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AKŞAMLARI

•

lngiltere de içki
·1

Yıldız

müsteciri Maryo Serran1n illisı istendi, gazino ne olacak?

l'ıldız sarayından

gtizel bir köşe
, Şehremaneti ile \'Ildız (J8Zlnusu ııuisleclrl 1'1nryo
Seı·ı·u arasındald da \'anm son eoJscshıde, Emanet
\'ekllJeri 1Haryo Serranm trlltsma korur Y(~rilnıeslnl isteuıışı~ı· ve zaten mumalleyhhı hail lfl{ısta olduğunu
ileriye sürnıü~l'-'rdlr. l\lahkenıt' vnzlyetl tetkik e!meklecllr. IUurro Serrnnm if"Jüsmu karnr verJldlğl 1aJuUr·
do.. l·;nıaıwt \'Ildız sarayına derimi vHzıynt ('decoli vo
lllttstt'cirl dışarıya çıknraettktır. O zanuuı l\laryo St•r·
~aduıra l~nuuıel aleyhine ikame elllgl dnvalıtr da sukut
eceınır.

aı~rıuuwun elyevm l\laryo Serradını « 50 » bin lira
ca~h vardır \ ' O 1'Jar\·o Serradan icar bedeli alnmah ıaı·• ··
.., ·
ve
oloıasmn ı·uomen mttllyeyo muntazaman ldra
\"Q

ruıektedlr.

~laryo Serra çıkarttırsa Yaldız gazlnO!llu "'başka bir
llıu. lec-lre; otel, uezlno ve lokanta olarak kullanı1mnk

üı.l•rc•

klrnra v~rilN·ektlr.

Ziya ile ...

ilil

Amanııllahtan
gasbedilen eşya

iade edildi
Peşaver, 20 ( Hususi ) Kabilin zaptı esnasında Sinvari

kabilesi, Amanullah hazretlerine ait olup ta kabileler tarafından yağma edilmiş olan
eıyayı tamam olarak Nadir
hana teslim etmiştir.
Nadir hanın dört memuru
'
Kabilde, Nadir hanın neşrettiği beyannameleri tevzi ederken yakalanmış ve dördü de
kurşuna dizilmişlerdir. Efganistanda mevcut para buhranının önüne geçmek için yeni
emir bundan üç yüz sene evel
yapıldığı gibi pirinç ve bakır
paralar darbettinnektedir.
Hayat pahalılığının en büyük amili. Kandıbann Nadir
han tarafından zaptedilmiş olmasıdır. Bakımsızlık yüzünden
memleketin tabii servetleri
bağ ve bahçe) er harap olmak~
tadır. Yeni emirin vazettiği
asker toplama usulü iyi netice
vermediğinden kıtaat kadrolarında ~ühim boıluklar buıl
olmuştur.

tutuldu

İzmir: 26 - Dün burada
İmam hananda mqbur eşkiya
dao Molla Mutafa oila ..._
me41ia

Ukadqlann<ran Ali
polis tarafından

oğlu Halil
yakalandı.

Reklam yapıl·
masına müsaa- Kadıköyün

de tayyare
meydanı
yapılacak
İstiyen halk

orada uçacak
ve tayyerccilik
öircnecck...
k opriJ u tlindckt llln le\'halarından
ço~u boş kalmı ştı r

Bir ilan firketi Emanete
.. uracaatla yaya kaldırımları
~rine koyacağı kulübeler
~erinde ve ağadarda gayet
•uslu
· d ar rek lamlar yap._ ~ıya
llıaa; ıat
.
de gz t eınış, güzel modeller
ua ernı· .
net b
ıştır. Fakat Ematcnıayiİ tekl~fi kabule müın··

5

g rünnıemckte
rnutaleayı serdetmektedi~:

şu

d « - .Evelce köprü üzerinde
c aynı şekilde rekJim yaplllak mütaleası
serdedild'
Dir~klerinize çerçive1cr ya~~
hrdık, fakat görüyorsunuz ki
~ •ra,ı bot duruyor.
Bize gayet zarif ilin kuleleri yapılacağı söylenildi, Fak at
hantal kulübeler inşa ~dildi.
• ~ Daha garibi ıu ki bunlara
11
an da konulmadı, içlerinde
tu
" r un, tayyare bileti satılmaya
başlanıldı.
Bu sefer de buna müsaade
edersek kim bilir De kaba
leyler yapılacaktır. Ea eyi•i
buna mluade etmemektir.

Memleketimizin muhtelif yer·
lerinde tayyare meydanlan ve
kulüpleri tesisine karar verildiği malumdur. Tayyare cemiyeti
umumi reısJ muavını
Şükrü bey, diğer itler meyanında bununla da meşgul olmak üzere Bursadan şehri
mize gelmiş ve tayyare cemiyeti İstanbul tubesi müdürü
Hasan Fehmi beyi ziyaret etmiştir.

Hasan Fehmi beyden, yapılacak işler hakkında malumat
istedik, bize ıunları söyledi:
- «Şükrü bey ile timdilik
görüştüğümüz şey, bir tayyare
meydanı tesisine ait bulunuyor. Bunun için münasip bir
yer aradık. Düz ve denize
yakın bir saha lazım. Böyle
aıüsait yer olarak Kadıkö
yünde Yoğurtçu çayırını bulduk.
Maamafi uıl şehre ve her
türlü vesaiti nakliyeye daha
yakın olan latanbul ve ya Beyoğlunda bir yer bulmak kabil
olursa, orayı tercih edeceğiz.
Meydan tedarik edildikten
sonra orada tabft buı biaalar

Hasan Felwd B.
Ye uçuş yeri yapılacakbr. Bir
tayyare
meydanı
kadrosu
yapılacak
ve buraya kafi
miktarda tayyareci, muallim
motörcii, doktor ve saire tayin
edilect:ktir.
Vaziyeti sıhhiyesi müsait
olan sivillerle eski tayyarecilerden uçmak istiycnler bu
meydana müracaat edebilecekler ve tayyarecilik öjrenecekl erdir.
Şimdilik lstanbul, izmir ve
Bursada yapılacak olan bu
meydanlar ileride her viliyet
merkezinde vücude getirilerek
bugUn dünyada en büyük müdafaa silahı olan tayyareciliğin
memleketimizde de liyık olduğu mevkii işgal etmesi temin
edilecektir.
Bu meydanlardan bilahare
posta nakliyata için de istifade
edilebilir.
Halk tayyareye çok ehemmi yet atfediyor, cemiyet te o
nisbette çabtmaktadır.
Aynca Hava kulOpleri de
teşkil edilecektir, maamafi bu
hususta henüz konutuJmamıı
br.

1

U) )ık

<JO()

is.

ıntişar

cd

ıı

i~leri

ııoı

İdare i~leri

İs. 3872

butuıı

' ıızılnrın hıtkk ı nıalıfuzdu r.

Nüshası

--'

her yerde 5 kurut

yapıyor

telaşta
Pislik ...
Anadoludan da müte- Birahaneler artık vermekten
vellilerin murahhasla- vaz geçmiyor/ar
n gelmiye ba~ladı.••
ı!:ı:e:=-~
ta-

Mütevelliler

Evkafın tarzı ıslahı hakkın

da 80D günlerde ·gazetelerde
görülen neşriyat mütevellileri
telqa düşürmlif, bilbusa bı
ristiyan evkafınm şekli 1Slahı
bilihare teemmül edileceği
sözleri mütevellileri çok sinirMütevelliler arasında yeni
bir şayia da hüküm sürmektedir. Bu şayiaya göre Evkaf
idaresi bütün vakıflara vazıyet
edecek, mütevelliler ortadan
kaldınlacakbr. Bu şayia Anadoluda zübur etmiş ve bütün
mOtevclliler telqa düşmiifler
dir.
DDn çehrimize Erzunımdan
Urfadan, Bayburttan mütevelliler namına birer murahhas
gelmiştir. Trabzon, Giresun,
Konya, lı.mir, ve Buraadan da
murahhas geleceği zahnediJmektedir. Bu murahhaslar
muhtelif makamata telgraflar
ve istJdalarla müracaat edeDün bir muharririmiz bu
meseleler etrafında mütevelliler Cemiyeti reisi Nurullah
beyle g6rüımüştür. Nurullah
b•r miıhanirimize demiftir ki:
«- Daayanın hiç bir mem·
leketiqde, efradı milletin ken-

luldardan
biralar ·
~
süzgeçli kaptve,
lann
albna
konulan gizli kaplarda topla·
nıJmakta ve tue bira gibi
mUıterilere sürülmektedir. Emanet bunu menetmif, fakat
bu memnuiyete riayet eden
olmamıştır.
. ı,.:.
Geçen gece yapılan bar t~'Ll9
neticesinde bu memowyet
hillfına b.;ek~t eden birahanelerden birçoğu tesbit edilmif, zabıt varakuı tutulmut
ve encilmeni emanet tarafıa
dan kendilerinden nakli ceza
alınmasa karar)aftınlmlfbr.
Cezalandınlan birahane ....
bipleri, verilen cezalu:ı pek
şiddetli g6rmllfler ve Villyete
bir istida ile müracaat edere~
bu cezaların değittirilmesfai
istemitlerdir.
Vilayet beaüı bu hususta
bir karar vermemiftİI'· Maamafi
Emanet;
miifteriler ~
ş an

lendirmiştir.

cekleıilir.

şaki

..

C ıı :t.eh:rrıizde

nıücadelesi

E(ganda

Bir

altı ayJık 1600, uı;
kuruştur.

Yazı

reI!!raf· İs ta 11 b11 I .'ı'a r; t

NEŞROLUNUR

Halk ve tayyarecilik

de edilmiyecek""

TELEFON:

VilAyctlcr için: ~cnclik 1700, altı
.ıylık 900, üç aylı k 500 kuruştur
~~nehi
mrınlckctler
için: Scııel k

... :ı
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şartları

Abone

]..: uru

M11/evelliler cemiycli reisi
Nurullah IJ.
di arzuaile vücuda ıetlrdiği
kendi emval ve emllkine ait
vakfiyesini tebdil, tagyir veya
feshedecek bir teşkilit tasavvur edilemez. Bu itibarla biz
fU işitilen pyialarm &1bhatine
ihtimal Yel'llÜJ'Ol'UZ.
Otla bir p.zete mlltenllilerin mlracaatlan ...,...anda
esub bir teY istemediklerini
yaZDUfb. Kendiaini ziyaretim

euumda,

Evkafın ıalabı

blda

hak-

rapor tauimine memur
M. Le,.... baaa, nporunu
mtldllrl umumİllİD
verdlfi
(Mabedi 3 OncO nhifede J

b.ıra, meze,

vemek
ı

verilmeate9İDİ

temin

ye ......
. . .
IÇlD ıcap

edene ba ıibl yerleri ıDUYak
katea bpamak suretile de

__ ..1:-:-kacesalanm fiddetlCUUK...,rar vermit bulunmaktadır·

Masa] ..

500 000 liralık bir dava

Yahudiler;Arapları umacı ile
korkutuyorlar

inhisarı

Kudlls, 26 ( Husul'i ) Hebron havalisinde yaşayan
Araplar arasında şayanı dikkat bir maneviyat bozukluğu
müşahede edilmektedir.
Bu yüzden Araplarm bir
kısmı hicrete mecbur olmaktadıdar. Bunlar, hazreti lbrahinı, ishak ve İsmailin defnedildikleri ötedenberi rivayet
olunagelen meşhur mağaradan,
gecelen, bazı garip sesler ifittiklerJni söylemektedirler. Bu
sealer:
(t Ey, evllclı l.mafl, nlçhı mumn kanı d6ktthı, babanın temiz ismini kirlettin?
Çocuklannı ne hale koydunuz?,.
Ş•yanı dikkattir ki bu sesler •kfllm üzeri, İfitilir iıitil
meı bir şekilde başlamakta
gecenin kesafetile beraber
artmaktadır. Bu sesler, son
FiUstin kıtaline fıaret etmektedfr.

fJ()ZUklul
Dün Haydarpaşa hattında intizamı bozdu.
Haydarpaşa

ile Pendik arasında işliycn bütün banliyö
trenleri dün tek bat üzerinde
seyrii sefer yapmlf ve bu yüzden her seferde «20 - 30» dakikalık teahbur kaydedilmiftir.
Bunu• sebebi MaJtepe ile
Boıt cı araamda luatbn bozulmUf olmaadar.

'
Tütün

.
idaresı

müflis Kasap zadeden bu
par~yı ~s1~~~rinhı- ;.ı-ı
Bir müddet evel ıflasına ı ru mesı uıerme
ika
karar verilen tanınmış tacirbundan dolayı dava b" tmm·e
T azmana
· t ma kt
ıye
)erden Kasap zade Emin 8.
etmiştir.
dir•
aleyhine Tütün inhfsan idaresi
de olarak ceza isteme t"~il ~
tarafından 500,000 kUsur lira- Halbuki bilmukabele .u .
hk bir dava açılmıştır.
lerden bir kısmanın şeb~
Emin B. in tütün deposunda
büyük bankalannda.n ri ıaı;
bulunan
tütünlerinden
bir
terhin olunduğu ıle birillCİ
kısmının yapılan tetkikat ne- rülmüş,
İstanbul bafb aa
ticesinde mevcut olmadığı göceza mahkemesinde
Y

?

-----Son Saat

l Sahlfe

Yunanlılar
1 ~ea hh ılı Ierini .yerin(>
/J<'I irdikl erini si~ l ~f ıl
l ·o rl ar
Muhtelli Mübadelede
dünkı1 müzakerat

SON HABERLER

Gazi Hz. dun. dlin gut
ve bu sabah bir yere çık
mmmşlar, sarayda istirahat
buyurmuşlardır.

·verıizelos
1

Yunan tahtelbahrinde nutuk
söyliiyor

Tiitünler

İçkiye karşı..
İnQiltere de mücadele

Bu sene 16,5
milyon kilo

BugD.n, zengin
spor faaliyetine
f ahit

muhtelit mübadele komisyo~ nu dün sabah saat llde
heyeti umumiye halinde toplanarak uzun müddet müzaolacağız.
çıkıyor
keratta bulunmu.ıtur.
Taksim ıtad1omunda bugün
Atina 26 ( Hususi ) - M.
İzmir, 26 (A.A) Bu seLondra, 26 (A.A.) - lngilterede müskirat istiblikini tahdit
Komisyona vaki olan teblivenizelos, Fran1ada Yunan
Alaturka
gilre.şler yapılacak
neki tütün rekoltası 18 milyon
çarelerini aramak vazifesile mükellef komisyon işe başlamıştır.
gatımız müzakere
edilirken
ve hunların neticesinde Ala•
hesabına yapılan tahtelbahirletahmin edilmekte iken havaAzası arasında her türlü mütehasıslar bulunan komisyon en
Yunan murahhasları bermutat
turka fiirq şampiyonu seçile•
ri ziyaretten sonra bir nutuk
ların tcbeddUlü aebebile 16,5
eve)
meselenin
ruhi
ve
içtimai
cihetlerini
tetkik
muahedelerde mukayyet tecektir.
irat ve Yunan donanmasının
milyon idrak edilmiştir. Bu
edecek
ve
içkiye
karşı
bir
çok insanlar da
mevahhüdata ifa eylediklerini söyancak müdafaa için takviye
Bu güreıler bir müddet de-.
seneki tütünlerin kalite itibacut olan incizap ve iptilanın sebep ve saiklerini tayine ça ·
lemişlerdir. Bunun üzerine muedildiğini söylemiştir.
vam edecektir. Anadoludaki
rile diğer senelere faik oldulışacaktır. Bu sahadaki tetkikatın ikmalinden aonra komisyon
rahhaslanmız keyfiyetin dela« Protös » tahtelbahri ise bupehlivanlardan bir kısmının da
ğu anlaşılmıştır.
içki müptelilanna gösterilen teshilat meselesile meşgul olacak
ille
ispatını ve iade ed ilen
iştirak etmeleri muhtemeldir.
gün Pireye vasıl olacaktır.
Satışlar rekoltanın noksanve nihayet yeni bir m~iskirat kanunu projesi hazırlıyacakbr.
emlakin hatesini isttmişlerdir.
lığı sebebile yüksektir. Şim
Daıiz yarlŞlan
Yunanhlar bu metalibi kadiye kadar (13) milyo kUo
Geçen hafta icra edilecek
bul ederek iade edilmesi lasatılmlfbr. Fiat (180) ile (240)
iken tehir edilen deniz birinzım gelen diğer emlak listearasmdadır. Bu fiat gecen
cilikleri müsabakası bugün
sinin tetkiki için kendilerine
Atina, 27 ( Hususi ] - M.
sene~ nisbetle (25-40) fazlaBeykozda yapalacaktır. Bu mllveı itmesini
murahhaBlarımız
Venizelos Pariıte iken Frandır.
sabakanın icrasını bilhassa Bqdan istemiılerdir.
Şarkı karip memleketl~rinin
vekD İımet pafa hazretleri ar•
sız tütün reji idareaile temas
Otomobı·ı
Neticede, tarafeyn iddialaetmiş ve mezk6r rejinin Yunan
bu seneki rekoltası geçen sezu etmitler Ye kendileri burada
rının ikinci büro tarafından
tütünlerinden bu sene fazla
neden daha çoğaldığı halde
bulunmadıklan cihetle tehir
tetkikine karar verilmiflir.
nefaset
itibarile
mantakamız
miktar almasına çalışmı,tır.
bı·r
ehlı·yetsiz
edflmitti. Mllsabakayı milfa•
ikinci büro iddiları tetkik
P aristen gelen malumata
mahsulü onlara mfireccah adrünileyb Hı. de tqrif edecek·
ederek raporunu
pazartesi
Jdı
nazaran Fransız rejili bu sene
dedilmektedir. Talep her ıe
lerdir.
Denir. Y&nflarına muhgünü heyeti umumiyeye vereYunan tütünlerinin her ciminŞO
neden fazladır.
telif kulüpler iftiralı edecektir.
cektir.
den birer miktar fazla almıya
Son günlerde otomobil kazalarmın ehemmiyetli bir surette
Çok mOkemmel olacağı ümit
lllolu, Manisa, Maraş, YiJimuvafakat
etmiftir.
artması
üzerine
polis
müdüriyeti
ve
seyrüsefer
merkez
memurediliyor.
agyetlerine, münhal meb'usluğu
mUftereken
hareket
etmiye
ve
bu
suretle
kazaların
önüne
luklara intihabat yapılması
caıatasarıy konıresi
ge(miye
karar
vermitlerdir.
ıçın
Dahiliye vekildinden
Galataaaray kul&bOnde mev•
seyahatı
Dün polis ve seyrüsefer memurları şehrin muhtelif ynlerin- ı
emir verilmiştir.
cut heyeti idare aleyhine bau
Ankara 27 ( Telefon ) de durarak gelip geçen otomobilleri kontrol etmişlerdir.
maliye vekili paur gftnü
hareketler mütahede edilmek·
Hariciye vekili Tevfik Rüftü
Kontrolda bilhassa şoförlerin ehliyet vesikalan tetkik edilDQtlzmirden ıehrimize haretedir,
heyeti umumfyenin içbeyin birinci tetrin ıonuna
Ankara, 27 (Telefon)
miştir. Kontrollar neticesfode ~50» kadar otomobil seyrüseferket edecektir.
doğru tedavi için Avrupaya,
timaa daveti fçin kulftp aza·
Poata Ye telgraf idaresi için
den menedilmiştir.
nşası ihale edilen (22) ilk
seyahate çıkmsı mukarrerdir.
aı arasında takrir toplanmakburada bir idarei merkeziye
Bu otomobiJşoförlerinin kısmı azammın ehliyetnamesiz ve ehmektepten ftçüncftsünün
Vekil beyin seyahatinin te- tadır.
inşaSJ tekarrür etmiftir. Bunun liyctnamesini tecdit etmedikleri anlaşılmı~hr. Otomobillerinde ahhürü, memleketimi1.i ziyade dün vazı e as resmi yapıl
Bu vaziyet üzerine lrulUp
bozukluk olan, numa.rasız kasket giyen, başı açık ôlan ,
mışbr. Bu mektek Teşvikiye • için lizımgelen arsa da teıbit
rete gelen İngiliz fiJoaunun
edilmiştir. Bu bina bittikten fazla süratle giden şoförler cezayi nakti ile tecziye edildikten resmi kabulünde haz1r bulun- reisi Necmettin Sadık bey
dedir.
iıstffa etmittir. 1<ulnp refainin
sonra umumi müdüriyet bura·· sonra seyrüsefer merl,ezi tarafından kefalete rapt&n serbest
arülbedayl kadrosunda yemak istemesinden ileri gelistifası vaziyeti değfftİrmİf ,
ni tebeddüller yapılmıt,
ya naldedilec:ekrir.
bırakılmıtlardır. 30 kadar otomobil ile beş kamyon şoförleri miştir.
llbum kalmadan heybüyük ve küç6k Kemal, Behehliyetnameıiz olduğu için haklarında zabıt -varakası yapılarak Amerika ile Oatralya takrire
eti umumiyenin 1.5 gQn ~nra
zat ve Emin Belit beyler bimahkemeye verilmek üzere. polis miidilriyetine gönderimişlerdir.
jçtimaım
intaç etmfftir.
arasında telefon
rinci ıımfa terfi edilmiılerdir.
Bunların otomobilleri de ehliyetname alıncıya kadar seyrüseLondra, 26 (A.A.) - Avuı
stanbulun kurtuluı günü
Fenerbahçen·ı sıyabıti
Londra, 26 ( A. A. ) - M.
ferden menedilmişti-r. Kontrollara bugün de devam edilecektir.
gaybubeti
esnaturalyanın
merkezi idareıi olan
MakdonaJdin
olan 6 teırini evci için
Fenerbahçe takımı bugDD
Sidney şehri ile Nevyork araıimdfden hazırlıklara başlan
ımda mumaileyhe maliye narı r
J• J}
Bursaya hareket etmiştir.
sında telsiz telefon ile muhazırı M. •Snovden» vekalet edeŞ
<A '
IDJfbr. Program yakında tcsbit
verata batlanmıtbr. iki tebri
c:ektir. Son bir karara tevfikan
edilecek ve bu ıeneki bayram
ayıran mesafe takriben 22 bin
M. ~Makdonald» in Amerikabakışı
Müşteri
geçen .senelci bayramlardan
kilometredir.
dan avdeti ancak tetriniıadaha mtikemmel olacaktır.
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Ecnebi şirketlerdeki gayri
Türk amdesinin çıkanlarak bu
miiessesatın bile Türkleştiril
mesi gibi vatani bir hedefe
koşan şu devri cümhuriye~e
devlet demiryollanmızm hır
şubesi olan Anadolu işletme
sinin hareket müdürlüğünde
[ Karlis ] ic;imli bir Rum, umuru idariye şefliğinde ( Boyaciyan isimli ) bir ermeni,
merkez müfettişliğinde, (Goba)
isimli diğer bir ecnebi bulunmaktadır. BunJar; hala en mühim bir milli müessesemizin
şerefli mevkilerini işgal etmektedirler.

Dağ başlarında Sıtma, yalı
nızlık, kar ve kış, uykusuzluk,

ve mahrumiyetle mücadele
ederek vazife uğrunda çırpı
nan gayyur ve feragatkar türk
evlatları bunların elinde inlemekte, sebepsiz nakıller, kaseli cezalarla yeis ve felakete
sürünmektedirler .
Parasile
seyahat eden yolcuya bir kişilik yer temin etmiyen bu
ümera kendi istirahatleri için
koca vagonları çalışhrmakta,
zavallı memurlara bir yataklık
Yer göstermemekte
kendi
zevklerini millet parası ile
alınan koca apartımanlarda
tamamlamaktadırlar.

idari işler için hiç bir ifşa
atta bulunulmamasını ikide bir
reamen ihtar etmek suretile
memurları daimi bir tehdit
albnda haklarından mahrum
Yaşatan
bunlar daha ne
zamana kadar kanımı emecekler.? Türkün öz evladı daha
ne zamana kadar hakkından
ve çalışmasının semeres1D1
görmekten mahrum kalarak
bu yabancı adamlar elinde
kalacaklar.

L.

t.

Jıf

Elbette ki dolru delildir

b. Geçen aktam Beyoğlunda

ainemaya kadınlı erkekli
kaç kiti gittik. Hususi
nıevki bileti aldık. İçeri girince yer olmachjuu g6rdllk.
Ertesi akşam sinemaya tekrar
gittik, bir akıam evelki aldı
ğımız biletleri göstererek içeri
girmek istedik.
«Bu biletlerin hükmü yoktur!» Diye l<apıda duran
bir adam bize çıkıştı. Dün akşam lrapıda duran adama yer
bulamadığımız için oturmadığı
mızı
söyledik.
« O adam
bu işlere karışamaz!» Dedi.
Bizi adeta kovdu. Bu hareket
doğru mudur? Maçka: N. P.
S. S. - Elbette ki deği!dir.
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Tarıvirat

istiyoruz

Yazdığımız

gibi garaipler
Amerikada değil, bizde de
mevcuttur. Yirminci asn medeniyette nurdan mahrumuz.
Bugün Anadolu ve Rumelinfn ekseri ıehir ve kasabalarmda elektrik tenviratı mevcutken, lstanbulumuzun en
Parlak bir mevkii olan Kadı
k6yün on bet dakika ilerisinde
bulunan Acıbadem, Esatpap
sokağını ak.şamdan sonra geçmek acaba kabil mi?
Elektrikten vaz geçtik. Caddf'yi takip eden bava gazı
borularını bir iki yüz metre
UZa.tarak Esat pqa sokağmm
ve ilerilerine doğru
lamba ilave edilse ne
1
~ ~ Yoksa burası ıehir hancı rni?

t:na;ç

imtihanın maaş

lara tes "ri
dokundu

Delikanlı sarardı.

Gümrüklerde bazı başme
murluklar ihdas edilmek suretile yeni bir teşkilat yapıl
maya başlandı ve bunun için birinci sınıf muayE.ne memurlan
arasında bir de imtihan açıldı.
Bu imtihana bazı muayene
memurları iştirak etmek istememişler, bunun üzerine idare
birinci sınıf muayene memurlarının imtihana girmek mecburiyetinde olduklannı tebliğ
etmiştir. Şimdi bilumum birinci
sınıf muayene memurları açı
lan imtihana iştirak etmektedirler.
Öğrendiğimize göre, şimdiye
kadar imtihana ıştirak eden
muayene memurlarından üç
kişi başmemurfuğa terfi etmişlerdir.

Terfi edenlerin maaşlanna
bet yüz kuruş zam yapılacak
ve bunlar icap ettiği zaman
müdür muavinliği de yapabileceklerdir. Bu imtihan yüzünden birinci sımf muayene
memurları bili eylül maq)annı alamamışlardır.

Kacak
sigara
,
kağıdı ve
iskambil
Geçen gün limanda demirli
bulunan ecnebi vapurlanndan
birinin kömür deposunda bir
çuval içinde kaçak iskambil
ve sigara klğıdı olduğu ve
bunlarm şehre çıkarılacağı haber alınmışbr. Memurlann yaptığı takibat neticesinde bu
kaçak iskambil ve sigara kiğıtlan müsadere edilmiştir.
Bunlana cezası 1100 lira
tutmaktadır. Kaçakçılığın vapur ıayfalanndan bazılan tarafından yapıldığı anlaşılmışbr.

lsfanbul radyo-

sunun saatleri
Birinci teşrinin birine müsadif salı gününden itibaren
İstanbul Radyosunun neşriyat
saatleri atideki tarzda vuku
bulacaktır.

Saat 17 ,30 dan 18,30 a kadar Alaturka saz.
Saat 18,30 dan 20,30 a kadar Alafranga orkestra.
Saat 20,30 dan 22,30 a kadar tekrar Alaturka saE.

Dün akfam

MAJİK Sinemasında
gösterilen NORMAN KERI ve MARION NIKSON un
çok mükemmel temsilleri
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Aşkının ilk

semeresi iş
te hicran oluyordu.
-25- Muharriri: M. Turhan

- Peki. Bu re'yinizi de
kabul ettim. Şimdi yurt işine
gelelim. Moskoflar harıl harıl
toplanıyor, silalanıyor. Kış,
basar basmaz üzerimize saldıracaklar. Halbuki biz, elimizi,
kolumuzu sallayıp duruyuruz.
Dünkü kurultayda istanbuldan
yardım istemiye karar verdik,
kimi göndereceğimizi tesbit
etmedik. Buraca yapılacak işleri, evel allah, yapmaktan
geri kaJmam ve kalmıyorum;
askerin, halkın bir yıllık azığım anbarladıyorum, kaleyi
tamir ettiriyorum, hendekleri
genişletiyorum. Silah ve cephane toplıyorum. Yuvanla boy
ölçüşf!Jiye hazırlanıyorum. Fakat lstanbu) işini de vakit
geçirmeden becermek lazim.
Bana söyleyin, oraya kimi
gönderelim? Yurdunu seven 1
beni seven ve elinden iş gelen
hamiyetli, zeki ve dilbaz bir
adam bulun.
- Siz bilirsiniz ulu Beygüm,
kime itimadınız varsa onu yoJlayımz.

Prenses, uzun uzun düşündu
ve sonra gözlerini aşıkının
sakin ve müsterih çehresine
dikerek:
- Kutak -dedi- benim itimadım ancak sizdedir. istanbula siz gidiniz ve bu mühim
işi görünüz. Muhabbetim gibi
şükrammın da sana munhasır
kalmaaını istiyorum.
Delikanlı, birdenbire sarardı. Mes'ut aşkının ilk verdiği
•eınere itte hicran oluyoreu.
l.tanbula, Kazan gibi bir
yerden gidip gelmek, o devirlerin yolculuk şeraitine ve
hele elçilerin tabi ~ldukları
merasıme göre pek uzun sürecekti. Böyle aylarca sevgilisinden uzak kalmak; onun ilahi sesini işitmiyerek, lahuti
güzelliğini temaşa edemiyerek
diyar diyar sürünmek meselesi
bir lahzada genç aşıkın zihnine bulutlar, yüreğine kara
renkli elemler doldurmuştu.
Y almz hicrandan değil, o
hicranın sevgilisi elile ihıar
olunmasından ve onun dilile
tebliğ edilmesinden de eza
duyuyordu. Vehleten benJiğini
ihata eden melalin muhakemesmı
teşviş etmesi . besabile
kötü kötü ihtimaJlere vücut
vermiye meyi ediyor ve meseli prensesin aşkından rücu ettiğine, gönlünü geri aldığına
ve bu zalimane rücuu şöyle
bir behane ile örtmek istediğine zabip, oluyordu. Bu 'Zehaf
elemini yeis derecesine çıkarı
yor ve delikanlı pek perişan
bir vaziyete düşllyordu.
Sevinç 1-l, aııkımn sarardı
ğını görünce acıdı, salına salına yanına giderek ellerini
onun omuzlanna koydu, seven
erkekleri ölüme kadar sürükliyen şuh kadın sesile:
- Yurt için -dedi- gideceksin. Hayalim sana arkadaşlık edecek ve hayalin yanımdan aynlmıyacaktır. Çabuk
git, çabuk gel!
Delikanlı, yurt için her şeyin
ve hatta aşkın bile feda edilmesi lllzumunu, kartısındaki
dilrüba mahlukun gözlerinde
okudu. O tabammülşiken ba-

1
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ÔyJe zannediyorum ki tesaettiğim ufacık köylerde
ya •
bıle petrol lambalariyJe sokaklar tenvir ediliyor. Biz bun- ~ gidiniz. Birinci matine saat
- 13
dan da mahrumuz.
~ımr.ımmıu.:uur.~
Karilerinizden Esat paşa
aokağmda M. Mehmet Sırrı I
liugün
1

d!lf

e on

kışlann,

kulağında tatJı tatlı

ihtizaz eden canfeza sözlerin
t-esiri altında Scvirç hanımın
ellerine aanldı;
- Ywt için ve sizin emrinizi yerine wetirmek içia icap

ederse dünyanın öbür ucuna
kadar giderim. Fakat..
Prenses, aşıkının ılık ve
gıcıklayıcı öpüşlerile ıslanan
ellerini yavaıca çekti ve tekrarladı:
- Fakat?
- Fakat, ulubeygüm, gidip
gelmemek var, gelip görmemek var!
Güzel kadın, yüreği yana
yana hicranlara
sevkettiği

deJikanhnın omuzlarını okşadı

mutmain ve mukni bir sesle
onun endişelerini sildi:
- Geleceksin ve seni hasretler içinde dört gözle bekliyen sevgilini göreceksin. Lekesi olmıyan aşkın zulmü de
olmaz.

KaylJolaı1

Piçi!

Kazan hükumetinin iıbaşı
ları, bükiimdarJarmdan aldık
ları emir üzerine istanbula gidecek elçiye ait resmi mua1Pelatı ikmal ile günlerdenberi
meşgul bulunuyorlardı. Kanuni Süleymana takdim olunacak ricanameyle sadrazama,
reisülküttaba verilecek mektuplar yazılmlf, Kanuninin gözdesi Hurrem sultana da Sevinç H.
tarafından ayrıca bir arize kaleme alınmıştı. Şimdi hediyelerin ih%arile iştigal olunuyordu. Prensesin gece - gündüz
takip ve tazyik etmesi neticesinde bu işte, nisbeten az
bir ~aman içinde becerildi.
iptida at maddesi bitirildi.
Biitfbi Kıpçak bavaliai gibi
Kazanda da bol at ve bol
koyun vardı. [1 J Taraf taraf
adamlar çıkanlarak en iyilerinden on iki at seçtirildi.
Bunlara altın gemler, altın
üzengiler ve elmasla tezyin
ohmmuş
eyerler yaptırıldı.
«Ekek» civarındaki madenden
çıkanlma gümüşten vazolar,
sahanlar, tepsiler imal ettiri_ldi.
Gene yerli mamulabndan
murassa kılıçlar, hançerler,
tirkeşler tedarik olundu. Hurrem sultan için de, ta Çin
diyanndan gelme ve getirilme ipek kumqlar, kıy
metli bir gerdanlık ve bir
düzine
seccade hazırlandı.
Küçük ve atisi karanlık bir
Türk hül<fımeti namına, cihangir mevkiine yükselmiş muazzam ve ırktaş bir hükumetten yardım istcmiye gidecek
el~ in hilsnil kabul görmesine.
medar olacak her ıey yapıldı.
Sıra, elçiye verilecek talimatın
teabiti için umumi bir içtima
ak dine geldi.
(Bitmedi]

llJ

/{aç selledir dı/, al
ı 11 ,
ya:, hlŞ. gere 9ullCi ı:.,' < mıa
Pazar, buy ram sı yı c1 •• ı·y
yarm adiye, hu/ isa ne flllll
ve ne ;:aman olursa ol ım,
lıasmdmı melon ~( '/ 1/,a, aya(j11~1dan r119a11 is~aq 111 biç
~ksik olmıyarı bir adam 1'ardtr.
Bu adamı ne :aman . orsem gô:ıiımırı umme dt rlıc l
eski devirlerin Babıal' I 1 ..
faları gelir. Onlar da lı r Y uı
her zamcm tıpkı bu adam
gibi, o uakll' mabsm nim
resmi lıir kıyafetle ge· rler
lJC kabil defiil bir gım oisull
redingot yerine ceket,. kena~
Ları l<islikli çekme f ofm yerı
ııe başka bir ayak kabı yıy
mezlerdi.
Kerıdtlerinde bir ncı i res-

Ya ılac ~ u.s ahat bir taraflı
mı oluyor?
[1 inci sah feden mabat]
vesaik üzerine hazırladığını
söyledi.
Biz ne bu vesikaların ne
olduğunu, ne de mütehassısın
hazırladığı raporun metnini
bilmiyorduk ki bir talepte bulunabilelim.
Gene bu gazetenin yazıları
dün bizi hayretten hayrete
düşürdü. Eğer bu neşriyat
doğru ise, vakıfların bir kısmı
için yeni bir imtiyaz ihdas
ediliyor demektir. Hıristiyan
evkafının bir müddet için de
olsa eskisi gibi idare edilmesine müsaade etmek, müslüman evkafını istenilen yeni
bir şekle sokmak; ayni devletin tebeası arasında iki
türlü idareyi tecviz etmek
demek olur.
Sonra müslllmanların evkafı
da hıristiyanlarm evkafı gibi
vakfiyeleri mucibince kendilerine verilmezse, memaliki müstevliyedeki yüzlerce milyonluk
servet ve varidabmız ecnebilerin eline geçmİf olacakbr. »
Bu arada Cemiyetin reiıi
sanisi Salih bey de demiı
tir ki :
« - Ecdadın
vakfiyeleri
meyanında intifaı evJida metrut olan vakfiyeler de vardır.
Bilfarz Ayaspqa vakfiyesi bu
kabildendir, Bu zat, kendi
neslinin sıkınb çekmeme.f
için bütün emlakini vakfetmİf,
bu emJik varidabnın bir
kısmım da malların tamiri için
ayırmıf, diğerini evlitlanna
tahsis etmiştir. Bundan maksat malın satılamamasım, nesilden nesle intikal etmesini
temindir. Babamın ve ya dedemin bana bıraktığı mal
benim elimden nasıl alınır?
Sonra mtttevellflerin hakkı
tasarnıflan ellerinden alınırsa,
ecnebi memleketlerdeki evkafın varidatı nasıl tahsil edilir?
Yalnıı
Mısırda
Öküz
Mehmet pap vakfından her
sene latanbula 85 bin Mısır
lirası, Kıbrısta Muhsin bey
vakfından 20 bin İngiliz lirası
varidat gelir.
Miltevellilerin hakkı tasarrufu
ellerinden alınırsa ecnebi hükümetler kendi topraklarında
kalan bu vakıflanmıza vazı·
yet ederler.
Biz zaDDetmiyoruz ki evkaf
idaresi vakılanmızı elimizden
almıya IWbın. Bu takdirde
binlerce mütevellinin hakkını
ancak ciimhuriyet mahkemeleri kurtancakttr.•
Nihayet . . .

MELEK ve

migl'l manisi olan lJll a lam-

lar ne basma kalıp. d muk.
tatlrya tuzluya karışm ı: adamlardır!
Başmdan

koyun sürüsü kadar çok. Buradan
Mısıra, Hindistana kadar at
gider. Kadın arabalarına bır
arşm uzunluğunda bir değneğin
ucuna bir karış bir keçe asarlar. Böyle bir değnek o araba
sahibinin bin alt olduğuna
delllet eder. Ben bunlardan
on tane değnrk asılan araba
gördllm!,.

Tevfik Ren1zi B.
Tıp

fakültesi Vi1idiye müderris muavini Doktor Tevfik
Remzi bey tetkikat ve teteb- ı
buatta buluamü için dün
Avrupaya gitmiıtir.

çıkmıyan

Jıem bayramlık, ~ıem gwıc~e
Lik mefomı ZJe rugan iskarpmleri ile her gıin. her saat,
lıer dakika herkese ne demek,

kendine benumiyeıılere nasıl
caka satmak isler'!
Ayni basil rııh sahibi ulan
eski Babiali /ııilefal<m 0 :amana mahsus olan o her
gıinkü yeknasak ve sıkıcı kı
ya/elleri ile, belki, bu kıya
/ etlerden hoşlanan saatlellıi
,.J
ıeııu· n·uedi
mektupçu ve uev
·
beylere yaramnak isle'.ler,
önleri lıiç çözıılmiyen sıyalı
f asÜllf-redingotları ile yanları lôslikli çekme /olinlerinde~ı
terfii ruthe şefaati beklerlerdı.
}'a şimdi yıl

on iki ay ve

Cuma Pazar, bayram seyrall
taırrurm gımı1 haşwdan

me-

lo11 şapkayı, ayağmdnn r11an i&A"tırpiııi rıkar1111yarı
g
, · · ,,ım
'· · e yaresmi yet ll·yraıası
ramnak istiyor ue kimden rıe
şefaali bekliyor?
.
Resmf kıya/etin ele bır gu~
- l1ı·r yemnıi malısusu. bır
nu,
.
meukii vardır. }•ok .rn demmdenberi bcılıseltifjim zat ı:e
yalıul :allar gibi sabahleyın

• ııa hamam
·
- ı - elimle
bohçası. akşam us u
kamm, lwrpu...~ çı kıııı ile .11e
. ·ıır,
· n e. r ugcı rı. ısm elo 11 gıyı
lmrpirı \ '<1kta giyen gıytr.
r.• k
· u1,. nıaslcara ol.ur.
ı· a a ıı1e ıııuc..
.ı
...

koltuqwıda

ya.ı

,

KOrol•"

. 2 Tefrinievel Çarpmba akpaud
ELHAMRA sinemallll 4

A KARA POS1, ASI
Filimini förecekıiniz.
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Türklerin ata ve süva-

« Türklerde at sürüsü

lıiç

kubbeli melonun allwdakl
beyninde acaba bu adamın
/lasıl bir arslan yalar?
JJu, makine kiyafetli ve
makine ruhlu basil adam, o

riHğe verdikleri ehemiyeti ve
atın eski devirde milli serveti
yükıeltmekteki tesirini göstermek için pek meşhur bir
seyahatnameden şu aabrları
alıyorum:

..

&atın

OPERA sinemasında
..._ aa ..

r<>steriımckte oıanEleonor

Boruu•

Kadının harbe

gi
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4 Sabite

ş
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ıa

iskambil

Gözlük er

kağıtları asrileştiriliyor

Ruvanın, valenin, damın şekilleri deijişti
kaaıtlar badema alüminyom olacak

Fransada bir deli#
kanlı ve bir genç kız
intihar ettiler
Fransız

Saat

sü-

tuııuııa sllH:;;ını, iiı; <;alır

lık

hiı•

Sı•vrde

zabıta

l<'rPvil

vak'ası:

solm!Jında

20 nuııı;ırıula oluran Morali isminde yirmi ya,ıa
rıııda bir (Jôn<; . lıldel!P
M'\'Ull'kle oldu!Ju l>lr g«'nı;
IHza izdlva~ t'lnwlerl h;lıı
soııum:u ohıı·ak
bir defa
daha ııı ü nwa.ı l <'I ıııis• V<'
!JPIH~
ret cenılıı alı111·a
kızm evine yidl'r<•I, pt•ıı

üllııii';',

nu, vicdan azabıııın
ri ultmda oenç ı,ızın
lıaı·ı takip etaıı,ur.

UÜNDE 10 PARA

yardım.

iskambil kağıtları icat edilelidenberi deği9memlş, klAsilı: şekillerini muhafaza etmiılerdir. Bizim papas dediğimiz ruva, kız:
dediğimiz: dam, oğlan dediğimiz vale hep kurunu ula ve vustadaki kıyafetleri ile görünürler. Hep ayni nevi ve ayni tekil kağıtlara
basılır ve satılırlar. Son :ı:amanlarda Viyanada bu ıeklin tamamen tebdiline karar verilmiı, resimde gördüğünüz: tadilat meydana
getirilmiştir. Ruvalar artık ıimokin giymekte, damlar yirminci asrın kıyafeti ile görünmekte, valeler birer jokey kıyafetine
girmektedirler. Bundan batka yeni iıkambiller kağıt yerine alilminyomdan yapılmaktadırlar. Bu suretle kağıtlara bükmek ve
kıvırmak ıuretile ipret komanın gilçleıti;i, ayni umanda yeni iakambillerin eskilere nazaran daha çok dayanacakları beyan
olunmaktadır.

·'Emden,,

hirer cam

Arzu!

lııti

LİN bepimi:ı:den beklediği

~ rder ı,ö,e

ııa. ~ası s.ı!'lwn uıraıııh11·ıa
lrnr}ı la~ırız.

hutesi-

Anadolunun her köşesinde
birer Çocuk sarayının yükselmesi için HlMAYEİ ETFA-

.

bııl solrnklarında ııözlı·rin

do d

lııır~ıııı sıkıııı)lır. Hı•-

111,aıılı llı•rlıal

bcgcnmiyor lar, dört
köşe yapacaklar

.

ı·ı•rı•slııiıı altında ,ııı,uüıııa

hlr

şekli

Şikagodan in11lllz gazetelerine yazıldıj'Jıııa göre
Amerika gözlükçüleri yeni bir moda icat etmi~
Jerdir. Uu modaya tevfl•
kan badema \eı·çcnısiz
ve dört l.ü.;e !'amdan Ya•
pılmı} gözlük
kullanılacaktır.
•
Jııuillz gaz"tclcrl bu
modanın Y''I' hulahilmcsl
llıtiıııallııdeıı
:;.iiıılıe etlll<'klt>d:rh•r. Fnlmt kinı
blliı· lwlld )'akıııılu İslaıı

wızt•h•h•riıılıı

ruütefı·rril• lıalwl'leı·

Amcrikolılar

dünyayı dolaşıyor

Almanların

umumi harpten sonra ilk yaptıkları lrruva:ı:ör, "Emden,,, bir müddettir bir devri
Alem seyahati yııpmakla meşguldür. Son posta ile gelen gazeteler Almanlara eski muhtqem
donanmalarını hatırlatan bu harp gemisinin elyevm Amerika, Kaliforniyıda, San Diyego limanında bulunduğunu haber vermekte, gördüğünüz resmi dercetmektedirler. Emdenin içinde 400
zabit ve yolcu vardır. Gemi birkaç güne kadar Amerikadan ayrılarak seyahetine devam edecekttr.

- Kocacığım biliyorsunuz
hayatta en fazla istediğim
ıey nedir?
- nedir?
- bir yıldız: olmakl
- Bunu ben senden fa:ı:la
isterim karıcığım.
- Niçin?
-Çünkil
omübareMerin
en yakını bize 11,700,000 ki·
lometre mesafededir.

Bahri tahdidi- teslinat~

doğru

Tahdidi teslibat teraneleri yeniden uyandı. lngiliz Başvekilf Makdonalt reisicümhur Huverle
üzere birkaç güne kadar Amerikaya gidecek. Bu hikaye bir taraftan ta:ı:elene duraun
diğer taraftan gelen haberler bi:ı:e gösteriyor ki sulh çelenklerinin arkasında top ve tüfenk nam·
lul~rı panldamakta berdevamdır. Dercettiğimi:ı: resim sulhperver Amerikanın yeni havuzdan in·
dirilen kruvazörlerinden birini gösteriyor. Bu mua:ı::ı:am gemi 10,000 tonluktur ve kendi sınıfında
en büyük harp sefinesidir.
görüşmek

•

İııtil{arrı bazen hayattan
da tatlıdır ·
Birkaç gün eve! namuskarlığı ile tanınmış bir adam Pariste
Adliye nezareti hüviyet müdürünü öldürdü. Tutulup ta isticvap
edildiği :ı:aman:

Bana kartı yapmış olduğu bir haksızlığın intikamını aldım, dedi ve en küçük bir nedamet hissi bile göstermedi.
Vak'ayı o :ı:aman bütün tafsilatı ile yazmıştık, fakat dün bir
Fransız: gazetesinde böyle soğuk kanlılık ile alınmıt intikamlardan bir nümune olarak vaktile yapılmıı olan bir cinayetin hikiyesini okuduk, karilerimi:ı:e de okutmak istedik:
Bu vak'a 1855 tarihinde cereyan etmiştir:
O :ı:aman Pariıte bugünün iki yüz bin otomobiline mukabil
ancak 4500 tane araba vardı. Bu arabaların sahipleri de müş
terilerinden tarife haricinde fa:ı:la para aldıkları vakit tikiyetçinin evine kadar yaya olarak gidip aldıkları fazla parayı iade
etmiye mecbur tutulurlardı.
O ıene içinde Jüj isminde bir viliyetli gezmek ü:ı:ere karısı
[ Mabadi yedinci sahifede ]
-

-- --

Neıni gi)lü
h()şaltıldı
ltalyanlar bir müddettenberi Roma civarındaki Nemi gölilnü boşaltmak ve kurutmakla meşguldürler. Son gelen haberler
bu ameliyenin ahiren nihayet bulduğunu bildirmektedir. Gölün
boşaltıimasına sebep eski Romalılar :ı:amanında lmperator Galiopla ile beraber esrarengiz bir ıekilde batan kadirgaları bulmak ve hadisenin sebebini anlamaktır. Kadırgalar bulunmuttur. Resmimiz: buDlardan bir tanesini göatermektedir.

Yugoslav veliahti
eğleniyor

Resimde giirdüı)üııüz iki mini uıiııi ve sevimli yııt"
ru Yugoslav kıralınııı çocuklıırıdır. Dirisi veliaht fe"'
tl.'r ve diğeri (lrens Tamisll.'y. Ycliaht yaşının kiic;i.ilı..
lüj'Jüne ı·a{jmen lll'k zeki bir çoeuktur. Knrdc~I 1'1l"
nılslt•y ile çok iyi geçinmekte, ondan bir dakika 8"/tl
kalmıya tahamnıiil edememektedir. Ku·al ve kırBUı;'
çoeuklaı·ını çıldırasıya sevmektedirler.

Futbol kaidelerinin tebdili

Rnıerikada

-,nünakaşalara sebep oluyor
Yeni hava zıhldarı yapdıyor - Harp gemilerinde sürat
rekOru - Atlet berberler - Gelecek olimpiyatlara
kimler iştlı'ak edemiyecek?

hararetli

laatini yapan Graf Zeplin balonunun iki miali büytılDğOnde

Gazetelerde uzun uzadıya
Yazıldı: Futbol kaidel~rine ~
live edilen yeni madde kaleciyi penaltı çekileceği zaman
ayaklarını kalesinin çizgi hattından kaldırmamıya icbar etmektedir, fakat acaba bu kaidenin vaz'ı ile doğru bir
harekette bulunulmuş mudur,
bulunulmamış mıdır, bu hususta
Avrupanın futbol muhitlerinde
el'an hararetli müoakaplar
cereyan edip durmaktadır. Bu
hususta fikirler çok müteha·
liftir. Beynelmilel teıkilit aza•ından Misbr Pikforda göre
Yeni madde gayet doğru olarak vazedilmiştir, ve fazla
tiddeti de haız değildir.
Bu zabn fikrine göre asıl
lizun olan ıey kaleciyi de diier O)'Uncular gibi kaleden çakana.ak, kaleyi penaltı çekile-

lngiliz

Beherinde .c600» er beygirlik .c8» motör bulunacak ve
bunlar balonun d11ma değil
içine yerleştirileceklerdir. O
tekilde ki balon haricen tam
bir havana sigarası manzarası
arzedecektir. Yalnız balonların
pervaneleri dış tarafta buau•
nacaktır.

Yeni bir okyann5 M?ferl
Menimin reçme9ine raimen iki genç Portekiz tayya·
reciai cenubi Avrupadan fimal
Amerikaya yeni bir tayyare
seferi yapmaya hazırlanmak·
tadırlar. Bu tefere hazarla·
nanlar kaymakam Ribero Fon·
aeka binbafl Cifkadır. Bunlar
evel~e büyük Okyanoa seferinde en muvaffak olan «Bremen» sisteminde bir tayy..-e
ile bu ip ıiriflllek kararma

•ermiftir.

bırakmaktır.

c:eti zaman IM>f
-:...:

olacaklardır.

futbol

federuyonu

·-.. llliılbr Maim Kenp•••n

LondrlMMld /otograf aerghlnde rnıwllflllldyd luuanan eaerlenlen blrll
( ICall.fomiya uınbaluuıealn4e n-apn )

ltalyada (Vencdik) ,ehrinde

iki

Jıafta

yapılan

evel
bey-

nelmilel motör yarışları
m (
glarıt

Miss En) isimli

mollJrü ile saatte 92 mil
katederek sir
( Henry Segraue) kazanmı,Ur.

.mütaleu1na gire bu yeni madde birçoklan tarafindan yaııht
•niatılmlfbr, bu yanht anlayı
fa ela maddenin yazalııınm şe
kli aebep olmUfbır.
Hakikatte mevzuu bahsolan
tey kalecinin beyaz çizginin
ilen.ine ve ger-ıine doğru
gidip gelmesini menetmektir,
yok.. kaleci bu çizginin üzerinde olmak tartile yan taraf-

lara doğru ıidfp ıelm"kte ...

Y•iını ve kolunu. kullanmakta

taanaınen. serbesttir.
Evet, fakat bizim lik maçlannda hakemlerimiz bu iki
zattan hangisinin miltaleasına
~~~.~ ederler, burası şimdilik
ucuı deiiJI
Dlın,,a kııp1Uı
Gelecek •ene Amerikada
olan oleanpiyat oywiFutbol kısmına AvruPalaledaıı b.
1 • k

r:,::cak

v

etıniyecekJerill' ç?gudi~d ·~~
l

flm CD .-wa·
şı mıştu·. Bu huauata karar
verenlerin ilk --L-..ı_ "''---

bul

....lllWI l"UllUlllJf'

garistan, laveç ve lapaıaya

•ardır.

Sen Sebasttyen yan,ı
Her aene, ispanyanın Sen
Sebastiyen plljmda, beynelID ilci mühim kqtra yU'lflan
Yapılmaktadar. Bu yarıtlann
hususiyeti tudur ki, yarışa
iştirak edecek yelkenlilerin
uz.unluğu 6 metreyi tecavilz
etmem.eli lizımdır. Bu yanflD
nıükifab, ispanya veliahdının
J&nf plibine verditf kupadır.
Bu sene, bu Yanta birin-

Zira, Amıpaclan AmerlbJ&
HMlerde ıeçebilea tar1are, Alman ta71arecilerl Kal
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tana-

halyuda (Vencdik) ıehrinde
iki hifta evel
yapılan beynelmilel motor yarışlarm

da 25
melreıik

kılo

ka-

palı

da re mıl
sabakala r ı rı ı

Almanyalı

ll~r

(il.

Busse )

M.

Jca-

zunmıştır.

resi idi. Diğer geçitler hep
Amerikadan Avrupaya dojra
olmuştur.

Sdrat maluJre'besf

Amerikaldar, lnsrilfderin elinde bulunan ot6mobil dbya
rekorunu karmak için eNlla
•rette hazırlanmaktadırlar·
Bunun için bilh... otomobil makıniıtlerinden Kay!::
ismindeki kotucuyu ha
. '--emakta ve 4000 beyp ••""
tinde bir otomobil
tadırlar. ElyeYID bu rekor ..
giliz binbaflSl lıİr Legra~
elindedir ve Aatte 371
metre 679 metn:ii~ ıxe:=.
elde etmiftir. Bızım
elik
dere yoluna 120 kilometrL ......
atıratia birkaç f•iaya •~
olduğunu bilmek, bu

yapm;:·
kill

•damla:

. . .kl • ..:..:.. ~
nn gınşti en .,... ~.:..-: •
hakkında bir fikir eu-1
kAfidir.

Amerikalılaruı

bT

ot omo ı m

_.J.1.I

y..,-all

iki mot6ril olacak-

L:- b"r ototır. Şimdiye Jçadaı ~ ~..:.ı

mobil motlrl •15"0» .,..,,......
tecavtiz etmit

dünya

dejil:·

~orunu

ı:.:

~ oto-

Legravın .cAlbD ok• ____ ., bia
mobiliı n mot6rii ~

beyairlikten fazla deiiJdır.

Sporcu

ev~~:'tenfa

Fransanın en

re Lak
pmpiyonlanndaa ROne
la dünya kadınlan arasm a
Golf birinciliğini kazanan matmazel Simon Tiyon dö La~am
nitanlanmıştır.
Beynelmilel
spor iJeminin .çok tanınmlf
simalanm teşkal eden bu
ikf geacio aitaolanma91, dene-

&m. ld

bOl8a

AJemifteh ~

~-

d

Avrça

·---~~.

Son

6 SRhife

llikôye

rada tek sıra dizildi. Ve gözleri bile bağlanmıya lüzum
gürülmeden...
• »

Mahzenin karanlıkların. da, üst üste ahlmış çamurlu
paçavralar gibi bekleşen mahpuslar .,essiz sadasız duruyorlardı. Yalnız aralarından bir
genç kızın hınçkıra hınçkıra
« ....

.. ..... ..

*

ağlndığı işitiliyordu.

Bu, çocuk denecek kadar
genç ve fevkalade güzel bir
kızdı. Yanı başında Mariya
Mntvevna ona teselli vermiye
çalışı~ ordu.
- Yavrucugum, üzüln:eyiniz... Sizi korkutmuşlar... Siz
nasıl olsa tahliye edileceksiniz.•. Siı.i kim ist:cvap etti?
- Obl çek nazik bir çocukcağızdı.. Fakat ötekiler!..
Bu sırada mahzenin derinlikler nden korku ve dehşetle
titriyen bir ses yükseldi:
- Geliyor!..
- G..:ne o... Cellat!
Tekrar ortalığı derin bir
ıükfıt kaplach. Demin hınçkıran
~enç kız da artık ağlamıyor
du.
Hafif hsılblar:
- İnsan değil canavar.
- Hakiki bir deliden farkı
yok ki ..
- Kim hoşuna gitmezse
vay haline...
- Bilakis hoşuna gidenlere işkence ediyor! ..
Bu fısıltılar devam ederken
mahzen o kap1sında dört iri
gölge belirdi.
Herkes bir and~ yeniden
taş kesilmişti.

Hiç kimse kımıldamıya cesaret edemiyordu.
İleri doğru uzablan bir fenerin ışığında diz üstü diifmilş bir sürü iskelet g&ründii.
Yalnız genç kızla Mariya Matvevna ayakta kalmışlardı.
Her ikisi de sanki donmUf,
taş kesilmişti.

Gelenlerin reisi olduğu anlaşılan biri sert bir sesle
yanmdaki!ere emretti:
Şu ayaktakilerden başka
sırayla on kişi daha ayınnl
Mahpuslar
ölüme giden
hayvanlar gibi yerden kalktılar.

*

Yeni doğan güneşin pembe
ışığı ölüme giden küçük kafilenin sap sarı yüzlerini okşu
yordu.
Mahkfımların ayak sesleri
sabahın berrak havası içinde
;akisler bıraktı.
Tenha yolda kimseler görünmüyor; yalnız ara sıra serçelere tat atan bir iki serseri çocuk bu geçen ksdileye merak
ve korku ile bakıyordu.
·
Nihayet kasabanın dlfında
ufak bir tepeye vardılar.
Elleri bağlı mahküınlar bu.c Son Saat» in Tefrikası 47

Hikayeci tereddüde düşmüştü. Buraya kadar hiç sıkınh
çekmeden devam ettiği halde
·birdenbire durmuştu.
Öyle ya, celladı cezasız bı
rakmıya gönlü razı olmuyordu.
Behemehal bu mel'un herif
ctzasmı bulmal'ydi. FrJ<at nasıl? Hava fırtınalı değil ki boyunun uzunluğunu bahane ederek kafasına bir yıldırım
düşürsün?!

Mahkumların

kolları

bağlı

o 1masa onlnrı üstüne hücum
ettirecek...
H2y al<si şeytan hay! Nasıl
etse, ne yapsa? ..
Birdenbire, muharririn dimağında bir şimşek çaktı: Sektei kalpten füceten vefat! Arbk serbes serbes kalemini koş
turuyordu:
« ..... Bir emirle şu kadar
insanın hayatını bir ande mahveden cellat cezasız kalmadı.
Mahkumiar ayaklarının dibine
cansız serildikten bir saniye
sonra onun da cesedi biruhu,
ormanda balta ile devrilen bir
kütük gibi, yere yıkıldı. Cellit sektei kalpten füceten
Ölmüştü ... »
Celaleffln Ekrem

BuQünkü konfer anı
Geçenlerde
miı olan Çinli
Çeng bugün
ocağında, Çin
şayanı dikkat
verecektir.

şehrimize

gel-

muharrir Şang
saat 3 te Türk
inkılabına dair
bir konferans
'

Amerikada. bir
hapisa.ne
boşa.ndı
Ajans telgraflarının haber
verdiklerine göre Amerikada
Markala hap:sanesiıaie
l:u·
lunan mahkümların hepsi de
bir gardiyanın gafletinden istifade ederek kaçmıya muvaffak olmuşlardır.
Firarilerin tak;bine bir müfreze gönderilmiştir, maamafi
şimdiye kadar tutulup ta hapisaneye iade edtlmiş hiç
bir mahkum yoktur, şehir
halkı heyecan içinde yaşa
maktadır.

t \'efa nıektebi taşındı
Vefa orta mektebi, Kaairgadaki eski o·şçi mektebine

1 nakledilmiştir.

Muharriri: /',.or. ., J,oblen

'

ASRİ KORSAN

Mühim

t

.

i t • am · si işte böyle kuvvetlenir:=
-- i

'"r b y

Cellat

1 anle::i

~

müşabehe.t

Jan dö· Pluvan ekle Jeriko aynı adam mı?
- Şu halde yarın gelecek
- Matmazel Anili bugün de
demektir!
gelecek mi?
- Öyle ümit edelim mat- Elbette; nerdeyse meydamazel, fakat siz kıp kırmızı
na çıkar!
olmuşsunuz!
Filhakika o ande aşağıdan
- Bugün pazar, seninle birbir kadın sesi işitildi; gine
likte kiliseye gideriz diye
geçen defa olduğu gibi aynı
biraz hızlı yürüdüm de ondanl
sualleri soruyordu;
- Haydi Gotfuruva bu çi- Kimse yok mu?
çekleri
al, bunlan kendi bah- Hayır!
- Ekn.e~< daha gelmedi mi? çemden kopardım!
- Ne güzel çiçekler, fakat
- Hayır!
siz
yorulmadınız mı?
İhtiyar Gotfuruva sahanlığa
- Fakat sen bunu bana
çakmıştı; muhavere orada deber gün soruyorsun, evimizin
vam ediyordu :
ancak
bir saat mesafede ol- Haber de mi yok?
duğunu bilmiyor musun?
- Hayır matmazel!

•

Emriniz gürül- Harpten evelkintüyü mucip den daha şiddetolabilir!
le devam ediyor J
altı

y n ko usu!

~.
t u~

n i galini b·r
u utamıyorlar..

Takriben
ay evel ltalyan gazetelerinde kısa bir haber intişar etmişti, bu haberde:
Hurnlnn alll ~Pne evel
«Rizzi adım taşıyan bir za- Yunanistanda C'<.•nuhi \rna·
bitin, miralayına tokat attığı,
'ullul\ lım.luduııu tahdhle
tutulacağı sırada kaçtığı» yamemur lwp•llt•ıı bir ·talzılıyordu. Aradan iki hafta
~ an ,iPnc•rctli illfıf edil mi~
kadar bir zaman geç:nce bu
\'t\ bu vak'a üz<'rino İtal
zabit Fransada Nis şehrine
y.mlnr. \ unani'ilanm !\.orayak bastı ve doğruca mevki
kumandanlığına giderek:
fo aclcısmı İ)Jai ('t\Pl'(•k
- Ben İtalyan zabitiyim,
ma l\llll j<•m•r,ılin llİl(\"!i
dedi; memleketimde miralaic;iu hirl,a<: milyon liret
yıma bir münakaşa esnasında
ahh!dan
. ~orıra adan t<~r ..
tol,at attım; binaenaleyh şimdi
kel mi. i<.•rdi.
İtalyaya gidemem, 1'.arşı!aşa
Adanm i :u.1li <•sm•s11ula
cağım ceza idamdır; fokat
Jwmhardmı:ın da
rapıl
burada geçinmek için de pamı:- \"ü htuHlll lH'li("('Sİ bir
ram yok. F ransamn Pcneb'i
Yunanla ilP A nadohulan
alaylarına kayC:edi.mek istiyorum.» Mevki kumandanı bu
ornya uidt.•11 numlardan
..müracaatı kabul ederek İtal
IJirkaç ki~i ülmiişt ii. Bu
yan zabitini kaydedip Fasta
hadise, \'unanhların yübulunan alaylardan birine gönreldPrhulo <lalma acısını
derir; fakat bir, iki ay sonra
muhafaza eden hir ynraGazeteci de memnun değil İtalyan zabiti Fastan kaybolur. dır. Gr••·t•nlPrde hu vak'a•
O zaman, hizmeti ağır göreŞateldon belediye müdürünm dt>vri s<~nevisi nıünarek savuştuğuna ihtimal verinün kararım alayla yazarak
selwtile Allııa matbuatı
tensip etmiyen gazeteciler
lirse de Fransız zabıtası bu
mevcut olduğu gibi bu emri
bir hayli şeyl<'r yazıuı~lar,
adamı çok geçmeden Fransız
tasvip eden gazeteciler de
ICf!SSiirlPrlnI yeniden iz·
İtalyan hududu civannda görevardır, bu son kısmın başında
har ellnl~lt•rdir.
rek hakikatte bir casus olduda Jurnalın meşhur « günün
ğunu anlar, ve hemen yakası
Bu neşri~ ala naznran,
fıkrası» muharriri « Kleman
na yapışır, karakola getireceği
ild dnvh'l arasmda mevVotel >> gelmektedir.
Bu meslekdaşımızın oturdusırada (( Rizzi ,. bir yolunu
cul misaka ı·as)men, nıa
ğu apartımanda komşusu bir
bularak kaçar.
dl•mkl arada on u,ı ada
telsiz cihazı alarak borusunu
Fransız zabıtasının yaphğı
uihi, Arnavutluk - Yunapencereden çıkarıp her akşam
mütemmim tahkikattan anlanistan hududu uihl müöttürmiye başlamış, bunu gö
şıldığına
göre bu zabitin
ren ikinci komşu daha kuvhim mest"lt-"h•r vurdu·, o
memleketinde miralayı tokatvetli hoparlöre malik bir ahihaldo ltnlpuılar ile Yuladığı hikayesi mahza üzerine
ze almış, onu da üçüncü komnnnlılar arasında samimi
şüphe ce!betmemek için uyşusunun ilk iki ahizenin sesini
durulmuş bir yalandan ibabastıran müthiş
bir telsizi
rettir. Rizziye verilen vazife
takip etmiş!
ise Fransanın casus teşkilatı
Bu üç komşu da ahizelerini
hakkında mahallinde esaslı
ayn ayrı istasyonlara ayar
tahkikat yapmaktı.
etmekte o~dukları cihetle biçare « Kleman Votel » in bir
Mumaileyhin bu vazifesinde
kulağına mese:a Pe~tenin ope·
muvaffak olup olmadığı bitN
j rası, öbür kulağına 'Berlinin tabi meçhuldür.
bir komedi tiyatrosu g"elmekte
ve bu iki makinenin ses'.ne
jl 1 Döyçc O. Bank
Paris borsasının esham fiatİstanbul meb'u!iları bugiin
T:.ırilıi t<'.. İsı: 1900
larıııı alan iiçüncü makinenin
An:ıdolu Hisarına giderek ora:\1iiC' -.l'•lcri: Dresdııcr hıınk A.
sesi inzimam edince, muharSaflı:l\ cnşcr h:uık h.:rnyıı, Nadaki hallun ihtiyac2.tı hakkm"') on:ıl lınrık für Dovçlnnd.
rirde, değil yazı yazmak, fada hasbühallcrine deva:ı edel\IC'rkezi. Herlin; şııbclı-ri: l 1anı·
kat kitap okumak imkanı bile
burg, İ_stanlıul «Cal:ıt~ \"C İstarı·
ceklerdir. İ~tanbd meb'usları
lcalmamaktadır.
lıuh, lznıir.
bu tetkikat ve halk ile temasBu gibi meselelerde mahkeGalata .kısmı telefon; Hcyoglıı:
24:', 243, 684,685.
melerin kararı pek uzun sürelanm ikmal ettikten sonra uı..1anbut kııımı tcldcııı: 1.-ıanbıq
ceği içın şimdi Kleman Votemumi bir içtima aktederek
~842, 2843.
lin bütün ümidi "•{tn yaklnş
muhtelif mıntakalardaki ihtiyaDeposu: t ıanlıul Tütun gümmakta olmasındadır. Filhakika
riiGii. Telefon: İstnıılnıl 3227. 1
cab bir rapor halinde tesbit
Bılttıııtıın banka mıımııclatı kkış gelince pencereler kapaedecek ve limn gelen teşeb• 'ı• hu.;tt"İ krıG~lnr i·ırr n1ıııuı
nacak, hoparlörlerin sesi de
büsatta bulunacaklardır.
chaanva çıkamıyacaktır
Fransanın «.Şateldon»

kasabasmda, neticesi, telsiz telefonun lehdarlan ile aleyhdarlarmı şiddetle alakadar eden
bir mesele tabaddüs etmiştir.
Şateldon ksnbası belediye
müdürü telsiz telefon lıopar·
lörler:n·n yapbkl2rı gürültüden şikayet edilmesi üzerine
ceza kanununun, geceleri saat
on birden sonra evlerin içinde
bile dışarıya aksedecek kadar
gürültü )'apılmasını meneden
bir maddes!ne istinat ederek,
telsiz telefon sahiplerinin gece
on birden sonra hoparlör kullanmıyacaklarını i1an etmiştir.
Fransız g2zetcleri bu haberi:
« Müdür bey emriniz gürültüyü mucip ol;:caktır » ser'evhc:sı ile yazmışlardır. Filhak:ka
kwa bir müddet zarfında belediye
müdürüne
yüzlerce
protesto gelmiştir. Maamafi
belediye müdürü emrini geri
almad>ğına göre iş mahkemeye, beiki de devlet şurasına
aksedecektir.

.

.

bPklPmem{\I\ lazımdı.-.
(l,?ıw l\orfonun italyan·
lal'l'll ·~u.ıli dPVrl S('H(•Yisl
miınast•hPlile,
Alin ada
müC>sse.., hulu nan «on iJ;:l
adalı 0t•nt;lerin Cl"lllİyt.•l b>,
irnr<Jeşleı·, hltahlle hlıl Lln

l'unan

hC'nmname
.
mı~, l'ıman
barduııandn

vakıa saçları

modaya tabi olmıyarak düzeltilmişti, elbiseleri de kim bilir kiıç sene evvelinden kalmıştı, fakat zarif
ve temiz. bir yüzü vardı.. Natali ile Maks:mi görünce:
- Beni affediniz, sizi görememiştim, madam! dedi.
Natali madam sıfatını da
matmazel diye tashih ettikten
sonra Maksimi takdim etti:
- Yiğenim!
Anili tekrar etti:
-Beni affediniz matmazel
kulede ziyaretçi oldğunu bilmediğim için münasebetli, münasebetsiz gevezt-Jik ediyorum.
Ve hemen önüne bir önlük
geçirerek çiçekleri vazoların

mağı vadetmiıti.
- Ne dıyonun,

Gotfuruva,
bu halde iki ucunu bir araya
getirmezken eşek almak neyimize; evimizde yattığım oda
yağmur yağdığı zaman göle
dönüyor, onu bile tamir ettiremiyoruz.
- Doğnı, fakat yağmurdan
akmak bahsinde burası da
günden güne fenalaşıyor, şa
tonun yıkılmadık yeri kalmadı,
neredeyse bu kule de göçecek! Hanımımızın vefabndan
beri buraya bakan kalmadı.
Harabe içinde oturur oldukl
- Hakkın var ama Puluvanekin bütün bu muhitte en
güzel şato olduğunu unutru.a!
Bu muhavere
esnasında
matmazel Oninili sahanlığa
kadar çıkarak getirdiği çiçekleri ihtiyar hizmetçiye vermiş
ti, bu. Natali ile Mal sim·n n•
kadan gördükleri genç kız.cu;

içine

yerlettirmeğe başladı.

Aynı

zamanda da masanın
tozunu almağa koyuldu.
Maksim yaklaşarak sordu:
- Matmazel Anili ile konuşuyorum değil mi?
Ve genç kızm başını eğe
rek müsbet cevap vermesi
üzerine devam etti:
- Biz bu şatoyu sırf Pu-

'

.

hatırlat•

milfellnl
ölen

ln;:;iarınm llH'ZiH'l

.

ayiıH•

davet

bonı·

üst ündO

.

<•tmi~tir.

Hcyannanwnln hir ye·
rint.le ~öyle deniliyor:

« O

ınoşum

günden hu·
yüne luıdar alll sone lW'i'"
mi~tir.

6 sene

hu•

evel

gün Korfomuz, ansızuı
Ye munt-rdune bir surette,
1Uüsollni
donanmasının
toplurlie
boınbarduuan
edildi ve hrlsllyan topla•
rmın gülleleri, Türk fır•
tmasuadau yeni kurtulun
kazazede ankaz üze..ıne
üHim saçtı. »

Herannome Yunanhlurlt
vaJ{'ayı

bu

unutnıanuyıt

davet ettikten sonra

şöylO

hitam buluyor:

«

Yunanlılar,

vatanuıı

S(~vcn

ve acıynn lrunanlı•
htr! Dostluk izhar ve nıt
saklar lm7Jl eiJ('n italynır
lardnn

korlnınuz.

»

•

işsizlik ..

Meb'uslar bu- •
lngilizler, Fratı'
halkla
tegun
sızlara neden
mas edecekler

~

- Buiyorum, tak"t gidip
gelmenin iki saat ettiğini de
hesap ediyorum!
- E.. Ne yapalım, ihtiyar
eıek öldü •.
- Babanız bir yenisini al-

vak'ayı

hu elim

A. hisarırı<la

1

uzun hir
ncsr<•dr•r el\

ııılllelino

luval:ak ısmine aşına çıktığımız için gezmek istedik. Pariste
bu namda birisi ile tanışmış
bk.
- Tanışdığınız zat bu şa
tonun sahibi
olmıyacakbr;
çiinkü Jan Puluvanek 1914
senesinde muharebede ölmüş
ve onun ölümü ile de bu isim
sönmüştür. şimdi Puluvanek
adını taşımağa hakkı olan hiç
kimse mevcut değildir.
Maksim israr etti:
- Bizim tanıdığımız zat
aynı zamanda da pre!ls ünvanmı taşıyordu, pirens bilmem
ne?
- Bu bavalide prens unvamnı taşıyan hiç kimse yoktur.
Muhavereyi dinlemekte olan
ihtiyar hizmetçi de söze karış
tı:

-

Matmazel Anili

yanılı

yorsunuz. Jan dô Puluvanekin
muhtelif unvanları arasında
Pren; unvanı da vardı; bir gün
şu çekmenin gözündeki evrakı karıştırırken eski bir p~r
.şömen çıkararak bnna göstermişt;; bu par;ömende nıös-

kızarlar?

Fransa mesai nezaretini'
res:ni bir tebliğine göre, geçe'
hafta bütün F ransada anc~
422 tane işsiz amele vardı, bd'
na mukabil ayni müddet ııf
fanda

İngilterede işsiz aıııl'

Y~
laşıyordu.
işte İngilizleri'
Fransızlara kızmakta olmV
nın sebep erinden biri dah•l

lenin mikt.an iki milyona

.

e'

ecdadı prens uo.,;
! yöile Janın
kayd ediliyordu!
Matmazel Anili güldil: J,
- Ah benim sevgili GD"
furuvam, bazan aklını ~
bedersin ama efendiler~__.
Şaton mevzuu bahis ol~
zaman her şeyi hahrlarsın!~
- Tabii, Janı adeta ~
büyütmüştüm, iskınm, ~e ~

denlerinin başlangıçlanDl • dl
vermiştim, ata blnmesilll f'
ben göstermiştim, muhareb'"'
gittiği zaman adam akıllı
delikanlı

idi.
Natali sordu :
- Yaşasaydı şimdi lc•ç

şında olacaktı?

tJ'
..J

Matmazel
Anili
,_.verdi:
·?
- Otuz iki!
- Uzun boylu mu id•~
- Evet ince, uzun, ~
çok kuvvetli bir yapılıfl
- Matmazel siz ooull

Jp'

basından mısınız?

-

Nişanlısıyım!

2

J)usıı
Natali bu cavabı
titredi:

Soa Saat

Kim bu?

GOL

Bu bir sefalethaneydi.
Ama tam manasilc, hazin, elim bir scfalethane•••
Mamafi, ikisi de, kılavuzun
Önünde biraz tevakkuf etmeyi

,.JuhiJrriri: H. Turhan
d6şünmekten kurOda küçük, kapısına

hi beyi de
tardı.

nıuteakip girmiş olduğu kaıya

bitişik olan aptesaneden niha-

Yanaşnıakta

yet üç misil bilyüktft. Yere
serili bfr yatak, bu dar hiicrenin hemen hemen üçte ikisini kapamıştı. Eşik üstünde
duran beylerin dolaşmalarına
degil, oturmalarına bile müsait bir boşluk yoktu. Duvarlar
eamanh çamurla sıvanmıştı.

ve sağa-sola birer
nazarı tecessüs attıktan sonra
açık duran kapıdan içeri ye
itrınekte tereddüt etmediler.
YOrekleri, hızlı hızlı çarpıyor
Ve adım attıkları ev, kendilerinde semasız bir çukur, nihaYetsiz bir kovuk hissi uyandı
nyordu. Biliihtiyar yan yana
6
~kulmUflar, el ele veı mişler
dı. Yekdiğerinin varb~ı duyınak.tan sanki emniyeti kalp

hasıl ediyorlardı.

O karanlık kovukta kara
oır böcek gibi görünmez olan
kılavuzun yaktığı kibrit, ıah
neyi aydı:ılatb: Ayak izlerini
Yer yer aatlunda teıpit eden
c:ıvı" bir zemin, kapısız bir
8
Pleıane, yanı batında bir
l

3 -

•

odaı

Kadıa elindeki kibriti ıön
dürmemiye itina ederek odanın kapııım açb ve fıııldadı:
-buyurun!
I> Saatlerdenberi mahpus kalan
kir ha\'a dalga11, ağır bir
~ku halinde iki arkadatın
Y~ziinli yaladı. ikinci bir klb~ıt~n deliletile odaya gfrdiken Z.man o kokunun bakiYesi b
. urun1arma yaplfb ve
t .k
1 ••di . . b'
. uy andır
ncı
ır ta b aniif
ilk ~. Suphi bey, sefaJetin şu
ita •el~oıından sinirlendi, bir
le ~ kelime ile iıtiluahım arI Aa aflQa da anlatmak, altından
agıınJar akbğı zehabım veren
şu pis yere s~
dolayı aC'1 acı 116ylemaek 1.ted;. F ak<'t kılavuzun sesi,
'kendisine tekaddüm etti.
- Kız uyuyor, hele tınma
yın da mumu yakayım.
Mun1L. Bir okka petrolün
•lunq paraya ıatıldığı bir
lhernlekette mum yakmak ısb
rant.. Bu, Supbi beyin zihninde yeni bir Teçhei tefekkür
Yaratb. Kwma V•!alabm pazara çıkaran ıu anamD aünde
elli dirhem perol yakacak kadar da mı para11 veya kuantı yoktu?.. B-.nlar, bu ana-kır,
0
derece yok!ul iseler, böyle
bir fecia v~ya şeniayı ihtiyar
tbnekk de mazur olmaları
ıgelecekti. Bu çeşit bir
1
tiyaca, bir mumu tedarik ede:'Yccek mertebede derin ve
ara bir zaru ete ın . rtçe taham61 etnı~k her babayiğidin ve
edraiz, hamisi2:. iki kadınm kan

·0D>

~idi.

. Bu acıma meyli, Suphi beYlll YÜreglndc yer tutmadı,
Çarçabuk silindi. Şimdi, iki
Çapkın
• . • 1 . . buı
d
gcncın ısım ennı,
u uklan yeri ög
- renecek kad ar · ·
lale JŞguzar ve onl...rı ardına
k" •P e\ ne getirmekten çe111111 Yec k
d erecede cesur
o iill
•c
1
, c ınde ' ayagın d a e~ı
'--'k-lik bul
tının kunnuyaıı bir kadın , kı
bir k arnını doyumnya kafi
a . 82anç temiainclen elbtte
cız olaınazdı. Tahta allae
aoıaşır yıkasa, hamam ll:ap~
atında bekleyip emzikli çocukları taşısa gene bir ekmek
r•rası, hatta bir petrol laması tedarik edebilirdi. Delb\ k ki kadın tenbeldi.
Yorulmayı ağır ve kızım
Y~şamak vesDesfle - satmayı
hf görüyordu.
Dili kırmızıya boyah bir yağ
~urn nun lepesinden yanmaya
aşlayan harharalı bir ziya,
odanın iç·ni ziyaretçilere gösterdi ve bu ölgün inkişaf Supw

f

h

ÇatJamıya

baılıyan

sıvanın

ötesinden, beriıindcn samanlar
sa11amyor ve o hafif ziya arasında her saman parçası san
bir sovulcan mumyasına benziyordu. Bir köşede tist üste
konulmuş iki bohça vardı.
Sekiz - on çeşit bez parçasın
dan vfic:ude getirilmiş olan
bu bot.çalann anayla kıza ait
btttiln eşyayı ihtiva ettiğine
ıüphe yoktu. Donlın, gömlekleri, entarileri, çoraplan
ve her şeyleri işte bu mini
mini bohçalarda mahfuzdu.
Difer bir kötede bir NÇ
mangal ve üatGnde kalaysız
bir tencere duruyordu, altında
sovan kabuklan ve etmek kınnbları silrOnüyordu; Yatağın
bq ucundaki toprak desti ile
teneke maıraba, odanın sefalet haykıran efyasım tamamhyo.rdu.
Suphl bey, bir kir ve leke
yıjınından ibaret olan yataktan batbyarak dili kırmızıya
boyala muma kadar cdanm
muhtaviyatma göz gezdirip
bulanblı bir acıma duyarken
Orhan bey, yatağa yaklaşmış~,_ ~bir aefaletin buin
.. .
..~tl.W teüit
içm değil, karpe bir 1m ,armek için geldiklerini tahattur
etmekte gecikmemifti. Meş
rebinin sevkile ancak mal.tadı
dlişünüyor, ne odanın çamur
sıvalı duvarlanna, ne eşyanm
bihnengiz sefaletine bakıyor
du ve dojru hedefe ridiyordu.
Filhakika, yatağın pisliği
glzünden kaçmıyordu. Lakin
o pis yatakta temiz bir çehre
girebilmek &midi, yüreiinde
bir ijrenti uyanma11na mani
oluyordu.
Ana, yorganı ve tiltesf çarşafsız, yastığı da leke ve yayatağm yanındaydı. Orhanın yaklaıması

mayla dolu olan

61.erine:
- Uuyuyor -dedi - uyandır
madan bakınır. Beğenineniz
pazarlığa glriıirfz.

Vuslab NhJmak ve Ntm alınmak iatenilen im, kirli yorı-anı baıma kadar çekerek
yatağın içinde uklanm11 aibiydi. Ne yüzü, ne elJ - ayağı
görünüyordu; sessiz ve harekets"zdi. O mestur ve sakin
halile canlı bir mahluktan ziyade iğri, büyrü bir yığıntıyı
andmyordu.
[Bitmedi)

Bir şof8r hastaneye bir yaralı
götiJriJyor ve...
Birkaç nun evel Fransnda toryan şehrinin belediye hastanesi önünde
bir otomobil durur, sorörü a~ağı inerek otomobl·
Un lt;inde i\\)tr suretle
ynı·all hlr u(\ncl c·ıkf4rarak
kaıncıya teslim eder ve
hiç bir şey süyl<•mf'\den
çekilip yldN·.
Hasta tedavi allına ahnır, fakat kara tası yarllnuş oldu{)u lc:ln birkaç
saat sonra vefat eder. Hu
adam kimdir, l"imin tnrafmdan l aralmımı~l ır, malflm dPfJ il, zabıta

den

~uııhe t

Şehremaneii

Mahkemede bir hadise
Mtlddel

11elılll, luıstalılına

rnAınunun

dair r•por g6nderen
samfler arajında oldufunu iddia etti

Gfisterilen zat, heyet
huzuruna çaQırıldı ve...

Şebremanetinden : İtfaiye
iJ'Uplan için ltizumu olan 40
çift nkor ve llstik açık münakasaya konmuttur. TaJipJerin ıeraiti anlamak Ye nOmanesini g6rmek içia her ıh
ve münakasaya girmek için
ihale iOnU olan 17 teşrinievel
929 perşenbe günü Levazim
müdürlüğüne gelmeleri.
lf

Şehremanetinden: Beyojiu,
Huekiniaa, Cerrahpa.., Emruızahreviye butaneleri içıa
ltizumu olan Ekmek ve ı.enc
vat kapah zarfla milaakuaya
konmUflur. Taliplerin her g6D
levazım

müdürlüğüne müra•
caatle ıartname almalın ve
teklif mektuplarını da l 1 tq.

rinievel 929 pertenbe gan•
saat 15ıe kadar vermderi.

~ofür

dcr(\J, ,\dunu

aramıya başlar, gaz~l(•l(\r

lstanbul

de erlesl gün meçhul hir
şofürtin bir blçaı•f•l l ezerek öldürdufilinü llf•n
ederler, falrnt. ..

de hlr ynrah ile ~wyahat
ermek lst4•mectl(tl içindir
kl - otomohlldt•h inmiş
ve ~ofürt.':
- \'nrahyı
hushuu~Ye

uötür, biç durmudnn n~...
hen seni buruda lwk-

ueı,

ll) orum, d«'ml~~ ~ol'ör de
bq emre Uaat el tli)I it; in-

dir ki hu

yanh~

zun ktn--

vet hulmu~tur.
latanbul uliye mahkemesi
ikinci ticaret dairesinden:

Mlclalei O.... Nwet t.ey
tarafmdan, G•latada Pertembe pazarmda ticaret hanında
21 - 23 numarada mukim, komiayoııcu lstefan Kerteş efendi aleyhine ikame olunan davadan dolayı müddei aleyhe
glnderilen tebllğnameye mnhaılri tarafından verilen şerhte
mumaileyhfn mahalli mezkürdan müfarakatla ikametırilu11111 meçhuliyeti bildirilmesi,
üzerine Hanen icra kıbnan
tebligata
rajmen
mahkemede baıar bulunmadağm
dan gıyabında cefeyan eden
tahkikat celıeainde istida ve
aenedat okunarak tetkik edilmİf ve devamı tahkikat 31
teşrinievel 9'l9 tarihine müsadlf
perşembe günü saat on dörde
talik kılınmış olduğundan müddei aleyh lstefan efendinin
bir güna itiruı olduğu halde
aerdeylemeai lüzumu beyan ve
yevm ve vakti mezkurda lstanbal ullye mahkemesi ikinci
ticaret tahkikat daireainde
hazır bulunmadığı takdirde senet muhteviyatmı kabul ve
ikrar eylemiı addedileceği malümu olmak üzere ı inen tebliği keyfiyet olur.ur.

İnıikam bazen hayattan da tatlıdır
( Dördüncü sahafeden mabat ]
ile birlikte Parise gelir ve bir sün bir arabaya binerek BaJonya ormanına gider. KoJiyoa adını taııyan arabacı bu zattan
fazla ücret ister ve alır.
Mösyö Jüj de arabanın numarasını kaydederek belediyeye
şikayette bulunur. Belediye arabacıyı aldığı fazla parayı götürüp iade etmiye icbar eder, arabacı emri biç itiraZ11Z dinler,
fakat belediye dairesinden çıkınca bir ıillhçı dtlkklnma uğnyaralr bir tabanca aldıktan soma mösy~ Jljüa otunluju otele
aiderek adaDU bulup fazla aldığı parayı verir. Kendi8inden bir
ilmll haber ister. Adam masaya geçip ilmtl haberi yamuya
hatlar. Bu "lırada arabaa siJihmı çıkararak kUfWDdaldnfn
beynini patlatır. Neticede idama malıkiim edDerek kafam kesilir. Fakat ldyotinia 6nüade bile yapbima nadim olmacbpu
söyler.
Zaonederis ki bizim zabıta tarihilll bnfbnak bau beuİ)'eD
birkaç vak'a balına& detilld

---

dördiıncü icra m&-

murluğundan:

Kısa blı· ~aman soıwa
anla~ıhr ld ha~tunede ölPn

adam, motosikletten düşerek kendi kendine yaralanmış ,.e roJ oı·tfismda
baygm bir halde yutmakta olduğu sırada oJ"adnn
gcçoıekle olan bh• otomobilin sahibi tararmdau
görülflp otomobile almarak hastaneye yönd(•ı·ll
mlştlr, yulnız olomobilln
sahibi - kim bilir, helkl

ildnları

Üaküdarda Selman ağa m~
haJJeıinde Karaca Ahmet çd'
fW caddesinde 9 No Mo•
koflu demekle maruf
msıf bisseai Selim Sipahi b•
yhı borcundan dolayı indeı..
m&ıayede 3000 Uç bin lira
...
bedelle talibi uhteafne ibalel
eveHyesi icra ve ihalei kat'iyeıf için ıs pn m6nyed9J•
- 1,te bakın, ismim Aıil.
konulmuttur.
Doğduğum ye"'••
Miiftemillb: Fına dkt duMiiddei Tekill , gene kani
van
kip dahili abama......,
olmuyordu:
- Öyle ama, reis beyefendi, bina eclilmit olup . . . . btmda zemini inime• ..,.....
bütün şahitler 4C Maznun Yorkısmen çimento ve tahta tu•
dan efendi budur » diyorlar.
gihh bir a;ızda 300 ekmek
Belki benzetiyorlar. Fakat..
çıkaran fınn bir koridordan
Reis, dedi ki :
girilir. odunluk birinci ka~a
- Demek siz ıabsen Yorbir merdiven batı ozsiDde
dan efendiyi tammıyorsunu%?
zemini tuğla hamur haae v~
Hayır. Ben ıahitlerin izemini tahta taruayı baTJ
f adeJerioe atfen söylüyorum.
oda ve bir koridor Dzeriad•
Koridorda bana •lıte budur»
iki oda bir beli ve bir Y*dediler de, o itibarla ben de••.
nılacak mahal ikiad kabnM
Reis, heyet huzuruna Çtığı
bir sofa Ozerhade bir oda .,
nlan zata eme ifaret etti:
elektirik ve kumpanya ıuJll
- Kafi çekilebilininiz!
Ye tertibabm havidir.
Ve mildclei ftldliae, iddiaHududu: Bir taralı Ocaldl
sıncla iarar ettiii halde hezadeler ve Hliaeyin Şevki b.,
men müddeiumumiliğe müravarislerinin bakkal dükkim
caatla tahkikat ve takibat yapzen gene onlara ~ ~erci el&•
tırabileceiini söyledi. Muhakekanı bir tarafı Mihrımah sulme, maznun namma yeniden
tan camü belalan ve baıan
celp çıkanlması için bqka
Eğinli Mustafa efendi şekerd
güne bırakıldı.
dükkAnı ye 6nü Karaca AhM&dclei vekili, koridorda, met tramvay yolu caddesi .,.
maznuna benzetilen zatla karkaıı hamam aokatı ile • •
plafb. O, hill aüfuı c6zdam
duttur.
._..
elinde, yana yakda tunlan
Derununda lsmail eRllU'
aöyltiyordu:
kiracıcbr mesahuı 153 Arpa
- A beyim, bak kaydıma.
terbündedir tamammı4 ~
Ben aenin da•• ettip adam
ti ( 13000 ) lira olup 1 - e
değilim.
bet
zamla
h tir• 81 na
- Bana
ıahitlel'
demin
talip
olanlar
'fe
d • h. a
öyle söylediler. Ben ae bileziyade malumat i.teyenlen•
yim? Mamuola
kUfılqma
bizzat veya bilveklle kı,med
dım ki!
muhammeaHİDİD yGsde oma
- Amın, ödümü kopardın.
•
a
nispetinde pey akçesı 'le "' 1
Ne ise iş anlqrldı ya!

fmn-'

-

Üç6ncü ceza mahkemesinde
Adviye isminde bir hanım tarafmclan Yordan Ef. aleyhine açılan bir davanın rü'yeti
esnuanda tuhaf bir hadise
olmuttur.
Celse açılanca, maznunun
rahatsJzhğa doJay•ile mahkemeye gelemiyeceğine, on beş
gün istirahate muhtaç b.lunduğuna dair bir rapor gönderdiği anla~ı lmış, bu rapor
okunud~a, müddei vekili ayağa kalkarak şöy!e demiştir:
- Muhterem reis beyefendi, bu nasıl şey? Maznun hastalığına, mahkemeye gelecek
t.alde olmadığına dair rapor
gönderiyor. Halbuki buraya
g~lemiyecek halde basta de-

;m

- .Musaddak rapor var,
efendim!
- Olsun, mademki hW"aya
gelemiyecek halde değil!
- Buraya gelemiyecek halde olmadığı ne malum?
- ÇünkD kendisi buradal
- Burada 1DJ?
- [ vet, evet, işte kapmm
yanaada duruyor. Salona girmiş bile. Şurada samiler arasında!

Samiler, işaret edilen tarafta
duranlara baktılar. Reia, mUbaşirc emretti:
- O zatı buraya getir!
Mübq.ir koıtu, aamilerin
arasana karışb :
- Siz misiniz Yordan efen-

ı.
d'?

- Hayır!
- Siz mi?
- Halırf
Hep menfi cevaplar .tınca
mübaşir döndü :
- Burada kim vana, 4CYordan efendi ben degilim » diyor dendım!
Reia, müddei Tekiliae sordu:
- Hanglıi Yordan efendi?
Gösterir misiaiz?
- İtte, ehndim. O, 4C ben
değilim ,. diyenlerden biri .
Şu ibtiyarca adam!
Mübqir, o ıab mahkeme
heyeti huzuruna daYet etti.
Bu, yqlıu, UZUDca, boylu
zat, yürüdil. Fakat hilA itiraz
ediyordu:
- Kat'iyea, efenc:Um, Bea
mu.aua deiflim, ..bidim: lamim de AtilJ
- Wmr ediyor, haclur,
reia beyefeadil

v...ıma. olmadıjm ..,_

Hyea ut,

kOJDundaa alfm

dbdaa...,~ı

'*

vekili ile phidin
konUfmalannı etraflanna toplananlar gülerek dinliyorlardı.
Artık müddei vekili de, maznuna benzetilen ıahit te bu
yanhşlığa gülüyorlardı. Neticede ııülerek biribirlerinden
aynJdılar. Koridorda gOIOımeler daha bir hayli devam
etti.....
Müddei

Dosya

numar~'!le ~~

Adliye binua ıçinde dW
cü fen memurluguna m~
caatları ve 14 tqrinfevel 1 •
tarihinde pazartesi aaat lS tfl
kadar ihaleyi kat'iyesi ıapı
lacajı ve haur bulunmayaıa
son müıterideo madasın~D
keffiyet etmiş addolunacql
flan olunm.

l\1ütekaidin ve Eytamaı
nazarı dikkatine:
Zat

ın(ıtışları

mulıasebe-

cilı~·ınden:

Arkası alınmıyan E.,vlül,
Teşrinievel ve Teşn'nisani 1929

üç aylık maaş tevziatı Cumartesi günü de şubelerde
yapılacaktır.

~irketi

hayriyeden:

Boğaziçi vapurlarına

mahsus sonbahar tarifesi eylülün 29 ncu
pazar günü tatbik edilecektir. Tarifeler kişelerde satılacaktır.

•

l~i

liraya yüziyle

kuş

tüyü

Tütün eksper kursu

umumi
idaresinden:

yastık

lstanbulda çakmakçılar ç~me sokağındaki Kuş tüyü fabrikasında kut tüyleri kilosu 125 lmruştan başlar. Kuş tüyü
kumaşı hazır yastık, şilte, yorgan, yağlı boya salon yastıkları
pek ucuz fiatla satılıktır. Galatasaray sergisinde takdirlere
mazhar olan fabrikayı bir kere .ziyaret kafidir. Tel. İst. 3027.

Eı11ııi yet saııdığı ıı1üdürliiğünden:
Mehmet AU efendi Emine hanımın 10804 ikraz numaralı
deyn senedi mucibince Emniyen sandığından istikraz eyledikleri
aıt b ..g mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahalleninde Leblebici sokağınde eski
39 ve yeni 55, 57 numaralı ve 70 arşın arsa üzerine mebni
ahşap iki kattan ibaret üç oda, bir sofa, bir mutfak ve 86
arşın bahçe ve müştemilatı saireyi havi bir hanenin tamamı
vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı sablığa çıka
nlarak 800 lira bedelle müıterisi namına kat'i kararı çekilnıİf
iken bukere yüzde on zam ile başka bir mfişteri çıkarak müjzayede bedelini 880 liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkur hanenin 30-9-929 tarihine müsadif önümlizdeki pazartesi
günll tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesiain ikmali
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür günde nihayet
aaat on altıya kadar Sandık idaresinde hazır bulunmalan
lllzumu ilin olunur.

Tütün inhisarı idarel umumiyesince küşat edildiği evelce
ilan edilmiş olan kurı için şimdiye kadar müracaat etmiş olan
taliplerin kısmı azemı vesaiki llzımeyi ihzar ve ita etmiş olduklarından tehri halin gayeaine kadar atide mürakkam vesaiki Ortaköyde kurs miidürlOğüne ita ve vermemİ.f olanların
müsabakaya kahul edilmiyecekleri Hin olunur.
1 - Mfisaddak nüfus tezkeresi sureti ve ya aslı.
2 - Mektep tabadebıamesi va ya orta tahsili ikmal ettiği
ne dair maarif idarelrinden müaaddak resmi vesika.
. 3 - Mahalle ve ya kariyesi ihtiyar bey'etinin polis ve ya
Jandarma dairelerinden müsaddak hiimilhal phadetnameai.
4 - 4 kıt'a vesika fotoğraflan getirmeleri.

Jliiyiik
•

E vkal umum

Kule dibinde kain vakıf arsa üzerine inıası mutesavvar biaalann icra kılınan münakasasında teklif olunan fiatlar haddi
liyıkında görülmediğinden pazarlık suretile münakasaya vaz
olunmuttur. Taliplerin evrakı keşfiyeyi görmek ve ıeraiti anlamak üzere her gün saat on dörtten sonra heyeti fenniyeye ve
ihale günü olan 2 Teşrini evvel 929 tarihine müsadif çarşanba
pnü saat on bqte İstanbul Evkaf müdüriyetinde idare encümenine müracaatları.

Devlet demir

ve

limanları umumt idaresinden:
Haydarpaşadan cuma, pazartesi, çarşamba ve Ankaradan
cumartesi, salı ve perşembe günleri hareket etmekte olan
6 -106 ve 5 - 105 numaralı sürat katarının 1 teşrinievel 1929
tarihinden itibaren her gün seyrüsefer edeceği muhterem
ahaliye ilin olunur.
ft

icrasından:

Halit efendinin Mustafa elalarile mahdut ber mucibi
fendiden borç aldığı iki yliz
kayıt sekiz dönüm miktannda
ıeksen liraya mukabil birinci
dört yliz seksen lira kıymeti
derece ve birinci sıra No. ile
muhammineH olup keza ibrateminat icra eylediği Ramide
him kiracıdır mezkur hisselekqla caddesi arkası mevkiinrin iftiralarına talip olanlar
de atik 2 - 2 mükerrer N. h
ve daha ziyade malumat alkulübeyi müştemil bağ yerinin
mak isteyenler hisselere muJfiz altmıı hisse itibarile yir- aip kıymeti muhamminelerinin
mi iki hiasesi ve yine Raylizde
onu nlabetinde pey
mide Ebeciçayırı mevkiinde
akçelerini ve 928-6786 dosya
dört numaralı tarlanın keza
numarasile lıtanbul dördüncil
yüz altmış hisse itibarile yirmi
icra memurluğuna müracaat
iki hissesi ve gene Ra·
etmeleri ve 19-10-929 tarihinmidt- Ebeciçayırı mevkiinde
de 14 ten 16 ya kadar ihalei
bir. N. h tarlanın keza yüz
kat'iyeleri yapılacağı ilan olualtmış hisse itibarile yirmi iki
nur.
hissesi borcun verilmemesinden
Vazife başına davet
dolayı ihalei eveliyelerinln yaMüddeiumumilikten : lstanpılması için iki tarla yetmi~
bulda
bulunan ve fakat adresi
beşer lira ve bağ yeri yüz
meçhul olan Pınarhisar hikielli lira bedeli talibi uhdesinde olup kat'i ihaleleri icra kı mi Ziya beyin berayı muayene hemen İstanbul Tıbbıadli
bnmak üzere yüzde beş zammüesseaesi
müdürlüğü~ müla 15 gün müddetle müzayederıacaat etmesi.
ye vazolunmuştur.
lfAtik 2, 2 mükerrer numaİstanbulda bulunduğu anlaralı kulubeyi müştemil bağ
şılan
ve fakat adresi meçhul
yerinin hududu üç tarafı yol
olan Tekirdağ izi mülazimi
diğer tarafı Hacı İbrahim Ef.
Sabri beyin derhal vazifesi
ve Hüseyin ağanın bağ yerile
başına hareket etmesi.
mahdut kayden on alb bilmeaaha on dokuz dönüm mıkta
lstanbul 4 üncü icrarsından:
nnda olup derununda tahmiBeşiktaşta süleymaniye maaen doban artın murabbaında
hallesinde idadi caddesinde
zemini toprak muhtacı tamir
169 No lı hanede mukim
hağçıvan kulubesi ve önünde
iken elyevm ikametağbı meçmermer bfleziklf bir kuyu
hul bulunan M. Nasır, Abdülylz adet büyük muhtelif
hadi Ef. ve Ayte Sıdıka H.
meyva ağacını muhtevi dört
izzet ağadan istikraz eyledibin beş yüz lira kıymeti muğiniz mebaligi malumeye mubammenesi gayri me~gul bağ
kabil teminat olarak gösteriyerinin bissei mezküresi ve
len Beşiktaıta sllleymaniye
gene ayni mahalde Ebeci çamahallesinde küçük çiflikte
yırı mevkiinde atik dört N. lı
4 No. tarlanın nısfının on
tarlanın
hududu Recep Ef.
ikide ilç
hissesi
furuht
Osman Ef. Nikoliki, diğer
olunacağı ve ikametgihınızın
1arafı kay den Evliya Ef. elmeçhul olmasına binaen ihJevm yeni küşat edilen yol
barname tebliğ kılınmamış ve
\le mahduttur. Sekiz dönüm
dayinin talebi üzerine bir ay
miktannda dört yüz seksen
müddetle ilinen teblfğat icra
lira kıymeti muhammeneli olup
edilmiı ve müddetin müruruna
derununda iki ceviz ağacı ve
binaen İf bu ilimn tarihi neş
vakfa ait maslak vardır. İbra
rinden itibaren üç gün zarfıniıhn
Ef. kiracıdır. Mezkfır
da bir diyeceğiniz ve itirazı
nız bulunduğu takdirde lıtanhisaeai ve gene ayni mahul icra dairesine N/rr No. doshalde ve mevkide at. bir
yaya
müracaat eylemeleri aksi
N. lı tarlanın hududu Osman
Ef. kayden evliya Ef. nin ba- takdirde mezkfır tarladaki üç
hisse furuht olunacağı malum
iı ile elyevm yeni küşat ediolmak ve ikinci ihbarname
len yol ve Osman pqa veremakamına kaim olmak kere
aelerinin ve Nikolaki Ef. tuilin oluaur.
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OksOrenlere Katranı
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Türk Aile Musiki Birlili

LON. DJ~A
lokantasında

Doktor FETHİ
Ccrrohpaş:ı l lastanesi
Bakteriroloğu

~lanr

lar ve hali nektlbctte bu·
luoanlar (A rseno• .

fera tos) suyeSlllde
lcesbi sıhh~t Te
iadei kuvvet
ederler.

J)oktor Fevzi
ol

dnılarak bil~lıara r.ıponı
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Telefon: Be) oğlu

Ahınet

ımfı tenıı ıil

lıklarını

ıamııııda

'e kndııı
en son usullerle
uıusait

hasta.

az

şı..raitlc

biı·

tedıı, ı

"der.
\dre;ı: Babıali

Çağaloğlu

} okuşu

l..ö~c başı nuıııura

43
Telefon: 1 tnnbul 3899

FIRSAT

411iı-

125 B~~~m.
Muşambaları
60
Beheri

Baker

tokdiııı

\..ntnıının karşısında

Frcıı~İ, belsoğuklugu. cil~ pros.

tn,..,

Kan ( Vııssenrıan teamülü )
idrar, hıılgnm ceruhut tahlilleri
ile hattalıklarm hususi aşılan yapılır. Telefonla malômat ,·erildiği
takdirde tahlil cdileccl me,·at nledilir.

Eczanelerde. ye
111~~ eoza depolarında
Batılır •

Tnrk liruına
Beyoğlunda

mafazuında

5:i4

Doktor A. kutiel
EJelctlrlk mak!nelerİyle bcl~khıla. idrar
darlığı, prostat, ademliktidar. bd geYtelc·
lf~ dit ve fırengty! aRrısıı "tedavi eder.
f' rıtk/\vdc Blııeı<cl fırını sıracıında 34

M41ımudiyc

oteli

hlektrik 'e terkosla müı:clıhcz
nezafet 'e t.ıhnretile müşterilerinin
mazharı takdiri olan otelimize bu
defa müceddeden banro ruahallile
tek yataklı odalar inşa edilmiştir.
Binaenaleyh aile ikametine de
son derece el\'erişlidir. Eh\·en ücretle abonman kaydedilir. Rahauııı 'e İstrahatini arzu eden zeva-

tı kiramın teşrifl~ıi kendi menfıı 
ııtlıırı iktiımsındıımlır.
ı\dre"
Sultan :\lnhııwt türbesinde

Telefon :;4o2

Sabbyor: istifade ediniz.
Emrazı dahiliye

Kadın hutabldarı

hekimi: Doktor

VEREM

ve göğil

hastnlıklan mütehassısı

Doktor
CEMAL ZEKi ŞEKİP
HABİP

l ler türlü kadııı ruhntsı7Jikt-iıı ı
m ciddi surette tedavi eder. Şclı
:ı:ııde başında Ferzİfe caddesi 17
nıınıara. Çarşamba bıünlcri
rrı) n p.ırası1 balnlır.

fuku

Ayasofyada Y erebatan Hacı
Süleyman apartımanmda cumartesi, pa:ıartesi, çarşamba ve
perşembe. Tel.

Zayi
23806 No. ve 22-1-929 tarihli beyanname ile lsqmbul
ldhalat gömrüğünce muaqaelei
rusumiyesi ifa kılınarak aldı
ğım 360 liralık 29206 No. ve
22-1-929 tarihli makbuz zayi
edilmiştir. Sureti çıkanlaca
j'mdan hükmü olmadığı ilin
olunur.
. M. Haydar

Is.

G:ıtlat.t

köprtı başında. Beyoğlu 2 J 62
Şube acentası:

Mahmudive
hanı altında. l.st.mbul 274l;

Antalya

postuı
(ANAFARTA) vapurn 29
l~ylül Pazar
ı o da
Galata
rıhtımından hareketle [ lzmir,
Kulluk, Bodrum, füıdo:;, Fethiye, Finike • Antaly... J ya
gidecek ve <lonüşte nıezkl'ır
isl.cldcrlc birlikte [ Dalyan,
Mannaris, Sakız, Çanakkale ,
Gelibolu ] ya uğrayarak gele
cektir.

Ahmet· Burhaneddin
C.errahpaşa hastanesi operatörü
Munyenehaııe: Beyoğlu, Rus sefar<'ııınesi karşısında 348 numaralı
~urİ) e ~·arşısı apartmıııııı 8 n;ı
ınıırnda.
Heyoğlu

30 eylül Pazartesi 12 de
Galata rıhtımından hareketle
[ İnebolu, Samsun, Gireson,
Trabzon , Rize , Hopa] ya
gidecek ve donü~te Pazar iskelesile [ Rizt , Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu 1 Gircson ,
Ordu, Ünye , Samsun , lnebolu, Zonguldağ] a ugrıyarak
gelecektir.
Hareket gunü yük alınmaz.
Kiralık

kulübe

Köpnı - Kadıköy - Haydarpaşa iskeleleri methalindeki

iki kulübe seneliği
7 50 lirada talibi uhtcsindcdir.
Fazlasile talip olanların 28-9929 cumartesi günü saat
16 da levazım müdürlüğüne
müracaatlan.

"-a.Tayyar
\~VAPURU

29

Eylül pazar

günü saat J 7 de Sirkeci nhtımından hareketle [Gelibolu,
Çanakkale,. ve Körfez tarikilc
Ay,·alık, Dikili ve İzmir] e
azimet ve avdet edecektir.
Dikkat : pazartesi günü
(Edremit) e muvasalat eder.
Yük ve yolcu için Eminönu
Reşadiye caddesi Rıhtım hanındaki idarehanesine muracaat
Tel. htai1bul 1977 . Yoku
bileti vapurda da ''erilir.

TA VİLZADE

MUSTAFA

re biraderleri
hiuntazam
ı

wapurıan

Ayvatık

eksrrtsi

t mil ;:,ÜrJt \'e en son sistem

tertibatı h.ıiı

birinci ve ikin...:i
sımf ytiz yirmi yataklı '~
guverte yoku~u için mubafaıalı mahalli nıahsu u ha\'İ
bin tonluk

' ~~~~r:t

~ ~~l~l~ı~1 3O uncu pazJr

tcsi günü ukşaını saat ı 7 d~
Sirkeci rıhtımından barck~tlt:
[Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu , Altın oluk, Edremit ,
Burhaniye , Ayvalık iskelesine
muvasalat ve çarşamba güuü
mahalli mezkurdan avdetle
ayni iskelelere uğrayarak cuma
gunü
lstanbuta muvasalat
edecektir. Mahalli müracaat:
Yemiş Tavil 1.ade biraderler .
telefon lst: 2210

SOÇE'fA İTALYANA
Dl SERVITS MARtniMI

.

( JTALYA)
\•apuru ı teşrin
c,·el Sah günü
. . ·. ·- .·..
Sitmllr levant
"'
ekspres olarak
[Pire, Napoli,
Marsilya ve Cenova ] ya gidecektir.
( MILANO ) vapuru 3 teşrin
evci Perşembe günü ( Sitınar
Soria ekspres ) olarak [ Rado:> ,
Mersin , lskcnderon , Trablus ,
Beyrut , Hayfa , lskenderiyc ,
Mesina , Napoli ve Cenova J ya
gidecektir.
(AFROD1T) vapuru 25 teşrin
evel Çarşamba (Burgaz, Varna ,
Köstence • Sulina , Kalas ve
lbraile J gidecektir .
Tafsilftt için Galatada merkez
nhtıın hanında umumi acentesine müracaat . Tel. Beyogtu
771 - 772 ve ya Beyoğlund:ı.
Per,t palas altında Natta 1':.tsyonal Turkiş turist a1.:cn~İ) ı:
Telefon Beyoğlu 35Yl1 \C Y~
Tokatlıyan k.ırşısında hcvnelmilel
yataklı
vagon kump,m~ a..,ınJ
Tel. Beyoğlu 2 )30 ve yahut
lstanbulda Eıninönünde lzmir
sok,tgında 8 num.mıda acente
vekiline ımirJ~aat
Tel. lstanbul 779

~ı· ,~:
. __ :
....

'"I.,iirk lıalıları ktılJaıııııız
Beynelmilel bir şöhreti haiz IZMİR de [KADAYIFÇI ZADE BiRADERLER HALI KUMPANYASI] mamulatından en
nefis: (İSPARTA, LERGAM, GÜLÜSTAN, TAHTA, UŞŞAK.
DEMiRCi, GÖRDES) cinsi bUyük dö~emelik halıların yegfıne
satış mahallt depomuzdur. Yaklaşan laf mevsimi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi bu sene de
muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan fiatlar Uzerinden perakende satışa başladım. Halkan istifadesini nazarı
ddikkate alarak piyaaa fiatlarından ° u 15 tenzilatlı olduğu
gibi fiatlanmız maktudur. Mevsim hasabile düğün y11pacak
erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine ve zevklerine uygun her çeşit hah bulunduğu gibi rekabet edilmiyecek derecede ehven ve hatta İzmirde bile tedarik edilmıyen müsail.
fiatlarımız karşısında mütehayyir kalacaklarına eminim. Ve
rilecek hususi ölçü ve renklere göre sipariş kabul edcriP1
Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem halkın bir dcf .J
depomuzu tetrifleri menfeatleri iktizaındandır.
<. ır~u' ıl• ..ı r. ııcırh
ban No 3-~

Ahınet l'ahİf

3035

()peratör

'rdcfon:

ı :

Hantal zade Tayyar vapurları
AYVALIK - lZMlR postası

terennüm eder.

ARSENOFERATOS
Zafiyeti umumiyesi

accnta

karşılıklı

Ekrem

Her akıam 12 kifiden mürekkep ~ı

Birahane ve

Merkez

(CUMHURİYET) vapuru

20,000 15,000 12.000 10.000 liralık
ikramiyeler ve 10.000 bir mükafat
keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır.

Aynca:
fşbu

Seyri sefoin

TRABZON BİRİNCi POSTASI

40,000 lira

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

müdürlüğünden:

rra)')rHre )Jj yaııkosu
Yedinci tertip

J ilncil keşide 11 Teşrinieveldedir.
Büyük ikramiye

.....

lstanbul dörd'iincü

inhisarı

Tiitün

161 'i

Satılık haııe
Taksimde Sıraservilerde 18
numarada 11 oda • ma bahçe
denize nazır kagir bane satı
lıktır. Görmek için Kuloğlu
sokak No 28 de papaz oğluna
müracaat.
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