı 

tiyatrosunda 

o kotlar 
Mektebi 

3 perde 
Cüma günleri matine saat 

3.30 da. 

ASRI S1NEMADA 
' ve B Sl IBACAK ANAFORCl 

Filminin i!k iraesi. Danimıırkada değil İngiltercde meyd~ -
na getirilen bu s~ vi.nli komiklerin en zengin en neş 'eli 
en güldürücü filmi ·fçiTt nzim servetler sarfedilmiştir. 
Sinema artisti MONli BANKS mizansen san'atu:ın en 
son usullerini ittimal etmistir. DÜZTABAN ve BASTIBA
CAGIN bütün t·.kdirkarl~rı farkını derhal göıcceklerdir. 

Teneffüsler arasında mülhit Varyete programı. 
Meccani tombala 

~~~~~-~~ 

a~:m M A J İ K Sinemasında 
her irae edildiği yerde azim muvaffakiyctler ve 

rağbetler ~ören. 
HILDA ROŞ ve HARRI LIDKE nin· temsili 

(~ön ı 1 l~ızlı arı e )rrı1st~s i 
filmi Kalmanın r;ok ruhnuvaz meşhur melodileri arasında 

österileccktir. 

islim dininde, kadın ve er
kek tahsilinin müsavi derece
de olmasını meneden hiç bir 
kayıt yoktur. Fakat bunu Ef
gan milletine cebren kabul 
ettirmekte de mana mevcut 
değildir. Bugün yüzleri örtülü 
gezen Efgan kadınları yarın 
bizden erkekleri derecesinde 
tahsil görmek istediklerini 
söylerlerse, bunu , o zaman 
yaparız. ,. 

Bir muhakeme 
efrafindaki 

merak 
İzmir, 29 - Geçenlerde 

kahveci Yusufu öldüren es
rarkeş Ali babanın muhake
mesini dinlemiye gidenlerin 
yekünu şayanı hayret bir de
receye varmış, mahkeme sa
lonu komünistlerin ve Kadriye 
hanımın muhakemelerinde bi
le görülmedik dereceke kala
balık olmuştur. 

NELEK 
Sinemasında 

dehakir EMİL YANiNGS in 
şaheseri olan bu hafta gös
terilen filimlerin en müthişi 

Babaların Günahı 
filmi irae olunmaktadır. 
Yerlerinizi evvelden te-

ciarik ederseniz tedbirli 
davranmış olursunuz. 

'Param. filmi ..... 
Spekülasyonun filmi ... 
Borsanın filmi ..... 

Para Kurdu 
(SAMSON) 

Mümessilleri: JORJ 
BANKROFT OLGA 

BAKLANOVA 

i'"T'..,,.,,_ __ ......,,._ 
_ ALim muvaffakiJet.er ibra- \ 

' 

z;na devam etmekte olan I 
• - • 1 

i,~~'C,~EŞ.?n-1 
Üçüncü Gala haftası müna- J 

~ T"iT~ Aeı~JF~On \ 

1 /~'1~11 l lf H J sinemasının· ' 
\ hıncahınç dolu salonunda 
ıi BARBİYE DÖ SEVİLi ,-

j temsil etmiştir. 
f'ııuınıııuuııı"""1"Jıf111111I"-'~--:ıaıımıııımoı ~I 

Ağabey mi, kaynana mı 
Zenein iki kardeş ara
sında eaip. bir dava .. 

- Buraya mı oturacağun 

ben? 
Mübaşir « evet » der gibi 

başını salladı ve atınışlık ihti
yar müddei mevkiine oturdÜ. 
Maznun sandalyesinde kimse 
yoktu. 

Kılığı, kıyafeti düzgün, hali 
tavru ciddi bir adam hissi ve
ren ihtiyar henüz yerleşmeden 
reisin ihtarı üzerine ayağa 
kalktı. 

- Kalkınız efendim, dava
nızı anlabn da dinliyelim. 

İhtiyar zat yanındaki boş 
maznun mevkiini itaret ede
rek: 

- Bakınız efendim - dedi -
maznun gelmemiş, o yokken 
benim davamın sebebini an· 
latmaklığıma lüzum var mı ya? 

Mahkeme işini bilir. Si
ze ne söyliyorsak onu yapın, 
davanızı anlabn. 

İhtiyar biraz yutkunduktan 
sonra söze başladı: 

-Biz iki biraderiz efendim, 
ikimiz de bekar ve kimsesiziz. 
Peder ve valdeden, bizi ida
re ebebilecek emlak ve eşya 
kaldı. Bundan iki sene eve! 
eşya v.e emlaki tefrika lüzum 
gördük ve ikimiz de hissele
rımızı aldıktan sonra ayrı 
yaşamıya başladık. 

Birader benden ayrıldıktan 
sonra eşya ve emlakin
den bir kısmını sattı ve bu 
paraları kısa bir zamanda 
gayri meşru yollarda eritti. 

Ben, kardeşim olduğu için , 
kendisinin ayağına kadar gi
derek nasihatte bulundum, fa
kat bu sözlerimi dinlemedi 
bile ... 

Reis bey, sözün burasında, 
ihtiyar müddeiye dedi ki : 

- Uzun boylu anlatmağa 

ne lüzum var? Neticeyi söy· 
leyin efendım .. 

- Evet, şimdi neticeyi ar
zediyorum efendim: Birader 
bizim ailenin şerefini kıracak 
hareketlerde bulunuyordu .. 

- Ne gibi banketler .. 
- Ne gibi olacak efendim. 

Gece yarılarına kadar sokak
larda, sarhoş dolaşır, bir ta
kım uygunsuz kadınlarla ge· 
zer, kumar oynar .. 

Bu arada mahkeme saloun
nun kapısında bir karışıklık 
oldu. Saaıiin kitlı:lerini yara· 
rak otuz beşlik bir adam 
girdi ve doğruca riyaset k~r
süsünün önüne giderek: 

- Yalan efendim , yalan 
- dedi - iftira ediyor, inanma· 
yınız. 

Reis bey bu adama sordu: 
- Peki ama siz kimsiniz? 

Sonra bir dava görülürken bu 
tarzda iç.eriye girmek doğru 

olmadığını bilmiyor mubunuz? 
Adamcağız kızardı ve: 
- Affedersiniz efendim 

·dedi- bu adam benim bira
derimdir. Benden hah ~di-• 
yordu da .. 

- Bu davadaki maznun 
siz misiniz? 

- Evet efendim. Geç ka
lışımı affedin. 

- Peki, oraya geçin ba
kalım. Sormayınca bir şey 
söylemeyin. Siz devanı edin 
efendim. 

İhtiyar müddei, kardeşine 
baktı ve biraz içini çek-
tikten sonra: 

- Evet efendim - dedi -
kendisine bu hallerinden vaz 
geçmesını söylemek üzere 
yanına gittim, fakat nasiha,
lerimi tokat ve küfürle kar
şıladı. Beni hem dövdü, hem 
de tahkir etti. Bunun ıçın 
dava ediyorum kendisini ... 

Maznun, reis beyin sualine 
cevaben şöyle söyleded: 

- Yalan hepsi yalan efen
dim. Ben kendisini ne döv
dum, ne de tahkir ettim. Sa
dece bana karışmamasını mü
nasip bir lisanla anlattım. 
Çünkü ağabeyim başımda çe
kilmez bir kaynana vaziye
tinde idi. 

Bütün harekatımı tahdit et
mek ve beni kendisi gibi ya
şatmak istiyordu. Fakat kabil 
mi efendim? Altmış yaşındaki 
adamın tarzı hayatı ile otuz 
beş yatındaki adamın yaşayışı 

bir olur mu? İşte bütün anla
şamamaklık burada .. 

Reis bey dedi ki: 
- ikiniz de akıllı kos koca 

adamlar ve bahusus, kardeş· 
siniz. Böyle mahkemelerde 
dolaşmanız doğru değil. birbi
rinizle eyi geçinin ve şimdi 

barışın. 
Reis beyin bu teklifine bü· 

yük birader birı:.z itiraz etmek 
istedi, fakat sonra ani bir ka· 
rarla barışmayı kabul etti. 

Hapisencde dUih! 
İzmir hapisanesinde yeniden 

taharriyat yapılmış ve Çeşmeli 
Hasanda bir brovnik taban
cası, hafız Hüseyin ismindeki 
mahkumda da bir bıçak bu· 
lunmuştur. 

Türkiye iş 
bankasından: 

Ankarada fota edilen mer
kez biııamızın telefon, elekt
rik, asansör hiımetlerinde ça
lışmak üzre bir mütehalllliSll 
lüzum olduğundan taliplerin 
Galatada voyvoda ctıddesinde 
Bozkurt hanında müşavir mi
marı mszyô Monceriye müra
caııtları ilan o1unnr. 

ELJ-JAIVJRA nın pek yakında irae edeceği 

U(~ 
\. 

NIKA 1-I 
~ 

İkinci sesli ve sözlü film. 
ŞARL ROJEZS ve HANCi KAROL tarafından temsil 

bir hıırikai 

Parlak sınema yıldızı ANNİ ONDRA bugünden itibaren 

ETUAL sinemasında 
gösteril'!cek olan şimdiye kadar hiç irae edilmemiş 

a 
yedi kısımlık filminde arzı endam edecektir. 

• 

T eşrinlııanı 1 

Efgan da 
Bütün kabile re

isleri Kabilde 
toplanıyorlar 
Peıaver, 30 (Hususi) - Na

dir han, Mahkilerle bütün Ef
gan kabileleri rüesasını Kabile 
davet etmiştir. Bundan başka 
Celiilabatta bir içtima aktedil
mesi de tasavvur edilmekte
dir. 

Kabile ilk giren kıtaların 
yağma ettikleri bir kısım eşy• 
:ade e.dilmeğe başlanmıştır. 

Efgan tacirleri, şimdiye ka
dar muavenet olmak üzere 
Nadir Hana 7500 İngiliz li
rası v~rmişlerdir. Bütün hükü
met devairi açılmış ve faallye 
te başlanmıştır. 

N 

Uç müdürün 
başından geçen 

hadise 
1stanbul Nafıa başnıühen• 

disi Avni, Emanet fen işleri 
müdürü Ziya, Temizlik işleri 
müdürü Mehmet Ali beyler 
evelki gece bir tehlike atlat• 
mışlardır. 

Sabaha karşı climhuriyet 
balosundan otomobille Bakır
köyündeki evlerine avdet et· 
mektelerken yolda bir jandar
ma devriyesi otomobili tevkif 
etmek istemiş ve şoföre dur
ması için işaret verilmiştir. 

Fakat şoför işareti görme
miş, yoluna devam etmiş, bu
nun üzerine jandarma silah 
atmak mecburiyetinde kalmış
br. Bir kurşun otomobile isa
bet etmiş ise de bir hüsnü 
tesadüf eseri olarak kaza ol
mamıştır. Otomobil durunca 
jandarmalar bu üç müdürü 
tanıyarak itizar etmişler ve 
otomobilin süratinden şfiphe· 
lenerek tevkif etmek mecbu
riyetinde kaldıklarını söyle
mişlerdir. 

Sabih bir müs
lüman meb'u 

sun tevkifi 
Belgrat, 20 (Hususi) - Sa

bık meb'slardan Ramazan 
Rriştinede tevkif edilmiştir · 
Bu adam, 1915 senesinde, 
sırp ordusu ric'at ederken üç 
askerle bir Sırp zabitini öl• 
dürmek!!:' m zııund r. 

Sovyef ordusun" 
da f ilnklllr 

Riga, 30 (Hususi) - İDJ_.t 
tezgihları, sovyet ordusu içiıı 
(30) tankıa inşasını bitinııiş· 
!erdir. Bıımarın yarısı Mosko• 
va, yansı da Leningrat askeri 
mıntakalarına tabsıs edileceı..
tir. 

G:ö bayrakçının 

nakli 
Bursada çıkan Y efıl yart goı• 

' zetesinia verdiği bir habere 
göre teşkilitı fesadiyedrll 
muhtelif cezalarla mab'kiil" 
gök ,;ayrakşı Cemal bey ,-e 
rüfekası birkaç güne kadııf 
Siva!! ve Muğla hapisanelı:rİ11e 
kaldın laca!dn "dır. 
~~~----------~-----yeni rei ı ba~ıadı 
Tali mübadele komisyoP~ 

Türk heyeti murahhasası t; 
yasetine tayin edilmiş 0 :~· 

Server Cemal bey vazifesine 
• 1>eY 

lamış ve sabık reis Basrı &ıı· 
de dün yeni vazifesi olıırı ;:P 

riciye vekaleti teşrifat ıııııt~ 
müdür muavinliğini ifa etırıet
üzere Ankaraya hareket 
mi•it ... 



1 Tecrinisani 

•• 
(şege 

• • f 

gır"~1Lıı. 

Tövbe ettiniz ya, şimdi 
anahk dışarıya çıksın ••. 

- 36 - Muharriri: M. Turhan 

Kendisine karşı gösterilen J 

mütenzzimane, mütecellidane 
ve muhakkırane muamele ile 
mahiyeti sözlerinden belli olan 
şu yavuklunun önünde takılınan 
kelbi meskeneti mukayese e
derek garip bir üzfintü duyu
yordu. Ruhi muvaselenin ruhi 
mumaseletlerle teessüs ede
bileceğini, ilk defa olarak 
canlı surette anlıyordu. 

ğa, sepete girmek olağan şey
ler dendi, Ancak o kendi başı
na gelen şu işte iki türlü hu-
susiyet görüyordu. Bir kere 
hovardaların fürcei duhul bul
dukları aşk yuvalarında 
saklanmıya icbar eden o yu
vanın sahipleri iken burada 
hüviyeti meçhul bir adam yü· 
zünden karyola altına sokul
muş bulunuyordu. Saniyen: 

ısırılmak istiyen mahluku 
okşamanın, sövülmek ihtiyacı 
taşıyan bir adama kalb söz 
söylemenin alıklık olduğunu 
vazihan görüyordu. 
Ruhıyabn ruhu, İ§te bu te

mayülleri, bu ihtiyaçları anla-
oak lüzumuna göre hareket ede 
bilmekti. Halbuki kendisi, bu 
lfizimenin zıddım ihtiyar etmiş 
ve bu adi kadınlara güler yüz 
göstermiş ye binnetice madde
ten mutazamr, beslediği emel 
itibarile de münkesir olmuştu, 

Zeminin darlığına rağmen 
delikanlının zekası bir nevi 
inkişaf ve ittisa gösteriyordu, 
iki büklüm uzandığı yerden 
felsefei hayata, ruhiyata dair 
beslediği şeylerin hiçliğini 

teemmüle başlamıştı. Tatlı 
dille yılanın delikten çıkan
labileceğini, taş yüreklerin 
güler yüzle yumuşadılaca
ğını, dik sözlerin asılsızlığını 
birer birer anlıyor ve ağa-
ca baltanın, tqa küskünün 
ata gemin, öküze üğendirenin 
kar edeceğine iman getiriyor
du. Baltanın işi yumruğa, 
küskünün vazifesini ipe gör
dürmek istiycnlcrin, atı gem
siş, öküzü üğendiresiz kulla
nanların husran ile karşılaş
masını artık tabii buluyordu. 

Tam tepesinde bir ahengi vi
sal cereyan ediyordu. 

Bu hususiyetlerin ikisi de 
ayrı ayrı yürek üzüntüsüne 
ba's oluyordu. Mevkii içtimaisi 
herhalde düşük olan bir çap
lnnın kendisine tercih edil
a'.ıesi bir çeşit, o çapkının 
pervasız bir itminan içinde 
Esmayı öpüp kaçması başka 
çeşit fizllntü veriyordu. 

Zavallı delikanlı, belinin 
üstünde teati olunan buseleri 
bilaihtiyar saymakla ve mua
şıklann vuslat diyarındaki 
cevelanlarını adım adım tes
bit etmekle meşguldü. Demir
lerin her esneyişi ona bir iıa
reti idrak olıyor ve neşeli 

gençlerin hangi menzilde bu
lunduklarını gözile göriyormuş 
gibi, tayin edebiliyordu. 

Bu idrak kenişledikçe ve 
o tahminler ileriledikçe yüre
ğindeki aza da büyüyordu. 
Hele hınzır Esmaom sık sık 
kopardığı feryadı haz, o eza 
üzerinde, açık bir yaraya ser
pilen kırmızı biber tesiri ya
pıyordu. O evde doksan ve 
klisur gece geçirdiği halde 
metresinin bu samimiyet ve bu 
kuvvetle inlediğini işitmemişti. 
Ağzı bozuk misafirin - eser

den müessire istidlal tarikile -
büyük bir aşk ustası, kadınla-

e,--.......... 
tehi Rek

törlüğünden: 
Mektebimiz 1 Teşrinisani 929 tarihinde kDşat 

edilerek tedrisata mübaşeret olunacağı ilan olunur. 

Merti.ez ""'enta!ıı : Gal.ıtJ 
kopru başında. Beyoglu 2; 62 

Şube acentası: Mahmudiye 
ham altında . 1 t. nbul ı 7 40 

İzn1ir sürat postası 
( GÜLCE\IAL) \apuru 1 

teşrinsani c.umn 14, 3 O da 
Galata nhtınıından hareketle 
cumartesi sabahı İzmire gidc:
.:ck ve pnzar 14,30 da 1z
ınirden hareketle pazarte5İ 
sabahı gelecektir . Vapurda 
mükemmel bir orkestre 'c 
cazbant mevcuttur. 

Artalya postası 
(KONYA) vapuru 3 teş

rinisani Pazar ı o da Galata 
rıhtımından hareketle [ lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike , Antalya J ya 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte [ Andifli . 
Kalkan, Dalyan, Marmaris, 
Sakız, Çanakkale, Gelibolu] y.ı 
u~ravarak gelecektir. 

Bozca ada postası 
( GELiBOLU) vapuru 2 

teşrinisani Cunıanesi ı 7de idare 
rıhtımından hareketle [Geli
bolu , Lapseki , Çanakkale , 
İmroz, Bozcaada] ya gidecek 
ve [ Çanakkale, Lapseki, Ce
libolu]ya ul1-rayarak gelecektir. 

Mahlulat müdı.rıyetinden: 

Meskin ve meskin 
r 1 ı a i mahlAI 

e 
i mahliile ı

s f ve n ftan fazla o-
lursa kıymetinden °/020 
Nısıftan az olursa .1.. ra-

6 

desinde 0/030 daha az 
olursa 0/050 

S hife S 

İ&tanbul dorduncu ıcra da· 
ir~inde : 

Ali Raşit beyin Minas efen· 
di Kirkordan borç aldığı pa• 
raya mukabil birinci derece 
sıra numarasile ipotek irae 
eylediği Beylerbeyinde Burha· 
niye mahallesinde Bayır soka
ğında cedit 25-25-1 numaralı 
maa bahçe köşkün ve saire• 
sinin ihalei cvveliyesi kırk beı 
gün müddetle müzayedeye 
vaz olunarak bin lira bedelle 
talibi uhdesinde olup kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere 
bedeli müzayede haddila~ 
olmadığından bir ay temdı-
dcn milzayedeye vaz o)un
muıtur. 

Hududu: İki tarafı tarik di
ğer taraftan Zerefşan haillDllD 

ve Mebruke hanımın hane ve 
bahçeleri ve bir Acemin arsa-
sı ÜmmetuJlah hanımın hane 
ve bahçesilc mahdut dört dö-
nüm iki evlek 67 arşın rı:ıu
rabbaında erazi dahilinde 199 
arşın terbiinde bedel . duvan 
taş bir mutfak ve bır ah r 
bir hala hariçte su taks'm 
deposu ve 34 arşın terbi'n e 
bir oda ve bir odunluk müte· 
hakisi kısmen taş duvarlar e 
kısmen toprak beş setl} ~ · 'si 
İngiliz demir dolar lı ıki k~· 
yulu yüzü mütecaviz ınuht . ~ 
meyva ağaçlan ve çamlı ı ı 
katlı kırmızı aşı boyalı poyraz 
tarafı camek:;.nlı bir antre 
üç sofa üç hala bir kısmı 
yüklü dolaplı biri yer od~~ 
olmak üzere dokuz oda zemını 
çini bir kiler iki merdiven alb 
bir mutfak arkada hamam ve 
safreyi havi olup senede 250 
lira ile maarif idaresi tarafın
dan 29 uncu ilk mektep ola-
rak işgal edilmektedir. Diğer 
kısımda medyun sakindir. 

Enstalasyon tertibatı (3600) 
lira muhammine1i kısmen 
muhtacı tamir olup iştirasına 
talip olanlar ve daha ziyade 
malumat almak isteyenler kıy
meti muhammenesinin yüzde 
onu nispetinde pey akçe.si~in 
ve 929-1839 dosya numarasıle 
lstanbul dördüncü icrıt me· 
murluğuna müracaat etmeleri 
ve 2n21929 saat 14 ten 16 ya 
kadar ihalei katiyesi yapıla
cağı ilan olunur. 

Orhan bey, raşeli bir te
f elsüfle ihtifagahmda acıp acıp 
mülahazalar yürüdürk~o Eşek 
Hasan oğlunun amir sesi yük
ıeldi: 

n inim inim inletmiyi bilen bir 1•----------•ili1 

2 - geçen zamana ait 
bedeli icar aranılmaz. 
3-vergi ve masarifi sa
ire verilmez. Kanunun 
müddeti mayıs nihaye
tine kadardır. Hemen 
müracaatla muamele
lerini intaç ettirmeleri 
al8kadarana tavsiye 
olunur. 

üoktor Fevzi Ahn1ct 
1 rengi, belsoğuklugu, cilt, pro•· 

tns, zaCı tcnasiıl '<' kadın hasıa
lıklanru en son usullerle az bır 

· 'ti teda~ı 

- Tövbe ettiniz ya, elverir 
Şimdi analık dışarı çıksın, Es
ma döşeğe girsin! 

Valde baııımın ayak sesle
rini kuvvetli bir buse ıapırtı
ıı takip etti ve ayni zamanda 
karyolanın ati demirleri esne
miye başladı. misafirin tehev
vürünü izale için mel'abesine 
giriştiği demirlerin şu esneyi
finden ve Esma hanımın şu 
cilveli cilveli, neşeli neşeli, 
kiıneyişinden belli oluyordu. 

Orhan bey, tepesinde kuru
lan mastabai vuslabn bütün 
sıkletini belinde hissediyor 
gibiydi. Çapkınlık ve hov.:r
dalık hayalında böyle sakla-

lllışlar; yük d ,Jabına, tayan ara
sına, kömür ...a~ e ve hatta sandı-

Alulıarriri: 1 els 
- mesele zannettiğin ka

dar ehemmiyetıiz değil. Ka~ 
bahat bende oldu. Teenni ile 
hareket etseydin izdivaca razı 
olurdu. 

- İzdivaç mı? 
- Esas fikrim. 
- Fakat sen kati yen evlen-

llıcyeceğini söylemİ.flin. 
- Dinle T arington hapsa

lleye girdikten sonra da elmas 
'-tın nlmakta devam etmiş 
~ bugün milyoner olmuıtur. 

ap) tan aldığım son mek
\tapta pek ihtiyarladığı, yakın-

pehlivan olduğu anlaşılıyordu. 
Eve girmek, hüsnü kabul gör-

mek hususunda olduğu gibi 
sevda oyunlarında da misafirin 
kendisine faikiyetini anlamak, 
Orhan için ağır bir darbe 
oluyordu. Fakat bütün gayzı, 
hiddeti Esmaya münhRsırdı. 
Onun en ince kıvranışlarını, 

en oynak kahkahalanm ve en 
baygın terennümlerini bu mi
safire saklaması, son derece 
gücüne gidiyordu. 

Kaşki o, kadınlığa ait bütün 
nüktelerini, bütün bilgilerini 
evelce ketmetmiş ve iltJLamen 
şöyle bir vaziyet ihdas ederek 
o mektum hüı~erlerini kendi 
tepesinde ve başka bir erke

ğin kucağında birer birer gös
termiye başlamıştı. 

(Bitmedi] 

Müterciuıi: V'rner }'azıl 
da öleceği yazılıyor, 

- Sen de O dreyJe izdivaç 
edersen,., 

Leysi sözünü kesti .. 
-F evkaliide zengin olurum. 
- Zenginsin yaf.. 
- Daha zengin olabilirim, 
Kapu uruldu. 
-Gir. 
Hizmetçi im girdi.. 
- Bir centilmen sizinle gö

riişmek istiyor. 
- Hiç bir kimseyi kabul 

cdcbjJecek vaziyette değilim. 
1smini söyledi mi.. 

TAVİUADE MUSTAFA 

va biraderleri vapurları 
Luntazam AyYalrk ekspresi 

Selamet 
vapuru 

1Ier perşembe akşamı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
mutat iskelelere uğradıktan 
sonra cuma günü Edremit ve 
Ayvalığa muvasalat \c pazar 
gunu Ayvalıktan hareketle 
paıartesi lstanbula a\ det ede
cektir. i\fahalli muracaat: 
Yemiş Ta,·ilzade biraderler. 

H \ lo ı 1 · "'l ı 

Zayi 
iş bankasından aldığım12265 

numaralı tasarruf cüzdanım 
zayi olduğundan hükmü yok-
tur. Mehdi baba 

- Evet efendim ... Kepteyn 1 

Dik Şanon. 
« Dora » nın ağzı korku ile 

açıldı. 
- Beni görmemeli... Nere

ye gideyim .. 
- Celdiğin yoldan dışan., 
Dora kütüphanenin kapısını 

kapatırken Şanon girdi. Sert 
bir tavurla , 

- Seninle görfiımek istiyo
rum Leysi. 

- Mister Leysi demenizi 
ihtar ederim .. 

- İkisi de ayni ıey .. Bu ak
şam bir genç kızı evinize da
vet ettiniz,., 

- F anet ki kendisi geldi .. 
- Ve onu alçakçasına tah-

kir ettin., 1 
- Size aoranm, acaba bu 

kız vukuu muhtemel olan her 

\:H maruf markası: 

Parisin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı 
ve lastiki mayokemerleri, lüks korsaların son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sal 1-

nınız. Bütün Türkiye için yegane mümes ri 
Beyoğlu N0 437. 

HOV AGİMY AN BİRADERLER 

ş ~ye karşı gözlerini yumarak
mı geldi? 

Şanon hiddetle Leysinin yü· 
züne baktı. 

Elinin tersile şiddetli bir 
tokat indirdi.. 

İıte tekrar edilmemesi icap 
eden bir yalan., 

- Zabıta memurunun vazi
fesi bu mu? 

-Urdugum tokatla zabıta 
memurunun vazifesini alçak 
yüzilne yazdım ... 

Şanon koşarak merdivenleri 
indi. Malpasın evinin önünden 
geçerken pencerede ışık gör
dü. Dikkat etti, içeride bir 
hayal dolaşıyordu. Arkasına 
bakarak yüriidü. Tam kaıeyi 
d~neccği sırada evden bir 
tah•ın çıkbğ'mı görd6. D6ne
rek takip etti. Adım1.l l et·~-

tiği rnman Oksford köşesini 
dönmüştü. Şanon : 

- Afedersiniz efendim .. 
-dedi- Şahsı meçhul kendisini 
dikkatle sü~dü . Şanon devam 
etti: 

- Mister Malpuın arka
daşlarmdan.tmız değil mi? Sizi 
kapısından çıkarken gördüm 
de .... 

- Beni gördüğünüz vakit 
her halde çok uzakta olma
hydllll% ki a ocak şimdi yetişe
bildiniz. Binaenaleyh hangi 
evden sı)rtığmıı tamamen biJe
meuiniz. Hem ben bahsetti
ğiniz adama tanımıyorum. Lon
draya da yeni geldim. Obfort 
cacldeaine gidecek yerde yaa-
ht ,. • ..., .... _ 
-ŞehSde ... ...... ,.. .., 
- Evet, ·~ JCarlt•sı • • 

zamanda mwıaıt ~cr:u 6 

".der. ~ı ku u 
Adres: Babıili Çağalog u yo ş 

kö~e başı numara 43 
Telefon: t'i1 ımbul 38QQ 

İstanbul asliye mahkemesi 
:üçüncü hukuk dairesinden: . 

Kalyopinin kocası olup .•.ek~z 
ag" ostos 330 tarihinde Fılıstın 

h üz cephesine sevk olunup en 
avdet etmemış· ve hayalı vle 

N'koa memab meçhul bulunan . ı 
oğlu Dimitri aleyhine ıkame 

l d . w • • lik feshi nikah ey e ıgı gaıp ve 
d . . . 1 kılınan dava 
eyası ıç.ın ırsa 

arzuhali, ilmilıaberi zahrıa: 
mumaileybin bayat, memııl 
meçhul olduğu anlaşdmışah:: 
duğundan hayat ve meın 
dan hnberdar olanların kaddn~ 
medeninin 32 inci ına les~ 

. . b d r etme erı mucıbmce ha er a . l 
lüzumunun ilanı karargır 0 

-

m-ıl ''.'l kf'vfivet Ban olunur. 

C b,. Af 'k maden şirke-enu ı n a d"f t' _ _d_ 'yı'oı Tesa u en 
nıın mu un · bu ka-

tanışılan bir kimseye . d 
dar malumat verme~ ~aız l~
.. 'ld' F k t ben ıızın po ıs 
gı ır. a a . Ş 
müfettişi Kepteyn Dik anon 
olduğunuzu biliyorum. 

-=- Ben ı"zi t lnımıyorum 
Mister... . ti k 

- İsmimin ehemmıye yo • 
Müstemlekit neza:re~den al-
d .. portta ısmım Brav
ıgım pasa 

ndır. 
Ayrıldılar ... 

xx 
Malpaıtan haber . 

Odrey otelin taraçasında oha• 
ruyordu. Şanon yanma yak· 
latb. 

- ·Rica ecl..ım Wr •elstwp 
.......... .w- dawli 
..... lrahl .... ., (Bitmedi] 
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6 Sahife 

Em11İ)ret sandı~·ı eınlak 
nıtizayedesi 

"' 
Kat' i karar ilünı 

l'rferh unatıu cin~ ve nevile Borçlunun Mazayed" ikraz 
bedeli lira i'oo. ruevki \'C nıiiitı:nul.itt iım• 

815 7093 

295 8331 

314 10341 

155 13308 

ıss 16206 

90 17582 

Kuınkapıda Tavq Süleyman aia 
mahallesinde Ôrdekbakkal ve lca-
diye sokağında eaki 33,33 mükerrer 
35, 35 mükerrer ve yeni 43, 45 
39, 41 numaralı yüz yirmi arşın 
arsa üzerinde kargir iki katta dört 
oda, bir sofa bir mutfak ön ve 
arka taraflarında iki dükkanı ve 
yetmiş arşın üzerinde iki dükkanı 
havi muhtacı tamir bir hanenin 
tamamı. Mahmut Aziz B. 
Fethiyede Katipmaslahattin tatlıku-
yu sokağında eski 6, 6 mükerrer 
ve yeni 4, 6 numaralı yüz altDllf 
beş arıın arsa üzerinde kargir 
llçer büçuk katta biri üç oda biri 
ufak olmak üçere üç sofa, bir 
mutfak, en üstü daraça diğer bet 
oda, üç sofa bir mutfak ve en 
üstü daraçayı ve yüz seksek beş 
arşın bahçeyi havi iki hanenin ta-
mami. Ömer ağa 
Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 
caddesiı. de 46-1,46-2,46-3 numaralı 
seksen arşın arsa üzerinde iki 
katta üç odayı ve dört yüz otuz 
ar~ın üzerinde kargir iki ahır ile 
bir odayı havi bir fırının tamamı. İsmail Ağa 
Beykozda Y alıköyünde eski Ek-
mekçi bayın ve yeni Bahariye so-
kağında eski 31 ve yeni 37 numaralı 
yetmiş beş arşın arsa iizerinde ah
şap önden bir buçuk ve arkadan 
ahşap iki buçuk katta üç oda, bir 
sofa, bir mutfak, ve kırk beş arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Nuriye H. 
Kartalda Kasaba kariyesinde Üs-
küdar caddesinde yeni 82-36,41-5 
numaralı yüz kırk iki arşın arsa 
üzerinde kargir iki kattan ibaret 
iki dükkanın tamamı. Hüsnü Ef. 
Çarşıyıkebirde Yağlıkçılar cadde-
sinde eski 127 ve yeni 95 numaralı 
on beş arşın arsa üzerinde kar
gir bir kattan ibaret bir dük-
kinın nısıf hissesi. Mehmet Tevfik B. 

40 17738 Sultanselimde Mismarşecaattin ma
hallesinde Mismarcı sokağında eski 
8 mükerrer ve yeni 17 numaralı 
altmış arşın arsa üzerinde yarim 
budnım katı kargir diğerleri aiıtap 
olmak üzere iki buçuk kattan iba
ret beş oda, bir sandık odası, bir 
sofa, bir mutfak ve seksen arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı, 
Süleyman Sudi ve İsmail Hakkı Beylerle Zehra 

Güzin, Fatma Müzeyyen Hanımlar 
345 17907 Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde 

Arabacılar kışlası caddesinde eski 
3 mükerrer ve yei 19 numaralı biri 
yüz en dört artın arsa üzerinde bir 
büçuk katı kagir diğeri ahşap ol
mak üzere iki buçuk katta bin 
yemek odası olmak üzere beş oda, 
iki sofa, bir mutfak digeri elli ar
tın üzerinde ahşap bir buçuk katta 
biri Ufak olmak üzere üç oda, hır 
sofa, bir mutfağı havi iki hanenin 
tamamı. Mustafa Ef. ve Niyaz H, 

120 18628 Ramide Cuma mahallesinde Eyüp 
caddesinde eski 6 mükerrer ve yeni 
4 numaralı altmış arşın üzerinde 
ahfap iki katta biri sandık odası 
olmak üzere dört oda, bir sofa, bir 
mutfak ve yüz dört arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Emiııe H. 

625 18355 Kadıköyiinde Osman ağa mahalle
sinde eski ve yeni Misk sokağında 
eski 2 milkerrer ve yeni 36 numa
ralı büyük kısmı yliz on arşın ar~ 
üzerinde ahşap iki buçuk katta yedı 
oda, bir sofa, iki mutfak diğer 
kısmı keza yüz on arşın üzerinde 
ahaşap bir buçuk katta iki oda 
1 sofa 1 mutfak ve müşterek kuyu 
ve yüz yirmi arşın bahçeyi havi 
iki bölüklü· bir hanenin tamamı. 

Nezihe, Münire, Lütfiye H. !arla Mustafa JS:emal 
ve İbrahim Necati ve Mehmet Saffet Beyler 

.tl) 18581 Unkapanında Haraççıkaramehmet 
bey mahallesinde Unkapanı cadde
sinde eski· 2 ve yeni 1 numaralı 
yetmiı dört arşın arsa üzerinde 
kargir iki kattan ibaret arkasında 
bir mutfak ve üzerinde bir ufak 
odayı havi bir dükkanın tamamı. Ayşe Faika H. 

Yukarda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
laizalarında ırösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 4 
teşrfniıani 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat on bu
çuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak ıı~t on bette 
kat'i kararının çekilmesi mukarrer olduğundan talip o&ıuılann 
mezkGr günde saat on beşe kadar aandık idaresine müracaat 
eylemeleri Ye ıaat on beşten ıoara vuku bulacak müracıatla
nn kabul edilemiyeceği ve mezkur emlake evelce talip olao
ların kat'i karar esnasında ha:r.ır bulunmadıklan Ye başka ::~r. 
ıuhur eylediti takdirde evvelki taliplerİll müsay.dedeD ç · -
IDİf acldolunacakları lözumu Uiıı olwıur. 

San Saat 

Balıkesir encümeni 
daimisinden: 

Pamukçu köyllnde bedeli mu hammini ceman (18000) lira 
olan idarei husuıiyeyı ait maa miittemilit fabrika ve cıvarında 
tahminen yetmiş alb dönüm arazi ve dut bahçeleri ve fabrika 
etrafında bulunan dükkan; oda, ahır ve mağazaları ve nergiz 
hududunda bakırlı değirmeni hali hazırile ve bedeli ihalesi 
birinci taksit peşin ve mütebakiai üç senede ve üç taksitte 
verilmek üzere ki cem'an dört taksitte verilmek ıartile ve 17 
tqrinisani 929 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte 
kapalı zarf uıulile ihale edilmek üzere yirmi giin müddetle 
müzayedeye verilmiştir. Talip olanların depozito makbuzu veya 
mektubunu müstashiben yevmi mezkürda encümeni vilayete 
gelmeleri ve daha fazla şeraitini öğrenmek iıteyenlerin muha
sebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

KAP 
Dünynnın en 

Mükemmel ynzı 
mııkinesi 

llususilr l:'RANSIZ hüklım<tıııin dahi talı.t! i r ve tercih ettiği makiııe 

Hafif, metin ve saglam 
T ler cilıeti taalıhiit olunur <l~":·~~:N~ r 

U11111ın ? n.::ı: rı tas ı : 
Y ·:;i.'IOlt l\'' AN Sadıkı y ı• lıa ıı !'10 - :ı;ı İstwhu l Tel . bı. 22:ifi 

(ıümrülder unnın1 müdürlüğünden: -
1-Memurini muhafaza için yapbrılacak elbiselerin yevmi mü

nakasası olan 22-T. evvel -929 tarihinde mii racaat eden talipler 
şartnamede muayyen evsaf dahilinde tekliflerini sert etmedik

leri için münakasa on gün tehir edilecektir. 
2- T .ı liplerin yevmi münakasa olarak tayin edilen 2- T. 

sani - 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat iki de İstan
bul gümrük baş müdürlüğü b:nasında gümrükler umum mü· 
bayaa komisyonuna müracaatları. 

Halk Şopko Mo{t.ı.ızosı 

" 
Herkesin tabiatine muvafık şapkalar rekabet kabul 

etmez bir surette yalnız mağazamızda bulunur. 
-- Galata Karaköy 

Teminatlı ucuz mobilya 
Mobilya almazdan ve ya sipariş etmezden eve! 

A. SOFİANOS 
MOBİL YE MAGAZASINI ziyaret ediniz. 

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

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

• SERİ ve İTİNALI TESLİMAT 

l·otogrn t nı;ıkırı e- ui71 ~ fıliın i uıra liyı ~ile ı nıı!aıp cJ ı.~ucııu•i.. • ".~a , nı) ~ııı 
d ol a yı t•n a t.iz haıırahı r. ıı:ı n ~: heJİ ~ (t\ ga ıp ohJ. uguna tcc~ııi c tın ıy
s ı rı ıı~ 

1
\rttk h:r •. :tld üt etııı t· y iı u ı . \ r y.l hu.~ ıı~i pa ranı ı ı israf e t ıı ı!y11ıız. 
Sı z i t.ıın.ıın i l·· ın e ı11;1 ıı edcl"(·k yt~J.ne maluıe \ ı•. t i :ın 

KODAK- mokinc ve fillmdir. 
Br\'o•;lıın41;& ' l 'üııel ıiH•,:danıodı L.1ın KOIJ .\K ~ırk e tı t< •to~rttflaruıııı.hı 

~ ıı~ t\ a IT.ık olıuauı J: ı . 14·11 11 11 ı \İtı -;1 1.1· ·n l; J \ t ' rıı:ı t' 111İ ~ t: Hınatlı· ıli r 

İstanbul 4 cü icra memurluğundan: 
Beyoğlunda Hüseyinağa ma· tan bahçeye çıkılır bahçede 

hallesinin Küçük yazıcı soka- bir kuyu vardır. Mezkür ba
ğında atik 10 cedid 12 numa- nede elektrik terkos tesisatı 
ralı hane madam Violetrofin vardır. Mesahası aleltthmin 
borcundan dolayı müzayedeye 103 arşın terbiinde olup 75 
vazolunarak talibi uhdesinde arşın hane 28 bahçedir. Hu-
500 liraya takarrur ederek dudu bir taraftan Aftalia ve 
~o 5 zamla 15 gün müddetle bazan Andreprimi arkası A-
ihaleyi katiyesi icra olunacak- lembo hanesi tarik mahduttur. 
tır. Kapudan içeriye girildikte Kıymet muhamminesi 4120 
çını döşeli bir medhal ve liradır. Taiip olanların kiymet 
medhalden camlı kapıdan muhamminenin yüzde 10 niı-
tahta döıeli bir aralığa geçi- betinde pey akçesini mustas-
lir mezkür aralıkta bir oda 

hiben İstanbul dördüncü icra 
aralıktan merdivenle qağı inil-
dikte ocaklı mutbak ayni ara· memurluiuna 21-11-929 tari-
lıktan merdi•enle yukariye çı- hiade nat 16 ya kadar bizzat 
kıldıkta ulak bir aralık iki veya bilYekile müracaat eyle
oda bir ayduılık ınUalli bir meleri ve '121-3862 deeya 1111-

abduh... bir ~ ikinGi mıaruile mllr&c;aat eylemeleri 
üviacll Utua a..-lır. llı&tfak- ilin oluaur. 

T-aphılaıuıl 1 

Mahlulat mü
dürlüğünden: 

Bidayeti ilan [ 30-10-029 l hafta [ 1] 

Nihayeti ilan [27-H-929j çarşamba 
Riiiiı'cti muhammiiıesi -- =x- ,. 
L. K. 
309 32 Kapandakikte YaTIJZ ersinan malıallerinde Abur so

kaiında atik 12 cedit 16, 18 numaralarla mllrakkaııa 
fevkinde iki .da iki sofayi mİİftemil kagir dükki
nın 384 hine 80 hisaesi. 

2200 Üsküdarda Selimiye mahallesinde dıvar dil,>i soka
ğında 2 numara ile milrakkam zemin kah kaJir 14 
oda 2 sofa ve ıaireyi miiftemil maa bahçe bir bap 
hanenin tamamı. 

281 Samatya Hacı Hilseyin ağa mahatlesindc Narlıkapı 
caddesinde 50 ve üç defa mükerrer elli numara ile 
mürakkam 281 arşın rrı' •tarında bir kıt'a ananııa 
tamamı. 

375 Ahiçelebi malaalleıiılde Limoacular caddesiade 36 
67 cedit numara ile mürakkam fevkiade iki odayı 
müftemil dilkkum 120 hisse itibarile on hiasesi 

300 Çenberlitqta Monlafenari mahallesiade Vezir hu 
alt katta 64 numaralı dükkbı tamamı. 

Bidayeti ilan [23-10-929] hafta [2] 
Nihayeti ilan [20-11-929] arşmba 

~~"""'~==~~~==-~ 
Kıymeti muamminesi 
Lira Kr. 
150 Kocamustafa paşada Canbaziye mahallesinde Meşeli 

Mesçit S. atik 38 cedit 50 No. ile mürakkm bahçu
van odasını müşteaıil 3,5 dönüm miktarında bir kit' a 
bostanın 1440 hisse itibarile 240 hi11esi. 

300 

49 

Samatyada Çırağı Hasan mahallesinde Merhaba ve 
İki yilzlü çeşme sokağında fevkinde iki odayı mütte
mil köhne ahşap dükkanın tamamı. 

109 38 

Mevlevihane kapısında Aydın ketlıüda mahallesinrle 
Yayla caddesinde 20 No. lı dükkan iırsasile ittisalin
deki 22 No. kagir dükkanın altıda bir hissesi. 
Bayazıtta Emin bey mahallesidde okçular bafı cad
desinde 85 cedit No, fevkinde odayı müştemil aiıfap 
on altıda bir hissesi. dükkanın 

Bi<la yeti ilan l ıı; - 10 - U:!'J J 
Nihaveti ilan 113 - tı - n2Gj 

= ~ 

hafta [3] 
çarşan1ba 

- ..=;.,;;;.:ı:ı:;:-_ 

Kıymeti muhammensi 
L. K. 

500 Şehremininde blll)lthane yokuşunda M~lunet aia c -
misile ittiaalindeki tekke mqnıtbanesiain enk~llll (11tez
kfır cami ve tekkeyi haricen ihata eden cHvul.ıa 
kabirleri müşteııail kabristan mahalli hariçtir) 

218 

286 

45 

50 Ortaköyde köprübaşı sokağında 49 Ye camii ıerif ıo
kağında 8 No iki yüzlü 103 zıra mıkdarında mal8p 
Nolı arazinin tamamı. 

20 Anadolu kavağında macar caddesinde 34 • 4 - 33 No 
!arla mürakkam 3 oda 1 sofa 1 mutfak ve saİrefİ 
müştemil gayet harap ve maili inhidam ahşap bir 
bap hanenin tamamı. 
Ortaköyde Zincirli kuyu caddesinde 30 No ile llÜ

rakkam elyevm hane gibi kullanılmakta olan kirırfr 
dükkanın 30 hillle itibariyle altı hissesi. 

Bidayeti ilan Lı:ı-10-'J:.ml hafta L 4 j 
Nihayeti ilan[ 6 - 11 - 920 1 çarşamba 

-- - - . - = =l 
K. muhammen· 
L . 

4842 
K. 
Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot oteli arkasın· 
da 14 harita numaralı ve 538 arım miktarıada bir 
kıt'a arsanın tamamı. 

4044 Beyoğlunda Am~rika sefareti ve Kohot oteli arkuın
de 13 harita numaralı 451 arşın miktarında bir kı'a 
araanın tamamı. 

1000 Betiktaşta Cihanüma mahallesinde Hasırcıbaft soka
ğında takriben bin ilç yüz artı• arsa üzerinde mnni 
harap ıemahane on yedi biler• •aa ltahçe sabık E
bülhüda tekkeainia ta•amı. 

250 Çarşuyukebirde Çulıacı ham ~t katınu 25 llfllD 
miktarında 58 numara ile mDralıkam kargir odzrın 
tamamı. 

100 Mahmutpqada Sultan odaları hanı üst ka~ınd~ 40 
arşın miktarıncla 21 No. ile mürakkam bir bap eda• 
nın doksan altı hisııe itiltarile yirmi dört hi ~. llİ. 

200 İirikapuda Avcı bey ca•:ia mevcut ı:r:k:uı. 
Baladaki emlaki mahlüle dört hafta müddeCe ale1ti olarak 

ıaüzayedeye ko11ulmuıtur. Müzayedeye iştirak ec!ecrkler by
meti11 yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak i~rcliincil 
haftanın ihale günü saat ondörde kadar Çenberlitatta lııtanbul 
Evkaf müdilriyeti binasıada Mablülfıt kalemine müraca~tları. 
------- -----~- - - - -- - - ----
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