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Hergün
-biraz daha
a~ıyor
tetkiki ilminde hasıl olan
terakki, bizi, şiddetli kıılarla
güneşin faaliyeti arasında bir
münasebet olup olmadığını
araştırmaya sevketmiştir.

Bunun netisesi olarak fayanı dikkat bazı müşahedeler
yapılmışbr.

Mesela güneşteki lekelerin
fazla olduğu zamanlar, hararet
yükselmiş, lekelerin azalması
aksi neticeyi vermiştir. Bu
sene bu lekeler azdır ve kış
şiddetli olacaktır.»

M. Meme.ri, iddiasını ispat
etmek için 50 seneden fazla
bir zamanın
müşahedelerini
kaydetmektedir.
Kıştan uzaktayız
Şehrimizde dün 18 olan ha-

raret derecesi bu sabah 11 e
düşmüftüt'. Bırsa-bah 7 e kadar yejan yağmur miktan 7

milimetredi. Rasathane bava
tebeddülü hakkında :
- Kıştan henüz uzaktayız.
Daha önümüzde birçok, iyi
günler var. Hararetin bu derece düşmesi gayri tabiıdir»
demektedir.

Postalarda kemal
azı

yerlerde faideli
tecrüb.eler .-va1ldıvor
... .

Bizim post,
idaremizin de
is ifade etmesini c•dden ten . nni ettiği
miz bir tecrübe ,
birkaç
Avrupa memleketi
posta
id elerini dehş . i bir reka-

b te

müş,
ı ine

düşür-

birbirletefevvuk
etmek için çalıştırıp duruyor.
Bu tecrübenin nasıl bir
şey

·~

-.;..,

~

l

bunlardan rekzcdilecektir.

on. yağmurlar Kendine gelince•.
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indir111ivor?
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pPrışaıı ettı
Ankara 9 [TelefonJ - Son

bahar yağmurları memleketimizde vaktinden evel yağmıya
başlamıştır. Bazı yerlerin mahsulünde yağmurlar basar yapDWjtır. Dündenberi AakaraQ.
tiddetli yağmurlar yağmakta
dır. Bunun neticesi olarak hava hissolunur derecede soğu

hazine mi?
Defterdar Şefik B.
Defterdarlık idaresi, bundan bir müddet evel, çok ş~yanı
dikkat bir meseleden haberdar edilmiştir. Yaptığımız tahkikata
göre meselenin ilk safhası şudur.
.
vioin
Salam Y arosa isminde palamut ticareti ya~a.n bır ~us~ z
mühim işler yapmasına mukabil, kazanç ~~rgısı k~~ra /) ft;_
bir şey tediye ettiği ihbar olunmuş, bu ışın tah 1 _ıne. f e
darlık tetkik memurlanndan Hamit bey memur e~!lm~rır. ki
Tetkik ve tahkik safhası başlar başlamaz ogrenı ıyor"d'
.
b k b.
1
t ticarethancsı ır
defterdarlığa bu ıhbarı yapan aş a ır .P.a amu.
h d
l şan
ve bittabi Salam Yarosa ticarethanesının aynı sa a a ça ı
bir rakibidir.
ı ılıyor ki
Şekil bu suretle tasbit edildikten sonra gene an aş
kt
aleyhinde ihbar yapılan müessese, filvaki vasi iş yapma a,
1
Çanakkale ve havalisini tutmuş bulunmaktadır. ihbarı yapadn ak~
. cıvarı
. ı·ı e m~gu ld ur
.. l er. Son zamanda
ise Burhanıye
. 'b ora1'hba ı
rakabet son derece şiddetlendiğinden nihayet, ış, u
ar
safha'iına dökülmüştür.
.
tetkike meBu Defterdarlık tarafından vaziyeti tahkike ve
. .
'
. d" y
a müessesesının
mur Hamit beyin vasıl olduğu netice ır. aros
kafi kazanç vergisi verip vermediği noktasına ge ın~lle: f b k
Bu hususta Rüsumattan alman cetveller, bazı mı ı a r. a.. .
k"1 b müess e 927 senelara verilen palamutl~st~rb. ' 1. ~1k bir kazanç vergisi
sinde hükumete hıç o azsa
fft ıra
b
Ş kta
•
vermek zaruretinde idi. İşte tam bu sırada Hamıt ~y, adisi( Küvar) mal müdiirlüğune tayin edilmiş, faka~ emrm ~en b'
ne tebliğinden evci istifa etmiştir. _ŞuH ha!e l,ore 'b:~k~teye:~
ka11Şıklık göze çarpmaktadır. Haydı amıt ey
tayin edildi.
. h kk d
e yabıldı.
Fakat yaptığı tahkil\atın vardığı ne~ıce a . ın a n
d"nde
Sonra, bu hal, vergi itirazlarını t~tkık ko.?1dısıonu i.:::nİann;
hazinenin lehinde olarak yapılabılecek mu a aa
selbetmemiş midir?
l
t
· 'ni rica
Defterdar Şefik beyden bilhassa, bu nokta arın envın
ediyoruz.
•
Bir f alık.ık
D fterdarhkta
Maliye müfettişlerinden Kazım Ragıp bey ke atın işarı
usulsüz sarfiyat yapıldığı hakkında alakadar ma am
üzerine tahkikata başlamıştır.

r

muştur.

Paı·J(laı·
Geceleri de halka acık
, bulundurulacak mı?

ecne

Cena:e olomobilleri11clen biri
Şeb maneti, takside iıliyen
otomo illerin fiatJannda tenzilat y mış, fakat el'an kendisinin akside çalıştırdığı otomobill ·n fiatlarım indirme-

Şehremaneti, parklardan halkın hakkile istifadesini temin
için bazı tasavvurlarda bulunmiştir.
Emanetin takside çalışan
maktadır. istanbul cihetinde
otomobilleri cenaze otomobilbulunan parkların geceleri halleridir. Bu otomobillerde takka açık bulundurulması da bu
siler açıldığı zaman yekten 120
tasavvurat meyanındadır.
kuruş, iflemeye başlayınca da
Bunun için Giilhane parkına
her 200 metrede 3 kuruş
elektrik tesisab yapılması da
yazmak uzakça bir yere cedüşünülmektedir. Üsküdarda
naze na i «15-20» liraya mal
Doğancılar, Fatihte Tayyare
olmaktadır.
(
:\laha ti 2 inci sahifede )
parklarının içindeki yolların
soğuk asfalt ile tecdit edilmesi tekarrilr etmiştir. Bütçe
müsaade ettiği takdirde kıştan
eve], olmazsa ilk baharda bu
yollar soğuk asfalta tahvil

Bir memltJJaııa iyi raltşmasım görmek islediğimiz
ketin güzelliği
posla merkezimiz
kadar postalarının intizamı da
liradan aşağı olmıyacaktır.
seyyah celbi için bir sebep
Bundan başka diğer on
ve vesile olabileceği düşü
dokuz miikafat daha vardır
niılmüş, muhtelif idareler araki bunlar da muhtelif deresında bir müsabaka açılması
celeri kazananlara verilecekmünasin görülmüştür. Müsatir. Bu müsabakaya yalnız
bir memleketin· merkez poatalan cieğil, en küçük köy
posta büroları bile iştirak
edebilmektedir.
Ayni şeyi biz.im posta , ı. resinin de yapması, işfo n
daha iyi görUlmeei noktasın
dan, bizce, çok f•ideli olabilir.

Telgraf makinelerı uzerine çadır kuruldu __
. . k t t fından çuruk
Ankara. 9 [ f elefon]
Bir ecne b ı şır e ara
iidürlügü
olarak inşa edilmiş olan posta ve telgraf umum : memurbinası dünkü yağmurlarda bermutat akmıştır. Telgr
. e
kineler uzenn
ları şemsiye açarak çalışmışlar d ır. Bi r çok ıra
çadır gerilmiştir.
_ :a

ku1'sları

Ankara, 9 [Telefon)
Maarif vekaleti, Ticaret mekteplerindeki gece kurslanmn lağ
vına karar vermiştir. Vekalet
bütün mekteplerin kadrolarını
takviye etmektedir.

Venizelosun
iması!
.

Atina, 8 - M. Venizelos,
Cenevrede gaz.etecilere beyanatta bulunarak sulhun temin
v~ takriri için hiç bir· ıeyin
ihmal edilmemekte oldugunu
ima etmiştir.

-

-

.

Şeınsiye ahında ıı~:.tmi!

lağvediliyor

bir şekil
anlatalım:

.. Temizlik, intizam, eşyanın
guzel muhafazası, müracaatçı
lara gösterilen kolaylık, nezaket, işte sürat.
~u evsafı hangi posta idare.~ı . cemedebilirse o büroya
muhım
nakti bir mükifat
verilecek ve bu mükafat 2000

hır başka lambası uarclll'. Renkli ca11'ılar yeşil ve kırnuudır.
Yeşil renk yandığı zaman vesaiti nakliye için yol açık,
k.trım:t renk yandığı zaman kapalı demektir. Beyaz lômba
bıilwı vesaiti nakliyenill duracağını göstermektedir. Eğer bu
fenerin istimalinde faide görulıirse, lnilürı işaret mahallerine

Gece

olduğunu

bakanıd esası şudur:

rıyan

olunacaktır.

kısa

de

·zarara uQ•
Şehremanetinin Karaköge reladti§i işaret ferrerl euelki
glinclenberi kullamlmakladır. Fenerin ~<4» cephesi ve her
ce_phesirıde iki renkli caım ayrıce üurirıde d6rl tarafı beyaz

Yaklaşan

manzara
Bu sene kış hafif mi geçecek, şiddetli mi olacak? Geçen gün, bu mesel'!, Abdiilfeyy:ız Tevfik ve Fatip beyle.ı
aras•nda ilmi bir münakaşaya
vesi e verdi.
Abdülfeyyaz bey kışın şid
detli olacağından
bahsetti,
Fatin bey, bugünkü fennin, hava değişikliği hakkında 24
ve nihayet 48 saatten fazla bir
zaman için tahmin yapmıya
müsait olmadığım söyledi. Ha·
nın Reşit hey de, bu mütaleayı teyit etti.
Kışın bu sene şiddet
li mi, yoksa hafif mi geçeceği
meselesi Fransada da, epey
de i oduya sebep olmaktadır.
~u münakaşaya hararetle ginşen er arasında da Fransanın T alans rasatanesi müdürö
M. M meri vardır. Bu zat,
Abc!ülfeyyaz bey gibi bu sene
kışın iddetli olacağına kail
bulun .. nlardandır.
·Bu iddiasını da şu mülahazal ... ra istinat ettiriyor:
«50 senedenberi, ~ncşin

işi

~ ge/Jt, firak açmadadır !linenıe yare! ,,
Va.ti•# gene mi IUtldı güzel başluı bdhare.

~yl 1

Prim ..

Üskudar-Haydarpaşa

Hfiessesata verilecek miktar
tesbit ediliyor

tramvaylarının vaz'ı e54s,
resmi dün yapıldı

J.~nıı•t f>flş(/ / /::,. nir-.

11ut11klon
Üsküdar halk tramvaylan
şirketinin ikinci imtiyaz şebe
kesi olan Üskiidar-Haydarpaşa
tramvaylarının vaz.'ı esas merasimi dün Başvekil İsmet paşa
Hz. nin huıurlarile icra edilmiştir. Dünkü merasimde Nafıa vekili Recep B. de hazır
bulunmuştur. ismet paşa Hz.
İrat buyurdukları nutukta:
- Her bir demir yolu benim için bir bahtiyarlık mevzuudur. Bugün de buranın vaz'ı·
esasını büyük bir heyecan ve
arzu ile yapacağız. T eşebbü.a
edenle,; tebrik ederim. Hattın
60 gün sonra biteceğini temin
ediyorlar, o günü görmek ve
kendilerini Ankaradan olsun
telgrafla tebrik etmek benim
için bir zevk olacakbr.» de-

Ankara, 9 ( 'ft'll'fon )Tt>ı;ı,·il.i sanayi kanununun
« 11 ııiııcl maddesine yiil'l' hıızı müesse!'ala \'c•ri·
le(•t•k olan ıırlmlcre Psas
olmak üzere tnl<11> <'dilen
imalıil bt'yannaın<'lerl llı

lisat

n'J,ıill'llıw

yelıııel,le

rwplcrpt'}
ve tetkik edil-

mektedir.
T<•lklkatın aı·kası alının,

ca me\'c·ut tahsisata göre
verilecek prim
nisbetl
lesbit edi1ecelı ve ona göre lsllhlrnldar tayin olunacaktır.

Yeni bir cinayet
9 (Hususi) - geçen·
hapisaneden
kaçan
ismindeki mahküm
köyünde Zıpır oğlu.
Mustafayı öldürmüştür.
Su
firari katil cinayeti mütealap
jandarmalar tarafından yakalanmış hapi.saneye iade edil-

Kudüste Araplar taarruza devam ediyor
Berlin, 7 - Roma tarikile Şamdan ıelen telıraflara nazaran
Araplar Kudüs civarında bir Yahudi köyüne hücum etmişler·
dir. Her iki taraftan epeyce maktul ve mecruh vardır.
Araplar bir Hiristiyan mahallesine de taarruz etmişlerdir. Bir
İngiliz müfrezesi bir Arap kuvvetiniıa taarruzunu püskilrtmüttür.

[F.ill iktisat meclisi azaları
(fjJ!dün toplanmışlardır. 15
eylülde Trakyaya gideceklerdir.
alıkesirde lrticakarane ve
fesatcuyane sözler sarfedeıa Yakup Hoca ağır ceza
mahkemesi tarafından 2 sene
15 gün hapse mahküm edil-

m

Atina, 8 - Cenevreden bildirildiğine göre M. Venizelos
bir ziyafeti müteakip M. Makdonalt ile Türk • Yunan meseleleri hakkında görüşmü.ştür.
·
Yunan teslihab bahriye siyaseti üzerinde bu mülakatın bir
tesir yapacağı bildirilmektedir.

Posta ve telgraf

sunun evini kundakla yaktı

işleri nasıl?

9 (Hususi] -

edilmiştir.

Malatya şimen
diferi bugün
açılıyor

Gene Cemiyeti okvomo gitmekten
bahsediyorlar

Malatya şimendiferinin kıs·
men ikmalinden dolayı bugtiıı
ma hallinde resmi küşadı yapı

Atina, 8 - Temin edildiğine göre eğer Türkiye, Yunanis.arun bütün mübadele meselelerinin hakeme havalesi hakkın
daki son teklifini kabul etmiyecek olursa, Yunanistan Cemiyeti
akvama müracaat edecektir.

lacaktır.

ismet paşa ve Nafıa vekili
bu merasime nezaret ve riyaset edecek zevata hitaben
birer tebrik telgrafı gönder·
mişlerdir.
'f Fevzipaşa-Malatya hattı
nın

185 inci kilometreı;indeki
Gölbaşı istasyonunun , küşat
merasiminde hükumeti Gazi
Ayıntap valisi teır.sil edecektir.
Merasimde ayrıca Devlet
1 demir yolları umum müdiriye·
ti namına alakadar rüesa ile
mücavir vilayetler valileri ve
zevııtı saire hazır bnlunacak-

~()t·lu ka<lın l)it~ ç()pçii)Tii,
rlö,r~ı,.~I'" 11[ vılttı

Sırp

- BulgAr hududundA müsademe

fiilvvelce 25, 30, 35, 54, 55
~lira maaşlarına göre 5
dereceye ayrılan maarif mü·
dürleri, Barem kanununa göre
25 liralilar 11, 30 liralılar 10,
35 liralılar 9, 45 liler 8, 55
liler 7 inci dereceye ayrılmış·

Bartında komşu

Meclis
mahallesinde Tahsin efendinin
kızı Şükriye mahalle komşu·
!arından Elekçi oğlu Mustafanın evine kundak sokmuş ve
evi yakmıttır. Şükriye derdest

Türk - Yunan meseleleri ve
Yunan teslihatı bahriyesi?

miştir.

miştir.

Biı~ kadın

Reisicümhur hazretleri dün
gece refakatlerindeki zevat
ile ve otomobille T okatliyan
oteline tetrif buyurmuşlar,
bir •ilddet wtirahatten sonra O.ima bahçe sarayına
avdet etmişlerdir.

Bartın

Ordu,
!erde
Mehmet
Gavrat

mişlerdir.

i Her yerde şid
detli

lardır.

lfDilayet inzibat komisyonu
g)dün toplanmış, tahsildarlanndan ihtilas edenleri vazifelerinden çıkarmıştır.
zmirde Botef takımı Altaya iki-sıfırla galip gel-

Gazi Hz,

S0N HABERLER

Dnhi!de:
11
tler demir yolu benim için bir bAhüyarlık mevzuudur.,,

yağmur

ı

m

r. Hüsamettin B. 1 eylülden itibaren Sıhhiye müsteşar:ığına esaleten tayin edilmiştir.

D

ları ğörenmişlerdir.

kazasında Hoyran
ll:ıljköyünde yangın çıkmış ve

Kendine gelince..
(1 inci sahifeden mabat]

lf!'ileytehir

41 hane ve bir cami yanmış
tır. İki çocuk kayıp bir kadın
mecruh olmuştur.
lril!in milliyetperver ihtilalci~lerinden ve muharrirlerinden M. Şeng Çeng şehrimize
gelmiştir.

m

28 - 929 senesi dahilinde
ağır ceza, asliye
hukuk
ve ceza mahkemeleriPden 321,
838 iş çıkmıştır.
'Ajpor mıntaka kongresi 20
~eylülde toplanacaktır.

mübadele komisyonunda no~ tamız Yunanlılara

tebliğ

ed ilmiftlr.
lf.filaarlf Vekili Cemal HüsnU
llMJI beyin bıı hafta nihayetin·
de !stanbula ge:mesi muhtemeldir.
fi!ıf vkaf Emanetten muayyen
tr:ıJ taksiti almadığı cihetle
evvelce Şebremanetine saltığı
Üsküdıır Tramvayı idaresini
protesto ederek tramvaylara
haciz koydurmıya kalkmıştır.

HAriçte:
Venizeloı
Yunanlıları {eskine
çalışıyor

Venizelos Cenevrede beya·

Dünkü borsa:
İngil'z

1001,50;
Frank
12,37 ,OO;Liret 9,26,00; lsviçre
2,51,50; Dolar 48,50; Dahili 95,Sü; Albn 871,00; Ana dolu 21,70; Rumeli 6,40;
Tramvay 75; Düyun 195,00;
lş bankasından alınmıştır.

bulunan posta-telgraf U. müdürü Fahri 8.
Ankaraya
avdet
etmiştir.
Fahri B. : «Teftiş ve tetkikim
neticesine itleri beyeti umuıniyesi itibarile iyi
buldum.
Filhakika bazı nokeenlıklar
da mevcuttur. Bu nakaanlar
daha ziyade bina cihetiledir,
servisler müınkthı olduğu ka·
dar iyidir, muha8eratta bariz
yaııhtlıklar yoktur. Mıılıabera
tm tesrii için Sivas merkezine
konulan hilk makinesi faali·
yete bqlamıttu.
Adanadaki bük makinesi
de faaliyettedir. Konyaya vaz·
edilen makine de bugünlerde
işlemiye bqlıyacaktır. Bu makinelerden bir tane de Diyar·
bekire vazedeceğiz. Tesadüf
ettiğimiz müşülltı memur yetiştirmekle izale edeceğiz. n

Malôller pG.zarı
nın tasfiyesi
meıelesi
Bugün öğleden sonra saat
on üçte mallil gaziler cemiyeti heyeti umumiye içtimaı
aktedilecektir.
Bu içtimada pazarı tasfiye
esasları hakkında müzakeratta
bulunulacak ve tasfiye mese·
lesi hakkında bazı kararlar
verilecektir.

Şehremaneti encümeni yeni
bir talimatname hazırlamakta
dır. Bu talimatname ,ehirde
lşliyen
bilcümle otobüslere
ait olacak ve otobüslerin yolculardan alacakları ücret miktarını da tesbit edecektir.
Yakında
ikmal edilecek
olan :,u talimatname, zabıtai
belediye talimatnamesinin zey·
li olacak ve ahkamına muvafık olmıyan otobüslerin işle
mesi menolunacaktır.

mişbr.

D

Teftişte

Otobüsler hakkında talimatname...

D

ktisat vekili Şakir B. dün
Sanayi bankasını, Zahire
borsasını, Ticareti
bahriye
müdüriyetini teftiş etmiştir.
s~anbul
meb'u.,tarı dün
Usküdara geçmişler ve
halkla temas ederek ihtiyaç-

Hl

Şehirde medtııı

u.r tarzda
cenaze naklini temin etmek
isbyen Emanet, bir cenaze
nalciinden bile kendisine kar
temin etmeye kalkarsa biraz
garip olmaz mı?
Emanetin bu işten karı yok
denilemez, çünkü hesap meydanc:ladır,

Bir cenaze otomobili bilfarz
Büyük dereye gidip gelse en
çok 250 kuruşluk benzin yakar.
Halbuki otomobilin taksesi
bu mesafede en az «20» lira
kaydeder. Yani cc250» kuruş·
luk benzin masrafına mukabil
"17 ,5» lira kar!
Şehirde cenaze nakledecek
vasıtalar bu'undurm'lk Emane·
tin cüm!ei vezaifindendir. Binaenaleyh cenaze otomobillerinin fahiş fiatını indirmek
lazımdır. Bu otomobillerin taksileri hiç olmazsa şehirde iş·
leyen büyük taksili otomobiller kadar ücret kaydetmelidir.
natta bulunarak demiştir ki:
- Yunan hükfımeti vaziyeti
zıoğuk kanlılıkla takip etmek·
tedir. Bir harp ihtimali hakkındaki rivayetlere ve nepiyata kapılmıyacaldır. Midilli
sahillerinde bir şİfe içinde
bulunarak menşei meçhul ve
memlekete karşı tehditldr
mektubu da nazan dikkate
almamıştır.

Hükümet vazifesini bilir ,
herke• emin ve müaterih olmalıdır.

müşlerdir.

tür.

Otomobil

lıazası

Şoför

Alyotinin idaresindeki otomobil dün Beşıktaşta
Halil isminde bir çocuğa çarpmıştır. Hal ilin yarası hafiftir.
Şoför yakalanmıştır.

1-Iayırlı

hizmetçi!

Kadıköyünde

Bahariye caddesinde oturan Kazım beyin
hizmetçisi Emine dün evde
kimse yokken bir çok eşya
çalmış, kaçmıştır ..

Tütün

geıen

bıçakla

Hırsızlar y'lnlarına

bekçiyi sol

kolundan
yaraladıktan
sonra

eşyayı bırakarak kaçmışlardır.

üzerine sabıka
lılardan Kumkapılı Nuri ya·
Verilen

eşkal

kalanmıştır.

Erbaa, 9 [Hususi) «15))
senedenberi eşkıyalık yapan
Beydağlı İzzet ölü olarak yakalanmışbr.
Cesedi teıbir
edilmektedi.

Bir terfi

EsrarkeJin kahvesinde
Kadıköyünde Söğütlüçeşme

caddesinde sabıkalı Hayrının
kahvesi dün gece ansızın taharri edilmiş, üç esrarkeş ile
bir okka esrar ve kabak bu·
lunmuştur.

işi 90 biı1

Ankara, 9 ( Telefon )- ·

Ankara

nıahlü•melerl

aza
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miştir.

«90» bin liranın tasarrufu
inhili.1
maksadfle, kadroda
edecek memuriyetlere kimse·
nin tayin edilmemesi tekerrür
etmiftir. Bu suretle tahminen
«150» memuriyet maaşı tasarruf edilmiş olacaktır.

Salı gününden itibaren ekmeğe on alb kuruş yirmi para
ve francalaya yirmi üç kuruş

yirmi para azami fiat vezedil·
mişiir.

~lilmlştlr.

lira .. Han1allar

Barem tatbikatı bir sene teahbur etmi~
olmasına rağmen bu husustaki
hazırlıklara devam edilmekte·
dir. Yapılan tetkikata nazaran
Baremin tatbikile Emanet dütçesinin maaşat faslında senevi
(90) bin liralık bir tezayüt
husule gelecektir.
Bu miktann biitçeye zam·
medilmemesi
için tasarruf
yapılması esası kabul edil-

fiatı

Ekmek

sııııf

tayin

Şehremanetinde

Riyaseticümhur
ba~katibi
Tevfik beyle birinci ordu mü·
fettişi Ali Sait paşa Ankaradan şehrimize gelmişlerdir.

Ziy<wlllıı

Hevenkle safzş Emanette barem Açıkta bırakılan
köylfinfin lehin- bfitçeyi bu kadar /arda teşkilata
de mi yoksa?
arttıracak
alınıyor
muhtelif iskele-

Bu sabahki bir refikimize
Samsundan gelen bir telgrafta
tütünlerin hevenk halinde sa·
bşına müsaade edilmesinden
dolayı köylünün dehşetli ziyan
ettiği bildirilmektedir. Keyfiyeti tütün inhisan umum müdlirü Behçet beyden .10rduk,
fUnları söyledi:
« - Hevenk halinde satışı
menetmek için elimizde kanuni bir ıelahiyet yoktur.
Bu,tüccarlarla köylü arasında
bir satıf muamelesinden ibarettir. Mamafi geçenlerde meclisi idare azasından bir zat ora·
ya gitmişti, o bilakis hevenkle
sabşı yüzde 10 köylünün lehine olduğunu söylemiştir.»

Ankaradan gelenler

Şehrimizin
lerinde çalışan
hamalların
Emanet iktısat müdürlüğüne
merbut bir teşkilata tabi oldukları malfımdır. Yalnız Rıh
tım bamallan ile gemilerden

karaya kömür nakleden ve
gümrüklerde çalışan hamallar
bu teşkilata dahil değildir.
Emanet şimdi nbtım hamallarını da teşbilata tabi tutmıya ve bunlara marka itasına
karar vermiş bulunmaktadır.
Bunların teşkilata raptını müteakip gemilerden karaya kömür botaltan hamallar da tqkllata tabi tutuiacaktır.
Gümrük hamallarına gelince:
bunlar için bir nizamname
ihzan içap etmektedir. Bu
nizamnamenin ihzarına henüz
başlanılmamıştır.

Eminönü nahiye•
sinde konere
C. H, F. Eminönü nahiye
bugün saat
on yedic!e nahiye merkezinde
aktedil .. ,.,.ıır:r.
ocağının kongrası

La
Beşiktaştan Aksaraya tramvayla giderken içinde askerlik
vesikası, zati mühür, bir takım
senetler bulunan cüzdanımı
kaybettim. Yenisini a!acıığım·
dan hükmü yoktur.
.
Davutpaşa,
Kasap llyaı
mahallesi, tramvay caddesi Horasancı sokak
Arapkir'i Ahmet 308

bugünlru navn:
Kandilli rasatanesinden
alınmıştır:

Diln azami h'lraret «18»
derece, bu sabl\h « ıı.. deriızgiir
recedir. Bu gec
poyraz bava bu.ut u ve yagmurludur. Dün yag:ın yağ·
ıt'ur «7» mil•MetrQ'1•r
0

Sahife 3

Son Saat -

~ i~!~ı+Ll ll{inci lıat
•

Bılet gışeterırıde

uygunsuz'uk

Heybeliadadan cuma günü
lstnnbula hareket etmek üzere
vapur vardı.Bilet almak için
gşeye gittiğimde vapurun hareketine yirmi dakika vardı.
Gişe el'an açılmamış, bütün
halk gişe önünde bekliyordu.
Nihayet vapurun hareketine
yedi dakika kala gişe açıldı.
Halk biri birini ite ite bilet
almakta iken ben de biletçiye
bir lira verip birinci mevki
bir bilet istedim.
Biletle bel'aber liranın mütebakisini verdi; halk içinde
saymanın imkanı olmadığından

vapura bindiiimde on dokuz
kunıı yerine yirmi dört kuruş
alındığının
farkında oldum.
Arkadaşıma hadiseyi naklederken ona karşı da ayni muamelede bulunulduğunu öğren
dim. Alakadarların
nazarı
dikkatin celbetmenizi rica
ederim, efendim.
J. Ventura

* meselesi
Bir mektup
Temmuzun 23 üncü günü
Derincede bulunan ismini zikretmek istemediğim bir vapurun kaptanı beye iÖndermek Uzere büyük poataneden
teahhütlü olarak vermiş olduğum mektup ayni ayın 25 ine
kadar aahibine gitmemit on
iline kadar bana da gelmediğinden postaneye müracaat
ettim. Mektup arandı 7 gUn
ıonra aldığım cevap şudur:
« Efendim, Derincede postane
9lmadığından mektubunuzun
liman memuru beye verildiğini
tasdik ederim. »
Liman memuruna bit mektup yazarak mektubu iade
etmesini rica ettim • Ondan
aldığım cevap ta şudur: « İrsa
line inayet buyunılan mektbu
hakikaten aldım. Fakat vapurun hareketinden yarım saat·
sonr.a. Mektubu Konya ekspres
trenınde seyyar polis mumuı;una verdiğimi arkadaşlarımla

tasdik ederim.~ Aradan « 2 »
aya yakın bir zaman geçtiği
halde mektubum gelmedi.
Rica ederim bunun neden
l}eri geldiğini anlamak isterim.
Zira bu gibi vaziyetlerde
mektuplar arkalarındaki ~d
rulere iade edilirler.

İsmail Hakkı

*
iş arı;ornm
Tahsilimi Viyana orta ticaret mektebinde yaptım. Almanca, Türkçe, Sırpça okur,
yazanın. Daktiloluk vazifesi
arıyorum.

Adres: Galata, post
restant, 501
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Sinemasının tekrar küşadı

ara BO\Tun

münaseKJ
betile
temsili

muazzamı

Ankara - İstan
bul telefonu artık kesilmiyecek

Kuşak

ta

Ekmek
çok yükseldi

Açığa çıkarılan

Hadımköy posta müdürünün
Maestro LEMIŞ idaresin- '
yapılan
bir teftiş neticesinde
deki fevkalade orkestra !
e bermu~.at ruhnevaz: parçalar ' 270 lira açığı zuhur etmiş,
terennum edecektir.
= kendisine işten el çektirilmiş
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=Siyaset oyunları=:

Niçin gittiler?
Sonra dönüp neler söylemiye kalkıyorlar?
ya döndü. Acaba bu hey'etin
tetkikatından aldığı
netice
nedir? Bu, bütün dünya tarafından merak ediliyordu, nih~
yet anlaşıldı:
Filhakıka bu heyeti terkip
eden adamlardan biri avdet
seyahatinde Berlinden geçerken Voaiçe Çaytung gazeteainin bir muharririne kısaca:
« - Bize biil6f yapmak ietediler, fakat bi& aldMmadald

Hangileri fl1mir
edilecek ve
ziftlenecek?

~ençti.

Böyle bir toy de ikanbya
eönül verilemezdi.

Kudüste

_ Kızıl saclar
\- posta müdürü
. ,

Bir müddet evel Amerikanın banka ve fabl'ika gibi
muhtelif ve en zenğin müesıelerinden otuz tanesi birleşe
rek Rusya ili it yapmanın
imkanı olup olmadığım anlamak üzere tetkikat icrası için bu
memlekete yüz kişilik bir hey'et
göndermişlerdi; bu heyet bizzat
Sovyet hükumetinin muvafakatile gitti, uzun müddet dolqb
ve nihayet geçenlerde Amerika-

VİNÇ ~ANI

Ankara - İstanbul telefonunun yapılmakta olan ikinci
hattı henüz ikmal edilmemiı
tir. Bu hattın bir iki güne
- 7l.adar Anadoluhisarına vasıl
olacağı iimit edilmektedir.
Kocası öldükten sonra bir
Bu yeni hattın inşasına mesaniye bile zihnine · sevişmek
mur olan telgraf fen müfettiş
ve sevmek fikri gelmemişti.
lerinden Bekir bey hat hakŞu mükellef yatakta yalnız
kında malumat vermek üzere
yatmaktan hiç bir gece müAnkaraya gitmiştir. Bekir bey
teezzi ve mUşteki değildi. OkAnkaradan avdetinde hattı
şanmak ihtiyacı, rüyasında biteftiş ederek gelecektir.
le kendisini rRhatsız etmiyordu.
Aldığımız malumata göre
Farzı mahal olarak böyle
bu hat bugün ikmal edilmiı
bir ihtiyacın zebunu olsa kimi
olsa bile, bundan istifade
sevecekti?.. Mamuk beyi mi,
etmtk için iki üç ay beklemek
Şabanı mı, Ubuğu mu? Bunlizımgelecektir. Çünkü elde
ların hepsi, birinci kocasınm da,
bulunan telefon «milşeddide»
oğlunun babası olup, elyevm
makinesi ancak bir hattın muhayali yüreğinde yaşıyan ikinhaberesini temin edecek kuvci kocasınında uıağı menzilevdtedir.
sinde adamlardı. [1] Çehre
Bu ikinci hat ıçın Avrupazüğürtü olmalarından sarfı naya yeni bir makine edilmiştir.
zar hepsı de yaşını başını,
binaenaleyh bu hattan istifade
almış bir sürü amelmandalardı.
etmek için yeni makinenin
Beyler zUmresinin içinde
gelmesine intizar etmek zarusütü gibi özü de temiz, sevilridir.
miye layık bir Kuşak vardı.
Ancak yeni hat yapıldıktan
sonra makinesi gelinceye kadar O da, henüz genç, çok gençti.
Asil, cesur, vatanperver ve
eski hat bozuldukça l:.undan
dilber olmasına rağmen bir
istifade edilebilecekti.
hükiımetin başına getirilemezEski hat bozulduğu zamandi.
Tecrübesiz, atılgan ve bilar bunu kuvvet
makinesi
raz da kindar idi. Bugünkü
yeni hatta raptebilecek ve bu
içtimada, Moskovada serseri
suretle Ankara - lstanbul mubir hayat geçiren şeyh Aliyi,
haberesi intizamını kaybetkiraren
diline dolamış, babamiyecektir.
sile Ali arasında val<tile cereyan eden bir münazaanın
kinini gütmekten geri kalmamıştı. Böyle bir toy delikanlıya da gönül vermek ve onunfiatı
la evlenmek uyamazdı.
Sevinç H, düşiincesinin bu
noktasında birdenb!re irkildi.
Nefsinde hissettiği melalaver
bir boşluğu anlamıya, ona bir
şekil vermiye çalışırken Kazan
Kudürten bildiriliyor: Şeria
beylerine zihninde geçit re sıni
~ud~d.unu geçen bir Arap kafiles1nın buraya doğru ilerileyaptırdığına, Kuşak bey'n hamekte olduğu haberi, şehirde
yali üzerinde de bir müddet
dehşetli bir heyecan uyandır
tevakkuf ettiğine sinirlendi.
mıştır.
Haysiyetini incidecek bir haFakat bir müddet sonra bu
rekette bulunmuş gibi üzüldü
kafilenin şehre hayli uzak bir
ve
yataktan indi.
mesafede tevkif edildiği habeNefsi
bir tahlilin, kendi arri, titriyen yürekleri bir parça
zusu ve düşüncesi hilafına
ferahlandırmışbr. Mamafi ihtiböyle bir netice vermesinden
yata riayet etmiı olmak için,
vaziyetleri tüpheli görülen büson derece muazzep olmuştu.
tün kasaba ve köyler, İngiliz
Ancak kocasının hatıratına sa·
kı~e~tı tarafından ifgal edlldık bir yuva teşkil eden,
mıştır.
yatağına yabancı erkeklerin
Burada ekmek fiyatı pek
hayalini - Sevgiye liyakatlerini
ziyade yükselmiştir. Yarım kuölçmek münasebetile - doldurruşa satılmakta olanları beş
maktan büyük bir günah iş·
kuruşa almak bile müşkül ollemiş kadar eza duyuyordu.
muştur.
Müfrit bir hassasiyetin ma·
razi tecelliyatından olan bu

!

(:addeler

Sevinç~.

[1] Prenses
evelce
Kazan hana, can Alinin karısı
idi. Kocasını Ruslara mail
görerek halkın yardımi!e onu
halli katlettirmiştir,
İkinci
kocasından ölüm sebebile clul

Muluırriri:

M. Turhan

ezadan kurtulmak için pencereye koştu, perdeleri açarak alnını cama dayadı. Siyah bir örtüye bürünmüş olan ufka gözlerini dikerek
hedefsiz bir temaşaya daldı.
Sarayın, bu yatak odasını
ihtiva eden cephesi, İdil suyunun iistünde idi. Geniş su,
yüksek duvann eteğini yalı
yarak bedi yürüyüşüne devam ediyordu.
Suyun öbür salilinde sazlık
lar, daha ilerde de avullar
[Köyler) vardı. Fakat ne sazlıklar, ne köyler görünmiyordu.
Prenses, biraz sonra camı
da açtı ve göğsünü açık havaya arzetti. Artık sıkılmıyor
gibiydi. Gecenin serin buselerinden hazzu inşirah alıyor,
sinirleri rahatlaşiyordu. Filhakika gözünün önünde koyu karanlıktan başka bir şey yoktu.
Lakin o kesif zulmet, güzel
prensese. lekesiz bir kumaş gibi
cazip görünüyordu. Her hangi
bir lem'a, her hangi bir ziyapare, bu kara kumaşın letafetini ihlal eder sanıyordu. Gök
yüzünün maviliği içinde bir
dolu bulutu neyse, şu lekesiz
gecenin çehresinde de ay ve
ya yıldız öyle yakışıksiz bir
şey olacaktı.

Sevinç

H,

manzaranın

me-

lıcıbeiine

adeta hayran olmuş
tu. «Yarın» denilen meçbulun
\iC öliim dedikleri yegane hakikatin hep bu rengi taşıdık
larını tcemmülle
garip bir
heyecım ha ...ıl ediyordu. En
büyük nurun şu zulmet karşı
smda -kuvvetin istihza ettiği
hak.ar gibi- zaif ve çok zaif
kalacağına inanarak o koyu
karanlıkla daha yakından temas etmek ihtiyacına kapılı
yordu.
Prenses, gecenin her -şeyi
bir asla irca eden heybetli
tecellisi önünde şairane bir
teheyyüç geçirirken biraz da
İdil suyunun gece kıyafetini
temaşa etmek istedi ve iğildi:
Genfp su, nağmesini ka'nnda hapsederek ve gecenin
renğine bürünerek kalın bir
şerit gibi duvar boyunca imti·
dat ediyordu. Her şeyin uyuduğu, .dağlann bile başlannı
semaya dayayarak yorğunluk
larınt çıkardıklan, ağaçlann
yapraklarına sanlarak rüyalar

kaldı.

bir anda yalnız
ırmaklardır ki hareket istira-.
rında.dıt! Onlar ezelden ebede
kadar yürümiye, dQrup dinlenmeden yilrümiyc mahkumdur.
s,,.viqç H, hiitün miikevve-

demiştir.

tadır.

Rusyada ne mi gördük? iki kelime ile söyliye·
lim: Açlık ve sefaleti»
Şüphe yok ki bu bir kaç
kelime insanı Rusyanın ne
vaziyette olduğu hakkında
tenvire kifayet edemezdi; fakat «Verighb ismini taııyan
bir mütehassıs çıkf:ı, o da bu
hey' ete dahil bulunuyordu, faz·
la malümat vermeğe muvafakat etti, bu zat ta diyor ki:
c<- lıtekholmden Leningra·
da vapur ile gittik ve vapurun gövertesini terkeltiğimiz
dakikada büyük bir sefalet
ile karşılaştık. Bu sefalet bütün memleketin nasıyasında
okunmaktadır:
Leningratta,
Moakova da Kiyefte, Sivaatopol ve Y altada hep aynı yeis·
aver manzara mqbut oln k-

g6rdükleri

uzun zamanlardan beri tamir görmiyen
şehir caddelerini bu sene tamir cttirmiye karar vermiştir.
Bu caddelerin en başında Babıali ve Ankara caddeleri
gelmektedir. Mtinakasası icra
edilmek üzere bulunan bu
cadde, taşlarının arası ziftlenerek yapılacak ve köprüden
sonra şehrin yegane çamursuz
ve tozsuz caddesi olacaktır.
Bundan sonra Vefa caddesile Balık
pazarı - Yemiş
caddesi gelmektedir. Vefa
caddesinin tamirine pek yakında başlanacak, fakat Balık
pazarı - Yemiş caddesi kanalizasyon inşaatı bitmeden yapılamıyacaktır.

Bu caddeler Emanetin merkez bütçesinden sarfedilecek
para ile inşa olunacaktır. Belediye daireleri de kendilerine
verilen ve yollara tahsis edilen
para ile daireleri dahilinde
bulunan ikinci derecedeki cadde ve sokaklan tamir ve bunlardan bir kısmım parkeye
tahvil edecektir.

Kar için...
Emanet 12,000
~iraya bir makine sipariş eftiu
Şehremaneti kışın

caddelerdeki karlan temizlemek için
bir «kar tankı» sipariş etmiştir. Sipariş dün yapılmış
tır. Tank Emanete birinci kapunda teslim edilecek, tecrübe edildikten sonra matluba
muvafık ise tesellüm olunacaktır. Tankın fiatı 12 bin
liradır.

nahn uyuduğu hır demde sessiz sessiz akıp kiden büyük
suya melülane baktı:
- Zavallı ırmak!. -dediKim bilir ~e kadar yorgunsun.
Fakat dinlenmiye hakkın yok!
Ve sonq hayat ile su arasındaki müşabehetl hatırlıya

rak içini çekti:
- Ömür de bir su, tikin
tükenen bir su! ister istemez
akıyor ve bir gün tükeniyor.
Şimdi 6lüler, bir çok ölüler
gözünün önünden geçmiye
başlamıştı. Şatır kahkahalardan, rengin emellerden, bin
bir çeşit düşüncelerden teşekknl eden dalgalarını kabarda }<abarda topragın birer
köşeciğinile yıllarca cereyan
eden o hayat ırmakları, nihayet mezar denilen adem gircabının i~inde
birer birer
kaybolmuş18r,dı.

Leningratta otelim~e geldinevibeşerin bu
derece sefalet ve pislik içinde
havsalamız

kabul ~tmiyordu.
Hükfımet refakatimize rehber)~ vermiıti. Bunlar derhal
bize amele için yapılmış olan
istirahathaneleri
göstermiye
koyuldµlar •
Küçük çocuk
mekteplerini gezdirmiye kalkıtt'1ar. Fakat yolda giderken pencereleri camsız evlerin önlerinden · geçtik ve
bunlaruı neden bu halde olduklarını sorduk . Rehberler
suallerimize cevap vermekten
imtina ettiler.
Ruayaya giden bir aeyyah
ancak sovyetlerfn l'ö.terdikler·
·
örebilir , huduttan

küşadı

n 'a ı,
ol ın
mulıtt:şl'nı
s ;;Jj tilıııı" inin lıı .., ı
ı
<' t ·
c ktır. ÜJ !'ra ı::ı il ~~ı il ı ... ı fi\ tı,

hugülll' kadar ) 1 1 en · '" '. '.·
tı· f'\, i pro~raın ın m lııi-.ıı ın ı
hllıı ill' dı nl n,,ıı 1 ınaıııb c; ık '"
.
ıııııhtrrun mü-.teııl ınin n .nıın 1•
Htlerinı temın mı•lı. e ft \ al. a<' l' ~.
İuırdn 'e c ıp urprıılt.:r
ıla\C::.i ~ıırctılr de tt ınn) üz cım · tu.
Sıııcm ıcılı;,ın en t ıı tl'k ın~ t 'e
tc·rnkt..ı, atıııJnn o'ııı:ık ll r1.: ırnt edilen . 'I \IKIL • "~ h 'c 111 ııknl~
fı inılrri ırıuhlPrt ın ı~ı
ıl h.ı k na
dınl tmt.k , c go tl'nnı k lıu"u unJa
l'll bırım·ı Jll\:\ l..ü ı~~al ctn e~i~c lıu
bnpta bilcilmle Amerikan ınak1 e ~
nnin tarzı f.ıaliyetiııi dek knne mutnl..ııdan sonra ( R. C A. PHOTOl HOl\E) istemini intih.ıp ctmiştır.
Bu sist('ın bütün mua ırları hayrette bırakan c T \LKIE » sesli filiın't·nııi irıır için İcat olunan bütün
n':ıkinelere faik mfıkt ıııınd hır .,,ihaz
oldıl"u
Amc:rikada tı dik 'e kabul
o
~

edılmiştir.

Opera siııcmıısı, ilk reıomi kuşadı
progr:ımındnn mC\ ·ın ni~a) t:tıne _kaJ.ır c,Jj , e ınuıılrnlı filıml<.'rın ıra
esin<.' dt•\ anı edecek ur. Bu ısc, sinema meraklılıırilc ti) atro 'e P melodr. ınnrik bir eser SC\ retınck a~
~unda hulunacak bcda) ipen eran ıçı?
hakiki birer zİ) af~ti bediiye tcaı:.l
<"decektir. Opera e111eınaeı tar~n n
bu ınc' sim zarfında irae edılecek
. rıı·
!erden bazaşnranı ha) ret ses1ı
ı 1 ~.
!arının isimleri ben eçhızır muhterem
halkın enzan ıttılııına arzolunur: ,
( DEMiN. MASKE ) Duğlas Faycrbanks tarafından.
( KADININ HARBE cıoışt ) Eleaııor Bordman tarafından.
.
( ÜÇ İPTİLA ) h-an Petrovıç tt
Alis Teni tarafından.
( YENÜS ) Konstas Talmaç ""
Maksudyan tarafından.
.
( SEHER VAKTI ) Vilma Bankı
tarafından.

(KORSAN ) Ronald Kolman vo
Lilı Daıni ta tarafından.

( KIYAMET GLCESl ) Norma
Talnıaç tarafırıdan.

( LÇURUM ) John llariınor ' 6

Kanııla Jlorn tarafından.

.

( 1-S flKAM ) Oolores del ~ıo

tarafmJan.
( \ŞJ\ ZA'JBAÔI) I..up Veles \C
\'iliaın Uoyit tarafından.
s mdıdl'n şunu da ila' e edl'lım
ki) esa en zen in ol ın pro anıla
rını daha fotla re' n:ıklandırmak
ı melınıle bulunan Op ra sıncması
nıOdurİ)dl geçen sene bütıin . A'rup:-ıda P k parl. k ınuvaffakı) t:
ll'r kazanmış 'c burada da rağbetı
:ıınmc) e mazhar olmuş olan meşhur ~1ae tro ( ED' ARDO ) BIA~
KO
Arjantin orkestrasını angaıe
t:' Jediğidi tl'Nİr C) ler.
·Yeni ,<' m şhur bnzı al!tı ~u ~. uıın. ı·ıı\\ c ı·ıe tak' j,• e edılmıt
kn
alı
olan işhu he) et tarafından ç nar ak ) ~.nı tangoları 'e ruhnevas
parçaları dinlı tmck imkanını bahş
edt:cektir.
r
(.
llıı mcahur orkt'.stranırı ıotogra ları ile haklannda matbuatta
zılıın takdimamcler
önilmü
• haftadan itibart'n sinl'nıanın methalirıdı.: talik ohınacaktır.

lki

11 eylül Çarşamba akşamı

MELEK
Yeniden

slNEMASI
açılıyor

llk program :

BEBE DANiELS
tarafından

.\ TI_JAT'f~
\ Al{l~I
na,,m fevkalade filim

(Bitmedi)
geçtiği

gımız ııaman

yaşıyabileceğini

Şehremaneti,

SESLİ FiLiM İSTANBULDA
Opera sinemasının yenideıı

dakikadan itibaren
dehşetli . bir
propagandanın
ağları arasında esir olmuş gibidir. Her nazarınız tarassut
altında•, her adımınız hafiye
gözü önündedir.
Bizi Moskovaya götüren
tren pislikten iğrenme verecek
baJdeydi ve mahalli maksuc1a
iki saat teahhur ile vardı.
Makinisti ise paçavralar içindeydi; bununla beraber Moskovada, Leningrada nazaran
daha fazla canlılık vardır. Leningratta ekmek istemek için
insanan tlzerine atılan dilenciler burada daha azdır.
Muharebeden evel Rusyanın
en birinci banyo yeri
olan
Y altanm plajında k.dm, erkek
çoluk, çocuk, bir allrG halk
g6r"6k ki çınl~plak banyo

yapıyorlardı;· Mahaza Rusya~•
her kes fena giyinmektedır.
Elbiseler parça, parça, konduralar ise dökülecek haldebundan başkada herkesin
d ..
ır,
. k
nazarında derin bir yeıs o unur gibidir ve herkesin yek·
diğerinden korktuju anlaplmaktadır. »

Rusya haltıkaten bu Amerikalının gördliğtı gibi midir,
değil midir? Bilmiyoruz, fakat
bizim bildiğimize göre bu hey' et Rusyaya, Rusy nın Amerika derecesinde zengin olup
olmadığını anlamağa değil, bu
memleket ile iş yapılıp yapıla
mıyacağııu

anlayıp

i6rmeğe

eJtmfpi; anlafıbyor ki hakiki
mabatlan aleyhte bir propapada qaıt&u olmak Hniff

.--

.
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(Son Sa.at )in Amerika. muhabiri mahsusun un mektupları
Nivyork, 20 Ağustus ( Son
Saat) - « Yaz mevsimi ölü
mevsimdir!» derler. Buna burada olup ta hak vermemek
nıümküıı değil. Koskoca şehlr
de yalnız 62 sinema çalışı) or.
Eunlerın 30 tanesi büyük, diğer:eri mahalle arasında bulunan küçük sinemalardır.
".unların birçoğu epey İş yapı
yorlar denirse mübalağa edile ·ş olur. Birçoğu yarı yarıya
boş. Maahaza tıklım bklım dolanlar da yok değil. Mesela
«PARAMOUT» şirketinin, birisi Bruklinde bulunan iki
s'.nemasını, «FOX» un «VAR1" ER» kardeşlerin sinemaları
nı bu mevanda zikredebilirim. «CAPITOL», «RlVOLİı>,
«HİPODROM» V. S de ayni

ve

Maamafi bunlardan bazıları
« Serin fakat hastalandıracak
kadar değil » « Terletmiyen fakat ayni zamanda üşütmiyen»

damıinge

zın iştirak etıniıı olması şayanı
dikkat ıJirü!nıektedir. «United
Amerikanın

feY·

'•

gidijor:ar.
Bin~ zda
elyövm gösterilmekte olan filimlerden bahsedeyim. Eunlr.rın içinde en
faıla nazarı dikl:.ıti celbC'clen
(M. G. M.) şiıketin;n iki filimi
ile « United Aıtist » ve « Paramunt »un bir r kurdeJ,sidir.
(M. G. M.) İn fil!mkri «Hallelujah » ile « Hollyvood Revue » dür. Bunlardan birincisi
yalnız zenci aktör ve :ıkteris
ler tarafından tems:I edilmiştir.
Meşbtır King Vidorun vazıı
sabnelik yapmış olması esere
daııa faZ:a kıymet verilmtktedir. «Hollyvcod Revue» de
«Hallelujab» gibi seslidir. Bu
filime 200 den fazla genç kı

şekildedirler.

Fakat bunların bile sıcak
lardan müteessir olduklarını
ilanlara bakarak anlamak mümkün.
Gerek sokaklardaki afişler
de, gerekse gazetelerdeki illnlarda daima büyük harflerle ayni kelimelere raııtlam
yor: « Almays Cool - Daiına
Serin ,. Her ilanda hep ayni

da

erı

gibi kelime ve tavsiflerle Amerikalıların bu kabil işlerde İtiyat edindikleri gevezeliğe ve
n:ü balağaya da kaçıyorlar.
Soğuk ve ııcak meselesi
bertaraf edilirse reklamlarda
en fazla göze çarpan ıcy «ALL
TALKING- baştan afağı sesli
filim» kelimeleri oluyor.
Baştan aşağı sesli filim,
baştan aşağı musiki, baştan
aşağı dans ... Kim ne aöylerıe
söylesin _benim kanaatim fU ki
bu nevl kurdelelerin gördük!eri rağbet gün geçtikçe ço-

ğalıyor.

en bdyllk

şehri

Artık sessiz filimlere

pek ender tesadüf edilmekte,
bu suretle bunların bir müddet sonra büsbütün ortadan
kalkacakları şüphesi meydan
almaktadır.
Şarlo

istediği

kadar sesli
filim yapmamakta inat etsin.
Norma Talmaç istediği kadar
« Sinema ölüyor! » diye yırbasın. Falanca muharrir ve ya
filanca vazu sahne istedikleri
kadar aleyhte bulnnsuıılar.
Artık bu
cereyanın önüne
geçilemez. Bu fekilden artık

Nivyorkurt umumi

11U1nzarosı

rücu edilemez. Çünkü halk
öyle istiyor.. Se&liz filim gösteren sinemalar müşteri bulamıyorlar.

Reklama en fazla ehemmiyet veren sinema tirketleri
gene « Vamer » kardeşler ile
«Foxıo.«Paramoub ta son zamanlarda ayni yolu tuttu. Bu hususta en geri kalan «Universalıo ile «Fırst National».
Bütün sinemalar yaz münasebetile gündüzleri 2,50 de
bir matine ve akşamlar 8,SOde
bir auvare veriyorlar. Tatil

ve bayram günleri matineler
3 ve 6 de olmak üzere ikilettiriliyor. Ba:ı:ı sinemalar da
cumartesi günü geceleri «Gece yarısı
iraesi»
namile
11,45 te ayn bir' ıuvare daha yapıyorlar.
Ertesi gün pazar olduiu
ve her yer kapalı bulunduğu
için bu iraeler oldukça rağbet görüyorlar. Bu IUl'etle
Nivyork halkı daha fazla eğlenmek fırsabm buluyorlar.
Bir gece içinde hem baloya,
hem sinemaya hem de bara

Artist» in filimi «Hayat Dansı» isimli bir faciadır.
Nansi Karo! tarafından oynanmaktulır. (Paramount) nn
filimi ( The Greene - Murdar
kase) atlı kurdeledir:
Bunlardan başka
(Copitol) de Norma Şererin
(M.Çanepin Akibeti)isimli filimi.
(Gaiety) de Viktor Maklaglen
tarafından temsil edilen (Siyah
Bekçi), (Glode) te Betti kompsonun (Sakallı kızlan),(Coluny)
de ( Üniversal )
şirketinin
(Brodvey) isimli meşhur kurdelesi, Vamer kardeşler sinemasında Ol Jolsonun ( T aganni
Ederek Söyle) isimli filimi
oynanmaktadır.

'

, Ingiltere ile Fransa arasındaki Manş tünelı
bir gece içinde yapıldı ve işlemiye başladı
Alay
:ıtmiyoruz; inanmaz- ·
sanız dercettiğimiz
resme
bakın.
lngi. z
ve Fransız gazeteleri müna·
kaşa
ededursunlar. İngiliz·
ler istedikleri
kadar « Bu tünel yapılamaz.
Bunun inşa · edilmesi bizim
için tehlikelidir!»
Diye bağır

f.ikir
~ut

İngilizlerin şid

detle muhalefet etmelerini
mucip olmuş,
planlar ve pro ·
jeler hepsi bir
tarafa bırakıl
mıftır.

D ere ettiği mi z

sınlar.

Maaş

tüneli
ve hatta işlemiye bile
yapılmış

başlamıştır.Hem

de bütün bu
gürültü pabrdı
bir gece içinda
olup bitı:ıaiş, istasyonlar ku-

Alcrrık

.
rulmuş, Maaş denizinin altı
oyularak dedikodusu yıllardan
beri süren tünel vucüda geti-

Meşhur vazıı sahne
St!sil B. Döuıil nasd

ejilen(vor
Sesil B. Dömil Amerikanın
en büyük vazıı sahnelerindendir. Elyevm (M. G. M.) tirketinde çalışan bu meşhur san' at
aclamı ayni zamanda tanınmış
b'r nişancıdır.
Sesi! B. Dömll bütün boş
•akitlerini ok ve tüfek atmakla gçirmektedir.

rilmiştir.

Karilerimiz biç şüphesiz habrlarlar. İngiltere ile F fansa
arasındaki Manş denizinin altından bir tünel }'apmak fikri
yeni değildir. Bunu evveli
Fransızlar meydana çlic:armış
lar. "İki memleketi kara va-

"Buyfik ihonet,, filiminden bir sahne:
sıtalan

ile birbirlerine raptetmek iktısadi ve içtimai birçok
1 menafii mucip olacaktır. Gelin
şu iti yapalım! ,. demişlerdir.
• ....:ı:.ı ·ık b fikri
ı
once
u
_- 5 uu..er
•
•
1
begem~ı~er, p~o1ı:Ier yapmışlar, planlar çızmışler, fakat
az zaman sonra her fCY yüz
üstü kalmışbr.
Buna sebep İngilizlerin kUfkulanmış olmalandır. Avrupa

Liyonel Barrimor ilk
sesli filimini yapıyor
Amerikalıların

maruf sana't·
kin Liyonel Barrimor aktörlüğü bırakmış, vazıı aahneliğe

hatlamlftır.

-

mevtasavvura

San' atkiir ilk olarak «İtiraf•
isimli sesli bir filimin idaresini
deruhte etmişt'!r. Resmimiz ahiren ikmal edilen bu filimin
bir •h,esini glııtermektedir.

Honş iı111eU

daima ııulb içinde kalacak
de~ ki..
.
Bntanya bugün bır adadır.
ve ada o!duğu . ~çi.n müd~faa
es!:ıap ve vesaıtinı o şekilde
hazırı amıştır. Manş tüne li yapılırsa arbk adahktan çıkacak,
bu müdafaa şekli de değişe·
cektir. Ya yann harp olur da
İngiltereye taarruz etmek istiyen bir devlet bu tünelden
istifade ederse... İşte bu

1940 ta oiomobiller
nasıl olacak?
Moris Elney ismili bir İngi
liz sahne vazıı istikbale ;:;it
muhayyel bir filim vücuda
getirmiştir.

Bu eser 1940 ıeneainde
cereyan edecek bir vek'ayı
göstermektedir. Resmimiz bu
filimden bir sahnedir. İngiliz
vazıı sahnesine göre 1940 da
otomobiller bu ,ckilde olacaktır.

resim İngilizle
rin bu husustaki
noktai nazarlarını müdafaa etmek üzere vücuda getirilen
filimin bir sahnesidir.
Sesli olan filim «Büyük İ
han .t» ismini
taşımakta, ismi
f))t/\,/ık
zikredilmiyen bir
devlet askerl'ozefin Dan sirıenıa
lerinin Manş tuneli vuıtw ile )'tldı::.ları içinde birinİngiltere topraldanua ayak
ci rni gel(rorl.
basbklarını gfat-rmektedir.
Ameri!:anın
yeni sinema
yıldızlanndan (Coz:efin Dan)
Bunun için muhayyel tünelin
Fransa ve İngilteredeki uçların ıık giyinmeaile maruftur.
Resimde kendisini
siyah
da bulunan muhayyel İstasyon
ve beyaz ıatenden yapılmış
ları stüdyolar dahilinde vücude
bir elbise ile g6rüyorsunuz.
getirlmiş, filim
bu sayede
Birçok kimseler san'atkir için
Hollivutun en ıık kadını debüyük
bir
muvaffakiyetle
mektedir.
çekilmiştir.

Son Saat

10 Evl·H

Peri te
'e en
rn"l tı

"hfiras

pı•o\an

ı 11• ılıti
•

Renlr re ziya şehri beşeriyet için yiiz ka~a~ı olan
aat ve · la (Sızlıkların ·da merkezıdır.
ş

h·t olaa

~orııldar<la

pazarları

•

luri

için geceleri sokaklarda insan
. . . ,. __kanldar nereden eeldiler?

c
Bıl 1111~/epçes ı.şe,

!Jtt

lrrr'd(/1~1 ·e ıı[!;rlı

ııLLŞ bİÇlll< le,·iıt Öıtleriı e g1eleııi
zelıir·leıııeleriıte ııasıl ırzl'lsa-

(lde ediliyor?
'iemiyet hayatında, bilhassa
-'büyük ve kalabalık şehir
lerin kesafeti arasında
ahlaksızlık facia ve rezaletleri g tLkçe çoğalmaktadır.
Bunların sebeplerini insanların kendi iradesizliklerinden
ziyade muhitlerinin arzettiği
çirkin ahlak çukurlarında ve

yürekler acısı ve yUzler karası
facia bu tesir albııda vücut
bulmuştur.

Yirminci asırda Pariste çocuk alım satımı ile. meşgul
olan bir insan pazarı vardır.
Tıpkı vahşet
devirlerindeki
esir pazaı ları gibi burada dünyanın her köşesinden gelen
iktısadi hayatın zalimliğinde
ahlaksız ecnebilere bu çocuknramak lazımdır.
lar para ile sablır.
Ama diyeceksiniz ki muhiti
Bunu hükumet te bilir,
insan kendi yapar ve yaratır.
halk ta bilir, polis te bilir.
Şu halde kabahat niçin muFak at ses çıkarmaz, çıkara
hitte olsun? Doğru amma ilk
maz. Neden mi? Çünkü bu
sukut edenlerin meydana getir- işi yapanlar okadar kurnazca
dikleri iğrenç muhitin diğerle
hareket ederler ki kanun buri üzerinde düşürücü tesirler
rada yakasına yapışacak kimse
bırakmadığını iddia edemezbulamaz. Hiç kimseyi tecziye
ısıııız ) a ..
edemez.
İ te size bugün anlatacağımız.
Bu garip pazara (düşmüş

·-

çocuklar) yahut (kaybolmuş
çocuklar) puan ismi verilir.
Yeri Pigol meydanınd , kurulma saati ise gece yansından

iİrİşirler.
Ahlaksız çocukların işi yalı

me ameliyesine
nız

sonradır.

Kaldırım kenarları, meyhane
önleri kendilerini satan ve en
büyüğü on altı yaşında olan

serseri çocuklarla doludur. Bunların bazıları kendi başlarına
hareket ederler.
Bazıları ise beşer altışar
kişi
bir
vasıtanın,
bir
madrabazın elinde ve ona tabidirler.
Gece sabaha kadar dolaşır
lar. Adeta insan avına çıkar
lar. Burasinı bilenler pazarın
kurulduğu
sa tten itibaren
Pigol meydanını doldururlar
ve iğrenç ihtirasları için seç-

Boğa güreşçileri

.

kendilerini ve ya biribirlerini satmak değildi. Onlar
gündüzleri hırsızlık, yankeaicilik te ederler.
Hatta bu
ahlaksızlık mektebinin yetiş
tirdiği küçük ıerseriler arasında katiller, sabıkalılar bile
vardır.

Bu çocuklar buraya nasıl
geliyorlar. Niçin ıukut ediyorlar?
Yakalanan ve kanun pençesinden kurtulamıyan çocukların polis dairelerinde verdikleri izahat bunu kısmen
halletmiş, marazı ortaya koyınuştür.

Bunlar, ekserisi köylerden
vilayetlerde;:-. ~elmiş çocuklardır.

Parisin Pigalli meydanı gece yarısında .
Kimi üvey ana elinde kalmif, hırpalanmış ve k açmıştır.
Kimi kimsesizdir. Anası ba·
bası küçük iken ölmüıler, ve
ya piç olduklan için sokağa
atılmıılardır. Bazdan iıe sırf
ıergtizeft arzusu ile bu hayata atıllDlflardar.
Parisi görmek!Köylft çocuğunu

cezbeden bu a~u dmbayalet:ak
kucagın an
üzerine at•
Pans kaldırım1an
mııtır. . t i .
~ kara11
sı:nybayafbu facia ifte
01
a~ : aiiril ' gitmekte, giin

ana baba
!

böytik~

geç

çe

..ıı:...U ıenifletmek•

~ c_::ir~.====~=======-

açıldı

için mektep

lspanyollar milli oyunlarının yavaş yavaş ortadan kalkacağından
endişe etmekte, bunun önüne gecmek için tedbirler almaktadırlar
Boğa güre

'

şi İspanyolla·
rın

milli ovunlarıdır. İyi bir
boğa gür,,.~dsi kız •allı

ve siya saçlı
kc.dınlar memk "inde en
b /llk kahraman addolun u r. Bunlar
başka iş tutmaz, bu sayede kendilerine
müreffeh bir
hayat temin
ederler. Fakat

boğa güreşçiliği dünyanın en
tehlikeli işidir. Bu yolda çalı-

san bir insan için, sivri, ikj
b:>ynuzla şişe geçirilmiş bir et
parçasıoa benzemek tehlikesi
daima mevcuttur.
Bu yüzden İspanyada bilhassa son zamanlarda boğa gü-
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Ispanyollarm boğa gureşçiliği meklt.>binde la'bikat dersi
reşçiliğine heves edenlerin tirmek üzere bir de mektep
mıktan haylı az.almış, Jspanyol- açılmıştır. Mektbe giren ta-

Jar milli oyunlarının büsbütün
ortadan kalacağı günlerin yak!aştığını görerek telaşa düş·
müşlerdir. Ortaya çıkan tehlikenin önünü almak için derhal tedbirler ittihaz edilmiş,
bu meyanda «toreador» yetiş-

lebeye maaf verilmekte, bu
kabil daha birçok cazip ıeyler yapılmaktadır. Mektepte
bittabi beden terbiyeıine en
fazla eheınmiyet verilmekte,
haftada birçok ~n de boğalarla tecrObe d rsleri göate-

nlmektedir.Bu
denler bazan
birçok ta.lelk....
nin yaralanmaıile neticelendiği için çok
heyecanlı olma
ktadır.
Mektep oldukça arğbet g6rmilf, ilk hamlede 200 kadar
talebe kaydolunmuştur. Bu
tebacümün bakiki sebebini
bilen mektep
"'tltidürfyeti talebeden taah~ · ıame almakta,
bilhassa tatbikat derslerine
iştirak etmemek için serdedilen taleplerin hiç birisini tanımamaktadır. Resmimiz fimali

t

spanyadaki «toreador» mektebinin bir tatbikat denini ıa.termektedir.
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Bir hamlede Alman madamın gÖQus iQnesini
kapıp kaçtı

Evelkl gün, Beyazıtta garip
bir yankesicilik hadisesi olmuştur.

Seyahat maksadile şehrimi
zde bulunan bir Alman karı koca, Beyazıt meydanında dolaşırlarken hal
ve şanından
Rus mültecilerinden olduğu
zannedilen bir adam yanlarına
sokulmuş, kendilerine gezecekleri yerler hakkında icap
eden malumatı vermek üzere
refakat edip edemiyeceğini
sormuştur.

Kan-koca bu nazik adama
memnuniyet ve minnetle hüsnü
kabul gösterince beraber yürümiye ve haricen Beyazıt
camiini tetkike başlamışlardır.
Alman karı - koca gözleri
Beyazıt camiinin minarelerin·
de yurur ve tanımadıkları
ııdımın verdiği izahatı dinlerlerken bu' adam birdenbire
«Son

~aat

» in

Te frikı>sı

'...9

ı madamın

gogı:.une el atmış
ve «1500» lira kıymetinde
bir gogus ıgnesini çarptığı
gibi kaçıp gitmiştir.
Tabii Alman karı-koca neye
uğradıklarını bilememişler, doğ

ruca polis müdürlüğüne gidip
hadiseyi anlatmtşlardır.
Zabıta bu serseri yankesiciyi aramaktadır.

Bu da yeni postanede,..
Haber aldığımıza nazaran,
buna benzer bir hadise de
yeni postane civarında olmuş,
saf bir Anadolu köylüsü Yeni
postane civarında dolaşırken
yanına
bir adam sokulmuş,
hemşerilik iddiası ile konuı
mıya başlamış, bu arada da
biçare adamın bir, iki bin
liralık bir serveti ihtiva eden
cüzdanını

çarpmıştır.

bu yankesiciyi
üzeredir.

Zabıta

yakalamak

l":nharr:r ': /'1orls Lôblan

Asri Ko.r san
Bir tuzağa düştünüz
·rakat çok geçmeden hai cati amilen ö~re
nec ksiniz.
Fakat

da~.a

cümlesini ikmal
etıııed en öyle şidd e tli bir tol at yedi ki yuinde sarsıldı ,
mücadele dah a başlamadan
L: mişti.
H .ısm ın ın kuvvetini iyi hisap
[ ·I ~ m ."r.ı"ş olan Forvil bütün
hıncını ktifürle çıkarıyor, maınafi ses'. ni fa7Ja yükseltmeğe
tlc pek ce; .. ret edemiyordu.
Hcyec:ı:ı Nata'.iyi felce uğ-

ratmış gibi idi. O der~cede ki
miı dahale edemiyor, mücadeieyc bir seyirci halinde kalı
yordur. Fakat Ellenden o kadar emin idi ki içinden korku
silinmişti, onun bulunduğu yerde her hanği feci bir hadisenin cereyan etmesine imkan
var ınt idi? Diğer taraftan otelde karşılaştığı taarruzdan sonra nazarında F orvilin hiç bir

Ben, bu matineyi
görmek isterim!
Aşa~ıya nakl~tti ği miz satır
ları
diği

bir kariimizin bize göndermektuptan aynen iktibas
ediyoruz. Bu k aı;i miz diyor ki:
« Ben yaz ayların d a imkan
buldukça, tercihen tatil olmı
yan günleri intihap ederek
biraz
lemiz h&.va almak
üzere Adalara gider, ~ ura
da burada dinlene dinlene
ayakla bir tur yapar, bazen
dinlenmek için bir kır kahvesinde oturur, geç vakit son
vapurla geri dönerim.
Bu, benim için hayatta en
büyük zevklerden biridir. Şim
di size, beni size bu mektubu
yazmıya sevkeden sebebi anlatayı m:

Bu hafta perşembe günü
Heybeliye gitmiştim, mutat
hilafında biraz erken dönecektim. Vapura daha yarım
saat vardı.
Burgaza
bakan
sırtta
karşılıklı
iki
kahveden
birine oturarak bir kahve içmek istedim, bir sade kahve
söyledim, garson getirdi, hemen
gideceğim için parasını derhal
vermek istedim , b&.zen uğra
dığım
için bilirim . Burada
kahve on iki kuruştur, bahşişi
ile birlikte on beş kuruş
verdim.
Garson:
- Kahve otuz üç kuruştur,
demez mi?
- Neden?
- Bugün matine var.
Ben bu kır kahvesinin
sakfı
altında de ~ il, fakat
sakfına
laakal elli
metre
uzakta bir çam ağacının a!lın
da bir bacağı sallanan bir
sandalyede oturuyorum, bila
itiraz istenilen parayı verd;m,
fakat:
- Şu matineyi de görmek
isterim, dedim.
Garson önde, ben arkada
şu elli metre me~ afeyi gc~erck
saldın altına g:rdim. Burada
bir piyano ile raf üstünl:le u·
yuyan toz~u bir keman vardı
ne çalgıcı, ne garson, ne de
müşteri ortada kimse g"'rünmüyordu, garson2:
- Nerede şu matine, ı dedim. AC:amcağız ne y:ır:sın
gülmiye başladı:
- Efendim daha başlamadı.
Buna diyecek yoktu. Bu
adalarda · kahveler senenin
ancak birkaç ayında işler
ler. Binaenaleyh bir kahveye otuz kuruş alsalar kendi
hesabıma itiraz edemem.
Fakat mutat üzere on iki
kuruş alıp ta haftada birkaç
gün çalmıyan kemanı gösterip
matine var diye otuz üç kuruş
istemelerini münasebetsiz bulurum. Binaenaleyh karilerinize
tavsiye ediyorum. Bu kır kahvelerinin birinde oturmak istedikleri zaman müzik sesi
işitsinler, işitmesinler mutlaka
matine o!up olmadığını sormalıdırlar.

nüfuzu kalmamıştı, şimdi onu
alelade, ehemmiyetsiz, hatta
gülünç bir düşman şeklin d e
görüyordu; bu adamın Ellen·
Rokun karşısında hiç bir şey
yapabilmesine imkan var mı
idi?
Ellen-Roka gelince: o mağ
lubu istihfaf ederek Nataliye
döndü:
- Matmazel, dedi, bu herifin ihtas ettiği vaziyet karşısında mecburiyet gördüm,
hadiseye biraz şiddetle müdahale ettim; ümit ederim ki
beni mazur görürsünüz! Mesele hakkında size izahat vermeğe borçluyum;
mamafih
bu izahatım uzum sörecek
değildir!

Natalinin karşısında ten
ve serbest
tavrını
tekrar
iktisap
etmişti:
Şi md i
Sicilyada üzerine çökmiif olan
düşünceli ve endişeli halden
ne kadar uuk bulunuyordu?
Homurdanmaktan geri durını-

Sahilde
Baygın

kadın

yatan
k imdir?

Bir kaç gün evel Fransanın
Manş denizi sahilinde «Montalive» ismini taşıyan bir köyde
sabahleyin erkenden plaj kenarından geçen bir Kır bekçisi elbiseleri ıslak bir kadı
nın baygın bir halele yatmakta
olduğunu
görür. KalJırarak
en yakın hı r eve götürür, iptidai tedavisini yaptıktan sonra
zabıtaya teslim eder.
Kıza
kim olduğunu sorarlar; İngiliz
olduğu cevabını verir.
Lisan bilmediği için tercüman bularak derdini sorarlar,
o da anlatır:
- Adım Glorya Alislerdir.
Duvr limanında « Eagl » atlı
vapura bindim. Holandaya gidiyordum, gece gögertede dolaşırken ayağım kayd ı, denize
düştüm, bereket versin bir
müddet yüzdükten sonra elime
bir tahta Farçası geçti, bunun
sayesinde çabalaya, çabalaya
Fransız sahiline çıktın:.
Bu hikayeyi dinliyenler hollandaya gitmek üzere Duvr limanından hareket eden bir
vapurdan düşenin cereyan dolayısile bu sahile çıkamıyaca
ğını düşünerek söy~enen söze
inanmazlar. Kızın Ingilterede
verdiği adrese telegraf çekerler, ve neticede bu ifadenin
baştan başa yalan olduğunu
anlarlar. Hakikat çok geçmeden meydana çıkar. Bu kız
İngiliz değil Letonyalıdır, yeri,
yurdu olmadığı için tutulup
hapsedLmiştir, o da bir yo'.unu bulup hapishaneden kaçmıştır. Maamafi bu !:adarım
anlamak ile her şey anlaşılmış
değild : r :
Çür.kü bu kız asıl adının
«ı3on i ta» olcluij-unu
söylemiş
ve memleketin foki adresini
de vermişt i r. Fakat ışın garibine bakınız bu isim ve bu
adre sin Letonyada da meçhul
oldu ğ u c evabı gelm i şt ir. Şim di
zabıta kıza

soruyor:
- Kims in, nesin ve neden
yalan söyledin?
Kı zın l:u suallere verdiği
cEVap bir sükuttan ibarett"r.
Paris gazeteleri bu işin so:ıu
nu merak ediyor ve:
- Bakalım ne olacak? diyorlar.
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Es i ·mam şimdi ima.
suyu satıyor- baştan a,.,
şa eezen bir iplik.••
Hamdi efendi.. Esbak imam
ve hatiplerden..
Onu bütün Edirnekapılılar
tanır. Mütevczı bir dükkanda
akşamdan akşama, kendi tabirile,
imamsuyu
dağıtan
Hamdi efendi, kainatı Nasrettin hoca gözü ile görür.
O, her akşam mahdut, fa·
kat ehli dil mü şterilerine imam
suyu dağıtırken tatlı tatlı hi·
kayeler anlatmayı ihmal etmez.
lf
- Otur be evlat: Hele bir
iki çakı ştıralım. s~ninle ..
Hamdi efendinin içmediği
zaman, hemen hemen yok gibidir.
Sabahtan gecenin uyku zamanına kadar içer, geceleyin
su içmek ihtiycını hissederse
bu ihtiyacı da imamsuyu ile
tatmin edermiş.
Bir, iki kadeh çaktıktan
sonra sözlerine başladı.
- Niçin mi meyhane açtım? Bunu bilmiyecek ne var
ki?. Ben bu imamsuyunu ta
çocuk!uğumdanberl
içerim.
Kim ne derse desin, severim
bu kaf;ri işte.. İmamlık elden
gittikten sonra << boşta gezeni
Allah sevmez » dedik ve şu
nun şuracığını açtık. Geçiniyoruz işte.
Bu arada yanımızda oturanlardan biri kulağıma eğildi
ve:
- Hamdi efendinin imamlık zamanındaki üfürükçü!Üğünü soruver! Dedi.
Bu zatın kulağıma söylediği
sözleri Hamdi efendi işitmişti,
gülerek:
- Hele bak, dedi, bu da
nereden hatırıma geldi? Ufak
iş ama haydi hatırın için anlatıvereyim.

Bizim

kaşık düşmanının

iti-

kadı biraz fazlaca idi. Bundan
yedi, sekiz sene evel bir gün
hastalandı. O zaman kim aklına koymuş bilmem, isrr.ini
unuttuğum bir evliyanın yeşil
ipliği
bulunursa
hastalığı
geçermiş ..
Israrı üzerine aradım, taradım ve nihayet bu ipliği
buldum. Fakat ipliğin sahibi
üç, dört lira isteyince gözüm
fal taşı gihi açıldı ve bu ipliği
almadan döndüm. Kaşık düş·
manının suratı karşısında aklıma bir çare geldi.
Çay paketlerinin üzerinde
bulunan yeşil iplik , istenilen
ipliğe çok benziyordu. Derhal
bunlardan bir tane tedarik
ettim ve bir çocukla eve
gönderdim. Çocuğa bu ipliği
göbeğinden yukarıda tutarak
eve götürmesini söylediğim
için evdekiler bu çay ipliğini
başlarında taşıdılar.

Tesadüfen bizim kaşık düt·
manı iyi oldu. Artık o günden
sonra bizim çay ipliğini derde
deva diye kiralayıp başların
da taııyanlann adedini Allah
bilir.
Bu iplik bundan dört sene
eveline kadar kapı, kapı
dolaştı. Bir gün bizim iplikle
iyi olmadığını iddia eden biri
canımı sıktı ve dört sene baş· •
tan başa gezen ipliği atqe
attım.

*

Hamdi efendi daha başka
şeyler de anlatacaktı. Fakat
tabağa
vurulan bir çatal
darbesi sozunu
kesmesine
sebep oldu. Ben kapıdan çı
karken o sesleniyordu
- Kusura bakma evlat,
gene gel!
Daha anlatacak çok şeyleri
vardı galiba!...
R. L

Kitapçılar

Oktruva sui isti- Sahte bir doktor yakamali mahkemede
landı

bugün gidiyorlar

Oktruva müdürlüğünde sahte makbuz istimal ederek sui
istimal yaptıklarından dolayı
işten
el çektirilenlere ait
tahkikat ikmal edilmiş ve
bunların muhakeme edilmelerine lüzum görülmüştür. Bu
husustaki evrak yak nda mahkemeve verilecektir.

Vaktile İzmir
ve İstanbulda hakkında takibat yapılan ve nasılsa buraya
gelen Ahmet Şükrü isminde
bir sahtekar burada Ahmet
Rıfat namile ve sahte bir diploma ile doktorluk yaparken
yakalandı.

Kitap fiatlan hakkında Mavekiiletile kitapçılar arasında çıkan ihtilaf münasebetile
kitapçıların aralarından intihap
ettikleri heyet ancak dün Ankaraya gidebilmiştir.
Kitapçılar, noktai nazarlarının vekaletçe kabul edileceğini kuvvet:e ümit etmcktecir' er.

yan Forvile dönerek:
- s..,sini kes! emrini verdi,
gevezeliğin hiç bir faydası
olmadığını anlamalısın; senin
yapacağın şey kararlarımı beklemekten ibarettir.
Bir taraftan bu senli benli
hitap, öbür taraftan da bu
sesde sezilen amirane ahenk
F orvili mat etm eğe kiifi geldi,
onun gözlerinde vaziyet artık
sarahat kesbetmişti.
Ellen - Rok genç kızdan
kendisine bir kaç. sual sorması için müsaade istedi:
Arkadaşınız matmazel
Müriel Vatson size, Parise geleceğini bildirmişti, değil mi?
- Evet.
- Hangi gün için?
yarından
- Mektubunda
sonra gelec eğini söyliyordu,
fakat bu sabah mürebbiyesi,
daha dogrusu kendisine Mürielin mürebbiyesi süsünü veren, zannederim bu evdeki
ihtiyar kadın bana telefon

·~ derek

ı.e

Gönen, 7 -

Mür:elin hareketini ta·
ci ederek iki gün evel geldiği
ni söyledi ve bu adresi verdi!
- Hayı;· arkadaşınız bu evde de ğil dir, hatta zannederim,
daha Fransaya da gelmiş değildir!

-

O halde telefon haberi
ne idi?
- Bir tuzak!
- Doğrusu ben hiç bir şeyden şüphe etmemiştim!
- Matmazel, şimdi hakikatı an!amış olduğunuza nazaran
bu adamın mahiyeti nazarınız
da tamamen tevazzuh etmiştir,
sanırım!

- Elbette!
- Şu halde bu ad amı size
ye'se uğr amış bir aşıktan büsbütün başka bir manzara altın
da göstermekte müşkülat çekmiyeceğim, demektir.
F orvil omuzlarını silkerek
protestoya lüzum bile görmedi,
Ellen-Rok devam ediyordu:
- Ben bu adamı Maksim

arıf

birlikte tam bir aydan beri
geceli, gündüzlü tNassut altın
da bu!unduruyorum, bu zat
sizi hüsnürizanız ile izCivaca
sevkedemeyince ışı
cebre
dökmiye karar verdi; mesele,
bu cebri boşa çıkarmak için
nerede cebrin yapılaca ğını
bilmekte idi.
Maksim Godvin hemşire
ler ile birlikte taharriyata devam ederken, Forvilin vak tiie babanıza ait olan bu bi •
nayı ikinc! elden satın al mış oldugunu öğrendi. Forvil
bu
binayı
ica bınd a
aştkande mülakıtl a r için kull a nıyor, bin anın gerisinde bu·
lunan depoyu da bilahara anl atacağım bir iş e tahsis ediyormuş:

Her ney~e ben hadisenin
bu binada geç eceğini an'.ayın
ca deponun içine girdim ve
beklemeğe başladım!
Natali mırıldandı:

(Bitmedi}

lfe

10 Eyllil

Son l{aza
gereknıez

), sana
Sen o os

n

a , defol,
eit fazlasına karı ma.
-

Çünkii her halini biliyorum,
&eni iliğine kadar tanıyorum.
Daha dün pis, sinsi bir sevici
idin. Bugün yırtık yüzlü bir

oruıpusun. ÖmrUn olursa bir
kaç yıl sonr muhabbet tellallığı

yaptığını da işideceğim.
Eski oynaşlarma, çok geçmez
karı, kız tedarikine başlıya
caksın.
Anladın mı edepsiz
karı?

Ve sonra Hikmet efendiye
dönerek bağırdı:
- GötUrUyor musun, nacağı
yapıştırayım mı?

Şehnaz hammda kudreti be-

yan, kudreti müdafaa kalmamıştı. Seviciliğinin ortaya konulması,

haddi ıatında zaif bir
çupınıştan ibaret olan cüretini

tamamen öldürmüşü. Hikmetin
şu
evicilik 1 ine ehemmiyet
vererek istizaha kalkışmasın
dan ürküyor, için için titriyorDelikanlının

du.

o dakikada

kendi derdile, kendi sıkıntısıle
meşgul olduğunu ve söylenilen
eözlerin çoğunu anlamadığım
takdir edemiyerck yeni bir
hicaba daha maruz kalacağı
vehmi altında kıvranıyordu.
Genç dişçi de - tabiri ma·
rufile - sıfrı tüketmişti. Kanunun mübah gördüğü bir şekilde
öldiirülmek tehlikesile burun
buruna geldiğini görüyordu. O,
felakete ürilklediğf bir kadı~
nı himaye etmeyi düiünecekk dar yüksek ruhlu bir adam
değildi. E asen o yaradılışta
adamlar, namus hırsızlığına
tencz.zUI etmezler, ırz yıkmaı.
lar, ocak söndürmezler. Murdar hilkatli insanlardır ki küçük ve zaif bir zevk için en

büyük bir şcnaah irtikap ederler ve sonra erkeklik şerefini
ayakları altına alarak ve kurbanlarım yüı. üstü bırakarak
savuşurlnr.

Hikmet efendi de, metresini
himaye etmeyi, kurtarmayı değil,

kendisini tehlikeden uzak-

laştırmayı dil UnUyordu. Fakat
başı ucund iltima eden balta,
bn düşüncenin dilediği şekilde

müsbct netice vermesine mani
idi. Tatlı sözle, yalvarıp yakarmakla hala a eremiyeceği
aşikar idi. Kafa tutmak ise

kafasının parçalanmasını intaç

Bu sebeple en kolay
yolu tuttu, lıileğarhğa saptı:
Peki - dedi - mademki

edecekti.

öyle istiyorsunuz, hanımı götürürüm. Lakin vebali sizin
boynunuza! Kasabada dedikodu başladığı zamam siz, mahçup olacaksınız. « Kcşki yapmasaydıkta işi örtbas etseydik»

Ne çare ki iş
iş~en geçmiş olacak.
Halazade silahmı erkekçe
salt.yarak cevap verdi:

diyeceksiniz.

-

Orası

gerekmez.
Orospunu al, def ol gıt. Daha fazlasını evin erkeği düşü
nür,
en de hesabını ona
verirsin.
Hikmet E, isteksiz:
- Buyurun -dedi- bize gi-

nnn

delim. Seven, her şeye dayanır!

Şehnaz, mesut bir tehalüldc h men kalktı. Elbisesinin llsttnrafını da giyindi ve
bUyük kmn emrile küçük hala zade tarafından getirilen
çarşafma büründü:
- Ev -dedi- size mübarek
olsun. İster:.ıeniz müfti ile uyuşun deı

anah kızlı hepiniz
Nihadn nikah o!un, ben· m nr-

hğımla

Muh rrlrlı H. Turh

108 -

güle güle ger"ninl
Büyük kız, bu çirknı söze

de mukabeleden geri kalmadı:
- Sen nikahsız yıışamaya
öğrendin ya, bizi dü Dnme.
Oyna md n tef çalıf göbek
atmayı da 8ğren. yarın, abur
gün «oturaklara» gidersen sı·
kılmazsın. Bir Emetük, bir
Pamuk tn sen olursunr
Hikmetle Şehnaz, yan yana
odadan çıktılar. Eli nacaklı
kızın nezareti altında merdiveni indiler ve evden ayrıl
dılar.

Kadın, hedef olduğu felake-

tin azametini ve bu felaketten
doğacak avakıbin vahametini
düşünmekten ziyade sevgiliıile
g~ecek

mes'ut bir ömrün tahayyülile müştegildi. Gerçi, mUteheyyiçti. Lakin heyecanı umulmaz bir sa dete namzet
olmaktan ileri geliyordu ve bu
heyecanla dişçinin koluna ası..
larak mmldamyordu:
- Aman koşalam, ~vimize
kotahm!
Hikmet E, sanki sarhoş
tu. YUrümlyor,
cnddiyor•

du. Kolun

ı ıl n kadın, bü..

yük bir yük, değirmen taşın
dan daha ağır bir yük gibi
kendisini incfdlyordu. Nihayet
yirmi adlm ileride bulunan evi,
p yansız mesafelerin mavera..
sında bulunan bir menzil gibi
gözüne uzak, iri ilmiyccek ka·
dar uzak görüniyordu.
O, alelade bir umumhaneyc
girer gibi Şehnazın evine girmişti. Oradan kolunda bir
yükle çıkmak ve hele bu hamuleyi silah tehdidi alhnda
k bule mecbur olmak, sinirlerini darmadağın etmişti. Vuslet yatağında, hastalık kaptı
ğını
tevehhümle ürkmüştü.
Şimdi o hastalığa canü dilden
raıı oluyordu. Y anıbaşmdaki
kadın, her beladan daha ağır
bir şeydi.
Hikmet E. kaolan çabk,
rengi atik bir halde düşünü
yordu. Kanşık bf r mülahaza
ve deruni bir mücadele geçirdiği, yUzllndeki melahati bile
alt üst eden teşevvilşten anlaşılıyordu, Metresinin ne sözllne cevap veriyor, ne yüzüne
bakıyordu.

Ev~erinin önilne geldiği za-

man, çehresini bü11blitün ektitti ve kapıyı açarken - meı
um bir tınnet, soğuk bir eda
taşıyan
sıldadı:

Aman etrafa bakın. Eve
girdiğini kimseler görmesin.
Şehnaz, bu man sız ihtara,
iradesiz bir halde ittiba ederek sağına, soluna bakındı ve
sonra kendi evlerine de göz
gezdirdi. Bir çok geceler &nUnde beklediği pencere, müstehzi bir göz gibi küçük bir
irtifadan kendisine bakıyordu.

Aile ocağmdan tardolunan
sefil kadın, şu feci akıbetin
o pencereden doğduğunu düşilnerek içini çekti. YOreğine
ansızın dolan melali sevğilisi
nin himayesine sığınarak ve
yeni yuvasma girerek silmek
emeli!e başını çevirdiği zaman
Hikmetin alelacele eve girdiğini ve kapıyı kapayı verdiğini

gördü.
Şehnaz, az kaldı çaldıracakb.
Arbk efendisi, hamisi ve her
şeyi olmuş

kendisini

ı ııettiği erkeğin,
sokakta
bırakıp

evine kcıpanması, damarlanm
dondurmuştu.

Bu iş, bu çekiliş, bir latife
o' amaıc!ı. C.d di) dini 1 abul etmek İlle havs:ı'nyn sığamıyordu.
(Bitmedi]

s~tın almadan evel Galatada
Haracı okağında 10 numarada

Devlet dcmiryol... ViT Li BENBANAST
lan idareıi Haydarm ~aza ını ziyaret ediniz
pa o İıletmc müfctttı... ~~!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!
lifinden ehemmiyet... ıimdiden eli işten çektirilmiş
tir. Hadiseden çok miltee ir
il bir tovzih.•
olan idaremiz Demiryollarına
ait her meseleden maalesef
hakikati hale uygun olmıyan
neşriyat
yapmakta bulu yetini tavzih talebine maruz
nan Cumhuriyet gazetesinin
kalmqtır.
•
Bu
tanı hareketinden mu·
1daremiz emsali hadiselerde
zaaf· bir urette mütee11irdir.
ağıldan lınıp nakl dil iş haBUhUi resmi tabkika müsberleri yanlıı anJaıılıp anlatıl·
tenit tebliğimiz neşredilmiye
m ı misallerfni mUıahede etmit olduğu için hadiıeyi yuı rek bu bapta malümat verhalinde tespit ederek matbumekten içtinap etmi olduğu
ata vermeyi muvafık görmüş
muzun yazılması eğer bir
ve müracaatlara bu cevabı ver- muhabirin
kasti tahrikine
mişti.
müstenit değilse ayrıca teesNet~kim hadise raporunu
süfe layıktır. Devlet demir
gününde matbuata verdik ve
yollarının bir cüz'ü olan Haygazetelerimizin hepsinde inti..
darpaşa işletme müfettişliği
şar etti yalnız Cumhuriyet a•·
kendisini tapkı gazetelerimiz
zetesi resmi metne müstenit
ve diğer milli müesseselerimiz
izahatımızı dercetmemekle kalgibi milli camiamızın bir cüz'ü
mayarak haksız ve yanlış taolmakla müftehirdir.
rizlerde bulundu. Dünkü tebSui tefehhüm neticesi bazı
liğimizle ifade olunduğu gibi
delkü tema lar vukuu her zakazanı ıeb bi Pol tlıd n Anman mümkOn olmakla berakaray • gldecel< yolcu treninin
ber her vesilede bu milli müalelusul ark sın konnn tak-

Polatlı tiren kazası üzerine
idaremiz gazetelerden ve bazı
alakadarandan kazanın mahi-

makinasının karııdan
gelen tr n nı~ka l rı geçmeden evel v rdfği fsareti yanlıı

viye

nlıy rak

evvel

vaktinden

bir
z
tmiı olm -

h rekct

ınd n ibar ttir.
Mecruhl r h kkında

muhve kulak-

telif telgraflardan
tan

yayılarak

bazı

gazete-

lerde yer bulan havadis tamamen
yanlııtır.
K zadan
müteeseir olanlar hakkında
hekim raporuna müstenit reamt malumat ıudur:
A - Yolcular: Bir yolcunun yüzünde gayet hafif bir
sıyrık

bir yolcunun alnında
kınl n blr c mm haııl ettiği
çizgiden ibarettir.

.~

.

M1ıtfal Jarn1ızı

bir ders telAkki etmek zihniyetinden mülhem olduğunu
bir defa daha temin ve teyıt
eder.
Halkı alakadar edecek her
hadiseyi vaktinde tamik ve
neticeyi tebliğ etmek vazifemiz
olmakla beraber tebliğatımızın
verildiği gibi yazılması içe·
riıinde Cuınhuriyet gazetesinin
de bulunduğu muhterem matbuatımız için dahi bir vazife

A

iLAN

. .

parlak tutn1ak ıçın

Hali haz.r.ia mutfaklann yalnız aydınlık
,. fı' deg·il son derece ·temiı ve paro ı ması k a
,
. b. b z üzelak ta olmaları elzemdir. Nemlı ır e
rine azmıktarda « ViM» serpiniz ~e bakın~

nasıl ani bir surette mutfağınızdakı eşyela

LEVER
BROTHERS
LiMiTED

pa~=~~j, ve yahut beyaz kapl~fk~~;.!r:;.:

PORT SUNLIQHT
ENQLAND

essesemızın
tarizlere hedef
olma ı umumt menfeatimize
muvafık
olmamak gerektir.
İdaremiz her tenkidi istifadeli

olsa gerektir.
Son hıdiae münasebetfle
eserleri görülen anlaşamamak
B - Müstahdemin: Bir hakarıısmda idaremizin işbu temalın p rm i• ezilmi , bir
hasılls tına illvc etmek suregardtff renin kalçasında çUrilk
tile h kik ti tavzih ve il na
hasıl olmuştur. Bittabi hadise..
nin
mllsebbipleri hakkında
müsareat eder ve muhterem
tahkikat ve takibat yapılıyor. · gazetenizce aynen dercini rica
Kazaya sebep olan makinistin
ederim efendim.

re ve sahanları alclumum mu I
mükemmel surette temizler. ccV M»
halinde kullanmayınız.

.

1

k

uru

1 mu
mu•• ..rlüğ."nden:

Gur ba hastanesine lüzumu olan ecıayı tıbbiy e kapah zarf
.
1 i münakasaya vaz
usuJile ve gaz bezi ile katküt ayrı ayn a en • aaat on beşte
edilerek EylUllln on sekizinci çarşamba gllnü
••
lamak
•
J
J
şeraıh an
ihaleleri icra edileceğinden talıp o an arın
d 'd
1 .. nü e ı are en•
üzere her gün Levazım idaresine ve iha e gu
cUmenine müracaatları.
Kuruş

45

Nev'i
Muallim ve memurlara mahım sicil defteri
Taksit tahakkuk ve tah il defteri
Leyli talebe ve talebe yoklama defteri
~~«~
Dere senesi notları
T lebeye dahil olanlara

125

175
70
~
23

it mevcut pu 1

1

50

Kayıt beyannamesi

100

90

Kütlipane defteri
Eşya ve kitap dağıtma defteri

165

Havale defteri
Bir ay zarfında sarfiyat cetveli

400

90

rl, ram vay şirl{etinden:

Künye defteri
Talebe veli defteri
Deppoy defteri

200

lstaobul Tramvay şirketi biletçilik vazifesi için talip

Yemek listeaf

260

Ambar yevmiye defteri
Hastane defteri

l 00
4

aramaktadır.

Bu vaıifeye talip olanlar cuma ve pazar günlerinden
maada her gün sabahleyin aaat 9 ile 12 arasında Galatada
Hayneman hanında şirketin hareket kalemine müracaat

edebilirler. Biletçi olmak iıtiyenler atideki şartları haiz
bulunmalıdırlar :
1 ~- Türkiye tebaasından olmak.
2 - Y qı yirmiden fazla ve 40 dan aşajı bulunmak.
3 - Askerlik •esikuı yolunda olmak.

4 -

•esile, ıevgilisine fı.

-

Y ozı makinelerinizi

5 -

Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan
imtihan verebilmek.
Hizmete girmezden evel tıbbi muayene neticesinde
sihhatte bulunduğu tebeyyün eylemek.

Şişli Terakki Lisesi .
Ana, 'lk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıflarına yem
talebe kaydedilmektedir. Her gOn ııaat 10-17 ye kadar

Sıhhat cüzdanı

Telefon : Beyoğlu 2517

mü

etile

OROZDİ-BAK

250
90
65

Orta mekteplerle liselere aıt yukarda esa
ktay d
d
satılma
ır.
·
ler tabı ve neıredUmit olup Satış yenn e

Köhne rnalzeme ~a~19!

olan ve ahiren celbedilen
bUyük stok mallarına ait bllyiik reklam satı~ından
i.&tifade edilecek ve cidden kaçınlmıyacak pek çok
fırsatlar mevcuttur

Etablisman Orozdi- Bak
Bütün İstanbulda en ucuz n1al satan

I

d mevcut Uhoe ip

idarenin 'Toptaşı ve Feriye depo an: a t'le satılacakbr.
kanavire ve marka bezi parçaları pazarlı stlure ıve 14 - 9 - 929
..
1 . h
-n mDracaa an
d
lıahat almak isteyen enn er gu
b
t komisyonun a
cumartesi g{inll saat 10,30 da Galatada mil ayaa
teminab muvakkateleri ile bulunmaları.

"'*
Anbar tamiratı . .

yapılmakta

..__ ......

100

Sın•İ)~~İ;t matbaası mtidiriyetinden : . .
anlı deftCI'"

ğünden :

ETABLİSMAN
tarafından

100

Tasdikname
Karar defteri
Tahakkuk ve tediye cetveli
Ambar ithalat ve ihracat defteri
Pansiyon tahakkuk ve tediye cetveli

ta ı-Halil Rıl t p ş
lditadı

80

Tiitün inlıisarı tın1uırı ınudurlu-

müracaat olunur.

Mekteplerin

75

misi

Leyli ve nehari - Krz ve erkek

işa

190

Tütün inhisarı umum müdurlu·
gündeı1 :

. .

'W

- .. d eposun d a n hbm
Ortaköyde F eriye yaprak tütun
. ile ebnıyenın
yl
T l' 1 . h r glln gelıp şartname
tamiratı icra kılmacakbr, a ıp erm e
i ü ü
t 10 30
alın ]arı ve pnzarhk için 14·?-929 cdum~rte~
':nu::~atel,eri
da Gnhtnda ıniibaynat komısyonun a emına
i'e bu'n m Iorı.

!

8 Sı;'ı,ife

Evini 10

fKTISADi

IKTISAD1

•

•

C)ton1obild1 r

ell 11(. llZ

ISt ll"il Sl
·'
araba'.arını;;ı r.ıua.:ısıf

C 4 yahut C. 6 SİTP.OEN oto:nob;;i / ,vru;Ja
oldu!darı en esas:ı keyr;yd ;ı azami •urd~e mal:ktir: I ktıs;ıt ve idıre.
Bir SITROEN otomobili gayet a:ı: benzin ve yağ sarfeder. Zira: Motörü asgari hacmi iıtiabına göre azami semereyi temin eder.
Bir SİTROEN otomobili pek az !istik eskitir. Zira: Hem hafiftir ve hem sıkleti dingillere gayet mütevazin olarak tevzi edilmiıtir.
Bir SITROi::N otomobili pek az yedek aksama ihtiyaç m !ssedcr. Zira: Gayet iyi ve sağlam imal edilm't olduğu gibi hiç ~inıııretle qmmaıına da imkan yoktur.

.

"
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Türkiye. 5itroen umum acentası: Sarıca z~ıde Şal(ir
B
~voı1lu
istiklal
caddesi
Anadolu
han
199
Tel:
B.0.1191
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kost fınıleri

Spor

1
• gil i7.

} 4fr liradan lllbarcn 1(}~ liradan itibaren l 4fr
Pardesii]er (•r~~:;~bej ve lacivert renklerde

Q, ~~~liradan lllbar('n
1\1 u~am halar (T)'kıı er

ı

•)

1 liraıl11ıı
rcııl.t c _ ')'i ltibPrl•n

>ık .ılııım.ız.

Beyefendilere:

C) lül salı

mersin surat
po.,t.ı ·ı n pılnıı\'acaktır. HaJem .ı hı posta programı mu
cibin -c o ıı be) Aunde b ı r kr:ı
olıı naok rı r.

ı...

:l!underberg ııı arkulı
(trench coat) taıı bej ' ~ lari, ert

.t~gi!iz l · ostl"iı11ler

tl!gm~~l
ıısarnl)alar
Jıçlmı
·~ c
'

24~ liradan

itibaren

12~ liradan

ilibar<'n

Çocuklara:

~ -1 ı·ıra dan ıtı
. 'b aren
)

itibaren

Kadınlara:

t1

Fan_-\
tazı '

1U '~a
> IIlJ)a Jar

9~

2

liradan itibaren

E keklere:

lsrnarlaına

l\'l u saınllalar

I(ostiiıııler

~l c~h ur

Pardesüler:

'fiftik Paltolar

bıçımmde"

14~ llraılan

liradan itibaren

8~

iradan itibaren

30

liradan itibaren
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\apunı

VATAN

11

t:\ltıl

Çarşamba
~u n u .ık$;mı

Sirkc-:i

ıı ' ı tıınıı~

f

lı .ırckc ılc dosnı i: ııııgul.
Jak, İ ııdxılu, ~'ıı ıısun . OrJu,
J-1 11

Circ, u ıı

, T rabzon , 'Sürmene
ı c Hizc Jye g ı Jcc e ktir.
Taf,ılıit için Sirkcciclc Yel.

Istanbul emvali eytam idaresinden: Galata ithaiat gümrüeü
Şarnlı Selim efedinin vefaen mefruğ bulunan Koskada Mesih
'
müdüriyetinden~
paşa mahallesinde mektep sokağında atik 6 numaralı 606 zira
murabbaı

arsadan müfrez, bermucibi bir harita numaralı ve 211
arşın murabbaı arsanın 600 lira bedel mukabilinde talibine
birinci ihalesi icra kılınmış ve ihalei kafiyesi de 23 Eylül
1929 pazartesi gününe bırakılmıştır.
Zam ile talip olanların kıymeti muhammenenin yüzde onu
nispetinde pey akçalarile beraber o gün saat üç buçuğa kadar
İstanbul emvali eytam idaresine müracaatları ilin olunur.
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Galata ithalat fümrüeü
müdüriyetinden

Adet
Nevi
Kilo
4
S.
100
anbar bili sahip eşyasından olup balll.da cins
ve mıktarı yazılı 4 kap eşyanın 9-9-29 da yirmi gün müddetle
• \ müzayedeye konulmakla 24-9-~9 tarihinde satılacaktır.

Terzilik mektebi

müdürlüğünde
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Cins
Adet
Nevi
Kilo
Müstamel elbise vesaıre
5
~yayı beytiye
5
Bavul
230
Un anbarı biliisahip eşyasından olup balada cins ve mıktarı
yazılı eşyanın 9 - 9 - 29 tarihinden itibaren yirmi gün meddetle
müzayedeye konulmakla 24 - 9 - 29 tarihinde satılacaktır.

Cinsi

Kağıt mendil
Bir numaralı
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o l aıılaiın

Cendere su fabri kasının tamiri kapalı ı.arfla münakasaya
konmuştur. Taliplerin şartna
me almak keşf evrakıni görmek için her gün levazım
müdürliiğüne gelmeleri teklif
mektup l:ı rım da ihale günü
olan 30 Eyliıl 929 pazartesi
günü saat onb eşe kadar mezkiır müdürlüğe vermeleri

Her renkte ve son mo da

at
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eylül s;ılı 1i de Sirkeci n lı
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Şehr emanet i nden :
Bedeli
kşşfi 4976 lira 88 kuruş olan
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Mektebe kaydü kabul muamelesine baılanmqbr.
Her gün saat ondan on beıe kadar müracaat etmelidir.
Mektep nihari ve meccanidir.
Mufassal malumat mektep mlldilrlilğüaden almmalıchr.
Mektep Sultanahmet Di:ıdariye mahalleslndedlr.
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Galata Karaköy
f>oğaçacı fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde

Sey ri scfairi

ılınır
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Golata ithalat gümrüeü
müdüriyetinden:
Cinsi
Adet
Nevi
Kilo
Pamuk mensucat Krepon
1
S.
115
Kuru çeşme antreposunda mevcut plla sahip eşyasından
balAda cins ve mıktarı yazılı eşyanın 9-9-29 tarihinden itibaren
yirmi gün müddetle müzayedeye konulduğundan 24-9-29
tarihinde mahallinde satılacaktır.

1

btanbul ikinci ticaret mahkemesinden: Basmacı zade
Fuat h ey vekili avukat Cevdet Ferit bey ta rafından Beyc ğ unc'a Sarı Lütfu mah•l'. esınde yemen ici sokağınd a S
numaralı hanede mı.:kim İzi
dor Krepen efendi aleyhine
ikame eylediği 1380 liranın
tahsili ve haczin tasdiki hakkında davanın cereyan eden
muhakemesinde müddealeyhin
ikametkahi öç sene mukadd · 1 terk ile Fransaya gitt i ği
dav tiye zahrindeki m eşruhat
''"ı anlaşılmış olmasına binaen
bir buçuk ay miiddetle ilanen
tebligat icrasına ve üç kıt'a
senedin de 145 liralık S te m~
muz 923, 900 liralık S temmuz 923 ve 235 liralık Sh' mrnuz 923 tarihlerile müvcrreh
ve İzidor Krepen inız alarile
mümzi olduğu görülerek nıün
derecatından bahs edilmesi
hususunda ve müddeti kanuniyesi zarfında itirazda bulunmadığı takdirde senedatı mezkiıre muhteviyatı ıkrar telek ki
edileceğinin ilannameye dercine ve muhakemenin (28 t eş·
rini evel 929 pazartesi sa at
13 30) a talikine karar verıl
mlş oldcğundan keyf;yet ilan
olunur.
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