ı li

~ Jll

!-8

.

1

< ılc:

saıııiını

(l

(l

c
c

c

- c;o25
:.!OO
400

ll:ııı
ııı.ıl.J.:ı

ıııuhfı ı ı. ıı 11111 dıkL.tı olun Jııı lı111>u~t11 m 'ulı t't
1-o-:ı I ' 1 .,ı ı,,,, 1

bt"raber

- •

5 inci

yıl

,.-+,.

.. "'

- .V· 1616

on
I"

•

AKŞAMLARI

•

ilil
•

....

~

•

şanlnn

v~ etl"r ıçıQ: ~ehk 1700, alı
U} !ık 9()0,
UÇ aylık 5()() ku~tlU
l•A.-ncbi oıcml.-ketlc:r ıçin: Sendik
JOOO, :ıltı aylık 1600, tı-: a~lık 900
kuruştur

100

rno

"
c
il(

. 1929

tbone

tarij( si
Kır~ıı,

Çaz- ilmba.

EYLli.L

dr111

1'<'lp:raf· İstanbul Saat
Guzdcırııır.de

•

ıntişar cıl ıı

TEL
} azı

is.

ON:
ışleri

ııoı

idare iş!cri

is. 3822

blHtlıı

1 nıılarırı lıalıkı malıfı 1.dıır

•

Nüshası

NEŞROLUNUR

er yerde S kurut

•

rn

gi tere vel -i~fganistan 1.istanl ulun
•
man alar '' . aSlf <}eTI-. I 1maı·ı
...

cak

Ii:lflm

_z
d
Detin him

~ Ar•plardo

e
. -~

bağJı

-

miiliyetperverlik hiui gittikçe arhyor

İngiltere J~'itistin ''e Iraktan çekile<·ek 11zi?

ledi ve dünyaFalih Rıfkı beyle Emad
h
nın lJ ce enne- net fen müdürü araıındnki· münekata
mi oldu!

Son günlerde etin ucuzlamış olması, bilhassa kazancı az olan
orta sınıfı çok sevindirmiştir. Fakat haber aldığımıza nazaran
bu ucuzluk çok sürmiyecek, bir ay sonra et tedricen yükselecek ve pahalılaşacaktır.
Teşrinisani ve kanunuevel aylarında et fiatlarmın «140•>
kuruşa çıkacağı muhakkak addedilmektedir.
. Kasaplar şirketi müdürü Ahmet bey dün kendisiyle görüşen
hır muh!lrririmize demiştir ki:
- Etan bu mevsimde düşmesi, kış mev iminde yiikselmesi
gayet t biidir. Bunun sebebi, vesait meselesidir. Canlı koyun
tedarik edil~ merkezler İstanbula çok uuktır.
ıım yollar
kapanır ve lstanbula koyun gelmesi müşkülleşir.
Evciden, yani yazdan koyun getirerek lstanbulda bulundurmal( ve kışın bunları istihlak ederek et fiatlarınm yükselmesine
meydan vermemek meselesine gelince; bu kabildi. Fakat koyunları canlı olarak muhafaza etmek suretiyle değil.
Çünkü bu takdirde astarı yüzünden pahalı olur. Sebeplerine
gelince, evvela lstanbolda koyun besliyecek yer yoktur. Sonra
bayv~n yemi, ot, saman, kepek, arpa ve mümasili pahalıdır.
[ Mabadi 3 üncü sahifede ]

al s
Kfiğ tha e dönüşü iki sandal b ·fifince için-

dekilerden biri diğerini nasıl vurmuı?

Q

yeni bir
başladı

m

istanbul ~
ğır ceza mah-

emesinde yelli bir davanın
rii'yetine baflanmı br. Davayı mucip olan vak'a mayısın
onuncu
cuma
günü
akşam

&aat sekiz buçukla dokuz
arasında Aya- Maktul İhsan !::,]. arkadaşları Necdet ve Nizami
kapı önlerinde
lif, ferle birlikle f İlısan Hf. oriadakidir J
olmuştur. Kahtan
.
·
.d
O
beye gezmıye
Bu sırada Ihsan Ef. ile
gı en
sm n11 ankası mesandalda bulunanlardan Ali
murlarmdan Ihsan
Ef
ile
1
Ef . ayaga
• k a lkm ış ıar, sandal
..
·
ş
b ank asın d a nıustahdem Sa
d evn·ı mış.
· O cmze
· d.'kül
.
o enıerd ettin Ef. ve bazı arkndsu.:lan
d en İhsan Ef. d en ma d ası
. .
ayrı
ayrı
ıkı
sandalla
dönüyorkurtula b'l
· ihsan Ef. b ogu
• ıı nn
ı mış,

vermekt
rada münazaa çıkmış. Bir en
aralık iki sandal birbirine yana~muı Sadetti"n ve lh
Ef
"" -._•
sa~
·
ler münazaa esn ında bırbir1 · · k 1
erını ya a amışlar, bir an sonra sandallar tekrar ynlDllf
O t ı
··
.r a ~k karanlıkmış, Ihsan Ef.
<ıfü:enmde kan var!» demiş
kibrit çakılmış, İhsan Ef. nin
yaral ndığı görfilmüı.

Yun n bandıralı Aleksandriya vapuru Boğazda, evelce
tafsilatını verdiğimiz. veçhile
bir gemimizi hasara uğrattı
ğından Umanımızd

muş,

cesedi de bulunamamış.
T
hk"k
· d e S ad ~ ı a t net"ıcesı~
ettm Ef· nin gayrı mevkuf
ol~ak muhakemesine karar
verılmif.
R . N
eıs
usrat 8 . maznunu
isticv p lti 1 ka tf
B
d e .En r e ı. ~< en
vurma ım.
~ sen üzenmde
çakı ve ya bıçak yoktu. Sonra
sandal
devrilirken de ben
orada değildim.» dedi. Şahft[ Mabadi 3 üncü sahifede J

alıkonul~

tur.
Mesuliyetin kime alt olduğu
hakkında tahkikat yapılmak
tadır.
Aleksandria vapuru
Fmdıklı önllnde yatmaktadır.

Habibullah /um
Hindistandan Avrupa gazetelerine verilen malumata gör
Efganistan, görülmiyen bir
kuvvetin' memlekette ihtiW
çıkardığı gündenberi dünyanın
cehennemi halini almışhr; gene bu gazetelere nazaran
~ol kesilttıe, ayak kesilme,

kazığa çakılma, ateşte pişirilme

vukuu her gün görülen ve işi
tilen, basit telakki edilmiye
ışılmış vak'alardandır.

Memleket bq, on, on bet
rçıty
!P.'lmıştır. Bu p ı lann her birinde bir kabile
kendi batına hükümrandır.
Eline geçirdiği düımanına ve
ya kendi azasından kabahatli
[ Mabadi 3 üncU sahifede )

hazır

reni idarelıaneım=
bey

Yunanlılar
cevabımızı

t;r. Gayret
AUahtan.

Henüz yapılan ıeyler ufak
tefek k6febaıı inşaabndan
ibarettir. Ehemmiyetli ne yapılıyor ki tehir bozulmuş ol-

etmektadır.

sun!

Şekrin İııfaaı için bir plan
yapacağız. Eıasen bir heyet
bununla meşguldür. Evelce de
bir plan yapbnlmış. M. Yaosene de bnğlanmıt değiliz. Şeh

ri güzelleştirecek plAnı yapacak kimdir?
Bu da ayrıca muhtacı tetkik bir meseledir. Üstünden
birkaç medeniyet geçmiş bir
şehre imar istikameti vermek
ve bu istikameti verecek salahiyettar kimseleri bulmak
her halde kolay bir ıey de-

sistem makiile beraber
yepyeni bir
şekil ve nefasette karilerinin karşısına
çıkmak emel
ve arzusunun
bir ilhamı olan
bu hazırlık ve
feda kir lddar
iç.in. karllerimizden beklediğimiz
{ey,
teveccühlerinin

ğildir.

HUiasa,

söylediğim

gibi ben

bu münakaşaya dahil değilim.
Müstacel bazı inşaattan mada
da şehri bozacak birıey yapıyor değiliz. Bu işlerin de
şehri bozup bozmadığı ancak
ortaya cıkınca belli olabilir. »

Buna, her
suretle liyakat
kazanmak için
"elden gelen
hiç bir şey dirig edilmiyecekbizden, Tevfik

Emvali metruke wucluru
Ali /ll:a H.
lptidado
teşkilatı
f~i
tanzim edilemediği ıçın bır
aralık sui istimallere .müsait
bir zemin teşkil etmı~ ol~~
emlaki metruke işleri şımdıkı
halde muntazam bir istikamette yürümektedir.
.
Bundan hayli evd he.)ieti
vekileden çıkan, fakat kısa
bir müddet sonra tashih edilmiş olan bir kararın tatbikı
esnasında firarilere iade olunan
yüz binlerce lira kıymetindeki
emlak tekrar istirdat olunacaktır.

Hükumet, bu kabil emlakten ancak Lozan muahedesinden sonra vazıyet edilmiş olanların tapu bedelleri, mün~aSJ·
ran sahipleri tarafından bızzat
ikame olunacak dava ile mahkeme karan neticesinde sahiplerine verileceğini ve. ~~
Iaki metrukeden hiç bınmn
iade edilmiyeceğini alakada_:
lara emrettiği gibi aynca muhim bir karar da vermiştir.
. ki
Buna nazaran, Heyeb ve lenin mezkür kararı tasbi~
edilmeden evel her hangt
şekilde olursa olsun inde
edilmiş olan eınliki met rukeden henüz tapuya r~p~e
dilmemiş olanlar derhal ıstar·
dat olunacaktır.

. Hozım B. gitti
Ankara Şehremaneti m~a
vinliğine tayin edilen Beyoglu
belediye müdürü Hazım bey
diin Ankarava ~itmi tir.

Edirnekapu nda bir kahveciyi karonlılda
yenllflıklo öldürcccklcrmifl

' Hü/rumefimize
teslim edilen
eşkıya,""

bekliyorlar
Atina, 16 - Türk cevabına
burada büyük bir alaka ile
intizar edilmektedir.
M, Venizelos, Türk-Yunan
meselelerine bir ehemmiyeti
mahsusa vermekte olduğun
dan har. nezareti mlitemadiyen
kendisini vaziyetten haberdar

her hangi bir mütalea beyan
etmek taraftan değilim.:
F alib Rıfkı bey çok sevdiğim bir arkadaşım,
kezalik
Yusuf Ziya bey de çok sevdiğim bir heyeti fenniye müdürümüzdür. Yusuf Ziya bey
ile Falih Rıfkı bey arasındaki
bu münakaşa şehre taalluk
eden bir tarzı telakkiden ibaretti.»
Falih Rıfkı beyin Emaneti
kasten «Şehri bozuyorsunuz»
tarr.ındaki beyan b hakkında
da Muhittin bey şunlan söylemiftir:
«- Para nerede? Jı para
ile
yapılır .
Biz
esaslı
bir ıey yapmıyoruz ki şehri
boımut olalım.

bakasıdır.

Orhan

olunacak

vabı vermiştir:
«- Bu mfinakaşa hakkında

b'jyarr talıtım işgal eden

K~lerinin gösterdikleri tc- ı
Yeni ve son
veccübe mukabelede bulunanesinin vürudü
bilmek için azim fedakirhklar ihtiyar
eden Son Saat, almak mecburiye tl n de
bulunduğu tertibabn bir icabı olarak, idarehanesini de
değiştirmiş, ib-

hanıdır.

men isfirdat

1

'"'"Son Saat,, kariierine
vadettiei te m ül ve
yenili ler ar fesinde •••

landığı f aalfyetle mfitenasfp bir daireye nakletmiş
tir.
Resmini
derce tti ğim iz
bu daire Babıali caddesinde

Yeni veriler~ eın·
laki mefr.uke he-

Bolu meb UBU Falih Rıfkı
beyle Emanet heyeti fenniye
müdürü Ziya bey arasında
İstanbulun imanna ve M. Yansenin bu husustaki fikirlerine
dair cerey n etmekte olan münakaşa dolayısile bir mubarrmmız
Şehremini
Muhittin
beyle konuşmuş ve mumaileyhin bu baptaki mütaleasını
sormuştur. Muhittin bey şu ce-

Yeni idaremiz

razına

ütü

lii~ş. kürek alıp

Yunan vapuru
alakonuldu

erıi

ll1uhittin B.
bu lıususta ue di YJrf

maktadır.

h(ışedc yuı 11/en n·.'iim: /\asaplar şirketi ımu/urıi Ahmet 11.

1

Şehrernini

LondrBt 15 - Lort Rodermiar bir makalesinde Mıaınn
tahliyesi Arapların milliyetperver efkiinnı yükseltmekte
olduğunu, lngilterenin Filistin
ve Irak mandal nndnn vaz
geçmesi lazım geldiğini, çünkü Arapların hiç bir vakit
rahat durmıyacaklanm yazSalahiyettar mehafilde lngiliz hükumetinin bu tavsiyeleri tutmıy mütem yil olmadığı bey n edilmektedir.

)

Geçen

ğu tosta

Kflfıte

Fırkalar köyünde Dede hocanın

zevcesile gelinini dağa
kaldır n ve zevcesini katlederek gelinini Cenuba götüren
etkıyadan dördü
Franaızlar
t rafından derdest edilmiş ve
bir h h evel hükUmeUmize
teslim olunmufl""dır.

·

Galiba cınniden güvey getlriyorwı

- Hayır. Son tramw:ıydan
gidiyorlar.

çık'9n

ah~ıll

evlerine

l{ir

SON ·HABERLER

ht'Vf't

Amerikada tayyarecilik
icra etmektedir.

tetkikatı

fir.imerikada tayyarecilik tet~kiki için giden bir heyetimiz Detrit şehrine varmışbr.
Bu heyet yüzbaşı Ferruh binbaşı Şefik beylerden mürekkeptir.
ft.WJvn:padan gelen dünkü
W] ekspres, Kumkapıya yaklaşırken işaret direğinin kapalı olduğuna dikkat etmemiş,
Kumkapı
istasyonuna
gır
rnişlir.

Bu sırada, İstasyonda bulunan marşandizin arka vagununa bindirmiştir.
Kaza üçe yedi dakika kala
olmu~tur. Mar~andiz treninin
üç vagonu parça, parça olmuştur. Salt isminde bir gardöfiren de ağır surette yara-

Bir dosya
·Masada unutulmvş, şimdi meydana cıktı
'
( Telefon

Ankara 17
)
Bundan bir müddet eve! ortadan kaybolmasından dolayı
dört memumn vazifelerinden
çıkarılmalarını
mucip olan
bir iskan
dosyası,
sabık
mümeyyiz ve lahlk Tekirdağı
iskan müdürü Tahsin beyin
masasından çıkmıştır. Bu dosya, çekmecede üç aydan beri
duruyormu9. Mağdur memurlar vazifelerine iade edileceklerdir.

Bir (lava

lanmıştır.

rak Maliye nazırı Yuııuf
bey Avrupadan tehrimi-

O
ze

gelmiştir.

Maliye, bir
gruptan 112 bin
lira istiya r

Mumaileyhin beyanatına göre Musul petrollarım işletmek
için teşekkül eden tirket faaliyete geçmfştir.
Ankara 17 (Telefon}- Ankara birinci hukuk mahkemel(qju i7lerinin bozuk gitmeR,I ııinden dolayı Emanet, ' alnde 1abık Eakişehir meb'usu
Emin bey ve rüfekası ile
Naha veklletine müracaat
maliye vekaleti arasında, Ça• dmiıtir.
nakkaledeki harp ankazının
iii]ondra aefirimiz Ferit bey
kaldınlması meselesinden mü~dün mahalli memuriyetine
tevellit bir dava vardır.Maliye
gitmiştir.
vekileti, bu ankazı kaldırmayı
icaret odası raportörlerintaahhüt eden
bu gruptan
den Alaeddin Cemil bey
112
bin
lira
tazminat
latedün istifa etmiştir.
ört gündenberi fasılasız , mektedir.
Diğer taraftan bu zevat ta,
yagan yağmurlar Rizede
hu
mıntakanın memnu olma'ezruah hasara uğratmıştır.
sından dolayı uzun müddet
Bir motöre yıldınm İsabet
if yapılamadığını iddia etmeketmiştir . Karadeniz vapuru
tedir, ve bilmukabele 66 bin
iki gündenberi Hopadan çıka
lira zarar istemektedir. Davaya devam olunmaktadır.
mamıştır.
'
un Ankarada toplanan vekiller heyeti Yunanlılara
verilecek cevabın kat'i metnını hazırlamı~tır.
Bu, iki
lzmir, 17 (A.A.) - Ticaret j
güne kadar tebliğ edilecektir.
odasının incirlere dair tanzim
ün gece Orhan gazi kasabasında timalden ce- ettiği 15 eylül tarihli rapora nazaran, mevsim iptidasından şimdi
nuba bir zelzele olmuştur.
ye kadar borsaya 9 milyon 450
stanbulla Bursa arasında
hava postan yakınd baş bin kilo incir gelmİftlr. Mevsim iptidasından şimdiye kadar
lıyacaktır.
6 milyon 722 bin kilo borsa
lriıilasusluk maznunu Kasım
satışı olmuştur. Aydın incir
~Tevfik hakkında dün bümüstahsilleri namına gelen inyük erkanı harbiyeden gelen
cirler bundan hariçtir.
cevap okunmuştur. Erkanı harMevsim iptidaaından timdiye
biye Kaaımı ağır ittiham alkadar ecnebi limanlanna ih-

D

m

.
I incir, üzüm
mahsulü

m

m
D

tında bırakıyordu.

Ecnebi bir deYlet adamına
verdiği Yavuzun bölme tertibatı, balonlara karşı atış talimatnamesi, bu adamın elinde
bulunmaması lazımgelen ıeyler

addediliyor. Kasım bitkin bir
halde mahkemeden çıkmıştır.
==ıaruf te.şrihi marazi müderrislerinden Dr. Askani dün
maaile şehrimize gelmiştir.
On gün kadar kalacaktır.
~1.iafıa veki!i Recep boy dün
lll:~Terkoıı tesisatını teftiş etmiştir.
•
~j;eni icra ve iflas kanunu
ll,lmucibince İcra dairesi üç
kısma ayrılmıştır. Yarın ilk defa, icra dairesinde aleni mürafaalar ba4lıyacaktır.
lfitus sefiri yarın Ankaraya
~!gidecektir.

Buğünkü

borsa

lngiliz 1014,50,00 Frank
12,21,00; Liret 9,13,00; İıviç
re; 2,47,50; Dolar 47,75,00;
Dahili 95,75; Altın 886,00;
Ana dolu 22,30; Rumeli 6,40
Tramvay 74; Düyun 197,50
lı bauka>ından alınm"br.

Bir gürültü

raç olunan incir miktarı 5
milyon 642 bin 425 kilodur.
Piyasa geçen hafta zarfın
daki vaziyeti bu hafta da muhafaza etmektedir. Havaların
ademi müsaadesinden dolayı
incir mevrudatı tedrici olmaktadır. Havalar müsait gittiği
takdirde ağaçlardan daha 60
bin çuval mal alınması muhtemeldir.

Tuhaf~..
Silahlar meselesi
Cemiyeti Akvam, karar A_ma~ulla_h~anın
Üs ün karar veriyor. sıf'arışlerını Ha~

Botef- Altay
müsabakas{
yarıda kaldı
İzmir, 17 ( A.A.) - Altay
muhtelit! ile yaptığı maçta
Botef takımı kendi ,intihap
ettiği lngiliz hakeme itiraz
etmiş ve oyun bir bire beraberlikle devam ederken aahayı terketmi9tir. Botef t takımı
bu sabah Bandırma tarikile
lstanbula hareket etmiştir.

İpsiz

ReC{'P

Dünkü

Uün yet·e,
olmu., Arap

ll"ll

manın tahkikatı

bitmedi
Dün

kumkapı

istasyonunda
YUlı:ua gelen tren kazasına ait
malümat günün tarihi sütunumuzda mevcuttur.
Bu münasebetle ba.şlıyan
tehkikat henüz bitmemiştir,
Tehkikat, yolun kapalı olduğu
na dair verilip te makinistin
görmediğini

söylediği

işaret

meselesi etrafında cereyan etmektedir,
•

Bu ipretin verilip Yerilmedi-

ii

henüz kat'i surette letbit

edilmemiftir.

rropkapıda
a ·azmada bir
Pııal

b l 10 tiOlu

ciruıyel

c•f••ndl il<'

ipsiz

lleceıı arasında ı;ılmıı

münazaa, J:<'uadın afiır surette
ile nellc(·h~nmlşllr.
ı•ual efendi lıaslaneye kaldırılınıı; ise tle hayatından
kat'ı ümit olunmu.tur. Cinayetin st~lıehl sarho~luktur.
iıısiz Heceıı ile J<nat efendi l'ılanlı ayazmada oturuıı
rakı h;«-rlcrken t;ılmn bu miinaıaaya bir luııııar meseh•siıılıı selıeıı olduğu söyleıımekledlr • .llaanıııfl c·iyaralanması

mıy1>lln

a .. ıı sebt•hl yaııılnıakl•ı c1laıı talıkll.;ıt

ııcllce

slııde anlaşılacaktır. ipsiz necc)ı• ) akıılanmış vcı müd-

dei umuoılllğe lt•vdi edlhuişlir.

Av etin den...

Ah bu

kadınlaır!

Taip Servet bey Kavgadan sonzehirlendi, şim- ra evlerinde indi tedavi altında tihar etmişler
Ticaret odası muamelat .şu
besi müdürü T aip Servet bey
evelki gün bir ölüm tehlikesi
atlatmıJtır.

T aip beye, av meraklısı arkadqlarından birisi kendi vurduğu birkaç bıldırcını hediye
olarak göndermiştir.
T aip bey kuşları evine götürmüş, pişirtmiş, evelki gece
de yemiştir. Ar adan bir saat
geçmeden Taip beyin knmında
Bunun üzerine
Taip bey hemen Akil Muhtar
beyin evıne götürülmüştür·
Yapılan muayenede T aip beyde tesemmüm iilaimi görül·
müştür. Hemen lazım gelen
müdavat yapılmıtır. Taip bey
evinde tahtı tedavidedir.

Dün Üsküdarda çok garip
iki _intihar vak'ası olmuştu.
Üsküdarda Bulgurlu mesçit
mahallesinde Tavukçu bakkal
sokağında oturan Bedriye hanımla Hayriye hanım güzellik
münakatası yüzünden kavgaya
tutuşmuşlardır.

Kavga epice devam etmiş,
araya giren komşular kavgacı
ları ayırmışlardır. Bedriye hanım evine dönünce kavgadan
müteessiren bir şişe tentürdiyot içmiştir. Hayriye hanım da
ayni derecede müteessir bulunduğundan eline geçirdiği
ipi boğazına takmıJ, kendisini
boğarak öldürmek istem· tir.
Yalnız Bec!riye hanım hastaneye yatırılmıttır.

Çiğnedi
kaçtı

Kubbeden kurşun çalarken ...
Saraçanebaıında Haaanpafa
medresesi yanındaki kütüphanenin lı:ubbbesinden dün
•gece kurşun çalan sabıkalı
Hasan ve Hüsnü cürmü mqhut halinde yakalanmıştır.
Otel hıraızı
Otellerden eşya çalmakla
maruf aabıkalı Botnak Salih
dün Konya oteline girmiş,
Mustafa ve All Rıza efendilerin paralanm çalaupa da
yakalan••flır.

yakında

Kahire, 16 (A.A.)- Yüzde
3 ikramiyeli Mısır kredi Fonsiye tahvilitının 16 evlül 929
tarihli keşideııinde:
1886 senesinde
çıkarılan
41,823 numara 50,000, 1903
aenesinde çıkanlan 770,055
numara 50,000, 1911 senesinde çıkanlan 321,679 numara
50,000 frank kazanmışlardır.

Topkapıda l'ıhınlı

fenalaşmıştır.

çarpış

kredi fon- Orta tedriıaf
müdürii
siyesinde kaza- Ankara 17 (Telefon)
- Ornan numaralar ta tedrisat mlldürii Cevat dey

Mısır

arkadaşırıı vtır·cltı

bir

Paris, 15 (Hususi) - Sabık
Efııan kı alı Amanullala tarafından Avrupa seyahati esnasında siparİf edilen e,yamn
bir kısmı, bir takım makine
ve fabrika levazımı Efganistana gönderilmittir.
Fakat yeni emir Habibullah
burıları kabulden istinkaf ettiği cihetle fabrikaların vaziyeti müfküllefmiştir.

Keşide...

·Maç...

ve

3117 numaralı kamyon dün
Befiktafta hamal Mahmuda
çarpmış, Mahmut kalçasından

yaralanmıştır. Şoför kaçmıştır.
Mecruh hastaneye yatırılmıştır.

Bir süpürge için ..
Ayasofyada 22 numaralı
pansiyonda oturan madam Llza ile Marko blr süpürge yüçünden kavga etmi§ler, Marko
tekme ile Llzanın karnına
vunDUftnr. Muko yakalanmış
tır.

Üıküdar da Selman ağa
dün bir vak'a
olmuf, müHirat memurlanndan E:ıat ve Mehmet Ali efendiler Asım efendi isminde
birisinin evine kaçak rakı
aramıya
gitmifler ,
fakat
burada Asım efendinin zevce·
malıallesinde

bıbullah reddettı

Cenevre, 19 ( A. A.)
Sabah celaeainde M. Massigli,
berri teslihatın tahdidi ve bilhaaaa mecburi askerlik hizmeti
hakkında vikont Sesil tuafından verilen karar suretinden
bahsetmiş, İngiltere de dahil olduğu halde 22 millet murahhaslarının
geçen nisan ayında bir mukavelename imza
etmiş olduklarını ve mahsus bir neticeye süratle vasıl olmak
isteniyorsa bu mukaveleye riayet edilmesi lazım geldiğini söylemiştir. Komisyon vikont Sesi! ile M. "Massigli»nin karar suretlerini tali bir komiteye havale etmiye karar vermiştir,

sancılar başlamış, başı dönmüş

Kaza ..

Kacak ;altıyı
bitişik bahçeye
atmıılar ve ..•

1stanbula

hareket

edecektir.

İngiltere - Amerika

ıi

Leınan lıaııımla komşusu
Müfide ha111mın mtlmanaat Ye
lıakaretlerine

maruz kalmış
lardır. T aharriyat esruısında
Leman ve Müfide hanıınlar
rakı ile dolu iki büyük hasır·
lıyı bltifilı: komtaları Fettah
efendinin bahçesine atmıt •
!ardır.

Bu hasırlılar abldığı zaman
Fettah efe•dinla hamile zevcesi Münevver huım bahçede
bir itle metgul oluyormut ,
gürültüden korkmuş , düfmüş
bayılllllfhr. Maamafi bütün bu
gürtıJttllere rağmen memurlar
kaçakçılığı tesbite muvaffak
olmuılardır.

ticareti

1

Londra, 16 (A.A.) - lngiltere ve cenubi Amerika memaliki araaındaki mllnaaebatı
ticariyeyi bir
kat
daha
tevsi makaadile memalik mezkfırede bir seyahat yapmakta
olan heyeti mahsusa Rio de
Janeyro ya vasıl olm~tur.
Londara, 16 (A.A.) - Külli
miktarda kömür ve hububat
mubadelesi için lngiltere ve
Kanada araııında bir mukavelenin derdesti akit bulunduğu
Dail Herald gazetesince haber
alınmıştır.

altın
16 (A.A.) - Tokyodan Röyter ajansına bildirildiğine göre, Japonya hüküıneti yeni kambio fiatlarınm
sukutuna mani olacak derecede hariçte mühim krediler
tedarik ve temine muvaffak
olduğu için altın
ihracatını
meneden karan fimdilik gen
almak niyetinde değildir.

Joponya ve

Loııdra,

Bir kızcagız pencereden
Kasımpaşada

düştü
Camiilı:eblr

mahallesinde Hüriyet sokağın
da oturan Fahriye hanımın
yedi yaşındaki kııı Rukiye
dün pencereden sokağa düfmü,, ağır surette yaralanmış
tır. Rukiye hastaneye yatırıl
mıştır.

••

Uç

aylıklar

Eytam ve eramilin 3
maaşları
tediyesine

aylık
yarın

başlanacaktır.

l\lühen<lis

deki
Son

t-a~t

ınektebin

teftiş

(:'n::tc ;t !\I talı ır
ht,' 'ı 11uuliirlüAfıııt·

Bir

baskın ..
,.9,. uncu giiııü, Ki-

Eylüllin
lise zahire nakletmekte olan
Surlyenin Az.u kazasına tabi
Şirvanin köyü ahalisinden bir
kafile Hamurkesen mevkiinHe
bir eşkıya çetesinin taarruz.una uğramıştır.
E,kiya, kafilenin hayvanlarını ve z.ahirelerinf gaspedcrek kaçmıştır.

MarmarA H san
latanbulun meşhur sabıkalı·
larından olup lzmire nefyedilell
Marmara Hasan orada da ahneye çıkmış ve lzmir zabıta·
ııınca tevkif edildiği halde
firara muvaffak olmuştur.
İzmir zabıt sı Marmara Ha·
sanı taharri etmektedir.

Pirt·dc veba
eba
Pirede üçüncü bir
vak'ası zuhur etmiştir. Buııını
için Pireden limanımıza ge:en
vapurlarda muayeneden mad:ı
fare öldürme ameli, e5i de ya·
pılacaktır. Sahil sıhhiye ida•
relerine bu hususta tmir verilmiştir.

İzn1irde_ l<asırga
Cuma günü lzmirde birden·
bire şiddetli bir poyraz çık·
mış ve derhal kas rgaya çe.,.irmi,ı:ir. Poyraz fırtınası iki !ta t
kadar devam etmiştir.

r•

ı Jzmirdc

.J~

ekmek der"'

İzmirde

bir günlük teft~
neticesinde muhtelif fırı !ar'
dan 250 tane e•Iııik ekme!<
müsallerc edilrnistİr.

-----------

Pal'iste kac k 'ft'
. • '
1
av etı yıyormııŞ·

Efendim.
Yüksek mühendis meklebinin
evelki günkü teftişinden bahYapı1 an bir istalis. ·kc gotd
seden Cumhuriyet gazetesi veParis şehrine gnnde · s~t~
j kil beyin yatakları güstererek olarak (6) bin ldlo av ell
( burada
hamallar
bile )
gitm~tedir. Fak at bu mıktDf
yatmaz) dediklerini ve İkciam
av mevsiminin orld3ına dof;ı"
gazeteai dahi ayni mevzu için
değişir, muhakkak olan bıf
(Burada köpekler bile yatmaz)
şey
varsa o da
Fra:ls'
tabirini kullandıklarını ve iliipayıtahtında
ımcak
veten kirli havlulan mevzuukişide
bir kiflnin av eil
bahsederek
( Buna
ayak
·
b"ld.. "d"
hile ıilinmez, bu rezalettir)
yıyeye 1 ıgı ır.
ifadesinde bulunduklarını ve
••
_
mektep müdürünün tepdil edi- ı
BuQunkü hava
leceğini yazmışlardır.
Kandilli
ruataneaincl"'
Görülen it mutat bir tetkik
alınmJfbr:
ve teftişten ibaret olup müşaDün azami hararet .. 21•
bedeler
netayici hakkında
dercece, bu sabah « 17 '
icap edenlere veaayada buluderecedir. Bu gece riiJfl'jt
nulmuşs~da yuk~ıda zikri ge- ı poyraz, hava bulutludur.
çen şekilde tabırler asla kul""
Dun •ahah ytdidm ı.u ~ ,
lanılmaml..~tır.
ı·
k "
·
,.,..
._, fj- V kil ti• H
. ı \C< l)C auor J•R•ll p~ınurnn ı
'"a a e e
ususı
''-"' 12 ını·ı·ımt·ırt·• ı·ır
kalem müdürü Bedri

:·JI!

1JaJiç ...
Hava

gazı yanmıyor

Kandillide aylardan beJ'i
hava gazı yoktur. Kumpanyaya bütün müracaatlarımız
cevapsız kalmakta, borulara
gaz verilmemekte devam olunmaktadır.

Kampanya halkın şikayet
lerine ehemmiyet vermemekte,
ve galiba şehremaneti de hiç.
bir teşebbüste bulunmamakta
olacak ki bu hal devam edip
gidiyor. Emanetten halk lehine bir parça hareket beklemek
hakkımızdır
zannediyorum.
Bekir Atıf

Uzai< lf.ıı·da

Sularındaki

vak'a ağır cezaya intikal etli

i

LBirinci

sahı!eden mabat]

ler çağırıldı. T eJefoncu Kemal
Ef. kürek alıp vermekten çı
kan münazaada., evvela Sadettin Ef.nin
diğer sandalda
bulunan Niyazi Ef.ye sövdüğünü, karanlıkta sandallar sürtünürken Ihsan Ef.nin maznunla tutuştuğunu, sonra « Sadettin beni vurdu » dediğini, kimin tarafından nasıl vurulduğunu kendisinin görmeditffii

Oku kim attı?
Ve nereden attı da düm
düz ·g elip duvara saplandı. Bu ne "?
· M. Turhan

Çin - Rus münasebeti ve Japonların vaziyeti
Tokyo, 15 Japon bar.
nazırı bir beyanname neşre
derek Rus - Çin vaziyetinin
tetkik ve tanı.imi için bir
konferans aktı lizım olduğunu
Ruslara nisbetle Çinlilerin faaliyeti 11skeriye göstermemekte
olduklarını, jcneral Çang-KayŞek hükümetinin günden güne zayıflamakta bulunduğunu,
Mançuri valisinin de diğer Çin·
lilerin müzaheretinden emin
olmadığım bildirmektedir.

serseriler
Dtin ıra .ıy kondoklorleriml " l />iri cırabamn iki tarafina astlmıı bir duzunedeıı
f a:la yalm ayak, başı kal>ak
mahalle çocuğunu g<isrererek dedi ki:
_ Ya:ık! Bunlarm ço,</u
lıep /Jöyle ziyan zel>il olup
gidecekler. rarlll ?(l~(ICllkSt~
mz, kimi kolsu:, kum oocal\sı:, kimi çarp11k sokaklarda
stlrltip d11r11yorlar.
l 'e sonra zili çaldı, araba•
yı durdurdu, çoculclara ba-

O, bu darbeye belki tahamiç de kendi
ğırdı:
mül ederdi, fakat sizin tahtı
caat ederler.
1
_ Ailaym aşa!/ı ulan.··
işgal eden yeni hanla evlend rllerime, çocu/i(lşarat hep birden atlameniz, işıkınızı çıldırtb. Hele,
ıreısmda sütni..
dılar, fakat tramvay lıare
yüzce değilse de yürekçe şeyh
~y nız bulunmasını
ket ederken de zavallz konAliye benziyen, Ruslara uşak
pençerc c ının kırılmamasını,
şıra
sarhoşluk
anlattı.
doklore
karşı savur!1wdık
lık etmek istiyen kocanızı halve esasen
r y bahçesine
Çenberlitaş caddesinde akKomisyoncu Mehmet Ef.,
ka parça1atrnanız ve yüksek
BulgorJor ve Sırplnr /aiflir bırakmadılar. En lmgirilip çılnlmakt kı mü:,kiilatı
ıamlan yeni bir alem peyda
Ihsan ve Sadettin Ef.lerin
yıiğıi ancak 1.1 ~ası.nda olan
özlü bir han zade ile evlenBelgrat, 15 - Cenevrede
ilive edince bükrr ümdeki isaolmuştur. Bu cadde üz.erinde
mümız.aa esnasında tutuştukla
bu yarmı ser.'\erılc~ı~ı scwurmeniz bu çılğınlığı büsbütün
Sırp ve Bulgar bar. uazırları
bete kanaatim ziyadeleşti.
yeni açılan köfteci ve şıracı
rını, İhsan Ef.nin sandalında
dul\larz ktifurler ıçmde öyle
koyulaştırdı. Şimdi seven erarasında vuku bulan mükaleHırsızların gece yarısı, elledükkanları acayip bir meyhane
bulunan Ali Ef. nin ayağile
edepsı=celeri, öyle yak~sı akekle sevmiyen kadın boğu
matın muntazam bir surette
rinde çocuk, kale kapılarından
halinde gelenin geçenin uğ
dayanması üzerine sandalların
çılmmmşları
vard1 k 1 kzrlt
\ •
şıyordu. Binlerce kılıç, hanhk
devam etmekte olduğu ve
kolaylıkla
çıkamıyacaklarını,
rağı olmuştur.
ayrıldığını, İhsan Ef. nin hidyıllık
edepsiz
bir
kullıan
beyı
için değil, sizi almak ve sizi
idil suyuna da duvardan aıa Belgrat ile Sofyada yapılacak bile bunları ulu orta böyle
Herkas 20-25 kuruşluk şıra
detlendiğini, Ali Ef. ile karşı
vermemek
için
çarpışıyordu.
mükilemabn esaslan vazedilmıyacakJannı hesapladım ve
içerek serhoş olmak iç.in bu dük- karşıya ayağa kalkmaları üzeŞeyh
Ali,
bu
boğuşma
sonunmif bulunduğu Cenevreden savurmıya ulamr.
sizi ikaz etmekte tereddüt etkanlara girmekte ve hakikarine sandalın devrildiğini söyda tamamen ezildi ve Kazan
JJu çocuklarm Jıalleriı~den
bildirilmektedir.
medim.
ten üç, dört bardak ıira ile
ledi.
belli idi ki bunlar kalıyen
tahtı da biraz sonra tamamen
Görüyörsunuz ki it basittir
• tabir mazur görülsün - bulut
Reis Nusrat B. sordu:
size kaldı.
mektep çocuğu değildi. /Jı.m
ve maksat sizi pusuya düşür
gibi :sarhoş
olmaktadırlar.
- Bağırdınız mı?
lar sanki ikişer ayaklı bırer
Fakat, su uyur, düşmam
mektir. Yuca bahtınız size yar
Bendeniz elalemin şıra ile
( 1 inci sahifeden mabat ]
_ Tabii, imdat istedik.
kuluçka makinesinden peyuyur, hicran hastası uyumaz.
oldu, tuzak bozuldu.
nasıl aarhoı olduklarının se- Önden giden sandaldaAşıkımz da uyumayoadu. Nak!f
gördüğü birine beğendiği ce- dalılandıktan sonra'imişkışatı- Peki Kupk, bunlar hep
bebini araştıracak değilim.
kiler bu haykırışı duydular mı?
1
sıl uyusun ki aşkı, hicran yüzayı vermekte serbesttir. Maa·
diye sokağa sa werı .
doğru. Şu oku kim atb ve neBu caddeden ııra eblf..
_
lıitmeleri lizımgelirdi.
on
kat
ziyadeletmİf
ti
zfinden
mafl
müstakil
barek
et
eden
leri,
istikballeri kaderın/r~·
keyfinin istilaaına uğradığı
reden attı?
Çünkü seslerimiz, daha ileribu kabilder de umumiyetle
dtifl cilvelerine terke ı mıı
ve bu aşka bir de kin karış
İş bitince, yani çocuk tazamanlardaki - saat 18 ile 23
den, hatta köprüden bile du•
anaları,
mıştı. Sizi unudamadığı gibi
iki kuvvete taraftarlık etmekmalıluklar<.
..g
ki
/ı. E"er
van arasma götürülünce Bularasındadır - bir kadınla be·
yulmuş.
aizin
yüzünüzden
uğradığı
fetedirler.
Bu
kuvvetlerden
biri
babaları,
velileri
bu
çocu~·
aganla Aydeğerden biri işart
raber geçmek imkansızdır. EsBalıkhaneden Saim Ef. müHabibullab han, dığeri iae
ra bakmiya muktedir degılselaketleri de unudamayordu.
vermiştir. İdilin yamaçlannda
rarkq, rakı sarhoşu, flJ'a sarnazaayı anlatb. Ihsan Ef. nin
bundan bfikfimeU istirdada
Jer bu çocuklar yalnız onlaevelce içtiği andı, her gün tabeldiyen b1r adam da oku athotu ve saire gibi nakadar
nasıl vurulduğunu görmediğini
"'l cemiyetin malıdır.
mışhl'.
zeliyordu.
Sizden
hem
kim,
çalışan Nadir handır.
rm, degı
t k
İpaiz sapsız adam varsa hepsi
söyledi. Niyazi Ef. « Sadettin
- Ok nasıl olur da pencehem
intikam
aJacaktı.
Vakıa
memleketin
merkezi
Cemiyet
içindeki
bazı
e~ bu zamanda o cadde üzerine
çakı çıkardı, ihsana vurdu! »
reyi
bulur
.
Haydi
mumlar
olan Kabil el'an Habibullahın
kıillçr bu çocukları tram~ay
İşte bu gece, han hazretleriiçtima etmit bulunmakta, hem
dedi.
·
göıtenin
,
diyelim.
pencereyi
elindedir. Fakat kendisinin
basamaklarından indirip mnin kaçırıldığını ifidince ben,
geleni geçeni , hem de asıl
Fatma H. ertesi gün Sadet- bu andları habrladım, Şeyh AliOkun dümdüz gelip duvara
sanlık
11asamaklarma
basltrson günleri yaklaşmıp ben. bakmalıdır.
Çenberlitq sakinlerini iz.aç
tin Ef. nin «ihsanı ben vursaplanması
tuhaf
deiil
mi?
zemektedir, filhakika ilk :za- manm çaresıne
nin işe başladığını anladım.
etmektedirler.
dum ,. deciiğine ıahit olmuş.
_
Hiç
te
tuhaf
değil
UluVaktaki saraya geldim ve omanlarda Habibullaha tarafYoksa bunlar !:~mv~~
Nazan dikkati celbetmenizi
Binnaz H. evvela « Ben işit
beygüm.
Halayıktan,
stitninetarlık etmif olan kabilder
kondoktörünün dedıgı !Jl
gun getirdiği mektubu görrica ederim.
medim » dedi, fakat sonra o
den
iıaret
bekliyen
adam,
muhep
birer
birer
Nadir
banın
böyle
ziyan zebil olup gıde•
düm. Derhal şüphelendim, zira:
Cevat Fehmi
da itirafı tasdik etti.
hakkak,
ıiivaridir
.
Üzengiye
cephanesine geçmektedirl~:
cekler. Malıim a, a!Jaç yaşOnlann maksadı, han hazretEnver Ef. ismindeki kilçük
basıp
,
yahut
ej'er
üzerinde
Pck yakm bir za~an.da dü ken eğilir, bunlar bu yata
lerini kaçırmaba İfİD acele
lı ır11or1111
plait te Sadettin Ef. nüa unayağa kalkıp yayı çekene ,
taraf ar88lllda kat ı bir muterbiye edilmezlerse yarın koacele size bildirilmeei manaKırklar elinde «545» inci
daldan çıkarken aandalcı Muaokunu
pencere
istikametinde
sızdır
harebe vukuuaa ve bu mu- ca bir hırpani olduktan sonra
piyade hudut taburu kitipli·
tafa dayıya bir bıçak teslim
seyrettirebilir.
harebede
Habibul~h . h~hiç cdileme:ler.
Vak'ayı ne kadar geç hağinden istifa ettim. Mııstafa
ettiğini söyledi. Şahit Sabri
- Ya ben pencerede bu- nın mağlüp düşmesıne ınh·
Bu kıiçuk ve yarım s~rs;ber alırsanız, hainler için o
E. mönaıaayı anlattı.
Nabi efendinin lokantasında
lunmasaydim?
kadar iyi idi ve onlar, ancak
zar edilmektedir; eğer bu
rilerirı ruhlarl bin~= d~şılsr?·
- Ok gene gelecek ve
kebapçı ustalığı yapbm ve
Müddei umumi Burhanettin
bu sayede Kazandan uzakkarıılqmadan da bir netice görulecektir ki eskr dcvırlerm
camı kınp girecekti. Siz, uyuB. katlin «Karaini kaba» ile
hastalığım hasebile oradan
laşmış olurlardı. Şu hale yani
ahnmıyacak olursa, kışın bu kopukluk mikropları bu kor~
yorsamz kınlan camın gürülaçıkta kaldım. Şimdi. münasip
tecelli ettiğini, tahkikabn tevyapılan itin derakap size hamemlekette
hareket mümk~
rulıları kendilerine yıwa yap.
tüsile uyanacaktmız ve belki
bir İf anyorum.
siine lüzum görmediğini söyleber verilmesine göre hainleolmadığı için vaziyetin ılk 11lll/U çaltşıyurlar. lstaı~bul~n
daha fazla telaş gösterecektiSon saat Kari sütunu vasıta.. di. Mahkeme, mustafa dayı
bahara kadar sürükleneceği
baİwnsız semtlerinde ıse ı~
rin başka bir emel besledik- niz. okun açık pencereden
ile Ali, Niyazi, Fehmi Ef. leaile:
Mehmet Niyazi
leri anlaşılıyordu. Bu emeli. gelmesi her halde tesadüf şilphesizdir.
kıiçucıik kopuk nam:e/lerı
rin de şahit sıfatile ge' ek
eseridir.
Efganistanda ihtilil çıkmaluil<i bereke/ifli munafa:a eMaınuk beyin teliımda okucelsede dinlenilmelerine, muBu söiümOz de akla uygun, dan evel Ka.. bilde Türkler
l
'şl yen
Eyüpte H~ekler
mamak ise benim için mümdiyor
ı
ıe
buru
ara
ı
tarafından viicuda getirilmiş
hakemenin yedi teşrinievel
k ı
hergun
Eyüpte Davut ağa mahallekün değiıdi. Sfz de bilirsiniz ki anlamak istediğim bir nokta
lrmıway kondo ör t•rı
sabahına
talikine
karar
verdi.
kaldı.
Biz
neden
senin
gibi
olan
asri
müessesat
şimdi
kald
e/'mwm
fı!.
Mamuk bey, Şeyh alinin hem
sinde ve o civardaki bahçeler
1
mamııhr.
Efganistan
birkaç
lmnlaruı
e
lll
eu
.
düşünmedik, hainlerin hilesine
dostu, hem de hısmıdır. İşte
arasında kötekten geçilmiyor.
Tıp kongresi
ay içinde yarım asır geriye
kiyor.
leapalı kapılayazdık?
gözü
eveke malümatı olmasa bile
Köylerden gelen bu koca koca
Jf6roef a
gitmiı
addolunabilir.
bugün aç...ıyor dostunun mektubunu gördük_ Tabii değil mi ulu beyköpekler oralardaki tavukğum? siz bir anasmız. evladı
Üçüncü Türk Tıp kongresi
ten ve bu işi onun yaptığını
ları paralamakta ve çoluğu,
nızın
kaçırıldığmı görünce şa
bugün Başvekil İsmet paşe Hz.
anladıktan
sonra kendisine
çocuğu korkutmaktadır. Beletarafından Ankarada küşat
tek bir vazife terettüp edi- fıracaksıoız. Zaten kurulan tudiye bu köpekleri kaldırırsa
zağın temelini size gelecek
yord·u. Kovalama işini elinden
edilecektir.ismet paşa bir nu[ 1 inci sahifedf"n mabat ]
çok iyi olur.
Hanife
elemli şaıkınhk teşkil ~di-!?r!
tuk iradile kongreyi açtıktan
geldiği kadar savsaklamak!.•.
*
Onlar insanların yureganı
Yazın etin ucuz olmasının sebeplerinden birisi de burayi
sonra Riyaseti ifgal edecek
Halbuki o, aksini iltizam
Kaybettim
iyi tanırlar ve evlat acısı taşı
olan Sıhhiye vekili Refih B. de
etti, hemen takibe çıkılmuıoı
sürtılerin adeta yörüyerek gelmekte olmal~dır. dar mer'alarda
Aksaray askerlik ıubesinden
yan
anamn
ancak
gağe
bakakongrenin mesaisi hakkında
söyledi ve sizi birlikte götiirSüril bilfarz Erzurumdan çıkanlır, ta sahıle kati . hem de
almış olduğum vesikayı zayi
cağını bilirler. Göğe çevrJlen
otlabla ot]atıla getirilir. Bu suretle koyun hem e enır,
beyanatta bulunacak ve ruzmiye de ıon derece ısrarda
ettim yenısını alacağımdu
yq dolu gözler ise önlerini
namede frengi, sıtma ve kanbwundu. Onun bu hali, şüp
lstaobulda maliyet fiatı ucuz olur.
.
.
ettiği kadar
hükmu yoktur.
gönnezlene
mazurdurla.
ser hakkında miinakap ve
helerine kuvvet verdi, çocuğu
Bu mevsimde kıt ihtiyacı tesbit edıle~ek ıcap il t olarak
322 tevellütlü
(Bitmedi)
tetkikat bahisleri vardır.
çalınmıt, gösterip si~ : Kazankoyun getirilir ve getirilir getirilmez kesıl~rek, k~esk:d:r ucuz
Reıit oğlu Mustafa
mubafua edilirse eti kışın da bu mevsımde
dan uzaklqbrmak istedikleriKaçak k&lıt
Konıcrvotuvor
ne inanmıya bqladım. ihtimal
yemek kabil olur.
kolaydır. Bunua
Siirmeneli
Asım kaptanın
heyeti geldi ki Şeyh Ali, civar avullardaa
Etin aylarca bozulmadan muhafazuı çok üzere ( 100) bla
~lu Hacı don bir çanta içinAkif imzasile mektup gönKaradeniz ve havalisinde
birine gelmiıti, Mamuk bey de 2340 defter kaçak cıgaraiçir. ve miinbuaran içinde et bulundurmak . d ndumıa ma•
deren karihnize:
tetkikata gitmiş olan Konserkesilmiş hayvanı istiap edecek büyüklükte bır o
sizi onun pususuna götürecek- kağıdı kaçırırken yakalanmıı
lıanınız ticari mahiyeti ha- vatuvar heyeti bu sabah ıeh
. ·ı bT
Biz bu
halli « firigorofik ,. yaphrmak lazımdır.
cıgara
kağıtlan
müsadere
izdir. Bunun için kari sütununa
rimize avdet etmişlerdir.
Ben b6yle düşündüm ve edilnıİftfr.
B~ tesisat 300 bin lira sarfile vücuda gebn_e ı :·için pay
muharririnin
dere.ine ıütun
Bulganı sardıkları iple ağzına
işi dütündük ve bu müesseseyi vücude getırme d ki 'arsasalahiyeti yoktur. mazur göbaşpdpaz tıkadıktan çevreyi görünce Yannki 18 Eylül Çaqabma mahalli ile bizim yaptırdığımız deri fabrikası ar~sı.n r~ca ettik.
rilnüz.
akfamı
hnknmde isabet ettiğimi annın bize verilmesi için Emanetten tavassut e~°:ı:-;iti alacajma
'."fit !JIUl!lUlll 1 llllllllıııııı.ı•......
ladım. Çünkü o ip, Kazanlı
Sinemasının
Fakat Emanet o arsayı ~a!n~. arz~ya meboıkendisi tesiı edeHer zamandan daha dilber
ve
bizim inpııru düşündDgümu7. muesseseyi
ların yaptıklan ve kullandık
irae edeceği
daha cazibeli olan
ları iplerden dejildi,r. Ceneceğ'ini bildirdi.
d olduğu gfbf
Rum başpapazı VasUiyos
lstanbul halkının eti kışın da yaz zamanın a
viz malidir. Kırımdan gt.Jir
efendiye doktorlar kat'i istiucuz yemesi için bu müess•seyr lüzum vardır.»
ve ancak sarayınızda kullamfiliminde dilber
Önümüzdeki perşembe
rahat tavsiye etmektedirler. Bir lir.
ESTER RALSTON
akpmı
başpapaz vekili tayin ederek
Tıkaç ta, ban hazretleriJin
11 4.JiK $İne111as11ıda istirahate çekilmesi hakkındaki bqiği üstünde iki qi görllJen BÜYOK BİR ARTİST ve
ayni zamanda BÜYÜK BiR
gösterilecek olan
tavsiyelere iltifat etmemekte
sırmalı çevreden yapılmııtır.
MAŞUKA rolünü emsalsiz
Mqhuru Alem romanın tekmil safaha.t~ irae eden yenı
olduğundan,
geçen gilnkü
Oğlunuzu
çalmıya
gelecek
LORA ve ŞOFÖRÜ
ve büynk filim yanndan ıbbaren
ve zengin bir lükı ile oynanüshamızda bahsettiğimiz giadamlar, bağbyacaldan insanmaktadtr. Bu filim Simıunfiliminde size pek tath
bi bq papasbkta tebeddül
lan, sa.ray mutfağından veya
da Samıan sinemasında
ıeyler Masettirecektfr.
:.ıuı
11111111•111ııı:ıııı.~ııı.............
illtimali kuvvetlenm~edir.
ça!IUlfW(ıj'ıadan ip alıp bağla- &!!!El-. göıterilecektir. - - -
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'uhabara

Yeni
intihap edecekler mi?

Lord IAplanfe

MELEK

Rus dilberi

YE.NI

L

TARZAN

ALKAZARDA

.

e

çoğalıyor
~b~
e~alet ıni, macera hevesk~rlılı mı, her
i
lldlnrtaını. gizli esirler, nlaşıiın.az kuvvetler

Se seriler bütün dünyada

Buırı.a

Her ikisinin de yaşı otuza
varmıyan iki Alman ge-ııcı bir
kaç gün eve! Münib istasyonunda, bilet almağa lüzum
görmiyerek, Fransaya giden
trene atlarlar, bir köşe} e saklanırlar
ve tıılileri yardım
ederek hiç kimseye görünmeden Parise kadar gelirler.
Bu iki gencin maksatlarını
tahmin edebilir misiniz?
Paris istasyonunda, dışarı
çıkmağa teşebbüs etmiyerek,
bir şıranın üstüne oturup beklemeğe başlarlar. Nihayet bir
memur gelen.k ne istediklerini sorar. Alınanlar tek keiime Fransızca bilmemekteditler. Yalnız dııha memleketlerinde iken ezberledikleri iki
kelime vardır. Onu söylerler:
- Ecnebi alayı!
İstasyon memuru bu gibi
lııadiselere sık, sık maruz kal-

r-anzo"

..

•

Fransızların Atmanyada «Ecnebi Alaylan> na gönüllü kaydeden askerlik §ubeleri
dığı cıhetle karfisındakilerin
Burası f a'lil kulesine ben!erini derhal alışabilecekleri
Arzulan Fransanm «Ecnebi
topraklarında kendi çocukları
maksatlarını derhal anlıyarak
~emektedir. Duvarları arasın
nın hayatlarını tehlikeye koybir muhıt içinde bulurlar ve
alaylarına»
kaydedilınektir.
Almanları lhususi ah:ıı asker ~· her lisan konuşulmaktadır.
bir tercüman vasıtası ile dermamak için yabancılardan müEcnebi alaylannm ne olduıubesine gönderir.
Binaenaleyh Almanlar kendihal anlaşırlar.
rekkep olarak tetkil ettiği bu
ğu malumdur: Fransa Afrika

alaylara bedelli kablHyetl 111ü·
1ait olan her ecnebiyi, mazisini araştır•ata lüzum görmeden kabul eder ;o tarzda ki bu
alaylar kendi memlekellerl•de para kazanmak veya yatamak imkanını
bulamıyan
cİlls, cins insanlar ile doludur.
· Mlinihten Parise kaçar ka·
Çak olarak gelen iki Alman
.lerhal mı,ıayene edilir, birisi
lıizmete yarar görülerek alı
nır, dijeri ise ayağın~.a varis
bulunduğu için geri gönderilir.
Fransız gazeteleri bu hadi·
ıeyi ecnebi alay'.ar:na g·rmek
lstiyenlerin anedinin ıünden
güne çoğalmasına bir delil
tılarak kaydetmektedir.
Fakat acaba dlinyada bu
kabil serserilerin çotalmasına
..ebep nedir? Sefaletml, macera haveskirlığımı, yokaa her
§eyi göze aldırt.., gizli tesirler, anlqılmaz kuvvetler mi?
Hiç düşünmeden cevap verebiliriz! O da.. O da.. O da ..

Bahr1muhit üzerinde tesis
edilen kulüP

Bir Alman fotografçısının gösterdiği büyük muvaffakıyet

Nivyorkta geçen hafta yeni bir kulübün resmi kütadı icra olunmuttur. Bu kulüp şimdiye
kadar tesis edilenlere hiç te benzememektedir. Binası deniz üzerindedir. Sandalla gidilir.
Kulup müessis:eri eski bir şilebi satın almışlar, bunu mükemmel bir şekilde tefriş ederek
dünyanın en garip kulübünü vücuda getirmişlerdir.

Den·ettiğimiz resim bir sinema sahnesine ait değildir. Duvarın llstündeki hırsızlar bugüı>
Berlin h:ıpisanesinde bulunan iki şerirdlrler. Arkalarındaki polislere de Berlin sokaklanndıı
rHlam.ık pek ali mümkündür. Resime iki sabıkalının yakalanması ile neticelenen heyecanlı bit
takip esnasında bir Alman fotografçısı tarafından alınmıştır.

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Bii }riik
Bemar Ş<. v bugünkü edebiyat üstatlar mn en büyüğü
olarak tarıılır. Bu beynelmilel
töhretli san'atkarı kendi milletlerinden oluduğu için dal- a
fazla İngilizler severler.
Hiç bir İngiliz mecmuası
yoktur ki hemen her nushaıında onun bir resmini basmasın. Hiç lıir İngiliz gazetesi
yoktur ki hemen her gün ondan bahsetmek fırsatını bulmuş olmasın.

•

lı1giliz

diiııyanın

dır

bir simadır. Vatandaşları kendisine « Amerikan tipini en fazla canlandıran
ça

meşhur

edibi Berna.r' Şov
adam1

Mis Edna Peters Bernav
Şovu çok sever. Son günlerde
lngiltereye yaptığı seyahatten
istifade ederek Bernar Şavla
görüşmüş ve onunla - birlikte
bir resim çıkarmıştır.
Bütün bunları nereden öğ
rendik biliyor musunuz? Bernar
Şovun resmin altında yazdı

be aber okuyalım:
«0 benimle beraber resim çı
karttı. Ben onunla değili»
Bu münasebetle Berner Şo
va ait meşhur bir fıkrayı da

Son posta ile gelen İngiliz
m~cmualarında Bernar Şovun
bir Amerikan kızile beraber
çekilmiş şu resmini görüyoruz.
Amarikalı kız Mis Edna
.Peterstir Amerikada olduk-

Bir gün °çok güzel bir kadın
İngiliz edibini ziyaret etmiş ve
ona şu teklifte bulunmuştur:
- Birlikte bir çocuk yapalım. Bu çocuk sizin zeıkinıza
ve benim güzeJliğime tevarüs
edecek, nesli beşerin en mü-

pıo~eato etmiştir.

ğı satırlardan.
Onları

tekrarlıyalım:

kemmel numunesi olac ktır.»
Bernar Şov buna şu cevabı vermiştir.

-Muhterem madam, bu arzunuzu is'af etmek bence
mümkün değildir!.,

-

!-leden?
Çünkü ben vehimli bir
adamım. Bir aksilikten korkarım. Ya yanlışlık olur da bu
çocuk sizin zekanıza ve benim
hüsnüme tevarüs ederse?.»

tahiatlı

--1-ta-l-;-·a_d_a_s_e_vv_a_lı_rt_t_ı>-/1_11_e_k_t_e_lı_li_k_el_i_ı_n_i_o_/,_n_ll_§r-·_.
Berlinli iki kadın yaz me ;simini « Abazva » da geçirdikten sonra memleketler;ne dönerken hudutta İtalyan zabı
t:.> S ı tar:.fından tevkif edilmiş
ler ve hiç sebep olmadığı
halde hapse atılmışiardır, Alman hllkiımeti hadiseden haberdar olunca bunu derhal

kız ı> ünvanını vermiılerdir.

Mahaza bu neşriyat boş
ve kuru methiyelerden ibaeri değildir. Biraz da ııan'at
kar (garip tabiatlı bir adam
olması hasebile) bunlara kendisi sebebiyet verir.
Bilfarz işte size bır misal:

en garip

, Kadınlar koyverilmiş, fakat
tevkifin sebebi anlaşılmamıştır,
bir yanlışlığın vukuuna hükmedilmektedir.
Diğer taraftan İtalya hakkında tetkikat yapmak üzere
bu memlekette dolatmakta
olan Maten gazetesinin muhabirinin anlattığına göre bu zat
Mösyö Musolini ile mülikat
ettikten sonra Başvekilin oturduğu köşkü görmek üzere bu
köşkün kain olduğu köye gitmiş, akşam geç vakit bir otele yerleşmiş, fakat gece kapı
nın
ıiddetle
sarsılması ile
uyanmıştır.

Gelen bir polis komseri ile
malyetidir. Komser efendi ilk
söz olarak gazeteciye:

- Rüvelverini ver, deı:ısif'
tir.
Gazetecide rüvelver ne ge'
zer, olsa olsa ucu kırılmıt bit
kurşun kalem ve ya mürekkt'
bi bitmiş bir sitilo bulunıı'•
fakat komser inanmaz odaY'
baştan baıa aradıktan son''
ırazeteclnin kağıtlarına bak,t
kim olduğunu anlar ve ısıilf
dileyerek çekilip gider, gaı:
teci de bu taharrlnin sebebi'
ni anlamış olur:
O gece mösyö Musolini ){O"
madan köşkllne
gelmiftll'•
Komser de köyde yabaııel
bulunan berkeıin kim oıdıl"
ğunu bilmeği ihtiyata muv-:;
bir tedbir addetmiı ve
vazife bilmiştir.
Anlaşılıyor ki Mösyö ~ıı~
!ininin memleketine yeııı ;
ruh vermiş olmasına rağJllcl
cl'an icabında silaha miir~ (
attan çekinmiyecek muh•~
rinin bulunuıu zabıtayı ~
ihtiyatla harekete ıevk ettı'
te dir.

Sahife

Son Saat'

i8 Eylül

•

Bazı sporcularm mükadderatları gariptir: Yer yüzünde
hiç bir hasım kar.şıaında zaaf
~seri

gSstermcmit olan, mağ
lup edilemJyen bu
spor
üstatları, her nedense, halk
kendilerini bir tnrlü sevdirememişlerdir. Meseli mqhur bolu
şabıpiyonu
Amerikalı
Cen
Tüney, Amerikanın kadın tenis
şampiyonu
mis Elen Vils,
evelce amatör iken şimdi
profesyoneller seffına geçen
meşhur tenisçi Fransız Süzan
Langlen, meşhur koşucu bu
cümledendir. Bi:- spor münakkidi, oyun noktasından her hasma faik gelen, hiç bir zaman
bir müsabakada endişe eseri
göstermiyen bu oyuncuların
halk tarafından niçin sevilmediklerini merak etmiştir.
Bu zatın ifadesine nazaran
halk nef ine fazla emin ve bu
emniyetten tabii olarak doğup
lıasıl olan soğuk kanlılığı sevmiyor. O, istiyor ki, sevdigi
ampiyon, zaman, zaman hastninin karşısında heyecana
bu
heyecan
gelsin
ve
\re helecanın sevkile seyircileri de heyecan! ndırsın.
Mürmi Elen Vils, Sfi%an

Diinya boks şampiyonu Geni Tüney yer yüzütıÜn en soğuk kanlı adamlarından biridir.
Langlen, Tüney bu kabil aoguk kanlı oyunculardır. Fakat
buna rağmen halk, her zaman
bunlann hasımlannı alkıtlar.
Çünkü bu kuvvetli şahsiyet
lerin nefisi rine olan emniyet
leri, h Ikın mühtaç olduğu
heyecanı söndürfir. Bu ise kit-

Romanya Kıraliçeıinin sabık yaveri
Bir düdük buldu
öttiircbilirse keyfi f!elecek ama...

lelerin hiçte sevmedikleri bir

ıeydır.
Bitmlyen turnuva

Geçen yaz ortalannda, lıemen hemen merkezi Avrupa
takıml nna
inhisar etmek
üzere bir Avrupa futbol turnuvası tesis edildi ve derhal

mmabakalara bqlandı. Mevsim haricinde, müsait zamanJarda oynandığı için, iki sene·
denberi devam eden bu turnuva hAl bitmedi, bitmedi.
Geçen pamr günü, bu
münasebetle Çek ve Macar
m 'li takımlan Prağda karşı-

Bu ağlıyan çoctığa kim kaybetti?

Romanya Kıraliçesi Mari 1926 sen~sinde o vakit pek çok
~edikodu uyandıran bir seyyahat yaparak Amerikaya gıtmışti.
Maiyetinde <c Alevra » adını taşıyan boyalı, pomadalı, genç ve
güzel bir de yaver vardı. Bu genç zabit Amerikalılann büyük
iÖhrct öahibi adamlarla münasebete girişmek hususunda gösterdikleri zaaftan isti.fade ederek Mis Dorpti Morris dım
taşıy n zengin bir kızı kafese koydu ve onunla evlendi.
Fakat kız çok geçmeden pomadalı adamm ne m ) olduğunu
anlıyarak talak istedi. Mahkemeye müracaat etti ve geçenlerde
de lehinde hüküm aldı.

Şimdi gazetelerde okuduğumuza göre beş parasız olarak ıo
lrnktn kalmış ol n pomadalı adam ıabık zevcesinin babası
Mıster Norris aleyhine bir zarar ve ziyan davası açmıştır. istediği para da (500,000) dolar yani (1,000,000) Türk lirasıdır.
Bize kalsa güzel bir kötek çekmekte tereddüt etmiyeceğimiz
bu ndamın iddiasına göre izdivacının bozulmasına Mıster Norrisin kendisini beğenmemesi ve kızının üzerinde tesir yapmaaı
ıebep olmu§tur. Binaenaleyh sabık damadına mevkıini kaybettirmek suretile mucip olduğü zaran tumin etmelidir.
Mahkeme henüz kararmı vcrmemiftir. Fakat anlatılıyor ki
&ırmalannı harp meydanında değil, sarayda ka.z.anmıı olan pomadalı zabit güzel bir düdük bulmuştur. Mahkemeden karar
larak değil fak t şantaj yaparak milyoneri ıızdırabilirse bu
d 1d Dgtl öttürmüş oİacaktır.

lqblar ve bir netice alamadı·
lar, berabere kaldılar. Düa de
Çekler, Viyanada Avuıturya
milli takımı ile karşılaşacakb.
Fakat bu maç h kkında benüz yeni malumat gelmedi.
Dnn alınmıı olmak Iazımgclen
bu neticeyi bir tarafa bırakırI

Ş

. Almanyada ıokakta bulunan kaybedilmit çocuklar için ayn
bu teıkflat vardır. Bu tqkilit gaip ~ocukların ebeveynini bulur ve evlitlannı onlara tealfm eder. Bulamadıklannı da kimsesiz ço~uklar yurduna ganderir.
Resımde bu tqkillta mensup liir J\lemurun kalabalık bir
meydanda yanındaki i•ip çocutun ebeveynini aradığını görüyorıunuz. Memur megafonla bağınyor: «Bu çocuğu kim kaybPtti?»

Sinema payıtahtında yenı•
bir mektep açıldı

sal' Avrupa tomuvasının şam·
piy~nluk s fında ltalya ile Macaristanı iÖ~ürüz.
.
Çünkfi her iki mcmleketın
puvanları da «9» ar .tanedir.
Avusturya ile Çeklerın 8 er
puvanı vardır. lsviçrenin .~se
tek bir puvanı yoktur. ÇunkU 6 maç yapmış, bu ulb
oyunun lbsım da kaybetmiştir.
Şimdiye
kadar
Y 8 ~ 11an
m çlarda İtalya ile Macart"'t.an
bOyük bir kabiliyet gösterdık·
leıinden bu turnuvanın tnbii
birincile~f addedilmektedirler_,
Onun içindir ki iki takı ~ra:
sında birinci teşrinin yırmı
yedisinde, Peştede icra e~_ile·
cek olan Macar-hal} a musabakası büyük bir abırıızl!k
ve heyecanla beklenmektedır.
Zir bu maçın galibi, turnuva
için ortaya konmuş olan kupayı alıcak, fakat b~rabere
k fırlarsa iş değişecektır.
Çünkll 0 takdirde İtalya,
Macaristan, A vuıturya, Çekslovakya aynı derece puvana
ıahip olac klannda ' ar ları?
da diğer bir turnuva tertıp
etmek mecburiyetinde kala·
caklardır.

Çuv hn içinde bulun n cc et
İsmi ortay atılan Kohen
Hayali bir şahi de~ildir, f ke ···

. mustan
..
tigı arasında başlıyan mücadele
rl Sımca ı.1e P ans
. d.ıa e u·· göre çuvalın
devam etmektedir. Şarlın musırren ıd
ıgıne
. mu_dd e tten ben· meydandan
iç.inde ce•edi bulun n kadın bır
kaybolmu§ olan Luiz Batay değildir.
d ?
Müstantik i e ormaktadır: «- Peki, Luiz Batay nere e .
Mamunun verdıği cevap udur: «- Ben ne bileyim? Bır
vakıtlar birlikte ya~ıycrduk, sonra benden bıktı ve s~~ş~p
· · d bın ıle
gitti. Z nnederim son z manlarda (Kohen) ısının
yqıyordu.»
.
h
Zabıta ilk zamanlarda bu (Kohen) adıoın hayali bır şa_ sa
it olduğunu zannetmi ise de tahkikata başlıymca yanıldıgını
anlamıştır. Kohen hakikaten mevcut bir şahısbr ve o da Ş~~l
ı delerden bırıgı'bi kadanlan kendi hcsaplanna çal ıştıran ası za
b·
hapse ma11dir. Şimdi de bir hırsızlık neticesinde on ır ay •
..
.
p
·
h
·
nelerınden
bırınkfım olmuş, epeyce zamandanb en arı
apısa
de yatmaktadır.
Mamafi z bıta bu miihim şahsiyetin hapisaneye girme~en
evvel Luiz Batay değil fakat başka bir kadın ile yaşamŞ a /a
. d"one d olaşa gene arın
olduğunu anlamıibr. Binaena1eyh ı§
baflna gelmektedir.
d .. ·
cevap
henüz
egışAld
Müıtantlk Şarla tekrar r soruyor;
ıgı
mit değildir: «Ne bileyim ben ?»
Zabite Şarlı itiraf
ecbur edecek b .ır çare a ramak1a m' ş·
guldur, fakat b kalım bulabilecek mi?
w •

w

Çocuklardan m,""rekkeP bir
· cambaz kumpanyası
•

Si~ema p~yıtahtı Hollivutta sinemacılık yapan küçük çocuklar için yeni bir mektep açılrıııfbr·
~.ugun. Holhvut stüdyolarında çalışan yüzlerce çocuk vardır. Bunlar bütün vakitlerinin filim ma·

ınelerı karşısında geçirmekte ve tabii mektebe gitmiye imkan bulamamaktadırlar. Fakat
Ameri.ka maarif nezareti buna göz l.ummamıf, gördüğünil.z. mektebi açarak günün mua)'yen

mntlerınde çocukların buraya gönderi mcaini emretmfıtir.

Amerlkada çocuklardan mürekkep bir cambaz kumpanyası tqkll dilmiştir. Bu ~umpan?'a
tehir dolaımakta oyunlar vermektedir. Çocuk camba'Z k umpanyası bü yu"k b"ır ra.gbet hgörınüı, epeyce para kau'nmışbr. Resimde kumpanya efradını Niyorkta BclvU hastanesı ba çeainde verdikleri bir temsil esnasında görüyorsunuz.
şeh·r

s.. hife

r ,. .
6

Son

,,.k
lı ikıi !JI'
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Yangın

C; c- c c
nı üza ı.eresiıulc '
- llPyt>fcndl,
localar
idih•r. Kaloı•il'Pı·i<' ısınan
l\omple! ...
yiil,sPk lnnınlı tkr:-haııe
ı~oth•s, sahid.-n
halık
dc tlok-.;ana yakın talclJl'
istifi idi. Ayakta dur.ıcak
Yardı: (o!)u u<'ı·s ldlapl<1)'Pr hlh• 1.-ılıııanıı,ıı. Sarına dalıııı,; orlalarcla bir
halı yolduıııasıııdt• cüce
lrn<: ha, aşk nıt>l<Luııları
z:ıhiti ~lşirı•nlı>rln ıııüşı-v
nııı ii-.;f İİllıle kıs l\IS {JÜIÜ•
vil.i diye lııtulanlıır; m<•J,~üyor ar; nwcnıua okutf'rı i«;irnle aııııl~·t takmayorlarılı.
dan
nt·zcn, l•aııutunun
rl,a sırıula sarışm 11\i cliijjmell'rinl llildPınt>jjl ıı
l•lşi dı> J•rıınsızca
Jrnplı

kırmızı
kilahın

kiiçiik hir

üstüıw

t•()ilmişlcrdi:

ınıtnıı; uıüzak<'re esnasın

da

~:ı

l.alıı·ıksız, lıa} ıu:ık ç:ı

lı~ırııtkla

ısrar

<•tlt•nll'r;
tırları yııtar ııilıi okuyor"'' rı a orlasıııda 11,inslz
hır, tı•l•rar t>ıllyorlar; bazı
İstanbula iıH•rkt>n l:sl;üyt>rh•rlni lıirlıiri<'riııe antlar vapııruıula yakalalataı·al,
<;ol• hafif sesle lııanlar lwp, yirmi diirl
mfınakasa ctllvorlartlı.
saattı•n on lıı·~ 11üne ka.
f>nl<'rin<I<", ihtiyat o'a·
dar ıili ve riyazi hapis
ral,, lıir ılP t< c : ııt hastaec•1,asile lıuranı tıkılmış
lıliları ıı dıırııyordu. ~lü
larclı. J lyazi hapiste, rc.,,zal.arPı·i talıip, ara
sıra,
nwn, r<•ını•k le çıkmazdı.
,.e aranı nıı•vlül, kandil
ıwıııı !Jl'<:t>rl... ıı 11 cilt hastalıkları )) paravana oibl,
!Jihi ıııüharl•k IJİ.İnh•r ulrkırmızı kaplı Jdiçük kitallll'ZSe i\ııh nl'hl zamabin üstiins <;ekiliyordu.
nından l•alma l•anunlarla
Cl'zalar,
lıül•medilt'n hu
- Efendiler, okuduöusonuna
kadar kodeste
nuz ne?!
<,'t>kllirdl.
Haş 1arını
çevlrdll<•r:
Esusl'n, kodes dt•nilen
Karşılarında sınıf zahill
bu yer, lalıut gibi dar,
sırıtarak duruyordu. Hu,
u1,un bir lavan arasından
CÜC<", c;irkin hir adamdı.
başka
hlr şey de(fildl.
Derslıaııenln ıwka
kapı
Daiııııı
lrnpalı iki demir
sından usulca uırmi ,; akaııısı; dc•nıir ııarıııaldıkh,
yaldarının ucuna basa basa
birer lrnrışlık iki pencemertllvenlerl çıkarak anresi vurdl. Uu pc·nceresı llll
bastırın ıştı. Zaten,
ler nıckleblıı a:;aı)ıkl lalıal'laıarclanberi o ikisinrasasma ve Kadıl•öyüne
den tıiiphe ediyordu. HJrbakıyordu.
llapisanenln
lmı.~ dt•fa dolaplarını açtır
dürlle üı:ünü tutan luıı·
mu;; l>ilaııları, mektıııılarl şıhklı
talıla
localarda
karı)tırmı:;tı. f<'ııkat nı<:m
ı:urşarsız, l•ol<muş hlrer
nu hlr ,oy hulamamı~tı ...
saman dü'j••k ,·ardı. Uu
- Jı;tlnıaf lılr kitap, sidöşeldcrde ancak bir kişi
zi enh•resc etmez ...
o da kımıldamamak şar
- Güreylm,
müsaade tile, ıı ııu 1.ıın ya tablll rdl.
edlıılıl
Kü<:ük bir naz lambaY<• kltahı eline alarak
sının ııls ışı(Jı. <'ıgara dukıılııııa haktı: Bu, memnu
manları lıurasını tırıkı bir
·yer ııllı
meyhanesine
bir kitaplı.
l
....••..•
bcnzl'lınlştl.
Uununla hı•ralwr. yarl-

.

Al

*

nın lıeklmlerl,

iki

~rlrnılaşı

vcrdl(Ji

lcatındakl

lıurada

cfcııdllerl yukarı!

~·'h<'t<:i.

m<"ktc•hln en üst
asrııa

den,

bir

n!ı:ak lılr kapının Ö·

süngülü bir nefer

lıekllyoı·dıı.

Gt•l('nl«>r, şarkl söyliyerek it;t>rl utrtliler.

- Huyuı·ııııl
_ Buyursunlar!
-

1'<•1\1,eye kurban

curcuna

lnıvv(•tle

koııarl

ae-

llyoı·!
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penccr<'l<'rin üniiıuh',
yemek yemlre
mahsus kırık apıklı c:ürük tahta nıasaııın hlr
tarafında hafif tertip po·
kt'l' c:c,·irlyorlar; masanın
di(Jer uc·uıula « Tarık »
piyesini tem~il edlyorlııı·
<h.

Diple,

ldlit sallanan d<'mlr-

ııiiudo

gl'nçl<'rln

ve

yorlıırdı.

tıaplsanı'yc c:ıkıırclı.

Üstünd<' kocaman

neşe~

ı

l'ııtakhlHl<'ıl<'n
ları

a~ırdıl;

yorııaıılarılan,

hatta-

l'1uharrfri: Horu Loblan

Asri Korsan
Çeşme başında...
zerikonun matmazel
Manoleseni eörmüş oldueuna emin misiniz?
Paskarella heyecanını yen·
dikten sonra an!atmıya başladı:
Sicilyadan ayrıldığınız
zaman size refakat etmeyişi
min sebebi bir ihtiyatsızlıkta
bulunulabilmesi korkusu idi.
Kalabalık bir heyet halinde
gezenler ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka nazarı dikkati
celbcderler, binaenaleyh ben
yapacağını:ı: tahkikattan uzakta kalmak ve yalnız başıma
çalışmak arzusundaydım. Mlrador köşküne karşı yapılan
hücumun akim kalmasından
sonra Bonifaııın tekrar matmazeli takibe kalkışacağından

hiç şüphe etmiyordum.
Halbuki matmazel, si:ı:, öyle
kimselerdensiniz ki bir yerden
nazara çarpmadan geçmezai·
niz, hiç şüphe yok ki gazeteler Parise geldiğinizi ve han·
gi otele indiğinizi yazacrklardı. Bonifas ile Lüdovik de
derhal koşup yetişeceklerdi.
Parise geldikleri her defada
indikleri küçük oteli bildiğim
lçfn onları bulmakta benim
hisabıma hiç müşkülat yoktu.
Hadisat hep böyle tahmin ettiğim gibi cereyan etti. Muva·
saletinizden tam bir hafta
sonra Parise geldiler, ben de

Vaz'ı

Saar

•

esas Bize dair...

Akvam meclisi- Gazetecilik kone kimse itibar lay geÇmez bir
etmiyor galiba!
hastalıktır
Akvam cemiyeti için lsviç·
rede yapılacak olan sarayın
vaz'ı esas resmi Avrupa gaze·
telerinin anlattıklarına göre
pek sade olmuştur, vakıa
bu münasebetle bine yakın
davetiye gönderilmi~tlr, fakat
davete icabet edenlerin ade·
di yüze bile varmamıştır, tesa·
düfGn garabetine bakınız: Merasimi görmek için mutat
üzere her yerde beliriveren
mütecessisler bile görülme·
miştir.

Avrupa gazeteleri akvam
meclisi sarayının muhtariyeti
haiz bir telgrafhaneye malik olması için İsviçre hükumeti ile müzakereye girişi·
leceğini yazıyorlar.

Maamafi İsviçre hükumeti
müesseseye kendi bitaraf va·
ziyetini ihlal edebilecek bü·
yük müsaedat bahşetmek niyf'tinde dei(ildir.
ııiyelcrdt>n turilıi

.

elblst>l<ömür

Sabık
Fransız ba11 vekili
mösy.ö Puvankare geçenlerde
cerrahi bir ameliyata tabii tu·
tulmuştu, Fransız gazetelerinin
anlattıklarına göre mumaileyh
hastanede operatör masasın·
dan kalktığının ertesi günü gözünü açar açmaz bir kalem
ile biraz kağıt istemiş ve bir
hayli yazı yazmıştır, ınösyü
Puv:mkarenin yazdığı siyasi
bir makaledir.
Filhakıka sabık baş vekil
cidden mümtaz bir gazeteci
dir ve meslekine de aşıktır,
hükumetin her hangi bir memuriyetinde bulunmadığı müd·
detçe muntazamen gazetecilik
memuriyete girince
yap:'lr,
muvakkaten bırakır, fakat
memuriyetten çekilince de
müstacelen kaleme sarılır.
Mösyö Puvankarenin (Revü
dö dömond) da çıkan yazılan
siyasi makaleler arasında en
fazla dikkatle olrunanlardır.

-

Orası

malum. f<'akat

lt•r ,·aıımıshu..
maksadım
haşka.
Sen
~
'
isinden, pamuktan sakal
yenisini yaparlar demitahtadan l<ılıc:. mukavva•
yor musun·t İşte benim
dan taç uydurmıı~hırdı.
de, şlmdllil<, lslcdlğlın o ...
Tarık Jıiıı Zt~yyat, {Jülıl1ikroıı yuvası
kolımıış
mel<ten in-.aıu liat ıllal'ak
şlltl'll'rdon nıt>l;tebl kurkadar Jcomlk bir luyareı
turnıak; lılr de hu {JPee,
te, masanın üstünd<'l<i
ı:ocııld ar l
valaldıanNl(I
boş ınaııoala taht niyetiter lt•mlz, nefis hlr uyne kurulmuş, bütün cld·
kuy<1 kavw;lurnmk!. ..
dlyelllc llanıidln o m(IŞ•
- Ya bina tutuşursa'!
hur ıuonoloyunu okuyor·
- i ııı kı1ıu nı ı var'! ...
du:
Safi ta-: V<' clı•nılr ..•
<< Endülüs hükümdara- Jlücrt•lerin dıvarlıı
nııun lıazln<'lcrl içinderırnlald ı:H•ıısur ve mansin, Tarık! ...
zum hıınea sen<"lik hallSen nereden gellı> ne- . ralara ncıyucağını ...
rede durmuşsun't .•.
- D<'n de ...
llücrelerden
birinde,
Giilü-:tüh•r.
hoj)a {Jlbl bir ses, alabll·
dl\)lııe ha!Jırıyor, Turnam
G<wo yarısı, mahpus
türküsünü s:;yJüyordu:
ta lelw:
Deııi: dibi minare .
- Yanııln var! ...
Sıılıil hoyıı ferlıaııe ..
1-'c•ryatlllo kapıyı açtırıp
İşimi: böyle yiılerse.
dt)arı fırladılar ..\lc>lil t>hin
Soıwmıı: lııııarlıatıt' ...
allı f,s!üııe uc•ldi. Yaııoııı,
T:ırnıım. fıırrıııııı ...
hapis;ııll'd<'ld lıii<'reler ve
yataklar taııınmile yanılıldan sonra s;iııdüriile
hilıli.
l'Pnl {Jl'lt•nl<•rılı•n hlrl,
Ertc•sl oi.in, yapılan tahbir aralık
arlrnda!:ının
kula(j ına eiJi lc•rt•k:
ldlrnııa « lıar!l;lıı ikaıncla
tııldıt•ııin lılr ııüna suıı'u
- Uıı {Jl'Cll
lııırasmı
yulweafrıııı!
tal,,irl olıııaılı(jı », ııı:ık
Üll'(\I ('('VaJ> VPrtll:
l•alaıı ıwııel'rPcl.-ıı ı·üzıp'i.·
ı·ın
hiııılıayı
clt•vir<"rı•k
- Uıı, Aııar,lsl<:e hlr
yanuııııı st>lıelılyt'l vt•ı·di
1:; olur. 1-'arlede:im ld
vald ık, ıw çılrnr'? Yenisi• {ji sabit olınu::-tıı!
ni yap:ıl'lar ...
Celaletiin Ekrem

*

*

arkalarından yetiştim.

Paskarella hatır atını toplam ık için dinlenmeğe" muhtaç
imiş gibi geniş bir nefes aldıktan sonra devam etti.
- Evet yetiştim, fakat bu
ilk zamanlarda kolay olmadı,
çünkü Bonifas benden şüphe
ediyordu. Fakat şüphesi her
hangi bir muhakemeden ziya·
de hisse müstenitti, filhakika
benim Sicllyaya yaptığım seyahati ve orada kendisi hak·
kında bir çok şeyler öğrendi
ğimi bilmiyordu ve bilemezdi.
Diğer
taraftan Ellen - Rok
ismini taşıyan bir zatın sahneye çıkmış olduğundan da haberdar değildi. Buna rağmen
bana:
- Peskarella sende bir casus kokusu var - dedi • Maafi Bonifaı yalnız benden değil, her kesten şüphe ederdi.
Mirador köşkünde düçar olduğu muvaffakıyetsizlik asabını fena
halde bozmuştu,
onun maneviyatını yükseltebilecek bir· adam olmıyor.
Lüdovik te mütemadiyen:
Bütün fenalık Jerikonun artık bizim ile meşgul olmamasındadır, diyordu, vakıa ben
daima sizin ile temaseHim de

8

Eyini

Jerikoyu hiç bir zaman tanı
madım, fakat işlerin doğru
dan doğruya Ont'n tarafından
idare edildiği zaman başka
türlü yürüdüğünü hissediyordum .
Bonifas bu sözleri işittiği
zaman:
- Gelecektir1 cevabını verdi, gelecektir, hatta Manolsen
meselesini bizzat deruhte etmek arzusundadır. Kendisini
bu günlerde bekliyorum!
Lüdovik alayediyor :
- O halde mükemmel, di·
yordu, usta darılmazsan söyliyeyim o büsbütün başka bir
adamdır.

Lüdovikin bu tahminleri ,
bu takdirleri Bonifası kız
dırır , arada kavga çıkar ve
furtuna daima benim başım
da patlardı, eğer köy kahvelerinde onlar ile beraber
şarkı söylemek ve ya evelce
kabul etmeyeceğim teşebbüs
lerde kendilerine yardım etmek sureti ile faydam dokunmasaydı,
hiç şüphe yok ki
beni gönderecekler ve ya
izlerini kaybetmekliğim için
otellerini değiştireceklerdi, bilseniz onların yanında kaç
çekmece açtım, kaç gümü§

Aske1 i bahisler:

•

istikbal l1arplerinde ..
'

Milyonluk ordular de~il,
ancak yüz binler çarpışacak, fak at..•
«istikbalin harbinde Kemiyet değil, keyfiyet hakim olacaktır... Meşhur bir Alman
kumandani haftalık mecmua·
ların birinde bu kanaati izhar
etmektedir, mumaileyhin fik·
rine göre istikbalde milyonlarca askerlerden mürekkep ordular değil, fakat ancak bir,
iki yüz bin kişilik kuvvetler
çarpışacak, milletlerin mukadderatı üzerinde ancak bu nisbeten küçük kuvvetler hakim
oiacaktır.

Alman jeneralının fikrine
göre bu küçük kuvetler karşılarındakine göz açlırmıyacak
bir yıldırım süratine malik olduktan başka fennin en son
ihtira ettiği müthiş tahrip
vasıtaları ile mücehhez ola·
caklardır.

Malum olduğu üzere Versay
muahedesi Almanların elinde
topu tüfeği noksan, tayyareden ve tank.an bile mahrum,
efradı kura usulü ile değil,
maaşla tutulur, ancak yüzbin
kişilik küçük bir ordu bırak·
mıştır, binaenaleyh anlaşılan
Alman jeneralı bu makalesin·
de bu küçük ordunun icadın
da vatanını müdafaa edebil·
med için haiz olması icap eden
vasıfları anlatmaktadır,
her
halde Fransızlar buna ihtimalvermişlerdir, içlerinde Alman
ordusuna, Alman ceneralının
anlattığı

vasıfların

başlandığını

verilmeğe

zannedenler bile

vardır.

Süvari teıkil&iı tamamen değişecok mi?
Fransız ordusu geçen hafta

Loren vilayetinde büyük süvari
manevreleri yaptı. Erkanı harbiyenin bu manevreleri yapmakla takip ettiği maksat, sa·
dece efradın ve zabitanın harp
oyunları ile mümaresesini artırmaktan ibaret değildi.
Asıl öğrer.ilmesi istenilen
şey motör ve beygir kuvvet·
lerini birle.~tirmek sureti ile
vüdude getirilen nümune süvari fırkasının tecavüz kuvetinin derecesi idi.
Manevrelere i~tirak eden
mavi kıt'aya; Çekilen düşman
ile t~ması t<'min, yirmi l:ilotaıumı çaldım,

fakat ne yapayım Bonifasa sım sıkı yapışmıştım, ayrılmak istemiyordum, Jerikoyu ancak Bonifas
vasıtası
ile bulabilecektim,
ikisinin birden cezalarını da
ancak o zaman yerebilecektim,
Bundan başka da ....
Tereddüt ediyordu, fakat
gene sözünü ikmal etmekten
geri kalmadı:
- Bundan başka da içine
düştüğüm müşkiilat günden
güne artıyordu. Malüm ya
hayatımız her vakit yan yana
geçiyordu, günün birinde Bonifas fırsattan istifade ederek
Jerikonun hemşireme yaptı~nı
benim üzerimde tekrar etmek
istedi, birçok defalar bıçağı·
mı sıyırmak mecburiyetinde
kaldım, artık geceleri gözüme
uyku girmez olmuştu, ne ıztı
rap çektim bilseniz... Beni
kurtaran şey hazırlıklarının i·
lerlemesi oldu. Pilanlan tamamen yapılmıştı, o zaman
bir gün buraya telefon ettim.
Natali:
- Telefon ettiğimizden benim haberim yok, dedi.
Maksim müdahale etti :
- O gün ben tesadüfen
burada yalnız bulunuyordum,

metrelik bir cephe üzerin de
keşif icra ve pişdarlarla mü·
cadele etmek, en nihayet te
neticenin istihsali için son
şiddetle ortaya atılmak emri
verilmişti.

Fransız

askeri mchafili nin
edindıği kanaate göre bu em-·
ri süratle ve se_mere alarak,
ancak motör ve beygir kuvvetinin tevhidi suretile yapılan
son teşkilata malik bir süvari
kıt' asının
yapabileceği
son
manevralar esnasında tama·
mile sabit olmuştur.
Binaenaleyh Fransız on1ıı
sunda süvari, makine kuvvetini
ve hareket kabiliyetini artır·
mak için makineyi ehemmi·
yetli bir muavin gibi kullana·
caktır.

Fransız

ordusu makine ve
beygir kuvetini nasıl ve ne
derece tevhit etmiştir, bu hu·
susta bittabi malumat veril·
memektedir.

Bir yıl dönümü
Gelecek sene bu günlerde
Fransa Gezayiri mallandığının
yüzüncü yıl dönümünü tesit
edecektir, bu münasebetle
şimdiden

hazırlık

başlanmıştır.

yapı:mağa

Fransa

posta

idaresi de bu hatıraya işaret
olmak üzere hususi bir pul
çıkaracaktır.
Fransızlar

bayram yapmakta
haklıdırlar, fakat biz acaba
muhtelif memleketlerde bu gi·
bi vesileler ile yapılmakta olan
hayramları sayacak olsak kim
bilir adedi kaça çıkar?

italyadaki otomcbil yollan
Otomobillerin hayatımızda
aldığı büyük ehemmiyet glin·
den güne artmaktadır.
Bundan dolayidir ki İtalya
hükumeti 6000 kilometrelik
bir kısım yolları , otomobil
ifrağ etm iye
yolu
haline
ve ziftlemiye çalışmaktadır.
Bunun için «60» bin amele çalışmaktadır. Bu yollarda,
tıpkı şömendöferler gibi, yatalilı yolcu otomobilleri işli·
yecektir.
binaenaleyh PaskareUaya ben
cevap verdim, Bu ilk muhave·
reden sonra Paskarella ara
sıra doğrudan doğruya odaına

telefon etrniye başladı. Bize
F orvil aleyhinde ilk ip ucunu
veren Paskarelladır.
Paskarella devam etti :
- Şüphesini celbetmemek
için hiç bir zaman Bonifasa
sual sormuyordum, fakat buna
mukabil Lüdovik aklına gele•
ni sormaktan ve bilhassa
Jerikonun gaybubetine müte•
ellim olmaktan hiç bir zamaıl
geri durmuyordu, o zamaJI
Bonifas istemeye, istemeye
cevap veriyordu, bende bitişik
odamda dinleyordum, BonJııf
1
•1"
bir çok zamanlar Jeri.w
ı•
birlikte yaptıkları işleri an'atıt
ve bunları anlatırken gurU'
duyardı, bazen çok içer,
hoş olur, o zaman daha giıl..
şeyleri de anlatırdı, fakat al~
ses ile söylediği İçin sözleriııil'
hepsini
duyamazdım, buıı'
rağmen bir kulağıma Mirnd~
köşkünde gördüğüm l';!ösY
F orvilin ismi geldi ve b·:11
sonra da tesadüfen Bonif ı~ı
F orvile yaznıış olduğu mı 1'1'1>.
bu bularak size yollaôm.
'
Maksim sordu:
J

sef

(B:tm~di

1•

•

BOkreşte

lngiliz
Ne oldu baba, ne oldu?
O anda anasını görse tereddütsüz. boğazına
sanlacaldı.••
-

Zihni bot, bakışı boş ve
hatta yüreği boştu. Ümidinin
boıa çıkması, onun bütün benliğinde bir boşluk, elim bir
boşluk yaratmııtı. Duymuyor,
iptmiyor, görmiyordu. Kuru
bir na'~ gibi hissiz hareketsiz
duruyordu.
İki veya üç dakika bu vaziyette kaldı. ihtimal ki biraz
sonra -içi boş bir ağaç gJbiyıkılacak, orada up uzun serili kalacaktı. Duygu kabiliyetleri ve yaşayış kuvvetleri o
derecede nefsinden aynlmış,
uzaklaşmış görünüyordu.
Fak at kulağına çarpan acı
bir sayha, oğlunun medet
dilenen sesi, ölü suları birdenbire dalğalandıran keskin bir
rüzgar gibi, bu uYUfuk phsiYeti canlandırdı ve o, çılgın
bir şitap ile dışan fırladı.
Karşılaştığı manzara, onun
için
nakabifi tahammüldü.
Köylü fahişe, küçük Muzaff eri altma alarak haykıra haykıra ve her tarahnı kanlı diı
lerile ı&Jra ısıra hırpcılıyordu.
Nihat Ef. yıldmm gibi yetişti,
yakaladığı çocuğu kuduz bir
tehevvürle dişleyip duran fahişenin boğa21ua sarıldı ve olanca ~uvvetile sıkmaya başladı.
Beş-altı saniye :sonra Eminenin güzleri fırlamış, yüzü
morarmış, nefesinin kesilmerıine ve boğulmasma ramak

kalrnışh.
H er tarafı çüriiyen ve sız
Jıyan Muzaffer, kindar bir ha:r:

ve münta!dm bir şevk ile bağırıyordu:

-

Boğ

baba,

boğ!

Sana
dürzü, bana tay dedi. Hınzm
boğ!

Cinayet işlemeyi teşvik eden bu hitap, ani bir aksi
tesir yaptı. Nihadın eli gevıedi, donuk gözlerine garip
bir tule doldu, dudakları
kıvrıldı:
- Sus be çocuk! -dedi- az

kaldı, ters bir iş işliyecektim.
Şu pis karıyı boğarsak öbürünün nereye gittiğini kimden
ög,.eneceğiz'?

Muzaffer, bir fahife ağzile
hakarete uğraması ve gene o
fahişeden dayak yemesi iizerine anasını unutmuş gibiydi.
Yüzünde ve vücudünün her
tarafında sızlıyan berelerden
değil. Eminenin sözlerinden eza
buluyordu. O güne kadar, anasının fuhşünden ruhi bir elem
duyuyordu. Bu elem, ağırlığı
na ragmen gene mahrem
bir t7.brap h-.lindeydi. Em; ne, O ağır söz.lerile elem.ne
geniş bir inkişaf vermi~;ti. Ku-'
lagında hep o çirkin sözler
~m.ltyor ve çocuk bu muhayyel
ıhbzazlan, «oı u~uro
d
-r ,.. cugu» eye haykıran meçhul agwızl
· _ı
'b' 1
arm
ma cı sı gı ı te.ıiklci ederek
_
81
c.ak terler döküyordu.
İşte ilk defadır ki uğradığı
fela.ketin başkalan tarafından
ne 6uretle kale alınacağını
fi 'Jen görmüş oluyordu. Demek ki herkes onu bir oruspu
çocuğu olarak görüyordu ve
herkes, ilk fırsatta ona ayni
kelimeleri lıayl<ırabilecekti.
Muzaffer, bu zihni ve elim
kıyas ile berbat bir vaziyeti
hisıiyeye düşmüştü. Emineyi
öldürmekle tqeffi edemiyeceğini bildiği halde ona lıücum
w

et•iye artık cesaret edemi-

Huharriri:
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n

Tarh

yordu . Çünkü kadm doğru
!söyliyordu,. kendisi bir oruspu
çocuğundan başka bir ıey
değildi. Adı anıldığı zaman
nasd cevap vermiye , o ismin
sahihi olduğunu göstermiye
mecbur ise, oruspu oğlu denildiği vakit te gayet tabii bir
surette o sıfab benimaemiye
mahkümdu.
Böyle bir mecburiyeti ve
böyle bir mahkünıiyetl timdiye
kadar düşünmemişti. Bir köy
fahişesi,. insafsız bir hamle ile
onu en feci bir hakikatten
haberdar etmişti. Artik orospu
oğlu olduğunu biliyor ve bu
hitabı
dosttan, düşmandan
sık sık

ifideceğini

anlıyordu.

Uğradığı

hakaret ve yediği
dayak hasebile babaaından,
kendisinin intikamını almasını
ve Emineyi boğmuını istemiş
ti. Lakin akabinde, babasına
yalvarmasının akabinde kadı
nm haklı ve kendilerinin haksız olduğunu düşünmüştü.

Babasının

verdiği

cevap
üzerine gayzmm hedefi tebellür etmiş, yahut eski hedef
yenibaştan belirmişti. Mustarip
çocuk, babasına, diinü ve
kendisins orospu çocuğu diyen
kadım değil, o sıfatları silinmez bir şekilde kendilerine
izafe elmiş olan hakiki mücrimi tepelemek lüzumunu taakkul etmişti ve kemali telaş
ile babasına eoruyordu:
- Ne oldu, baba, o ne

oldu, yoksa içeride bulamadin mı?
Muzaffer, o dakikada çocukluktan çok uzaktı. Anasını
görse tereddütsüz, endişesiz,
hemen boğszına sanlacak,
köylü Emineye karşı pek zayıf
kalan kolhmna bir çelik salabeti vererek mücrim kadım
bir lahzada boğacaktı. Dişçi
ile scYişen, evinden kaçan
ananın ailesine ve bilhassa
ke><:asile oğluna ne mülevves
isimler, sıfatlar ve hüviyetler
bıraktığım ıu acı tecrübe ve
şu meş'um tesadüfle anladık
tan sonra hiç bir mülahaza,
en küçük bir insaf şemmesi
me'yus çocuğun varlığında yer

!1ulcafaUJkfJr

HtJyvan hnJfa-

Fikasında ihfildf mı çıktı?

toplanıyor

lamışlardır.

Altın diyaTında

kapanarak, intizammı kaybeden nefesinin, kesik harharalarla düıeltmiye çalışan Emineyi kinli kinJi süz.erek mml-

dandı:

-

Yok, o mel'un yok. Bakalım şu edepsizden bir haber alabilecek miyiz?
Ve sonra Emint:nin beline
ayağiJe vurarak:
- İt! - dedi - Şuna buna
saldırır mısın. İşte sonu böyle
olur.
Emine, bereli yüz.ünü topraktan kaldırdı. Nihada, oğ
luna, çite bağlı atlara ayn
ayrı ve derin derin baktı,
içinde bulundukları avlunun
tSsızhğını
mefturane gözden
geçirdi. En ağır sözleri söylemek,
babayla
oğlundan
dille olma iç almak lunile
yarup kavrulduğu halde muhitin tenhalığaadan,
Nibadın
zalim baklflarmdan ürktü, dudaldarma •ıralanan küfürleri
zapt ve bazm etti, bakim olamadıklan
yerde kolayhkla
mabkümiyeti kaba] eden her
diıi gibi mi.lrin1etti, aWaamıya girifti:
- Veballan~ Chnp da-

hay•u

Dikiş

yapılabilecek

feyler .•.
Büyük muhart.!beden sonra

hutalıklan»

yurdu

köy halkı şehirlere hücum etti, tehirlerde de bittabi ev
buhranı çıktı. binnetice yeni,
yeni evlerin yapılmasına baş
landı, bu sahada en ileri giden memleket, şüphe yok ki
"jni hlli~ Bıo,ki , ı· Dilli~ ııuıallımt'~i
İngilteredir, filhakika gördfi- KJio .l\1:ıvromaıi en son l·rnıısız \'e
b:ıı;it bir uı<ıılc tc\ lıkaıı tcdri" ı·ımck
ğumüz bir istatistikten anlı
tuiir.
AınrJi ılikiş hHeııler bir m;ılı
yoruz ki sulhun imzalandığı
urfın<ln
"t• hilminııler uç mnh
günden itibaren lngilterede
ynrfında lıtııJt't;t' ık 18") ur ' C lıtVH
1,274.000 ev yapılmış, 1,000000
Jı:t ımnliııi ll~rcııclıilırler. l\fl'kıı·p~c
dan fazla ev tamir edilmiştir,
\ nilen Jıplı•ımılııı ınaant \' t: kalt'tİn
bunun için urfedilen para
re kabul Vf' ta,,dik oluııu r. Dı r~kre
(400) milyon İngiliz alhnıdır,
Eylı J :.?.'3 ft fınıılııııııca ktır. l':ıliı kriıı
Bı) oglıını l :ı l aık P·'~·' C' a clı lt ... ın ıle
bizim kağıt para ile (4) milyar
Hol ıı .1partJtı.J nıııın i kıı ı ı; l.ı t ııul;ı
eder, devletimizin bir yıllık
J ıı uııııır:ılı dai ri'\ ı lı t'r pi n l O 1~
varidatının yirmi misli demek\ l ' j . S ı.: kaılıır ( "11 ,1 :ı. P:ırıır Jo ılnn
tir.
12 \ l kıuln r m ü r:w;•at ı tmdı ri.

BiÇKİ

DİKİŞ

1

Hanf!isini
bc~cndin?
Ahçı

yemeklerinden usanan Kamran

kestiğini

yaz-

makfadır.»

-- Enfesi

- En ı.iyade hangisini
beğendin?

gün

şekerci·

açtığın

Pişirdi-

-

ı.
--•gım yc.....:aler
hoşuna gidiyor mu?

dolma
konservesini!

- Sen kot·mım bıı§mda bir v11zo kırıwşsw.
Buri· şimdi nadim oldun mu?
f..'vt•!. \ 'a: o yıiz lil'<ılt/rlı. yozık uh/11.

Lastik /falları

Fransada

sıcak 1

arfmıya.cak

devam ediyor

Geçenlerde teşekkül ettiğini
haber verdiğimiz lastik şirke
tinin nizamnameleri
tasdik
edilmek üzere Ankaraya gönde,.ilmiştir, şirket azasının söylediğine göre bu sene lastik
fiab muhtelif sebepler doJayı
sile geçen senedekinden yüzde
on beş fazla olmak lazım gelirken bu ,frketia ..yeainde

Fransız gazeteleri bu sene
F ransada sıcakların yıllardan
heri misli görülmemiı derecede şiddetli olduğunu ve elin
devam ettiğini yazmaktadırlar,
Marsilya lle tuluz civarında
derece elan (39) u göstermektedir. Bir rasatane müdürünün
tahrninine göre bu sene (Nis)
civarında birinci tqrinin ort~tna kadar denize girilebiIec:ektir.

değifmiyecektir.

rurken beni hırpafadımz, Allah, bu ettiğinizi ayağınıza dolaşbnr.

Nihat, kuvvetli hir tekme
ile kadını tekrar yth fistü dttıürdü :
- Söyle - dedi - o kahpe
nerede?
Emine, kınk elitlerine yapı
f&D kan pıbtılanm tüküre tüküre inledi :
- Bu k&tekler hep onun
için mi? Geftnce siJylesen, tatlalıkla 86yluea dilin mi qı
IW'Cb?
~-.

.•,

Adliye vekili baeün

f eHyor
Adliye vekm Mahmut Esat
B. bugtınk6 trenle anliaradan
tehrimize gelecektir.

Lemberfte doğnı
İktiaat veklleti Mhtefan
ihsan Abidin bey Lembergde
içtima edecek olan ziraat kongreaine ittfrak etmek here

tehrimizdm bujh
edecektir.

~ket

ima ettirdiler. Fakat Almaaya bu ithamı hiç bir zaman
kabul etmiyerek eline ıeçen
her fınatta itlruda bulundu,

hatta elinde bahman ~·
n tophyarak bir kitap halinde netrettf. fimdi öğreniyo

ruz ki Fransızlar AlJDMiarm
bu mukabelede bulunmakta
geçikmemişler ve kendi ~
kalannı toplayarak neıretme~e

ba9'amıtlardır, ifte bitaraf bır
adamın bile içinden çık11Uya

cağı bir münakaİa .zemini!

Atina, 16 _ qkfya tarafından daj'a kaldırı1mıt ola?
eşhas,
talep edilen fidyeı
necat abndıkt•n sonra ıerbtst
bırakılmışlardır·
.
Çete her taraftan ~ şıddetle takip edilmektedır. .
M. V eniz~loı, şekavetin ııaleai için fen.Jjde tedbiri~
ittihaZlnl tavsiye r.ylemcktedır.

Geçen

sordu:

ve mecburiyet kartısmd• kalan Alman m.-rahhaalarına da

Dün bir gazete, şehrimi1.de
ki ıeker tacirlerinin vaziyetleri bozulduğunu, şeker istihsal ve ihraç eden memleketlerde fiatlar yükseldiği halde
memleketimizde şeker fiatJannm aksine olarak düştüğünü,
bu yüzden bir Rum tacirin
piyasaya borçlanarak kaçtığı
m, bir Türk tacirin haH iflasa

Dün bu hususta ticaret odası umumi katibi Cemal beyle
görüştük; bize dedi ki:
-- Bu meseleyi ben de ğa
zetelerde okudum ve heyeti
idare aıamızdan bir şeker taciı · ile konuştum. Bu zat de- l
di ki: bunun aslı yoktur, Sonra
memleketimizdeki şeker istoğo bu gibi fiat tahanüllerinden müteeasir olmıyacak kadar
çoktur.
Bu havadisin herhangi bir
yanhı menbadan almmıt olması muhtemeldir. Çünkü oda
piyasa ile daima meşgul ol-

karısı

Calip devletler sulh mulaec:lesine harp meaaliyetiıain
Almanyada olduğunu yuddar

Piyasada buh- ı Yunanisfanda
ran ve lacirlerin eşkiyayı bir turlu
ifltısı yalan
bu/tJmıyor/tJr

mışb.

On beş gün

Umumi harp meı'ull..
yeti kimin?

Asayiş!

lere krediyi

temiz bir yemek yimek için evlendi.

tir. AnJqılan muharebe et~dea az çok boğazlaşmak
ta t 9'19 an•infn doprduğu
bir adettir.

Seker işi

geldiğini, bankaların

nih•yet

sonra

lnemya

gazeteai son nüshasında Ruaya ile Çin arakoagreei
toplanacaktır. Bu
konpeye iştirak etmek üzere ıında yeni bir ~aziyet hadia
olmadJtuu yumaktad1r, bu
lktiaat vekaleti baytar mödigueteye ıröre iki memleket
riyeti umumiyesi tube mödftrarasında miinuebet çok gerlerinden Cavat, Bakteriyolojigin olmakla beraber harp
lıane müdürü Şefik beyler
hali yoktur.
Fakat Tokyodan gelen telbugftn Romanya vapuru ile
graf haberlerinde ise ağır Rm
limanımızdan
hareket ed&o
topçuaunun Pograniçnaya ismiceklerdir.
ni tafıyan Çin ıebrini bombardıman ettiği, sonra Rus piyaBEŞiKTAŞ ~-· desinin taarruza geçtiği, her
iki taraftan da mfthim zayiat
olduğu biJdirilmektedir.
Sergisini görünüz umuma
Bunun haricinde de Harbiserbestir. Talebe kaydı da
ne fitmekte olan bir Çin tredevam ediyo.ı. Akaretler 62
ni Ruılar tarafından bumbalanarak berhava olmUftur.
Eğer bu olup bitenler de
ve
harp hali denmezse muharemel< tehi
be nasıl başlar ve nasıl vapı
lır, bunca tecrübelere rağmen
tiçüncü ve son trimestr
henilz öğrenmemişiz demekMaarif Vekalt>ıi crlilc-ı,iniıı mü!'< aadc1.,.ıı

intihapta muvaffak olmamuı
tlıerine muhafazaklr fırkanın
bazı azası aruında fırka reiai
Miseter Baldvine kartı bir
memnuniyetizlik
uyandığım
yumaktadır.
Bu gazeteye g6re memnun
o1mıyanlar riyasete sfr Çember1aynın getirilme.ini istemektedirler ve bu maksatla
da propaganda yapmağa baı

bey

Ruslula Çinliler çorpııı
yor,, fakat resmen hali
harpte deQillcr!

Bükr•• «Bu-

20 eyftUde

Deyli Heralt gueteei son

tutamı}'ordu.

Nihat Ef. yüz.üstü toprağa

lılc/an kongresi

harp
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DE BİRADERLER HALI KUMPANYASI] mamula
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nefis: (isPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAoe'
DEMiRCi GÖRDES) cinsi büyük döşemelik halıların yegi
'
· · · in ehemsatış mahallf depomuzdur. Yaklaşan kış menımı ıç
de
miy.etli .tok ,apıbmftır. Geçea sene olduğu fibf bu~isemuhterem halka bir hizmet olmak tbere toptaa fl~r
n
riaden perakende ıallfa bq)adım. Halkan istifa~eıını : ; .
ddikkate alarak piyua ffatlanndan •ı,, 15 tenzilAtb 0
k
gibi fiatlanmız maktudur. MeV1im hasabile dUğiln y~paca
erbabı ihtiyacın, getireceği salon &lçOlerine ve zevklen°.: ~r
a- her çefit hala bulunduju gibi rekabet edilmi1ece " e-it
ı .. ~ . .1--1 bil
_..1
'k CUJ&PPJ'.
_..1:1-n.en• ınusa
recede ehven ve hatta ızmuue
e teuan
V
fiatlanmız kartısında mütehayyir kalacaklanna emımm. • erilecek hususi ölç& •e renldere göre aiparit kabul edenm.
Yerli mallarunıza rağbet buyuran muhterem balkan bir defa
depomuzu tepifleri m~tleri iktizaındandır.
Çarşuyıteblr
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TESlliL\T

Fen mektebi
müdürlü~ünden:

Mekteb"n bir senelik (et, ekmek, kaşarpeyniri, kurubamya,
kaysı, nışastası ile sebze ve kok kömürünün 26 Eylül 929
perşembe günü saat ı4 te kapalı zarf usuliyle münakasaları
yapılacağından taliplerin gün ve saatinde mektepte komsiyona
gelmeleri.

~VI1ıl1acıı~Iaı·a

biiyiil(
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fırsat
Bursa tehrine yakın, suyu bol, arıızis! düz ve münbit
ziraata elvirişli büyük bir çiftlik acilen satılmaktadır.
Talip olanların Galata manukyan hanında 6-7 numarada
Mişel Y ovanidl Ef.iye müracaatları rica olunur.

( ~iftlik ,.e arazi sa tı11akla 111 e~.
gul olaıı koıııisi) oncuaranıyor
~

Galata, Mamukyan hanında Mişel Y ovanidis Ef. müracaat

l\!Iiisabakaya
iştirak
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)raıJı]acak

içiı1

ila11

ı

:
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Tütün inhisar idaresi, tütün ekicilerimize, tütün ziraatinin nasıl yapılacağını ve zer' usullerini, tartlarını öğretmek
maksadile Akdeniz havalisi, Karadeniz mıntakası ( Artivln ve
Taşuva dahil), Marmara havzası (Trakya dahil ) ve şark vilayetleri için ayn ayn olmak üzere bir ( fütün ziraati kitabı )
yazmak için bir müsabaka açmıştır.
2 - KikAplar, 'her mahallin yerlı ıstılahlarını kullanmak
suret ile - tütün eklcilerimizin anlıya cağı ve ka vrıyabileceğl bir
lisanla - yazılacaktır.
3 - Yazılacak kitaplar, ilıin tarihinden itibaren üç ay zarfında tütnn inhisar idaresi umum müdürlüğündeki ( tetkikat
ve neşriyat komisyonu ) na gönderilecektir.
4 - Bu dört mintaka için yazılacak olan kitaplar, bu hususta hazırlanan müfredat programına mukabil olacaktır.
S - Mli.sabakaya giren eaerlerden birinciliği kazanacak olanlara beher kitap için 200 zer lira verilecektir.
6 - Beğenilen eserlerde tesavi olduğu takdirde resimli olanlar tercih edilecektir.
7 - Kitaplar, iki nusha olarak ve daktilo ile kiğıdın bir
tarafına yazılmış bufonacaktır.

8 - Bu kitapların müfredat programları istanbulda galata
rutün inhisar idaresi umum müdD.rlilğiindeki ( Tetkikat ve neş
riyat komisyonu) ile mülhakattaki tütün inhisar idarelerinden
alınabilecektir.

Bii)'tik rray)rare

piyaııkosu

Yedinci tertip
J tindi

ke~ide

11 Teşrinlevelded.ir.
Büyilk ikramiye

40,000 lira
Aynca:

Taksimde (Gtllüstan) namile maruf park ve birahane bu keıre Adil bey tarafınd.. isticar ve [ Tllrk
yuvuı )
tevsinı
edilerek
memleketimizin medan iftiharı bulunan ( Üsküdar mu·
siki heyeti ) nin iftirakile
ve nezih bir Türk müessesesi olarak ı 9 eylül per~embe akşamından itibaren
muhterem kalka küşad edi·
lecektir. Meşrubat ve mekülitın birinci derecede olma·
sına rağ'men fiatlar ucuzdur.

ilan

20.000 15.000 12.000 10.000

liralık

ikramiyeler ve ıo.ooo bir mllkAfat
İşbu keşldede cem'an «3,900» numara kazanacaktır.

aımftan ı036 Keıaai

Trabzoo

ikınci pos,3sı
(.\. 'Kı\R.\) ,·:ıpunı l !I cvlul

yapılacaktır.
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rılıtııııındaıı

lıard;ctlc

l'uLıtlıaııe. Ciircsoıı

y·ıpuru

güııu akş.ıııı

Yirmi seneye yakın irfaq yurdudur. Daireleri ıiyrı olan
Ana, İlk, Orta kısımlara erkek ve kız talebe kaydına devam olunuyor. Şerait her veçhile müfit ve tafsilat tarifnamede olup arzu edenlere gönderilir.
Telefon: İstanbul 3886

[Zonguldak, İııı:bolu, Saıııs..ııı. OrJt•,
(ıİrl-sun, Trabzon, Sı.;rıı _'ll
'c Rize ] ye ı'l,kcektir
T.ıfsilat için SirklciJc Yel-

kcıı.:ı lıaııınJa kiıin

açcnt, .;:ıc
ıııtıra(aat. Tel 1standı 1 1i1)

NAİM VAPURLARI

İZı\11İR-l\1El~SİN po•ta••

ADANA ı9r~~l:ıı
PERŞEl\1BE
"iıııü ak«ınıı Sirkcı:i rıhtımııı·

"
,lan

'
hareketle
[ Çanakkale .
lznıir . Küllük, Bodrum, R:ı
dos, fethi ve, Antalya, .~laiyc
ve .\krsiııJ e gidecektir. Pıu:IJ
ufsi\;it için Calatada Site
Frnnscz lı.ınında ı 2 ııuın:ırıı,ia
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Edirne

Piyanko müdiriyetinden:
Numuneleri veçhile tahmineıı
ı5-20 bin kilo kadar fersude
evrak satılacağından almıyıı
taliplerin pey akçeleri ile birlikte ı9 eylül perfembe güııO
saat on beşte plyanko müdür'
lüğünde müteşekkil tayyare
cemiyeti mübayaaat komisyo·
nuna müracaatları.

------

Kara ağaç ıııli<'ssesatındaıı

yağı ilanı

Piyanko mlldilrlyetinden:
Numunesi mevcut piyankO
fişlerinin vaz' ına mahsus ııııı'
suradan 70,000 adet mübayıı•
edileceğinden itaya talip ol.•'
cakların pey akçeleri ile bit"
likte 19 - 9 • 929 perşeıııb•
günü aaat ı 4 te piyanko ııı~
düriyetinde mütqekkil tayyıır'
cemiyeti mübayaat komiıyD"
nuna müracaatları ilin oluııııı'

Mfiessisemize lüzum olan 3500 kilo makine yağı, 2000 kilo
kompresör yağı ıooo kilo dinamo yağı, 300 kilo gres yağı ve
300 kilo fistübü toptan ve ya ayn ayrı münaka5aya konulrnu,tur.
Olbaptaki şartnamesine tevfikan itaya talip olanların işbu
mevat evsafını müt'ir şartnameyi almak üzere cumadan mada
her gün müessese katibi umumiliğine ve fiat teklifi için de
teklif edecekleri miktarın yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesiyle beraber ihalei kat'iye günü olan 26 eylül 92?_
perşembe ğünü saat (onda) müesseseye müracaat eylemeleri.
YEŞiLKÖYDE

Şehremaneti

BİÇKİ DİKİŞ DERSHANESİ

Has fırın caddesinde 9 No·
dükkin pazarlıkla kiraya
rilecektir. Taliplerin 22 E~
929 pazar günü saat on b
kadar Levazım müdürlü~
gelmeleri.

'1'

başlanacaktır.

caddesinde No. 34 Fethiye
KAdın hAstalıkları

Operatör
Ahmet Burhaneddin
Cerrahpaşa

hastanesi op,'fatöril

:.ıua} enehane. Beyoğlu, Rus ııefare·
tant·sı

l..ar~ısınJa

Suriye ça.rşıın

3.f8

ııunıarah

aparlımaıu 8

ınarada.

Telefon:

lkyoAhı
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nn-

13 Rebiülöhir 134'6

hekimi: Doktor

CEHAL ZEKi /
Her türlü

kadııı

rahatsızlıkları

nı dJdi surette ıcda' i <'der. Şeb.
z;ıde başında Fevziye caddeııi 17
nıunara. Çar~aıÖha günleri fuk11

raye

illinları

Şehremanetinden: Beşikta~

Pek kolay usul üzerine az müddet zarfında biçki, dikiş
öğretilir . .Maariften müsaddak şehadetname verilir. Talebe
kaydına başlanmıştır . Derslere teşrini eve! iptidalarında
Halkalı

civarında

caddesinde No.
ı ı 4 arsa münasip fiatla satılıktır. Talip olanlar çarşıda
içbedestende kehribarcı Ra·
şit beye müracaat etsinler.

.

Yeşilköyde

Kapısı

Şakirağa

Dördüncü yakıf han için lüzumu olan dörtyüz ton yıkanmış
maden kömürünün kapalı zarf usulile münakasası tayin edilen
"ünde vaktin ademi müsaadesine mebni vukubulan tekliflerin
tetkikatı ikmal edilemediği cihetle Eylülün onsekizinçi çarşanba
günü saat onbeşte zarfların kil<:adı icra odileceğinden münakakasaya iştirak edüp teklif mektubu vermiş olanların yevmi
mezkürde idare encümenine müracaatları.

Makine

Td. Bcyoıı;lu ıtq 1

1

Evkaf umum
miidürlüöünden:

1
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Çarşamba

- Aksaray Haseki caddesinde

L~~~a;t Turan

~ürat po!'taıııı

S amsun 18

lllilJIStral 6-9 Rolfilıııli asrııı
ng;\ııı: makinesidir. Birin.:ı b.ı,nuda nıa
İ;iııc ı·ı:=indc, ikinci b.tsınad;t fotograf ar
tık ha7.mlır. l"ııtogr;ıl
ıııaldncleriııe ait
nı;ı[:azal:ırda yalnız bu ayın nihayetine
kadar 20 lira müstesna fiatla satılmak
tadır. Talep cdeııkrc ınccc.ıııı:n katalog
n 1.1fsilat Yerilir Türkiye için a.:cnta'I
oLın Jak Rottenberge nüırncaat. lstanbul,
Dilsiz z,ıde l!aıı. Tdefoıı: lstanbul 3769
İstanbulda

lük~ ve

Karadeniz;

Sabırsızlıkla bcklı:ncıı ZEISS iKONU,' "lKO. 'TA,, ın.ıkiııı:si niluyct gclıııi5tir.
11\0. 'T.\, otıımatik suretılc aı,11.ııı Y.: fcv·
Lıl.\dı: ısıklı 1\m·.ır Ana~tignıat ı ,6,J Ob·

jcktifli

Ordu

VAPURLARI

Amatörlere güzel bir müjde

kullanınız

,

Yelkenci

(688)

PLAJ: Karadeniz boğazı Laricinde Kilyoı
karyesi hududu dahilinde ıS0,44 metre murabbaında (banyo
ittihazına elverişli ) denizden mfitehassıl mahal 3 sene müddetle
kiraya verilecektir. Senelik muhammen kirası ı300 liradadır.
Müzayede 2 teşrinievel 929 çarşamba günü saat ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (985)
SATILIK TARLA: Arnavutköyde Fenerli Hiristo mevkiinde kain hanedandan Naciye hanıma ait 4 n~maralı tarla
ı3 dönüm 525 zira ı2 parmak miktarındadır. Üçte bir hissesi saiılacaktır. Mezkür hissenin muhammen bedeli 600 lira
olup bedeli defaten verilecektir. Müzayede pazarlık suretile
1 teşrinevel 929 salı günü saat ı5 te Defterdarlıkta. (728)

Filimini

Zıvı

faı;..ı, Samsun, Sinop n: İne
bolu] ya ujtray~rak gcke ·ktir.

* KİRALIK

ZEİSS-iKON

G.11.ıt.1

guldak, ind•olu • Siııop, s.ıı,
suıı, Lııvc, bh;ı, Onlu.
Giresun , Trabzon , ıti1.c 1 \
gidecek \ e [ Of, Tr ıh~rıı

*

Talip olanlar ve daha ziyade malümat almak isteyenler kıymeti muhamminesi olan
yedi yüz elli liranın yüzde
onu nisbetinde pey akçesini
ve 927-1367 numarayı müstashiben İstanbul 4 üncü icra
dairesine müracaat etmeleri
ve 6-10-29 tarihinde saat 14ten ı6 ya kadar ihalei kat'iyesi yapılacağı ilan olunur.

lstanbul IUıeaindeıı allQlf olduğum tasdiknameyi kaybet·
tim. Y enislni çıkaracağımdan
eskisinin hükmü yoktur.
l.tanbul llaesi dokuzuocu

Merkel acenta»ı · G.ıl.ıt.ı
L.öprü b.ışında. BevoA"lu 2 ı 62
Subt!
accııt.ı~ı: ~lalııııudıvc
•
hanı ahım!J. 1-tJııhul 2740

"k..ymetl
lira
Mahalleti
.sokağı
Nu.
cinsi.
ı 71
Büyük ada
topuz
12
arsa
ihale bedeli defaten ve peşinen istifa edilmek suretile bala·
da muharrer arsanın mülkiyeti ı4 - 9 - 929 tarihinden itibaren
yirmi gön müddstle müzavedeye vazedilmiş olduğudan talip
olanların 3-ı0-929 perşembe güne saat 14 te Adalar malmüdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur.
1f SATILIK ANKAZ: O,küdar kazası dahilinde Bulgurluda
uzun çayırda kotra ankazı, muhammen bedeli 75 liradır, müzayede 26 eylül 929 tarihine müsadif perşembe günü saat
ıs te Defterdarlıkta yapılacaktır. (689)
SATILIK ANKAZ: Üsküdar kazası dahilinde Bulgurluda
uzun çayrıda kotra arazisi dahilinde No. yeni 1 eski ıı ili 13,
hane ankazı, Muhammen bedeli 100 lira, Milıayede 26 eylül
929 tarihine müsadlf pe11embe p ü aaat lS te Defterdarlıkta

vardır.

Zayi

Seyri scfdin

•

!stanbul dördüncü icra da·
iresinden:
Foti oğlu Y orgi efendinin
Corci temliki ile Anastas e·
fendiye geçen borcuna muka·
bil vefaen ferağ edilen ve bu
gün Anastas efendiye temlik
olunan paradan dolayı Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesi V aldeçeşme sokağında
cedit ıı1- ıı9 numaralı harap
hane ihalei evveliyesinin icrası
için otuz gün müddetle müzayede olunarak ı50 lira bedelle
alıcıya birinci ihalesi yapılarak
ikinci ihalesi için ı5 gün
müddet ve yü:ı:de beş zamla
tekrar müzayedeye konulmuş
tur. Hududu Kozma, Yorgi,
Yani
arsaları ve tarik ile
mahdut mezkür mahalin ı80
arşını bina mütebakı 7-5 arşını aralık olup binanın 4kargir divan ve gayet cüzii harap ahşap kısmı mevcut olup
altında münhedim olup sarnıcı

mahkemei asliye
birinci ticarel dairesinden :
Esnaf bankası tarafıdan
Beylerbeyinde Yalılar caddesinde 4.4 No.da mukim İsmail
bey aleyhine ikame olunan
929-S74numaralı alacak davası icra kılınmakta olan tahkikatıııda müddeialeyhi mumaileyhin
ikametgahı
hazırı
meçhul bulunduğu anlaşıl
makla ilanen icra kılınan tebligata rağmen yevmi muayyen·
de isbatı vücut etmediğinden
hukuk usulü muhakemeleri
kanunun 398 nci maddesi mu·
cibince hakkında ittihaz kılı
nan gıyap kararının kanunu
mezkürun ı4ı nci maddesi
mucibince ilanen tebliğine
karar verilmiş ve emri muhakemenin ı 7 teşrinlevel 929
tarihine müaadif perşembe
günü saat 13,30 da icra kılı·
nacağını mübeyyin g.yap kakararnamesi kanunu mezkü·
runa
ı42 nci
maddesinin
birinci
fıkrasına
tevfikan
mahkeme divanhanesine talik
kılınmış olduğundan mumaileyhin ilinm neşri tarihinin
ferdasından muteber olmak
üzere bir ay zarfında' tarifatı
kanuniye dairesinde mebhuı
anh karara itiraz etmediği
takdirde kanunu mezkfırun
405 ve 408 inci maddeleri
mucibince vakıalan ikrar ve
kabul etmiş addolunacağı gibi
bir daha muhakemeye kabul
edilmiyeceği gazetelerle ilin
olunur.
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