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meselesinde cıkan dava ne ' safhada
Ankar, 11 ( Telefon ) Çanakkaledeki harp enkazını
temizlemek yüzünden Maliye
vekaleti ile müteahhit sabık
Eskişehir meb'usu Emin bey
ve arkadaşları arasında çıkan
tazminat davasına
dün de
devam edilmiş, Maliye vekaleti arada mevcut mukaveleyi
mahkemeye
ihraz etmittir.
Celse talik olunmuştur.

•

Galatasaray atletleri Ankarada
Ankara, 11 \Te'efon)
Galatasaray atletlerinden 12 kitilik bir kafile buraya gelm~,
Muhafız gücü, şehir kulüpleri
tarafından hararetle karşılan
mıştır. Muhafız gücü atletler
ferefine bir ;;:ıhah çayı ver- ·
miştir.

Ankarada at koşusu
Ankara 11 (Telefon) - Bugün mevsimlik 11t yanşlannın
ikincisi icra edilecektir.
Yeni bir çok atlar bu kofuya iştirak edeceklerdir. Hava güzel olduğundan yan~la
nn
çok
kalabalık olması
muhh·meldir.

Yet·mıer
Millete ve onun
büyük evladına
teşekkür ediyor

ın

çirkinli~inin
kurbanı
olmuş

mişlerdir.

Saki

Peıaver, 10 (Hususi) - Nadir han kıtaatı, parlak bir muvaffakiyetle Kibili :ı:apt ve
iıial etmişlerse de Efganistanın
vaziyeti henilz tamamile tenevvllr etmiş addolunmamaktadır.

Muhtelif meobalardan gelen
haberler, Baha Sakinin akıbeti
n! muhtelif tekilde tasvir etmektedir. Tayyare ile firar ettiği
ve mahsur kaldığı kale dahilinde elegeçtiği şayiaları ayni
kuvvetle deveran etmektedir.
Memleketin tamamen tathirinden sonra yapılacak en mühim işlerden biri de idare
şekil ve reisinin tayinidir ki,
Nadir hanın geçirdiği çetin
mücadeleden hiç te az kolay

l\alil Me/ımel
mıt. Mehmet bir yol geçidine
saklanmıştır. Ayşe de köye giderek ablası Zekiyeye civar
köy?eki annelerine gitmeyi
tekhf etm~tir. Zekiye bu teklifi kabul etmif ve kardeşile
b'!'aber yola çıkmışlardır.
iki kardeş Me!ımedin gizlendiği yol geçidine gelince
Mehmet önlerine çıkmış ve
hemen karısının üzerine hücuın
etmiştir. Mehmedin tabanca
ve bıçağı olmadığı için evelce
hazırladığı tat ve sopayı Ayfie
ile taksim ederek za"'llı Zekiyeyi parçalamışlardır. Cinayet
itte bu şekilde olmuştur.
- Mahkeme heyeti bu iki kardeı ve zevce katili erkek ve
kadını idama mahkum etıni,,
fakat her ikisi de benOz yirmi
birer yaflannı bitirmedikleri
için idam cezalan 24 der seneye tenzil edilıniftlr. Ayr.p.
2000 liranın da mahkumlardan
tahsil edilerek maktulenin mirasçılarına verilmesine karar
verilmiştir. Bu hadisede dikkate şayan bir şey varsa o
da Mehmetle sevİ§en ve onunla evlenmek istiyen AyşenİD
ayni köyde bir ba.şkasile evli

değildir.

To~s-=;,
v4dettiği
hazırlıklarını bitir-

Karilerlne

mek 6zercdir.

Y okındo bir koç
renkli olarak
çıkacaktır.

Krileri11in . teı•eccıih ve
ulıilw.mıa mukulıele etmek ıizere « Son Saat »
bir 11ııiddelle11berf yaptığı
lıazırlıkları

1

ıı

Son Saat " yakmdu.
bir kaç renkli. müteaddit
sulıifeli
olarak iıılişur
edecek ve bu sıı/ıife adedi, yıimııı /ıııberleri ile
nııileıııısip olarak fcı:/ıı

bulunmasıdır.

Her iki hadisenin failleri de
fakrı hallerine binaen vekil

alın-

taıııaııılıın-

111ıık ıizeredir.

tutamamışlardır.

Bunun üzerine tertibat

lıışaca/;/cr.

Tal.it Mümtaz

« Sıııı

Suııt ı>

in yem
sizi 111e111-

il
kazası
L
Bu vaeonları umumi Polis
m fite hassısı
hr.1tta kim nakletmiştir?

Gene tren

Şark

~ekli. /ıer /ııılcle

nıııı t'cieı·d;fir.
illllıı1H1l1'11111111iil'! . nll\911llllmııııııııı111111ııılıııııl

Ankara, 11 (Telefon) - Apolis mütehassısının
memleketimizde yapmakta olduğu tetkikatın elverişli olabilmesi için müddet temdit

demir··

vusturyalı

yolları hattın

Ferii'le

/1111111111/l

y,/1111

y.ııırıılrırı

. Hl;se} in lhsa'l v~ Elif Gülızar, Hmr adlı hir ma!ül aske-

rin yetim'.cr'dir. Geçende ve~at. ~den .-ııneler'nin gaybuetı ılc ortada ka ımışlar, mer~l.Un • bab:ı T;hir beyin
enı:ıresi r eri de hanım tara~ndan sokal· ta sefi! !.almaktan
Urları!mışlardır.

. Gazi ha7.retleri İslanbulu teşrıfleri sırasınr.a
• b u yetım
· 1erın
•
Va ziy t" •
· e ıerıne mutta\ı• olmuşlar ve

da evelki gün
gene bir kaza
olmustur.
A 1dığı m ız
malumata nazaran iki gece
evci saat on
ikide Çerkesköyünôen Kuleli Burgaza
gitmek üzere
kalkan 85 nu·
maralı
marşandiz
treni

·

o:unmuştur.

Aydd ( 101) k;.1-cak
vak'ası
,

lolsıızlııklıırı sı/;ı jıi.ı .wıl;/ıyıııı .~ıırk ıİeıııir•
yollıırı İciC1f<" ıııakcıi

Uzıınköprüye yaklaşırken umu-

mi hat üzerinde bulunan iki
b
.
u Yavnıların Ankara mekteple- vagona çarpmıştır.
Tren derhal C:urdurulmuş·
r~ııden b•rin-:: '. e ·;eştirilmeleritur. Çarpılan vagonlardan binı
· b uyurmuşlardır. Dün
b emır
•
rinin boş diğerinin buğdayla
u '"nrin :nfoz ediıdiğine muttaı·1
dolu olduğu görülmüştür. Buğ
olan yetimler, matbaamıza
daylı
Vdgon tamamen parçagel-::rı k kc.ndilerini sokakta
lanmış, diğeri yoldan çıkmıştır.
bbırekm ıyan mı~·ı ete ve onun
Hat
temizlendikten
sonra
Üyfik evladına kıırşı şükran
marşandiz yoluna devam etv.e minnet dııygularının iblağını
miştir. Müdrüriyet kapalı hat;ıc~ ettiler. Son Saat, bu vazieyı şu satırlarla ifa etmekten
ta bulunması icap eden bu
derin bir hu duymaktadır.
vagonlann ne suretle umumi
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IAkıbeıi hakkın- Çapa paviyonlarının tü•
da gelen haber- tün deposu olarak kul/er muhteliftir lanılması doeru deijildir

Kanbur
Zekiye

Kastamonu 10 [ Hususi ) Kastamonu ağır ceza mahkemesi, evelki gün, feci bir cinayetin faili olmakla maznun
bir adamı ve sevdiği kadını
idama mahkum etmiştir.
Muhakemenin cereyan eden
şekline nazaren, bu kanlı hadise şöyle olmuştur :
Çatalzeytin nahiyesinin Kriatay köyünden deli Osman
oğlu Mehmet, karısının kambur ve çirkin olmasına müteessir oluyor, bu hale içerliyordu. Buna nıukabil baldızı
Ayıe de o niabette güzelmiş.
Az zamanda baldızı ile sıkı
fıkı olmakta g.ecikmiyen Mehmet, çalılıklar arasında, genç
Aneyle tatlı demler de geçirmiye başlamış.
Bu hayat böylece, tatlı tatlı devam edip giderken bir
gün gelmit, Mehmedin karısı
Zekiyenin vücudu bu iki dildadeyi sıkmıya başlamış. Zira
Ayşeyle
Mehmet ateşlerini
çalı diplerinde söndilremiyerek
evlenmiye karar vermişlerdir.
Bu vaziyetin böyle devam cdemiyeceğini anlıyan iki sevdazedenin Zekiyenin vücudunu
ortadan kaldırmıya karar ver-
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Katiller, idamdan
yirmi dörder seneyle
kurtuldular
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hat üzerinde
bulundı,kları
hakkında ehemmiyetle tabkikata başlamıştır.
İşittiğimize göre Şark şi-

mendiferleri idaresi bu gibi
kazalar ve şirketin muamelatı
hakkında gazetelere malumat
verecek memurları de.rhal iş
ten çıkaracağını tamim etmiş
tir. Şirket bu gibi kaııalan
gizliyeceğine
bunlan öaüue
geçmek çarelerini arasa ve
bulu daha iyi olur zannederiz.

ı

Geçen ay zarfında müskirat inhisarı memurları tarafından 101 kaçakçılık vakası tespit edilmiştir. Yapılan
taharriyatla 35 rakı kazanı
ele geç:rilmiştir. Bunlardan
maada bir hayli miktar da r.ıkı
ve şarap müsadere edilmiştir.

Bunlar da başk4
Topkapıda yılanlı ayazmada
Arnavut Bayramın oturduğu
evle Fatihte Emirler cadde•inde 31 numaralı Necatinin
evinin bodrumunda rakı kaza~
I · ı< r 1\( rd<ı bu'.unmuştur.

Beli

kırıldı

Beylerbeyinde Haşim pafa
köşkünde sakin tütün amelesinden 16 yaşında Etem dün
Ortalcöyde tramvaydan atlamak isterken düşmüş ve bel
kemiği kırılıwak zükür bastaJle!:ine

yatırıln:ııf{ır.

Vaktlle Evkaf nazırı merhum Hayri beyin himmeti
ile illf& edilen
ve şimdi tütün
deposu olarak
kullanılan Çapa hastanesi
paviyonları etrafında gene
dedikodular
cereyan etıni
ye başlamıttır.
Bilhassa CeÇapuılııki
miyeti belediye azası ile
Emanet 11hhiycsi bu paviyon!arın tütün
deposu olarak
kullanılmasına sureti kafiyede muarızdırlar.
Cemiyeti
belediye azasının noktai nazan
şudur:
" - Vakıflar halkın ihtiyacı nazarı dikkate alınarak
yapılmıştır. Hastane olmak
üzere vakfedilen bir binayı
tütün deposu olarak kullanmak hiç te doğru değildir.
Bu, vakıfın tartına riayet
edilmemesi demektir ki hayırlı

vakıflar

yapmayı

düşü

nenleri endişeye düçar eder.
Sonra bu pa•iyonlar hastane olmak üzere modelleri
Almanyadan alınarak inşa
edilmittir.
Değil
latnbulda,
batta
bütün Türkiyede bu kadar
asri tertibat ve tesisatı havi
güzel
başka bir
hastane
mevcut değildir.

puııiyorılara

lıır

na:ar
lstanbulda her gün hastanesizlikten yüzlerce insan ölüp
dururken bu hıı.staneyi tü.Ln
pavionu
olarak k:;Uanınak
hem gülünçtür, hem ayıptır,
hem de günahtır.
Zamanı iotasında o koca
pavionlann her birisiıılo ancak 25 hastaya tahsisi bile
düşllnülmiiş, taksimatı ona
göre yapılmıştır. Burayı Evkaf
harap olmadan e· ·el ikmal
k
ettirerek liastane olara açmalıdır.

Aksi takdirde şehir naoıına
bu meseleye müdahale etmek.
bu binalardan Evkafın el çekmesini temin eylemek, sonra
şehir bütçesinden para sarfederek hastaneyi ikmal edip
şehir halkına açın· k liıımdır.
Cemiyeti belediye, şehir hal-·
kının vekilleri sıfati!e buna
çalışmak mecburiyetindedir ve
\.Blışacaktır.>•

Bir günde dört hırsızlık oldu,

*

Yedikulede istasyon cad- 1
Topanede Acem fbral~min kahvesind~ oturan 14
desinde 123 numaralı pansiyonda sakin Basr.i efendi~in ı yaşında H:ısan dün Ortaköyde
odasına aynı pansıyon sakın- . Ç'ftl"k
k - d S l"h efen.
I
l Ali . .
ı ı so agın a
ıı •
lerınden ran ı
gırmış ve
d" . h
.
• ·ş eşya
.
f
di
.
lb"
ının
anesıne gırını ,
Basrı e en nın e ıse ve pak
k
1 vermist·r
rasını çalarak kaçarken yaça 1ar Ken ya ayı ede E i; t3.
kalanmıştır.
lf
urbalıdere e . m • , •
lf Beşlkta, sakinlerinden
sol' 2ğıuda sakin Kadrıye . uda.
Nesı·m ısının e
Şemsettin efendi dün Galanımın evıııe
tada tramvay içinde 9 lirayı
bir hırsız g.rm:ş, yatak ç::ımubtevi cüzdanını çarptırmış!arken görülerc!{ yaka a ımı~
tır. Sarik me\'hu!dür.
tı•.

Gazetelere nazaran y.ıınkcıicilcr, bir nıcb'e.:
ı•ın saatini teker kutusu içinde iade etmitler..

.
s

l

Son Saat·-._

hife

Tqrinievel

Yumurta

tabı

I:

AA

..,~iı r.ı.1ü.badelede

.uh· hüd ..,c
l

1

Bugünkü

ı nanlılc.rla

ı

ı;i:imi:u;ıı

blfaraflar
i~ılrak etme-

d;.ji bfr içJ;

r·

n11 yaptılar

uhte.:t mübadele komis- ~ ; onunun oün bir içtima
ak~ !rut'!I ınul-ıarrerdi. Hükuıuede .:ı n mulıabeıatı neticclcı.m C:.zi i n heyeti muralıa~._. .mız, C:l .kü içtımaın talit ini is. rııi)e karar veım:ş,
kom ıon n;.:si M. Holiştada
l ıı le dif c trui~t;r.
ı;, lc 1 lıf mı<e r ğnıeıı dün
ö ·le üzeri, bitaraf aza ile
Y nau hcvetı azası ko rr ~ı•»ıl!n içfma salonunda
l< j)ıanmı lıırdır. Heyetimiz bu
celseye g rmemiştır.
Eitııraf aza ve Yunan heyeti kendi kendılerine bazı
şeyler göriişmüşler ve bir az
ı;onra da dağılmı.,.ardır.
Heydi murahhasa reisimiz
bu hususta şunlan süylemiştir.
« Elde mevzuu
bahsolan
i~ler hakkında bir haftadan
beri hukümetle hemen blla
iıı.ı:ııa muhabere halinde idik.
'I ekrar ta iaıat istem iye lüzum
gördüğüm
ıçın bu giinkü
« dükü » içtiınaın cumartesiye
talikini teklıf ettim. Bu teklifiının kabul edilmediğini ma- '
a.e.sef kaydedersiniz • Bizim
noktai nazarımız sarihtir: Komisyon, ş mdiki kadrosu ile
ancak zühur edebilecek tali
mahiyyetleki işleri görebilir. »
Komisyon cumartesi günü ı
toplanacaktır.

frf:'ı.ii dgar-Kine zırhlısı 13 te,~ rini sanide limanımıza va&ıl olacaktır.

(ifı ngiliz lır, sı diin birdenbi~U re 1014 kuruştnn 1021,5
kuruşa fırlamıştır,

™

ffilerlindeki beynelmilel parlamenlo:ar konferansına
İştirak eJeq heyetimiz reisi
İzm.r uıeb'usu Vasıf, Biga
mel:ı'usu Ş1krü, Tokat meb'usu Süreyya, Antalya meb'usu
Süleyman Şevket B. !er şeh
r;mıze avdet etmiştir.
ımıaarif v kili Cemal Hüsnü
~bey Millet mektepleri hakkında vilayetlere tamim göndermiştir. Cemal Hüsnü bey
" istihsaline mecbur olduğu
muz hedef, Türk milletini ümm1iikten kurtrnmaktır » demektedir.
malovadaki altmış odalı ote~lin tamiri bitmiştir. Darülfünun müderrisleri tekrar Yalovaya giderek tetkikat yapacaklardır.

fr..j]ilahdarağa elektrik
fab~rikalarındaki türbin makinelerınden

birinin ansızın arı
zaya uğraması dün gece bütün tehri karanlık içinde bı
rakmıştır.

İnkıta, tehrin bir kısmında
40 dakıka, bazı yerlerde bir
iaatten fazla sürmüştür.
ffıl~iki sene eve! Ratip paşa
~ oğlu Oşman Ratip taraf ınc!an ö:dürülen Efza NiyegQnun cenaze merasiminde zabıla kuvvetlerine tecavüz ve
Türklüğü tahkir eden 9 yahu~inin nakzedilen davalarına
bün Agırcezada başlanmışur.
~ı:lafıa vekili Recep bey biln
Rıhtım ş.rketi müessesatını ziyaret ve teftiş efmiştir.
zmir tüccarlarından Hoca
ıade Halil ve Ragıp bira~
derler müessesesi yarım milyon
açıkla iflas etmişt r.

ru

D .. nktl

borıa

f~ Luııluı•ıııJaıı al nııı~tır

lngiliz 1021,5 Frank 12,
12,50; Liret 9, 19,00; lsv;c
re; 2,48,25; Dolar 47,56 f ı •
Dahili 97 ,50 ; Altııı l.v , , v
Ana dolu 22,35; Ruu..::ıı o,SD
Tramvay 70,50; Düyun 196,75

Yediklerimiz
içinde sahteleri
de Vdr mı?

çekilmeğe başlanıldı

rra) yare piyankosu

12

keşidede kdzdnmıyanlar meyus olmdmalıdırlar,
zira keşide yarın dd devam edecektir

Biz memleketimizde de tatbik edıldiğiııi henüz işitmedik;
fakat Avrupa şehirlerinin hemen hemen bütün lokantalarında omlet ve pasta gibi şey
lerde kullanılan yumurianın kabuğu kırılarak fıçı içine doldurulmuş bir halita halice getirildiğini bilirdik.
Fakat bu yumurtanın da
sahte olabileceğini duymamış
57316
tık, bunun yapılabileceğini bir
55521
Alman
gazetesinde okuduk:
17930
Berlin civarında Potadam ka•
21012
ıabasında büyük bir ticaret52751
hane sahibi olan mösyö Şmit
46119
Çinden fıçı içinde kurutularak
13610
toz haline getirilmiş yumurta
30036
sarısı celbederek toptan pera8298
kendecilere
satmakta, pera55511
kendeciler de bu yumurta
25875
sansını lokantalar ile pastaha45916
53450 ' nelere vermektedirler.
Halbuki sıhhiye nezaretinin
hususi memurları yaptıkları tah•
56159
kikat neticesinde Mösyö Şmi
48180
tin
filhakika Çinden yumurta
27164
tozu getirtmekte olduğunu
.ıs100
fakat getirttiği malı, içine ter·
43628
kibi yalnız kendisince malum
42'i49
bir
madde
ilave ederek
19530
çogalttığını anlarlar ve yu4550
murta tozu ile dolu olan san39276
dıkları müsadere ederek kim·
25021
yabaneye gönderirler.
10760
Tahlil neticesinde bu san56205 1
dıkların içinde yumurta sansı
28406
ile hiç münasebeti olmıyan
19984
bir hayli ecnebi mevat bulun21257
duğu
anlaşılır ve adam da
2·3803
1
mahkemeye verilir; anlaşılan
35285
Avrupa lokantalarında omlet
40771
yemek caiz deli-il 1
40443

,,, n tali lileri i tesbit ederek kazanan numa•
raların tamamı ı aşaöıya dercediyorµz
Tayyare piyankosu yedinci
tertip üçüncü kqidenin icrasına bugün saat 13,5 ta Darülfünun konferans salonunda
başlanıl~ıştır . Gün cumaya
tesadüf ettiği için, salon her
zamankinden mahsus derecede kalabalıktı. Kazanan numaraları aşağıya dercediyoruz.

500 lira
5039
'i005
lj9811

31328
53011
17318
980
41369

2~84

12730
30126

70 lira

49752
13492
42126

3269
19798

41R09

45576

250 lira

20()( O lira
16 597
15 )0() lira

26084
47'22
42510
3852
2318

52890
16610
47147
34994
16041

25084
37365
51417
14873
56133

32451
3253
5639
3348
47982

30494

34412
59957

55673
23142

32081
30492

9651
16028

7687

47982
938
10561

11848
35276
1681

15445
48241

12

)() lira

19935

{)() lira
o 4438

4( )( )() lira
4507~

H0193

::?4!.111 47247
5245
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1< 8~9 :31911 32718
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30527 3n166 19150
70H9 38030 40056
2196i'ı 20137 13896
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Sulh kongresi ozoıının ziyeretleri
Atina, 10 ( A.A. ) - Sulh
kongresi azası, « Delphes » e
gitmişlerdir. Orada son heyeti
umumiye içtimalannı aktedeceklerdir.

3 derdest
Çarşıda

Bodrum hanında
22 numarada elbise ütücüsü
Kirkoru bir alacak meselesinden döven ve 50 lirasını alan
ayni han sakinlerinden terzi
Vangel, Dimitri ve Anastas
clerde~t ed"'mişlerdir.

arkof şehrinde toplanacak
olan Şarkiyat kongresine
davet edilen Darülfünun emini
Neşet Ömer, Edebiyat fakült-.:si reisi Köprülü zade Fuat,
Güzel san'atlar birliği Edebiyat şubesi sabık umumi katibi Peyami Safa ve musikişinas Mes'ut Cemil beylerden
mürekkep heyet T(!frinisani
bidayetinde Harkofta bulunmak üzere 20 T eşrinievvelde
şehrimizden hareket edecektir.
rrnlaarif vekili Cemal Hüsnü
llMJjbey dün öğleden sonra
saat üçte Güzel san'atlar akademisinde şerefine verilen çay
ziyafetinde hazır bulunmuştur.

Horiçte:
bım:mya

yeni ve endite
IW]verici bir buhranın arifesindedir. Müfrit
milliyetperverlerin kurduklan çelik
miğferliler
miştir.

teşkilatı lağvedil

Bu teşkilatın reisi bizzat reisi devlet olan Hindenburktur.
, tina telgraflarına göre Yunan hükumeti yeni Yunan
Sl"firi Ankaraya giderek vaziye,. tetkik ve bir fikir hasıl
etmeden evci hiç bir teşeb
büste bulunmamıya karar verınişlir. Yunan hükümeti son
Türk notasına bundan sonra
cevap verecektir.

4897
57892
42323
14589
29966
12079
10718
20412
8371
22601
6233
47809
43074
45552
26096
57712
51324
14166
49500
12788
54769
11399
51868
5319
23526
31<J90
11889
16448
35868
42143
460<)4
51104
19106
[4864
10363
13183
3817
4 1054
11219
20485

44~S3

42888

l~O lira
25166
40657
24558
44051
2144
48670
15440
22067
22781
51168
59239
8944
9992
56731
55569
40370
42885
13673
38567
33313
58700
20047
16047
7118
"3961 s
11580
17720
27131
56733

37688
44295
28886
11658
8993
55954
50249
2847
53172
39957
41622
47773
9843
38456
11649
510-17
51811
28202
27705
41003
48163
15915
30311
4Q802
23827
43122
58395
8032
41566

33735
50162
43960
55549
57275
48497
33273
25695
27480
31126
4400
42292
6305
41452
53725
53502
42352
'2388
28116
13618

56186
59547
39115
59084
25538
4664
50730
1 li45
56428
21903
59107
29824
3774
;i584
54583
6292
20126
18817
43174
51573

40543
54419
30620
7076
15417
43570
16506

57025
13836
28850
39459
14037
55675
58080

Berlin, 10 ( A.A. ) - ÇinRus nizamın devamı müddetince Çindeki Sovyet ve Rusyadaki Çin tabasının menafilni himaye eden Alman hükümeti eşhasa karşı zecri ve
şiddetli tedbirler ittihazından
insaniyet namına vaz geçmelerini her iki tarafa tel.lif
etmiştir.

Bir petrol kuyu~
sonda yangın
Ol<lahoma City, 10 (A.A.)"Sinclair» petrol şirketine ait
bir kuyuda vukua gelen büyük
bir yangın, dinamit istimali
sayesinde söndürülmüştür.
Alevler u25» metre irtifaa
kadar çıkıyor ve yangın iki
gündenberi devam ediyordu.

iki şoför
arasznrla
Kasıınpaşada
desınde ~oför

N;,

Bahriye c r-'}fos·"' ;ıA •o•w

13070
19744
27666
41014
50842
14353
59491
28779
45669
773-1
35911
31181
57492
38637
34332
51295
1600
52656
54194
41097

4~»45

32723
22148
1840
7389
40252
44381
5631)'4

ı

• .

""''

... ••

...

....

46165
54377
27204
49679
10778
22817
47363
43415
30195
5704
17147
27778
50873
51162
33854
451
53881)
49576
36505
13049

Maktül faki Cindar oğlu
lbonun arkada,larından olup
ara sıra Cenuptan memleketimize geçerek icrayı şekavet
ettikten sonra tekrar Cenuba
giden şaki Tolfarlı Hayri; Oul
jandarma karakol kumandanı
Nezipli Aptullah çavuı tarafından bilmüsmademe öldü-

%95
54921
12591
17652
522t5

489~3

2~191

11156

14~06

325~8

28117
4152
40943
11316
10362
35729
22482
40016
40966
3581)0
26582
59627
34887
39855
28652
54935
23355
42238
15085
58412
33410
8263
3:-,457
26278
18662
20624
3710
14745
44164
37467
23004
12913
48662
48551
30725
257öl
5942
23407
46277
14764
40156
35034
7332
33011
58108
'31807
28945
23612
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'~')

.

ı.nn .ı.
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55987
26544

Terziyi vuran kim?
Galatada Karaoğlan sokağından geçmekte olan Caka
isminde bir terzi meçhul bir

ailp

şahıs tarafından sağ bacağın
dan hafif surette yaralanmış
tır.

kaçmıştir.

Carih

Şıra

icerken
kavga
-

Nuruosmı:niyede ~·racı

......

mirıin

<1" '

•r

Ne
1\ t

.p, H:..~~ .• nc!c ı:.: ·

J.U.aıVt:-

cd ıtınış, bu uu ..

1.; •ı ı;;alııtıer

10876
58115
11144
44611
9925
20942
36701
53445

Fatmahatun mahallesinde sakin Nuriye hanım
dün Dolmabahçe tramvayın
dan atlamak istemiş, düşerek
sol kolu kırılmıştır.

Bunlar geçen sene yine
Çörtenden bir çok eşya ve
hayvan gaspetmişlerdir.
Gôktaş köyünden Küçük
Ali, lraki,;c ! ·; iinrlen küçük
H"r .,; ve (: 'Eı. köylınd~n
r : l •. ; lı.. ,,t.:1 ~:;a y.::tak:ık
L
u.1 \" ~ gayri
e~. '\
"'
~ ıcf'" t

18628
26426
lö73
64893
548
13667
31344
37054
44555
6281
31775
47815
18459
12439

I B ugun
,, ydpıldcak müsabdkdldr

Kabataş'a

gitmişlerdir.

s..~.11

2624~

49398
6809
34868
26970
21281
1207
2315
•
4810 1
2'i405 1

k1rıldı

basmış, bazı şeyler gaspetmiş,

~

31~12

22479
33348
1447
48760
267
55391
37988
39071
50972
28016
10809
3•1284
212:l'i
5i305
44798
49270
51306
11906

lramvayddn
duştu, kolu

öldürmek ve bir çok şekavet
fiillerinden maznun ve müttehim bulunuyordu.
Geçen sene cenupta Çörten
köyümüzü basan eşkiyadan ve
meşhur katillerden Mehmet
Mahi, lsmall, Topuz Nacar ve
Molla Kör Yusuf, yine hududumuzu geçıniye muvaffak
olarak mezkür Çörten köyünü

'

45677
43020
25622
56711

u97», •35», .. 94,.
rakamları ile biten biletler amorti a!arııklardır.

Hııyri Türkiyede
kız kaçırmak, müteaddit adam

Alevi'yi

~891

Sonları

Maktul

Ahmet oğlu

54
4775
38186
12754
15367
3i3l0
1994
21321
13785
55648
36285
31305
25228
47725
37517

Amortiler

rülmüştür.

Olult...n.

Niyazıyi ba~ından .ııaraııy<.l .ıl\
kaçmıştır.

34477
42977.
25428
12378
116)2

16808
1887
21212
42046
15776
5856
14967
34954
40181
1401)2
23722
47781
39817
18669
13 115
53641
43281
36390
25822
11037
42537
10535
2 3513
20287
19900
29833
47250
9440
37800
40739
20579
52654
36000
4811)8
22563
7865
5717
25482
3569
45960
5q396
53462
44307
51410
58850
58413
19773

Gene bdzı
haydutluk oluyor •

ı.

t:"ıllı~J\. ('

32936 51169
643 32866
58661 , 47673
32881 30664
54901 54513
36061
3329
22805 'il736
55357 38103
36060 20409
25134 53537
52215 47808
19664
9743 19752
5901 27635
495 29776
35J22
2878
31641 40963
31344
4417

Cenuı)ta

Aln1anya
Ruslarla cinli'
lere insaniyet
tavsiye etti

34769
38616
141o1
17731
56270
40211
47018
19244
33009
34831
19607
19157
39212
51891
55517
44807
48558
1121'3
19782
23025
4Cl229
16557
44861
6632
17985
8537
'i0926
17811
48801
55100
26'i29
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• •·~ "avgaya tuluşmuş:ar,
l\lehmel iki arkadaşı ~;ŞI! iie

de ishma
,

başlarından yaralanmıştır.

fıtiınbul

mıntakasının Kadıköyde tertip ettiği atletizm
müsabakalarına bugün de devam edilecektir.
Bugünkü müsabakalar 100,
200, 800, 2000, 4X100 metre
kotu finalleri ile üç adım,
cirit ve ıınkla atlama müsabakalarıdır•
Bugün Sipahi ocağında, cins
ve süratli atlann tefriki için
müsabaka icra edilecek, Beyoğlunda güreş
birincilikleri
icra edllecektir.

uyuıturucu modde
Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinden: Son zamanlarda ticarete çıkarılan Renzoy Eggonine ve Methyl Egaonine ismindeki maddeler gogaline müştakkatından oiup
onun gibi uyuşturucu bulunduklarından 1369 numaralan
uyuşturucu maddelere mahıus
kanunun kükümlerine
tabi tutulmaları icra vekilleri
heyetinin 12-9-929 tarihli içtimaında tahtı karara alındı
ğından alakadaranın ona göre
harekt etme1eri lüzumu ilan
olunur

2

•

•

iki lngiliz
tayyaesi çarpıştı
Londra, 10 ( A. A. ) - iki
askeri ;ayyare « Netheravon »
"Viltshıre» de müsademe et·
miştir. Bir pilot ölmüt bir pi•lo• !'"',.;ılan~, .. t, ...

bugünKÜ have
Kandilli

rasatanesinden

alınmıştır:

Vıin
derC'~e,

azami hararet •21 »
bu sabah «13,. derecedir. Bu gece rüzgar poy·
razdan esecek, hava ekseri·
ıetle bulutludur.

Istı . ezeıııaıı

arei
.. s

Fakat,

ı

ned rim,

•• 11

~a:r.n

maksadı

b cka. Şair burada,
edebiyatta 11 acı istihza 11 ya bir 1
misal vermek istemiş! Doğrusu
çok muvaffakıyetli bir misal.
Tebrik ederiml..

n:

tum :
l\.u rrir, Lu maka 1esinde
p"r ·n bayata intibak edeedıld 1 'ndUJ, ve neticede
Alw:m işııekardır.
~urban gitt'fiierinc!en bahsediBilmem ;şillini:: mi?
misal
•
r
k
bazı
şairlerin
0
0 8
İşitmiye ne hacet, gazeteyor,
.
f cialı hayahnı zikrettıkten son- lerde sık sık resimlerini görü,: bu meyanda Rimband'ya
yoruL SırtJannda nefer elbida bir iki sütun a} ırıyordu.
sesi, ihtilil ~ahkemelerine
« SarhOf gemi » müellifi
oturmuılar, ecnebi kumaşı giRimband, bu turfanda deyen babalarının idam karannı
ha 0 talisiılerden biriydi; imzalıyorlar!..
sonunda şiiri bırakıp işi ticarete dcıkı i'.şse de heyhat ki
Anlaşılıyor ki ıair!er her
onda da dıkiş tutturamnmıştı.
hadiseyi dimağlannm sihirli
Kendi kendime düşündüm: men{urundan süzüp aksettiri- Hal.ikaten, dedim, şair
} Orlar.
lere karşı çok haksız'ık ediFarndel'm ki o yıl Anafı·
'
1arı on.ara
1
yoruz. u
m aaam
ı
doiuda J..ıt ık o'muş. İstanbul
4C miiıtabase ,. nazarae bakı
şairi bu had"senin karşısında
yor; s. nir ,.e ekıl hck'rn!eri
ş .. y~e giıanba~a bir şi~r yuonları
« d m ğr:ı ır,u~JP »
urlJuyoo:
.. }ani, f fsdr.n s.,kat - Li:·er
L'y una toprağı, ey .4naflolu;
be<tbaht g'bi telakki ediyor.
Ilamdolswı Jıer yarım bereHalbuki şair ne bir ( müsket dolu ..
tahase ), ne de ( kafadan saCennetfl> bir yeşil meydan
kat bir bedbaht ) tır.
gibisin!
Şair hayal ikliminlıı o ilahi
lakin,
şairin, bu şiiri
de
karta ıdır ki daima, - tayyarebüsbütün ilhamdan mahrum
ye ihtiyaç hissetmeden - bulut1ann yanında uçnr; siyah
değildir.
havyar yerine küffü kaşar
Meselenin hakikati şudur:
peyniri yer ve şampanya ye·
Züğürt şairin e'iııe, bir yerrine ha:is Karakulak suyu içeri
den, nasılsa, biraz para geçEvet, küfJü peyniri yiyip
miş, aziz şair bunun!a evine
karakulak suyunu içer; zından erzak düzdükten :zonra cuma
lara girip menfalan boylar; fa- günü de kır gazinoJanndan
kat kat'iyen ve kabbaten habirinde oturabiJmittir.
kikatten kıl kadar olsun ayrıl
Esasen şairlerin psikolojisi
maz: Rübabında daima hakituhaftır; bizimkilere hiç benzekati terennüm eder. Misal omez. Oolann ruhu bir atin
larak - bize en yakın olduktakumaş gibidir; hariçten aln için -1.taabul ıairlerini aladıklan
intibalar da koyu
hm. fşte bmalardan birinin en- birer şurup damlası.
feı bir fİİrf:
Bu şurup damlası atlas bir
Çin pek gti:el diyar<hr:
kumaş üzerinde nasıl yayılır
Bilmem k · gillirıiz mi?
sa şairlerin hissettikleri teesAlwsu işuekardır:
sürat ta şuurlannda öylece yaBilmem işittiniz mi?
yılır...
Çinin pek güzel bir diyar
işte bu sebeptendir ki bu
olduğuna benim de zerre kahassas mahlüklann parmakladar şilphem yok. Nasıl olabirına, kazara, bir diken batsa,
lir ki, ajansların verdiği maderhal: "Hayat bir dikenliklümata glSre, orada toplar fatirl11 diye dünyayı velveleye
mlasız gümbrdüyor; darağaç
verirler. Ama isterse beride
lan kuru'muş; kan gövdeyi
gül tufanı olsun!
ptilrüyor; ve kellelerin bini
Burunlanna yanm bardak
bq paraya!..
limonata uı.ablmca da, milletin
Bilmem ki gillini:: mi?
susuzluktan kınlacağı muhakA mubarek ş~irl Sen bilkak qahi olsa, bağraşırlar:
miyor musun ki bi~ akşamları
- Dfinya limonata denizi
Kadıköyüne geçmek için bilet
olacak:
parasını güç bu uyoruz !
CelAlettin Derem

•

•

tetkikat yapmak üzere Ingiltereden Amerika} a gitmiş olan llç kişil'k bir heyetin buzlu denize yakl1ştığı f_ündcnberi aklbetlerinden hiç bir
haber alınamamıştı. Ahiren bir
tesadilf, bu üç zatın cesetlerinin bulunmasına sebep o'muş
tur. fngiliz gazetelerinin anlatbklanna gere bu cesetlerin
hiç biri de bozulmamıştır ve
adeta
gibi cform:ı ktı:ıdır.

el"

Fenerde
bir vak'a
Yeni bo:şpapaz intihi!p t i
diği gün. Fener başpapaz · ı
ön-nae "nt haba gelen bir
ruhba h ')di Pol:I titos ism n·
de bir Runıun tahHrine mı
ruz l nlmı tır. Bu adQm, Erdek
m'lropo "di Kalir. ~o Delikanlic!~s... hicum ederek gençlik
zaman ndaki günahlarını sayıp
c!o mr~ ve üç hal ile susturulmu .. t••.

Ködın-er

.ek binicilik

müe.abakası
Sipahi owğı, kadm ve erkekler arasında yapılmak üzere b"r binicihk mjsabakası
tertip etmiştir.

Birkaç gün evel fransada
bir kadın ile bir erkeği öldürdükten sonra av tüfeği ile
intihara teşebbüs eden bir
adıımın mucize
kabilinden
o!arak ö!mediği11i, fakat yüzsJz, çenesiz, hatta diisiz kaldığını ve bu halde cinayet
mahkemesinin huzuruna çıka
rıldığım yazmıştık ve:
- Bu adamı idama mahkum etmiyerek bu halde yaşamıya bırakmak daha acı
bir
ceza
olmaz mı diye
düşünmüştük. Hatırımıza gelen tahakkuk etti ve cinayet mahkemesi bu
adamı
iki kişiyi öldürmüş olmasına
rağmen yalnız beş sene hapse
mnli kum etti, fakat fazla ceza o!sun diye değil, karşısın
da gördüğü manzaraya acıdı
ğı için ...
ilave edefim ki bu biçare
ömrü olduğu müddetçe ağız
yerine kaim olmak üzere boğazına sokulan bir lastik boru vasıtr.sile ve ya!nız yumurta
akı ve süt ile taayyüş edecektir.

Lise ve orta mekteplerde ders
Yarın lstanbuldaki bilumum
liseler ve orta mekteplerde
tedrisata baş 1 anacaktır.

Pariste bir
belci haline
geldi..

0 ümü ile Fransada b ~le yeis
uyandırdı

Almanya Hariciye nazın M.
lstcrzmanın ölümü Frar.sada ,
bilhassa s"yasi muhafilde mühim bir teessür uyandırmıştır;
bu hadise mOnasebeü ile ne
söyliyeceğini soran gazetecilere, F ranaız başvekili, mösyö
lstirezmanm Lihide İngilizler
le Fran~ızlar arasında mühim
bir ihtilaf çıktığı z:ıman gayet
dürüst bir s:.ırette hareket ederek bu ihtilaftan Almanyanın istifade etmesi için hiç bir
teşebbüste bulunmadığını ve
bunu temin için bizzat Alman
heyeti murahhasnsı arasındaki
arkadaşları ile bile çarpıfmak
mecburiyetinde ka 1 dığını söy-

lemiştir.

F ransı:darı şimdi fazla dünokta lstremıanın
ölümü ile Almanyanm mutedil
hrkalan arasında mühim bir
boşluk açıldığı için, Alman
milliyetpervcrlerinin
iktidar
mevkıine geçmek hususunda
bu fursattan istifade edebilip
edemiyeceklerid ir.
tilndOren

Birkaç

evel Pariste
ve civarında itlemekte olan
otomobillerin 170 bine balig
olduğunu yaz1D1Şbk, Parla belediyesi bu otomobU miktarı
nın
gittikçe
artbğını
ve
bu halde bile bilhassa akıam üzerleri halkın
bftyük
caddelerdln gelip geçmesini
işkal etmekte olduğunu nazarı
dikkate alarak merkez mahallelerinde binek otomobillerinin
ancak müşteriyi indirecek kadar durmalarını, kamyonların
ise eşya boşaltmak için her
hangi b · r yerde 30 dakikadan
fazla t~vakkuf edcımiyecekle
rini ilan etmiştir.
Belediyeyi bu kat'i tedb:ri
almıya sevkeden şey iki gün
evel opera civarında yolun
tıkanarak yanm saatten fazla
gelip geçilcmiyecek bir bale
gelmiş olmasıdır, maamali mütehassısların fikirlerine göre
bu tedbir selameti mlinakaleyi temine kifayet etmiyccek
ve kısa bir zaman içinde bazı yollann bir misli genişletil
mesine )Uzum görülecektir.

Bugünku içtima/arı hafi o/{Jcak..

Diğer

tabipler
de doktor ünvanını
kullanamamalı diyorlar

Diş tabipleri, geçen cuma
ekseriyet olmadığı
cihetle
toplanamıyan kongrelerini bugün aktedeceklerdfr.
Diş tabipleıinin bu kongreleri, Sıhhiye vekaletile aralanndaki ihtilaf
dolayısile
mühim olacakbr.
Bugünkü kongrenin hafi olması ve neticenin bir tebliğle
gazetelere bildirilmesi tekar·
rür etmiştir. Diş tabiplerinden
biri, bir muharririmize demiş
tir ki :
- Diş tabipleri ile Sıhhiye
vekaleti arasında kat'iyen hiç
bir ihtilaf yoktur. Diş tabip1 leri memleketin genç, münevver ve hükfımetin emrine muti
efradıdır. Yalnız arada bir
noktai nazar farla vardır.
Fakat evvela şunu söyliyeyim ki muhterem Sıhhiye vekili Refik B. bizim ı·eisi fahrimizdi ve istifa etmiş te değillerdi, Binaenaleyh bizimle
o alakadardır.
Vaziyet böyle
olduktan
sonra noktai nazar farkını
mucip olan meselelere gelelim:
1 - Diş tabipleri bir Arap
t kelimesini
atarak diş tabibi
yerine diş doktoru kelimesini
istimal etmek istediler, fakat
bundan menedildiler.
Doktor denilebilmesi için
doktora imtihanı verilmesi
lüzumu beyan ediliyor. Avrupada doktor kelimesi başka
türlü anlaşılabilir, fakat memleketimizdeki tarzı telakkiye
göre « doktor demek ·her
hangi bir hastayı tedavi eden
zat » demektir. Eğer bunun
istimali caiz değilse , bizzat
Refik beyefendi ile beraber
~ diğer ehbbamız.ın da doktor
iinvanmı istima'lfr 'n müsaade
edilmemelidir.
Ç~nkü bizde doktora imtihamı ı vermiş
doktor pek
rzdır.

'l- Bir de alaylı clişçıler mese •
v t. Y "lkın zamanda gö-

Dargın

birkaç ölüm diş tabipliğinin kabilJ ihmal bir san'at
olmadığım anlatmış olsa gerektir.
Sıhhiye vekaleti memleketin her tarafında diş tabibi
olmadığını nazarı dikkate alarak. bir kanunla 10 sene
muntazam bir kab:nede müalakillen çalışmış olanların imtihana girmeleri şartı ile diş
çilik etmelerine müsaade etrülen

Mahkeme salonuna iki hagirdi, biri yafh, biri
gençti.
,
Genci davacı, yaşlısı da
maznun mevkiinde ohırdu.
Reis bey davacı b ı.mma
sordu:
- Ne istiyorsunuz bu hanım

nımdan

siz'?

Genç hanım ayağa kalktı
ve şöy!e anlatb:
- Efendim bu hanım benim kaynanamdır.
Merhum zevcimin
cınası.
Zevcim ö!dukten sonra onun
bıraktığı evde biz bu banım!a
baş başa kaldık. Ben elimde,
avucumda kalan paramın bir
kısmını bu hanıma yedirdim,
bir seneden fazla güzel, güzel
geçindik. Fakat iki ay evel
tqrada bulunan -emlakini satan bu hanım, elfne para
geçtikten sonra benden yüz
çevirdi.
Kocamın bırakbğı evin yarısı benim, yarısı da bu banı
mındır. Mecburen evi ikiye
böldük ve bir blJlüğünde ben
diğerinde de bu hanım oturmıya başladık. Yiyeceğimizi,
içeceğimizi tamamen ayırdık.

Geçende ben evde yokken
benim oturduğum bölftğe girmiş; ortalığı altüst etmif, entarilerimden ikisini parça parça etmif , hülisa yapmadığı
ziyan kalmamıf. Sonra da bana möylemecliği 86zli b1rakmadı. Bu y8zden davacıyım.
Reis bey bu sefer yaşlı hanıma sordu. O da şöyle anlatb:
- Ah efendim, bilmezsiniz benim bundan çektiğimi.
Yalan söylüyor.
Ben onun ne entarisini yırt
tım, ne de oturduğu bömğe
geçtim. Asıl o benim oturduğum tarafa geçerek yapmadığı ziyanı bırakmadı. Beni:n
dava edeceğimi anlar anlamaz yavuz hırsız ev sabbini
basbrır
kabilinden o beni

mişti.

Fakat bu kanun lityıkile tatbik edilmedi. Bu kabil dişçi
ler 30 - 40 kişiden ibaret zannedilirken yüzlerce kişi müracaat t. tti ve bunlar san'attan anlamıyanJar tarafından imtihan
edıldikleri için hemen ekserisi, balta kelpeten istimalini
bilmiyenler bile muvaffak oldular. İmtihana girmek iç.jn
de d~hil pek çok talip vardır.
Bu işin kabahati de gene
bize yükletilmek iıteniliyor ve
bunların eline, 10 sene icrayı
san'at etmiş olduklarına dair
bizlt:r tarafından vesika verilmiş olduğu söyleniyor. Bir kaç
hasis menfaat sahibi bunu
yapmış olabflir, fakat bunların
ellerindeki vesikanın doğru
olup olmadığını tahkik eden
biz değiliz, kezalik imtihanlarını da biz yapmıyoruz.
•
Mektepten çıkanlarla

3-

~~kmıyanlann saıahiyetıerin·n

geldiler...

Sonra: mahkemeden
kol kola çıkhlcır....

gün

Dişçiler toplanıyor

Kutup
Yaşamıya mahkurban lan kumiyef cezası
Geçen sene Kanadanın kutpe yakın bazı noktalil!'ında

l)ton1obiJ

Taksimatı mülkiye haritaları
Ankara 10 (Telefon)-Dahiliye vekileti, taksimatı mülkiyemizi gösterir harita!arı
yeni
harflerle tab'ettirmiş,
tev:ı:c başJ"'"'"Tlıştır.

koueresı ve biz
Hükumet, teşrinisanide. Sorbonda içtima edecek olan
Polis kongresine · iştirake karar verm:şlir.
Mur;.ıhhas olarak Dahiliye
heyeti teftişiyesinden bir zatla Adliye erkanından biri iş
tirak edecel:tir.

Polis

' ) ":.

•

~ ıncı

dava etti. Rahmetli efend'
ıırıı..
yadigarı hırkamı lime .
11
etmiş. Hele bir...
~
Reis bey kaynana han 1
~
sözünü kesti:

. - .Kafi hamm, anladık -d

dı- ş:mdi sen de

bu han e..
dava ediyorsun öyle mi? tına
- Evet efendim.
Gelin hanım itiraz etti:
- O beni nasıl dava ed
efendim?
er
Ben ondan davacıyın1. Hcı
b..,enim davam bitsin..
'
Dur bakalım hanım. Bu,
mahkemenin bileceği bir İf•••
Sizin ~ahitleriniz var mı?
İkisi birden abld a ·
- Hayır efendin •
- Gördünüz mü ya?. Şinı.
di hanginize inanalım biz.
Reis bey biraz düşündükten
sonra:
- Siz birbirinizle barışmaz
mısıruz hanımlar - dedi - haydi barışın da uğraşmayın birbirlnide ••
Gelin kaynanaya, kaynana
geline bakb ve bir müddet
bakıştıktan sonra kaynana de-

di ki:
- Ne de olsa

evlidımuı

yadigin. Ben barıştım efendim.
Reis bey gelin hanıma bakb.
da:
- Bir ıartla b&nflrlm efendim .. dedi .. beni dava etmezse..
- Tabii hamm, sen davandan vaz geçtikten sonra onun
da bir diyeceği kalmaL
- Peki öyleyse..
Kaynana geline elini uzattı:
- Öp elimi bakayım.
Haydi öp te kalbimi al..
Gelin hanım kaynanasının
elini öptn.
ikisi de dargin geldikleri
salonu birbirlerine sarılarak
terkettiler.

o

Piyanko müdüriyetinden
Nümunesi
veçhile beher
topu beşyüzlük olmak üzere
•
12 kiloluk çUt 57 X 85 ebadında ikinci hamur 1056 top
kağ•t mübayea edileceğindt n
itaya talip olacaklann pey
akçeleri ile birlikte 12-10-929
tarih cumartesi saat on beşte
piyanko m · dürlüiünde müteşekkil tayyare cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaatlan.

11Ulllarası

ÇI

J

({l

Ahmet Feteeri, A. Ş~rGfetfin, Zeki Rıza ve Sı ·rı Beylerin yazıları

- her yerde old ğu gibi - ta· ..
öidjni istiyoruz.
Son· haftanın spor harekdleri, Atçılık, Boks, Balkan
Tedavi usullerini okumamış
olempiyadı, Sinema, Karikatür, Roman, Hikaye,
alaylı bir dişçinin eline her { (
İJ1 ram=ye1i m'is:{baka V S.
hastanın teslim olunabilmesine
;~~---~~fjgijgijj-~jj~~~ij~jjiiiiii~~~
imkan yoktur.
İşte bizimle sıhhiye vekaleti
arasında noktai nazar farkını
mucip o!an meseleler bunlardır ve nihayet, noktai naz.arlarımızd .. ki isabt'tİn teslim olur, c gın ·;n 't diyoruz.»
Karamürsel kazasının hükümet konağının 5000 lirayı te~avüz
etmemek şartile bazı aksamının irışası münakasa kaimesinde
cep ti. ... aiovada
--uharrer şerait dairesinde mümıkasayi aleniye suretile 24-9-929
Nafıa veJ..ili recep bey butarihinden 13-10-929tarihine kadar 20 gün müddetle münakasaya
gün Ya ovaya gidecek ve Yavazedileceğinden mün*asaya iştirak arzusunda bulunanların
Jova kaplıca1$1rmı gezecektir.
kazai mezkür malmüdüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur.

Ko(~~ı<~i i

de

~ ~~ı~<1~ı ı--

hğın dan:
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sucu

Boks aleminde neden yeni bir Tüney, yeni bir Dempsey
JJ ('f'l ljJU rıtletızın

çıkmıyor?
.

ıne\JStrtıı~ - İngiltererle jiıtbol ırıaçları başlarken - Yz'iı·ı'irne y·<ırışL
/(tS lırızLrlıklaı·t ha~·ladı
.ı

,

l ı;vı f'telı e
,\

- Paraguay-Aıjantin . mt'isaba/(rısı.

·-=--

Iin
t

r

. t vr"ede futbol mevsimi yaklaşırken

1

1
ı

İngilterede fut bol nıe\ sinıının ba~laına1 s•na epey var. Bundan istifade eden kulüpj !er, kulup idareleri, denebilir ki nuisahaka
lj nılicadelesinden daha çetin Lir nıuhasanıaı ya giri~nıi;; bulunnıaktadırlar. Bu nıücadcle,
oyuncu H'}ınnaktır. l);:ııebilir ki hirl<aç ay
eve! birbirlerilc azim, zeka ınüc:~deksi yapan
' hu kulüp!er, ~iındi dolar ve lngiliz lira~·
ınücadelesi yapıyorlar. ı\leselıi geçen gül'
HaddessfiJd kulübü. bir oyuncuyu satın alnıak için << ı.,ı,u » lngiliz lirası vernıekten
çekinmemitir. Ayni kulüp Evut park ismindeki diğer bir oyuncuyu almak için de
« 4000 >> isterlin vernıiştir.

.,

Paraevay "" rjant"
müsaba a ı
OJenıpiyat futbol :-anıpi)onu Panıgu\'a_
takırnı ile Arjantin fulbol takıını ara-.ında !,
1
bjr nıüddettt'n beri_ ı;ok şidt'.elli bir rekah.:t ıj
devanı etın..:kted!r.

rinden ku\'vetli

!dl
!

Her iki

takını

oldu~unu lıi<;

~·ırnıadan ~öyleyip

durnı<1

hir

t'n,

hiı·b:.

fırsatı

ktadırlar.

ka-

ıı
'·'

ıı

kinıseye verilmemiştir.

Neden yeni bir Dempsey veya rriiney

Spoı~ aşkı: Kadı rı laı. rıe
derı eı·kek kıy~ıfetİn<]e

çıkmıyor?

gezerler(

Boka alemi, ıon zamanda,
kitleleri heyecana veren hadiaelerden
mahrumdur.
Bir
Dempaey - Tüney maçı gibi
reni ve eski dünya insanlanııı merakla, heyecanla tel ·:ı

hazırlıklanna baılanmııbr. Bilhassa bu sene Zermat munbkası, buz üzerinde oynanan
hokey için Kembriç ve Oksfort darülfünunun ezeli rakip
olan takımlarırıı da"f'l etmiştir.

Zannederlniz ki henüz unutulmamıştır: İki üç ay evvel
Londrada büyük bir otelde
uzun müddet daire müdürlüğü
etim şolan bir zatın ehemmiyetsiz bir mesele munasebeti
ile hüviyetin1.ı tesbitine rüzum
görüldüğü zaman erkek kıya·
fetine girmiş ve sentlerce bu

Japonyada yazın son
de banyo yapanlar

!lıinler:

Avrupa atletizm
mevsimi
•

} ıgilterede Ilford icı Londra ve Kolonya takımları' arası/1dcı yapılarak 9-7 İngilizler lehine nel'celenen maç/an bir iııtiba: Takım kaptanlcırı el sıkıyorlar.

Bu senenin Avrupa atletizm
mevsimi pazar günü nihayet
bulmaktadır. Bu pazar ltaiya
ve Macaristan atletleri Cenevede nihai müaabakalannı ya•
pacaklardır?

Tokyo

civarınılaki

bir

Isviçrede

bir bıdın olduğu anla,ılmıştı. Bir kaç gi:n
evel gene İngilteı·ede
lıuna
mümasil, fakat daha garip ve
insana merak verici bir hadi!e cereyan etmiştir.
Bundan bir sene evel Gfos·
kovda Mıstır Makkon adını
ta,ıyan tanınmış bir adam l:ı-

Arjantin ragbi
•

şampıyonu

Bu sene Arjantin ragbi maçını San lzidro isminde gayet
kuvvetli bir takım kazanmıştır. Bu takımın dünya ıamplyonluğuna namzet olduğu aöy• Jenmektedir.

L on ra çocu k ba hçesın
• de

Yüzme

kıyafette gezmiş

şelcile

Mısırda bir /11yiliz tayyrecisiniıı aldif/ı şayam dilılwl rıs·m.

Ehramlar

ıislıinde.

.---===d,_..,..-------------------------.--b-.------.-.--b---j

ye telli telgraf bqmda bek- .....
)eten azametli badiıelerden
çok uzağız. Denilebilir ki,
boka Alemi, tlShretleri dünyalan
Londrada
tutan eaki ıapmiyonlaiın ha(Baten) parleflerinin tebarüz edip meydana çıkmalannı bekliyor. Bu,
kında çocukgençlfiüı vazifesi, onun yürelara mahsus
ğinden doğabilecek bir hadibir bahçe varsedir ki, henüz aon senelerin
dır. Bu bahaporc:uluğu · bu kabiliyeti -göaçe büyük ve
termit değildir. Bu atalet ve
sun'i bir gölll
hareketsizlik bakalım daha ne
kadar zaman devam edip
ihtiva etmesi
gidecektir
itibarile meş
hurdur. tehliyarışı
keli denecek
Rekor on iki kilometre
derecede de4el9 metredir
Geçen gün on kilometrelik
rin olmıyan bu
bir mesafe üzerinde Avrupa
gölün üzerinatletleri arasında bir saatlik
de sandallar
bir !Üzme yarııı icra edilmiş
ve birer ikişer ~
tir. Bu yarışı Sutul isminde
kişilik mini mi·
bir genç kazanmış ve bir sani
vapurlar giatte on iki kilometre «489»
düp gelirler.
metre mesafe kat' etmiştir.
Çocuklar
bunJapon ve Alman atletleri
lara
biner
ve
arasında icra olunan müsabaeğlenirler. Son
kayı da Almanlar kazanmış
posta ile gelen
lardır.
lngiliz gazetekış
leri.ne nazaran
bu gölde ahihazırlıkları
ren bir motörlsviçre il., coğrafi vaziyetleri yükaek olan yerlerde, kış
bot
modeli

1

Fiilden ziyade süze inhisar eden hu I{ f- • ~
zen rekabetine bir nihayet verıııek üzere, ı~J
her iki takını bir ınıbahaka icrasıııa davet
edilnıi;; ve Nevton isıninde birisi o:·Una h;r
kupa koyn1u-;;ttır. Arjantiniıı nıtTkezi idaresi olan Büenos - Ayreste icra edilen bu nıü
sabakada, iki takını berabere kalmış ve
Nevtonu11 ortaya koyduğu kupa, bittabi,

)renı

--

ır

--

zını

gene o fehirde oturan
'aminde bir zata tezviç
1
eder, yeni karı koca bal aylarını geçirmek lizere fngiltepeyda olmuş
renin
cenubunda bir köye
tur.
gid•r!er ve bir daha da göBir mühenrünmedikten başka mektup ta
dis tarafından
yapılan ve par){
göndermezler, kızın babası
idaresine hemeraka düşerek tabarriyata
diye edilen bu
başlar, fakat kaybolan zevcü
motörbot iki
zevce hakkında en lcliçük bir
yolcu taşıya
malumata bile deatres olmaz.
bilmekte ve
Mıstır Makkon ğeçen g. n
elektrik ile mü- bir işini tesviye etmek için
teharrik bulun- Londraya gelir, kalabalık bir
maktadır.
caddeden geçerken yanında
Yent çeşit
başka bir kadın ile dolaşan
gemi çocuklar
kızına rastgelir ve dikkat eara!llnda çok
dince anlar ki kızının yanında
büyük rağbet
bulunan kadın damadına pek
görmüş, buna
çok benzemektedir. Hatta dabin'llek istiyen
madıdır. Adamcağız hemen
çocuklar için
zabıtaya koşar,
polisler, iki
bir sıra cetvekadını
da
tutarak
karakola
li tanzimine
ihtiyaç görülgetirirler ve bir sene t:v~el ermüttür. Resmi- kek olarak evlneen Mıstır
miz elektrik iBravnın hakikatte bir kadın
le işliyen küolduğunu anlarlar.
çük motörboTahkikat tamik edilince antu ve mini mi- laşılır ki kuvvetine magnır
ni yolc:ularını
( Mabadi 7 inci sahifede J
gösteriyor.

mol o.' Ot

Brınn
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Emirle ölüm
Fransızların

:son F'as harekatı esnasında
bir ne.ferin kiinyesine < F'evt' diy·e y·azılnzış
t ı. Aradan biraz zanıan ~eçince bunun yanhş olduğu, askerin hastanede ;rattığı anlaşıl
c!t. ( Kı'inye) nin. tashih edilınesi ldzun geliyordu. Eski kaydı sildiler. Yerine .. Seh''en F'eN ., ibrıresini )razınışlar. AskPrin yarası ağırrb. 11irkaç gün sonra )~attığı hastanede hakikaten. <ilii, erdi. l laslane idaresi
ke, vf~yeti ordt1)"rt bildirdi. ()rdu, kolortluya.
kolordu jirkaya, j'ırka liwaya, lifJa ala.ya.
alay· tabura, tabur bölüğe yazdı. Biib"ik kuına 11da111 )ra=.ırı yı çağa·arak k1'inyenirı yeni~31 den tashihini enıretti. fkinf'i kay·it te silindi.
ne vakii yeri
y<'rtne ~ 1~ ınri kunırınr/anı' ilt') Ft <'l ' Ş<!rhi 1
1

b

1kı/.4'al

sanatğma

alabilirim?

_ Arzu ederseniz
vermek

yalırdıy1111

yarın.

bu

1

1

beş gLi11

Yalmz on

JJ11 delikanfula dnnel e.c;ai !Jdniyorum.
Baba al<ty mı ediyorsun. O beni senden fslemiye geleli..
...
1Je11de bumm için söyliyorum !/fl.

ı·<·rildi.

eve/ lıaber

şerllır.

~evczcdirlcr

Berberler gevezedirler. Bundan birçok nıiişteriJer hoş
lanma z1a r. Meşhur
Lort Seyn1ur Pariste
bir· berbere verdiği
cevapla bu aden1i
nıeınnuniyete tercün1an olnıuştur:
- 1\laylor sakalı
nızı nasıl traş ede-

vin1?

Laf

etın i

·erek!

Mübalağa

Tehdit.

Berberler

.,

parayı

Bir avukat iki saattenberi
müdafaanamesini okuyordu.
Reis bir aralık sordu:
- Daha uzun sürecek mi?
- Eh reis bey Uç aaat kadar.
- Dikkat ediniz, mahkemeyi tehdit etmit oluyorsunuz.

Hasnii niyet
- Kayın valdeniz kendisini
pençereden aşağı atmış, Siz
de onu kurtarmak için çalışma
mışsınız?

- Aşağı katm pençiresine
1 koştum,
faka o oradan çoktan

1

ıınnmııııııııı~•nnııınıu

geçmisti. daha ne yapayım?

Azizim sen benim ne
bUyük tüccar oldu~umu tahayyül bile edemezsin. Ben ( i )
harfinin üzerine nokta koymamakla senede tam 5000 liralık mürekkep iktisat ediyorum.
- Bu da laf mı ya... Büyük
ticaret dediğin bu mu? Yavrum ben böyle ıeylerle meş
gul bile olmam. Sana ticarethanem hakkında bir fikir vermek için şu kadar söyliyeyim.
Defteri kebirim daima açık
durur. Zimmet hanesinden matlup hau<;sİne gidip gelr.aek için
yalnız bu işe tahsis ettiğim
iki otonıobilim vardır.

.i

Hikim - Maznun, kendimüdafaa için söylfyecek
başka bir sözünüz var mı?
_ ıMaznun Ne olsun refı
i>;Y. Yalnız kendinize ne yap-..nız banada onu yapın,

derim.

Teşbih
HAkim - Cinayet iflemckte-ı pek ziyade mahir olduğunuz anlaşılıyor. Üzerinizde bir
damla bile kan lekesi görülmemiş?

Maznun -Allah, allah bunda şaşılacak ne var? Siz bu
kadar yazı yazıyorsunuz, üzerinizde mürekkep lekesi var
mı?

Aradaki fark

---\.v•u•k•a•t.._...._

Bir lıiımetçi diğer bir hizmetçiye efendisinden baltsediyordu:
- Aramızda yalnız bir fark
var, dedi, ikimizde ayni tütünü içiyoruz, fakat parasını o
veriyor.

hırsı

Kadeh ve

akıl

Hakim sarhoş:uk maznunu efendi, siz aklınızı kadehin dibinde bıraktığınızı
itiraf ederseniz çok eyi etmiş
olursunuz.
- Fakat Reis bey kadehin
dibinde bir şey bırakmak adetim değildir.

Me,hur Amerikalı avukat
Anibal Hamlen tren kazasına uğnyan bir köylü için
kumpanyadan 1000 dolar
ta:ıminat alır. Müekkili yazıhaneye gelerek paralan
ister. Avukat bir dolar verir:
- Gerisi benim ilcretim
ve masrafımdır, der.
Köylü elindeki dolan eviri çevirir ve söylenir:
Bu da sizin olsun. Bahsederim ki sahtedir, diye
m1. Hln Veriyorsunuz.
fı1 , ıınıı Hl!IH! u • "' IDP.Dlllllllllilllll i!lll1mmm,ıvnıiil
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Zeka

~V.rpriz

Bomelya MarsiJyaJılann Nasr:ıthn hocasıdır. Onun hikayelerini bütün Fransa bilir. Bir
tanesini biz de karilerimize

oluyordu. Karısına bir sürpriz yapmış olmak için
sakalını kestirdi.
Eve geldi. Zili çaldı. Kapıyı
açan bizznt karısı idi. (L ...}·B.
in boynuna sanlarak yanağın

anlatalım:

•

traş

(L..) B.

Bomelya bir gün Marsilyadan bir başka şehre gidiyormuş; yan y..olda ~h_Pap~ar~n
dan birini gormek tçıo hır ıstasyonda inmiş.· Ahpabını bulamamış ve o geceyi bir otelde geçirmiş. Oteldeki müşte
riler arasında bir de Arap
varmış. BomeJya bütlin gece
onunla eğlenmiş ve herifi fena halde içerletmiş. Arap bunun intikamını almayı kurmuş.
Saat on bir olunca Bomelya
otelciye kendisini ertesi sabah
dörtte kaldırmasını tenbih ederek yatmıt ve derhal . horlamağa başlamış. Halbukı Arap
uyanıkmış. Odasına girmiş ve
isle, Bomelyanın elini, yüzünü
gtzelce boyamış.
Aradan saatler geçmiı; d6rt
olunca otelci Bomdyamn kapwnı vurmuş. Bomelya kalkmlf, yıkanmak için lavabonun
6nüne fitmif, aynayo bakmif,

dan şapır şapır öptü.
(L ..) B. sordu:
- Nasıl yavrum, çok değışmiş miyim?
- Pek çok kocacığım. O
kadar ki lakırdı söyleyinciye
kadar seni tanıyamadım.

Balayında
-

Balayı

Kasap dıikkanlarma gitmemek için sebze ile /eayyıişe Jwrlır verdim.
Ôlaizlerde y n ot yerler ama bu onları kasuplara gilnıelclerı kurlaraı111yorl

birde ne görsün, eli, )' uzli simsiyah. Derhal gerisingeri ya-

tağa girmiı, yorganı baıma
çekerken otelciye

bağırmış:

- Ne ıersem herifsin be,
sana beni dörtte kaldır diye
ben ıöylemedim mi? Ne diye
Araba kaldınyonun?

__ ....

-,

V
1..

a

..

•

{

?

er.

gormıyen
Hakim - Bu nasıl iş? Hala
. k.e.ara cesaret e d"ıyorsunuz, h a.
ın
. . ..
k' .
Ha ıb uk1. 1121
goren on ışı var.

Mamun - Reis bey görmiyenleri hesaba katmıyorsunuz.
·Onlar on bin lütil

Çaresız
• / l•k

ıl:liki.m -

Siz~n. 1abıkalılar-

dap bır de Y•enkı cünnunuz
n ••
yar.
Maznun - Evet reis ben.
Ne yapanınız çaresiz kaldım.
Bana yardım edecek namuılu
\>ir adam bulamadım.

karı

seyahatine çıkan bit
koca kırlarda geziniyor-

f Iardı.

Sui tefehhum
- Doktor tam üç defa artık
hiç bir şey yapamıyacaklan·
nı söyliyerek beni terkettiler.
- Demek o kadar hasta
idiniz, ha!
- Hayır o kadar parasızdım.

•

Zevce:
Bu yokuş pek dik, dedi.
Galiba çıkamıyacağız. Bari
bir eşek olsa idi ...
Zevç mukabele etti:
- Kançığım. Ben burada
değilmiyim. Bana dayan.

-· - .-..
"·- .......
~

hm/al, imdat /Jo!}uluyorwn

- Çafluk Pelini:in
-;im 1i cı!aca.fım,

olçıişıimi

1V.les'uliyet
-Kız, bu ne tenbellik? Sa-

lo ·d , i koltukları b.le silme~; .. "n? Üzer!erinde altı aylık
toı var!
Atı "y'ıl' mı? iyi ama
bunJan ben mes'ul olamam.
B~n sizin yDnımza gireli daha
üç ay bil • o:ınadı.

söyleyin. Size bir

fulılisiye

JJey efendı bit hafla izirı istiyorum. l!tvlt•neceğim.
- 0.'llwn, daha geçenh rcle /Jir /wfla izin yaplm. O vakii
eulenebilirdin ..Niçin yapmaclm'I
- Tatili kendime :.ehir dmek İ.'ilt:ll'ıt'dim t'}endim.
1

Hürmet
( Mükaleme Fransız ordusunda geçiyor. )
Çavuş Onbaşıya alay ederek selam vermişsin. iki gün
hapis yatacaksın.
Nefer - O benim dostumdur, çavuş!
Çavuş - Baban bile olsa
ona hürmet etmiye mecbursun.

..

Hassasiyet

imtihanda
Burası

-

çok lehli/celi bir yerdir.
Bilirim, bilirim wılatmcı. Karımla burmla

tamşm1şlık.

Muallim parmağını haritanın
"' 0 rİne koymuıtu. Sordu:
- Bu nedir?
Talebe cevap verdi:
- Pis bir tırnak!

•

-

Barometreleriniz hassas

mıdırlar?

1

- O kadar ki ne zaman
nezle olsam yağmuru gösleıjrler.

~~hife

Son Saat

r

..

ıede
rıcn

kal. !.ıalık
tc · ı~ rlt..:: "

n 1ı

111<'

..

•

l

t.tl

Olüm birini is- ·
tedi, öbürünü
istemedi

(.
11.
a ıı, inı.
Eve ı gürık
ıı
ın
r o ıut •
bollu" nı )~ u '
c ı
•ak ı )
Fransız gazeteleri, « 68 »
Lır lıoı lı ""' ınrlım. r 1 k, ~O< • lyı
yaşını geçen ihtiyar bir adamı.ır ırda
.nz d -, ,, - : <' ,(aaı 'y
,a

·nJı. kı

l ' l-ç

ırı

i1ım

Balık rıdd~n t;Cı:zd J

ııın ve alarnı;ım
başladım;

Pare .ık et-

balı ·!arı

.rçıniye

fakat hu

la bu zavallının «65" yaşında
ki karısının parasızlık neticesinde intihar ettiklerini ya-

ran a a ..

ç

. ,

~~--~-------------"''-J!.11 ~:;ıı,ım~m~
1

si)y]e1
meyj11.,~
•
•
Kano i, oölu için cellatlara bu emri verdi.

-38- Muharriri: H. Tnrhan

zıyorlar:

3

Ren avalisine
hala göz dikenler var!
Fransanın

000

Bitli Köhtane
reni posfaJl(min ôtı.i. kaç
yıindıir, ridclrı şenriıı orlıısıı.

vatanperverler

cemiyeti adını taşıyan teşki!atları ahiren bir kongre yaparak Ren vilayetlerinin tahliye edilmiye başlanmasını
protestoya karar vermişler, bu
maksatla da bir beyanname

1

cla, iyi ko/11 bir mes!re lırılinl
aldı . .4damcaJı=m biri koymuş ortaya masayı, ıislııııe
de lmrııııış gramofonu, sabalıturı akşama kadar boyuna çalıyor. Ga::cl mi istersiniz, şarkı ıııı. r.ifte telli mi,

!andığını, bunlardan kiminin
ihtimal ki Kanuni, daha bir
şeyler söyliyeck, oğluna yüre- 1 kement atmıya, kiminin kar1
istikrapla ••yretmiye ba~ladım:
deşini çelmeliyerek düşünniye •neşretmişlerdir.
ğini açacaktı. Fakat dışarıdan
l~inı bıtirmiş bir halık\·ı içen"'
k~ı.wıp lıaııası 1111, daııs mı,
çalıştığını gördü.
Vatanperverler cemiyetinin
vehleten aksden muazzam bir
tuzlu •ı.. '~ lınlıkl• dolu olan bir fı
lıepsi,
lrepsi ıııeııcııl. Dıiıı
Mustafa, yakasına yapışan
fikrine göre Ren vilayetlerinin
çının ba,,1 a grçrniş, elinde ın3.! raha,
velvele üzerine sustu, kulaklafıaklıııı, oraılıı sohıık rır/asırı
ay ;:-ını fır.ın·n kennrına dayamış
katilleri tekme ve yumrukla
tahliye edilip edilmemesi F ranrını kaldırarak dinledi:
da grı1ıııofoıı çalıııırken yıı11
yıkıyor
sanın atisi ile yakından a!abirer tarafa yuvarlıyor, ara
lıırııftıı ışporla ile öle beri
- G~liyor, kardaşın geliyor
Sordıını:
s.1tan bir Ya/ıııdi çocııyıı da
sıra
boğazına
geçen
kemendi,
kadardır.
Çünkü
Almanların
bu
-dedi- biz İçeri girelim.
Bıo la' ~I - atılacak mı'
ölmek~nse
güneş. altında,
gulıek ııtıwır. J<:, artık /ıalk'ı
hayretengiz bir meharet ve
vilayetlerinde askeri teşkilat
Ve kanburun yakasından
- Neden a ıl<ı·ı bey bab;ı?
insana gülen bir sayfiyegıindıı:laı
lıeda"rı lıT e 1 /erı
kuvvetle çekıp fırladıyor ve
yapmaları, bi.hassa müdafaa
tutarak çadırın ortasındaki
- P k• ama YJ' r. m, ayağ ....
de
ö!mek
istiyerck
Turuvlle
ce
da/ı'ı
çıJ/ı
bcrııcl,/ır. 5ıı 1 ı
fırsat bU: c!ukça lıaykınyordu:
tertibııtı vücuda getirmeler:
kir• •don fıçıya, balıklarııı üzerine
atlas pı:rdenin arkDsına süı giderler ve cloğnıca s2hile
di bıı seyyar gr,ııırnfr,,ıcl'I1l'n
- Baba, baba, beni öldüakıı-ır...
ihtimali vnrdır; ezer bu vilarükledi, sağ eiinin şehadet
teveccüh
ederler.
yanına. gene /ıliyle /1'a. ı ıı
- l.:ır ırı yok be 1111, o cl~n iz ~u
rüyorlar.
yetlerin
mutl.ıka tahliye ed 1parmağını ağzına ı;;ötürerek:
:er
'nde. f,•/, tel, ı <'fPll ııir ıfe
Vakit gece, !::ava da fırtı
yu~ı.ır, k. il l'.tl:tzCihangir, bu manzara önünmelerine
liizum
görülecek
Sus
-dedisesini
çıkar
pr,rlıılrf ıııeylıaur ısl"r ıı:- ı nalıdır.
Erkek, bilfıterec'düt
nı... cev ıp ve Lu L.ına
brnAede
ipti<ta
sendeledi,
sonra
ı olıı'rsa
evel
emirde
buralarma
Ağzından
bir
kelime
çı·
le o zammı qe11i poslarıeııin
denize dalar, karısı <la onu
CC\'ilP
,rrn1 •
iınktiınnı
lııralnıa·
hançerini
çekerek
dilsizlerin
da
vasi
salahiyete
malik
karsa öldüğün gündür.
dı, balık ta olamadım ve evıme ıl n·
orııı lam bır seyir yaı olıır.
takip eder. Fakat o sırada
üstüne saldırdı ve• bıçimsiz
bir
kontrol heyeti teş .ı
Cihangirin
rengi
atmış,
dQ~. DiişUnüı orıını. Araba belediye
Arıı sıra şelırırı 6/esinde, hegelen bir dalga erkeği alıp
etmeleri
ve
bu
h.cyet
Almancüssesinden
umulmıyan
bir
gürnıüyor mu hunları?
ayakları gibi kanburları da
götürmesine mukabil ikinci
tısiııde şelrir bı111dosıı1111 dı.ı.
ların
bu
vilayetlerde,
değil
I fa~iııı
şiddetle
haykırdı:
bi dalga kadını sahile atar,
liyece{ji:
diye lıeklaken gaıı
titremiye başlamıştı. Ordunun
asker,
hatta
lüzumundan
fazla
- Çekilin mel'unlar, çekive kadın da ikinci defa olarak
ba 0111111 IJCrine bıı seııe ~ ı
alkışları içinde olıığa doğru
bulundurmama!arına
polis
bile
teşebbüs
edemiyerek
intihara
radıı bıırculcı bö!Jle seyy ır
lin alçaklar.
Hiç oıınazsa
bilsek
geldiği, dışarıdaki mütezayit
dikkat
etmeledir.
vak'ayı anlatmak üzere karagraıııc,jonlıır dııJıyece!ii=, n'e
Bu, beklenilmlyen müdahale
uğultudan
anlaşılan büyük
Şelırl'nıarıetı y )J
' şuııl ud.ı yanBu
vatanperverler
cemiyeti
kolun yolunu lutar.
yapalım, şelır111 ııııısiki ilı; iüzerine dilsizlere bir tereddüt,
kardaşıcı, tacdar baba böyle
gın ye leriııi ıhınal <' nıektcciı . ._ıır biraz daha gayret ederek
yacı namına şiıııJılık bu .fa
korkulu bir şaşkınlık geldi.
mi kabul edecekti? Bu saklada belkı lınklıJır, r.•hı yanr:rn ycrBu
(
Ren
)
vilayetlerini
bir kardır. l'alm:: kjrkarun
GUNDE
10
PARA
Hünkarın göz bebeği olarak
nış, bu gadap ve bu tehdit
lcrı ıJe lıazan oyle yo~ar ,. dır 1 i
Fransaya ilhak etmeli l Diyeki, orada Jıer gıin büule beAna dolunun her köşesinde
telakkl olunan kanburun elinneden ileri geliyordu?
şchrn en ınUlııtn
cadıJı.•leri hJJ· ..
rek işin içinden çıksa daha
dava gramof011 çalındığını
de hançer, ortaya atılması,
birer Çocuk sarayının yükselişkkıir
•le•ela !'ut luıı kor ıdeniz
Dışarıdaki
velvele, alkış
kestirme hareket etmiş ollıabı:r ıılaıı nıalıcılle kadmları
hepsini alıklaştırdı. Başladık
.. ılıctıııdeıı 1(JyJaro, C.lınliye, Küı;• k
mesi i~ 1ıı HIMAYEi ETF Agürültüsü gittikçe çoğalıyor
yayyılcırını, kalwe ıre çay lrı
maz mı?
ları işi yarıda birakıp kaç!llıı•tafa p:ı 1 ay• İnen yollar.
ve atlas perdenin ötesinde,
LİN hepimlzden beklediği
kımlarırıı yakalay111ca gelip
mak mı, yoksa aldıkları emri
Na kıl 'ıı.1ıulurnıda11 ıııahruın olan,
ota_lın
boş
kalan
kısmında
bir
pos/emenin önıimi yeni bir
yardım.
bu mudahaleye rağmen infaz
akı•m şalıah iş güç bahibİ, aile ba·
takım ayakların dolaıtığı sezibilli K<ilıiarıeye dörıdıirmesiıı
mi
lazım
geldiğini
etmek
lıa-ı f.ıkir amelelerle dolup ho:f'llan
ler?
liyordu. Cihangir, heyecanlı
bu umumi roddeler hııgün geçilmez Buğday
takdir
edemiyerek
bir
köşeye
bir melal içinde bu ayak seıı
Amerikada Kolorado şehri
çekilmişler, mağşuş bakışla
hir haldedir. Kışın yıığışlı ve çamurYeni bir mizahçL.
lerinln
de
mahiyetini
tahmine
bapisanesinde
bulunan bini
ltı lıa,·aln•dıı 1.avallı i ç !er im bcrlatlı
rını birleştirerek acip bir hauğraşıyordu. Kendileri beriye
Ne ttakillir orlııclıı mı:alı
mütecaviz mahküm hapisaneL.ıt ye ilan na'11
aşncnklunlır> Bele.
rekets;ı.Iiğe düşmüşlerdi.
Buğday ve zahire nakli ıçın
nııılıarrirli!fi
bıılırıı1111ı<l,ın şi
geçtikten sonra oraya kimler
nln gardi yı:nlarını esir ederek
J;ye<lcn ınükemnırl pa•kr. hldırım·
Cihangir, cellatlann hücuAnadolu demiryollarında tatkayet ı•ar. Eskileriıı roJu
gelmişti ve babası neden bu
ihtilal çıkarmışlar ve derhal
munu tatile uğratmayı mütelar isıcmı) onız. Hı~ dmazsa eskı
bik edilen tenzilatlı tarife
çoktaıı dc11111ı ı/edikleri gibi
sessiz gelişle alakadar olmuka;ıılar
açılmadığı takdirde
kaldınmı tuıuır cttır;ın ve )'Ürüncakip, üstü başı yırtılmış, yüzü
şimdiye kadar yanlız iç Anayenisi de yetişnıiyorııııış arct·k uir yol tcınin etı:;ır.
ellerinde bulunan esirleri ölyordu?
gözü bere içinde kalmış olan
doluya sevkedilen buğday ve
lık!
düreceklerini ilan etmişlerdir.
[ ıiıfi l';anıık Mehmet kerim
zahireler üzerinde muteberdi,
Zavallı kanbur, esrar ile
veliahte koştu.
/~kiler neden istop! dedi,
Vali liu tehdide ehemDemiryollar idaresi ahiren
..- Sarıl, bana gani • dediihata olunduğunu, babasının
yerleriııe 111çın yeııısi yeli~
bu tenzililtlı tarlfenin dahilden
miyet vermediği için mahö!ürsek beraber ölelim.
nahoş bir şeyler hazırladığını,
miyor?
Uıı cilıeli araşiırıııuk
iş areyo:um
sahile gönderilecek zahire
Muhteşem bir tahtın şöh
kümlar filhakika
ellerinde
kardeş:nin meçhul bir akibetle
ayrı mesele... Yıılııız be~ı şıı
Gnyrı ı:eri okur )'Bznr. <laktiloyn,
üzerinde de tatbikine karar
bulunan gardiyanlardan altısı·
retli namzedi, yakasına yapı
karşılaşacağını anlıyor, etramı haber ı•ereyiııı /;i Islaıı
ınulı.ıscbcY\.'! a·şına, « JO • )il.ŞHıJa
vermiştir.
nı öldürerek cesetlerini penşan ölümün uıaklaştığma inafında
bir
sürü
karakuşlann
hır aıle: 1n1;
)'er gnn c J 1 > <len
/ııılıiıı yeni bir mi:alı nııılıcıı
idare bu kararını yakında
cereden aşağı atmışlar, sonra
namamaktan mütevellit bir
kanatlarını yüzüne çarpa çarpa
riri, ycılıııf lıııgıinkıi hlıiri
c I J • c Kndar ç ıh-1.:.ıh.! "'Un, Ücrc-t
tatbik edecektir.
da hapisanenin kendilerine
haşyet
içinde
bön
bön
kanbura
ıle yeni bir miıalı yıldızı /u:>lnrak t1 h0 > l..a ı .terını. ~1urırn
dolnştıgını tevehhüm ediyor ve
_ _,.B ..
zarar gelmiyecek kısımlarına
baloyordu.
Cihangir,
ancak
reıııc/; üzeredir. Lpey :aıııaır
ular Ik ı ııı pa,a. canı sok .ı<" l\cm·----..
ugun 1 ·-'"·._,=
o dar bel erden bariz bir inciniş
ateş vermişlerdir, ibtiliı!, vubeline (·adar yetişebildiği tüılır clildwtle takip etli!f im bıı
,i adr'5ıne yapıl.. lıdır.
duyuyordu. Fakat ağzını açakuundan ımcak ikl gün sonra
vana
kardaşına
sokularak
ve
lıin yıı:ılarırıda kaleııılnı ıııı
Jf
mıyor, babasına bir ~ey sııra
mühim miktarda askerin müağlıya aglıya elini, eteğini ö::alırılı!/ıı do ;rıı kapıp ko9mıyordu.
dahalesi ile bastırılabilm~tir,
Muhabere
verdifjini /ıisseltiğiın rııeşll'lr
perek tekrar ediyordu:
iki ayağını gererek atlas
Karllrrinıizılı.:.1 l lurrrm bı:vc'.
- Ber<ıbi!r ölelim, ko:.rdaşım
bir
iliııı ııe fen aılcım1 1 ııı:,
So"
filııı:
• 'nyuı·kta
\'~."·
perdenin
yırtmacına
yı>pış2n
beraber ~lelim.
ciddi bir ıııecııııwda çıkcııı
- ı::, lrnme ilônlarıı n re• n)İ '" 1 ı!
TRRı' 1'.li'.KI RIK ş•rl«tı ıarııfııı
ve
küçük
bir
fürceden
çadırın
İdam
mahkü::nu
Mustafanın
soıı
yıı.-ısıııdıı cır/ık 1"•ııcliııin
)'t'\ nı gn1ı· ı~rıc ı inın;ı lüzıını yok
dan lü·ştedılııııll·
1 rı iyi !l'iozlii
:
1
yu/.;ıııclıı aclc111ıcı/..:.llı bır ıll'
öbür
tarafını
seyre
dalı:uı
baıılıııılı·•
\ı•n•.,ktakı
\
._srr
R'>
haşyeti
henüz
zail
olmamış
ve
tur UL ıliirılur t.:\lt.~ı11;1tl~rır. doğduk
•! (LON ŞANEY) tarafından
hl FK.dllh şirke mııı
ıuakınderile
ha'bkarına i\.:i kelime söyle·
zıılı yıldızı ulııııuıı mıis/ail
basının vaz'ını korkunç bu!u)arı ve ot rllu'.la. ·ı )'erlerle ~vh:ıınH'
1
ç(_·,·rılrr.·
1ı
ır
miye
zaman
bulmamıştı.
Dilbııl ıı 11tlıı[j 111111 gusi errıııştı r.
yordu. Baba müthiş bir gadap
s:ılonlarıııa t li..- rıh,.- r
<;;>zlıi t ',m ~-kkınrla
bır fık,r
lJilin
lrıık,ıyıııı, btı
zut
sizler,
şaşkınlıklarını soıgun
c .ınck ı ~
Ne»yokıaki
\ EShe Jk eliyd; ve cihangir o heyçehrelerinde titrederek bulu.ı.
kimdir?
Tl:R
LLI· h. fRİll. şırkcıiııin nıa
kelin arkasında titremekten
/{ a/ıil değil bileme:siniz,
dukları köşede kümeleniyorlarL.inclı·rıh: gô.,.tı!'r 'c
fıliıulcrı
g:irbaşka bir
ş •ye
muktedir
nıek ve i~itn11:k liz1n1dır
ne kııdar dıışılııseııiz kc·şfecfto
dı. Ansızın atlas perde açıldı
il
ın) nnın
her
ralında
tcs.is
olamıyordu.
me= ini:. Bari yelirirı J;ııla
ikinci sesli filr.ıinin azim muva~fal,'retl
ve ihtiyar hünkarın uzun boyu
~clilt..:n 1'özlü
fHım
ııakinell"t'ln
Dişarıdaki velvele, çadırın
yıııı :ı dıı kim olılııgıııııı so:ı
göründü. Kolll!,rı göğsüne kaıiizık r•·tnıışı ne\·yorkıa \'K TR
nin temsili
liycyiııı:
ta içindeymiş gibi kulak yır
vuşuk, gözleri donuk, dudakEl Eh. i, 1 •
ırkcımin mal.:incluiDo/,for /ıla::lıar Osman
dir.
ALim
(J:ıklı1ık'ar
saye
,ı,!c
tı::ı bir şekil aldıktan sonra
ları kısıktı. Bir meleküssıyane
yoı kıaKı \ l.s"l ER • LLEKTR(h.
bcıı ...
birdenb"re kesilivermişti ve
gibi, oğluna !'ecat getiren bir [\c
ınakiııelc: ini tr-sı
etnhye ıuu" itak
'Neden lııııccııp ec!iyors•ıani sükilun manasını anlıyan
baba gibi de~il, ölüm taşıyan
ol:uı 'i'arL.ın yt'san: sınc!"" ı~ı
1wz'.> lnıııııııa:saııı: /;endısi
kacburun da heyecanı ziyademeşum ve canlı bir makine
filmi her akşam gördüğü ve işittiği şeylerden son derece.
niır İsıııııl ıı Sl'ririyalı mecELHAMRA
Sir.emasındad
r
mahzuz olan coşkun bir halk tarafından medit ve sürekli .al:
leşmişti,
gibi yürüyordu.
P"k ı·nıoııda l ıanl ullular \'t:-;·n:R.
ıııııasıııclıı tıp korıyrı•sinc dıı
kışlarla kar~ılanmaktadır. Hepiniz meşhur artistler M!Ml
Çadırın ortasına kadar yüO, kardaşının vüzera taraELl:KTIHK nakın sıle ~.,rılc- tir
ir SCJ.'1 çıkan ya:ısım ok.ııyıııı.
KRA VFORD ve POL ENGLAND tarafından taganni olunan
rüdü ve orada tevakkufla bir
fından çadır kapısına kadar
lıeseıi göruı,k 'e ıııtmtk soad ııne
<.llllcırs11ıızl. . Fakat
ıi<falla
j
AŞIKLAR BAHÇESi duosuııu işitmelisöniz.
__\ getirildiğini ve atından inmesi
lahza, tek bir lahza, oğulları
" ıl la.: kı
llu f.lıııı
lııı mizah isfıcl ıdı kendiliyııı
l)a ve sonra cellatlarına baktı,
MORIS ŞÖVALYE
üzerir.e son alkışların koptuden
ıııi doqdıı, yoksa mizah
tarat·n J n tcn1
lunan
müteakıben barutla atılan bir
ğunu, içeri adım atmasını miiı,ıu/ıarrirlerinderı iyi g'>rıı~·
P ARlSLt ŞARKICI
teakıp ta sükünet başladığını ' kaya gibi gürledi :
tıııjıı duiıııl bir ııııışlaısi ı cır
- Boğun, söyletmiyin.
sı•zlu muz. nlı ,.r l
lı filinıdir
da i/ıwcı11 oııd'1 1 1 1111 alıyur?
anlamıştı. Demek ki kardaşı
Yedi dilsiz, top ağzından
Pek yakınd: lat:ınbulda iraesin~ başlana~akt•r.
/Jilmem •..
artık çadırdaydı ve bab~sı onu
1 ŞEHREMANETi BU AKŞAM
bir anda fıriıyan yedi gülle
görüyordu.
11
gıbi malıküm.ı.n üzerine atılır
~na d~yecek ycld
.
saat 21,30 da
Cihangir, iişüdücü raşeler
ken kendısı de bizzat ileriledi.
sinemasında
11111!1;
Bugün matıne 1
.1 rıkcıradcın !JCl!I gt'h ı lıİI
içinde bu mülahazayı zihninGene hançerini kaldırıp dilsiz·
'ıtlwdaşııııı:
ıllllcıllı.
l
saat 3.30 oa
den geçirirken ve babasının,
lzı ı ''l [Jı/11 Fıırııl, Nrıfi:le
!erle mübarezeye hazırlanan
1
şmuş
1 kendisini ziyarete gelen oğlun- kanburuıı boynundan yakalaI ,ıorı1ıq/1 /ıır yfl'ci~ olı•rqı
1
dan
ne
için
tesettür
ettiğini
bır /.tJy/ı koııır,~fııklaıı rıı./''I
dı ve onu hır torba kemik
Bütün anneler kızlarına bu filmi göstermelidir.
ı t iL' s ·
ı.ıııluı •11
/ıif,,(,ııa,
düşünürken acı bir feryat çın
hiffetlle atlas perden:n ötesine
İlavC'ten: GAZİ ÇİFl'LIGI
/'ıll"lıl, /,,1//>'/l S,ll ıı~ı·c<ıffl ııtr•
fırlattı. Zavallı kanbur, havada
_,,...,...,._ _.....__..........._-Jl 1 ladı:
de
1 i]ı yurıııı f,,rak'l''<ık l ı
- Baba, baba, beni öldüHer cumartesi ııh m'arı
takla atarak giderken bir ke'&r 1 ılı k 1//,1111°, H 1 ı./ ,, ıs
rüyorlar!
için fiatlarda tenzııat yapıl
lime baykırabildi.
lılltrla lık rfc yıp
'.Jllf'll/,ııtş •'
~ug~: r;p:~acak
sinemasına gidip
Büyük kardeşinin sesini tamı~tır.
- Katil!
, ,, ıı ııl ı/.;i a,./, ulu ı:
.ıtniyan Cihangir, ani bir yakaVe düşerken meyus bir
- Neye ;rı/k/>ıı:>
Dugla.s Fa.irbanksı
ŞehzadebcŞI F rah sinemada
zai ruh, yakazai vicdan ile
çığlık koparıp sustu. Hünkar,
lJııı ' Sutl'l'C'lı
atıldı, perdenin altından öbür
Bugün ve bu akşam Cevdet B.
- X ı 1 ıpıııı• .. ı - dcıııış üç adım geri çekilmış, celiattems;JJeri ve C'lnbaz 4 st tis
q/ıırsııııı boyıııııı tıraş edı rek.
tarafa geçti ve aslan yapılı
larla oğlunun mübarezesinl
tarafıntlan ayrıca sinemada:
h ı:i mi iw/l /ıııı
sakitane seyre dalmıştı.
kardeşinini yedi dilsiz tarafilminde pörmektir. Matin<'ler: 13 · 14} -16! -18~ ve 21,
Jföro{jlıı
Şarlo
Yavnıcak
•rıedı)
fından ihata olunarak hırpa-

bir

IAvlıa

uro<la gözüme
ilişıı; kemali lıa\-ret ve

Pariste, yapma insan azası
ticareti ile meşğul olan bu
kan koca, işlerinin bozulması
ve sefaletin de başlaması üzerine bu şekilde yaşamıya ölmeyi müreccah görerek intihara karar verirler; fakat Parisin sıkıcı bir mahallesinde

*geçe

ve tenzitarife
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Bu bir çocuk
Yıl anmJ.ş,

bir

de~il...

na ırlanmış
e gibi ha·
ediy rdu.

-17 Esma, iki ucundan beyaz
gülümsiyen kırmızı
pakete şöyle bir göz attı ve
ıonra Orhanın yüzüne baktı.
İsmini işitmediği bu nesnenin
nıeçhul lezzetile ansızın ağzı
sulanmışken delikanlının çehresindeki o aygmmsı hatlar,
yüreğini bulandırdı :
- İstemem - dedi - ben
doydum. Onu anama ver.
Ve Orhanın cevabını beklemeden bağırdı :
- Ana, f çeri gelsene.
Sınama işinin tatsız bir safhaya girmesine, telafisi gayri
mümkün bir vaziyet tahnddü•üne mahal vermemek ve tam
zamanında müdahale etmek
a.zmile kapı dibinde vaz'ı tar.assut almış olan kadın, bu
davet üzerine hemen içeri
girdi:
- Ne bağırıyorsun kız - dedi - elimde işim var.
Orbanın iştiha ve ihtiras taşıyan yüzü, birdenbire değişti,
•on hamlesinin, sınayış namı
altında tevcih etmek istediği
kat'i hamlenin akamete uğra
ması canını sıkb. Damarlanndaki alev, ani bir aksülamelle
sanki buz haline inkılap etmiş
gibi her tarafı titremiye .baı
yaldızları

Muluırriri:

M. Turhan
daha yaşamıya namzetti. Orbanın daireye gelip te:
- İnhizam, zekamın inhizamı. Diye verdiği haber, bu
şetareti yaradıyordu.

Nerede?

yapılacae?
Müskirat inhisarı tarafından
Kayseride inşa edilmesi mutasavver iken bilahare sarfına
zar edilen ispirto fabrikasının
Anadolunun hangi ş·ehrinde
tesisi daha münasip olacağını
tetkik eden heyet raporunu
dUn umumi müdürlüğe vermiştir.

Spor

lt~adın

.

•

.Şarapçılık

aşkı

/ıyor
Bağcı1ığımızın. ıslahı

ve şa
rapçı1ığımızm
tekamülfi için
İzmir, Manisa ve Bursa ile
havalilerinde tetkikat yapbktan sonra Trakya mıntakasına
gitmiş
olan tetkik heyeti
evelki gün avdet etmiştir.
Heyet elyevm raporunu ha..
zırlamakla meşguldür.
Mütehassıs

M.
Bufar
ile Selahattin beyin de dahil
bulunduğu bu heyet tetkik
neticesinden memnun bir vaziyettedirler. İstihsal mıntaka
larının ıslah ve t ekamülü takdirinde memleketimizin liu sahadaki tabii servetinin yüzde
yüz artacağı ümit edilmektedir.
Trakya mıntakasında son
sistem bir fabrika tesis edilerek Avrupa şarapları kadar
ve belki daha nefis şaraplar
imal edilebileceği muhakkak
addolunmaktadır.

Heyetin bu noktalan raporunda zikredeceği haber alınmıştır.

HlJyva.n sergisi

7

Aferin Yahudiyel

ispirto fabrikası Tetkik heyeti işiAdapazarında ni bitirdi, şimdi
mı, E·reğlide mi raporunu htJzır-

Heyet tetkikat neticesind~
Yılanı zinaya alıştıracak kadar ispirto fabrikasının Adapazarı
san'atkar geçinen delikanlının
ile Ereğlidc tesisi münasip
böyle bir itirafa mecbur kalolacağı kenaatini hasıl etmiş
ması kendi görüşünün isabeti. ve bundan sonra bu iki kasani, insani teşebbüsündeki müs- bamızın zirai ve tabii vaziyetmiriyeti isbat ediyordu. Bu
başlanıl
lerinin teikikine
sebeple memnun, son derece
mıştır.
memnundu. Arkadaşının ağ
Bu tetkikat ta Ereğli ile Adazından acıklı bir enin gibi
pazarı arasında su ve mevaddı
çıkan bu üç kelime üzerine
iptidaiye istibsalatı hususunda
hemen yerinden kalktı, teslihiç bir fark göriilememi~,
mi silaha icbar ettiği muhası
patates, mısır ve saire gıôi
mına tesliyet veren galip bir
ispirto istihsal edilen iptidai
kumandan gibi müstehzi bir
mevaddın bu kasabalarımızda
tevazu ile elini uzattı:
mebzulen tedarik edilebile- Zekanın inhizamı demeceği anlaşılmıştır.
yin, hakikabn zaferi deyiniz.
Maamafi heyet raporunda
Çünkü ortada yenen ve yenitransit merkezi olan istanbula
len yok, sade bir zafer var.
daha yakın olduğu, nakil veOrhan gecedenberi hiddesaiti itibarile de daha zengin
tini yenememişti. Yüz dirhem
olduğu için fabrikanın Adapabadem şekerini tane tane yezannde tesisini tensip etmiş
direrek huşunetin; gidermiş
ve raporunda Adapazarım
olduğu kızın ansızın hoyrattavsiye eylemiştir.
lığa avdeti yüzünden uğradığı
Rapor henüz tetkik oluninhizamı bir türlü hazmedemadığı için fabrikanın neremiyordu. O şekerlerin her biri
de inşa edileceği ve inşaata
firazı vuslata irtikayı temin
ne zaman başlanacağı şimdi
edecek merdivenin birer kalik malum değildir.
ladı.
demesi ve kızdan alman her
Bu, kemiği ağzından alınan
buse, o kademeleri birbirine
köpeklerin,
dişisi önünden rapteden bir nevi perçin adkaybolan her hanği bir çarederek sevinirken na mahsiis
[ 5 inci sahifeden mabat]
Panın me'yus halidir, ıshraplı
bir rüzgar darbesile bu güzel
kı\rımşıdır. Orhan bey, aynen meı diven yıkılmış ve kendisi
olan Mis Bravn bir gün işe
o ye'sin ve ısbrabm sademeşaikai zevkin husran haykıran
sile sarsılmıştı. Yarım saattan eteklerinde - temeli çöken giderek çalışmakta, Makkonun
kızı ise evde kalmakta ve her
beri sabr ile,
tahammülle,
eserinin enkazına aghyan taliirnaiei zeka ile elde ettiğine siz bir mimar gibi - sernigfın ikisi birden kendilerine iki
hemşire süsü vermektedirler.
kani bulunduğu netice birdenolup kalmışb.
Fakat Mfs Makkon, kendisi
bire berhava olmuştu. Kadını
Hotbin delikanlı, pazarlığı
ile evlenen adamın bir erkek
tekrar dışarı göndermek belki
bitirmeden bu işe teşebbüsün
değil bir kadın olduğunu anrtıUnıkündü. Lakin kızın yeni
den şöyle bir netice tavellüt
baştan maksada imalesindeki ettiğimi kabul edemiyordu. ladıktan sonra onunla 'birlikte
imkansızlık duruşundan, ba- Çfinkü, nefsini parayla vere- yaşamağa neden muvafakat
etmiştir?
kıfından belli idi.
cek olan bir kızın da iptidai
Polis memurları bu suali her
İşte mini mini bir kız, koca ve ihzari mülitafalarden biraz
iki kadına da sormuşlarsa da
bir erkeğin iştibasını ağzında
uysal, biraz dilnüvaz olması
bıraknııya, birçok öpüş ver- icap edeceğine kani idi. Hal- cevap ~amamışlardır. Erkek
gorunen kadın mahkemeye
dikten sonra en nazik dakibuki Esma, böyle bir istidat
verilmiştir. Londra gazetelerikada dirsek çevirmiye muveya temayül de gösterme"affak olmuştu. Bunu anlamak mişti. Badem şekerlerine kar- nin verdikleri malumata bakı
lırsa erkek görünen
kadın
görmek, Orhan bey için
şı zayıf davranmasında bile
bazı
dostlanna
hususi
surette
a.cı bir darbe oldu. Zekası açık bir ihtiyatkarlık, gizli bir
s6ylediğine göre, bu işi spor
Ça.tianıış, izzeti nefsi bir ucunaldadıcılık vardı. Şu hale göre
~an Yırtılmış gibi müteessirdi. ' o, eveice zannettiği gibi, oros- aşkı için yapmışmış.
. lees ür sevkile hemen yepuluğa
fıtraten müstait bir
Anadolu de!miryol'itıden kalktı:
çocuk değil, baylı tecrübe
- Allaha ısmarladık -dedigeçirmiş ve bilgisini saklamayı lundaki e~yri Türkler
;~~ bitti, perde indi, gör- da öğrenmiş küçük bir kahHaber aldığımıza nazaran
ba g~rn bana yeter. Biraz da peydi. Düşer görünürken dü- Anadolu demiryollarının ü~ ala~ını eğlendirin.
çüncü, dördüncü sınıf memurşüren kadın, san'atmda çok
ıa srnanın anası, bu münfelları arasında bulunan gayri
k~e Veda üzerine Orhanın terakki etmiş demektir!
Türklerin ihracı hakkında bir
una asıldı:
Orhan, uğradığı inhizamın
h ~ Ne oldu, neye kızdın, elemile pek müteessir ve hatta liste hazırlanmıştır. Daha yilkia:e~·1 dur, anlıyalım? demek mütehevvir olduğu için sakim ' sek makamlar işgal eden bazı
olan : ~akfn o , baltalanmış muhakemelere sapıyordu. Es- gayri Türkler hakkında da
böyle bir liste tamimi yakın
lcr •ıtıhasının sızısile bu sözmaya tasarnıf için, ondan süfolduğu
söylenmektedir.
: kulak aııqadı :
li bir haz çalm~k için ihtiyar
d,1 l<afl, Kafi - dedi - bot ettiği yolun çıkmaz olduğunu
"ı .."tını.
~allınıadan kolum yoruldu. düşünemiyordu. Kendisi, usta ta ile vuılab iğtinam edilemezdi.
bir zanpara gibi değil, küçülttlc ~ daha aabırlı olanlara
edıyorum.
Orhan bey, maddeciligine,
cük kızlan dizlerine oturdarak
, hiddeUi misafirin
g6rgüsüne ve bi1giıine rağmen
ve yavaş yavaş göğüslerine
autnı,ı
asından sokak kapısını çekerek babaca nüvaziıler, aldanmıştı. Kızın yctifgin olllıeı kıeyıp odaya döner dönduğunu bağıra bağıra iddia
okıayışlar arasında müstehcen
.._ lına çıklfb :
bir zevk temin eden sabipeettiği halde ona ktiçük bir çoYok. :unu kaçırdın, zaran reatler gibi hareket etmifti.
cuk muameleai yapmak ve o
llıi}' ara, pul vermeyi düşün
Eamanın sahiliği atlatmıt ve
ıuretle aldatmak iıtemifti. De~bu;: ~itnrinin biriydi. Fakat
anlayq
çağına
geldiğini
dülikanlıyı
bu hataya sevkeden
lor nu de kaçınrsao brnak•nt
-k
J
f Ünmemifti. Y aıı on üçü bulparasız eğlenmek emeli ve kı
kııı ~ so er m. Bana senin
muş,
göğsüne
iki
tane
atka
zın
anasını nefsine bent etmiş
lun~iln değil, para lazım. GöJiyaket
madalyuı
takmlf,
anao.mak vehmi idi. Şimdi %ekiı,tı aç ta getirdiğim adamsızdırmıya bak.
smın makaraya çevrildiii zesı tarafından da bikri müzababile llznlOp duruyordu.
yedeye konulmut olab bir kı
[Bitmedi)
SuDbi bey, bir tataretli gtın zm üç buçuk kunafluk fikola-

"e
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.Son Saat

Filistini idare eden Türk,
Ierden na ıl bahsediyor
Musa Kazan adını taşıyan
ve fazla olarak bir de Paşa
ünvanını kullanan bir Arap
Maten gazetesinin muhabirlerinden biri ile mülakat ederek Filistin F ellahlarının haleti ruhiyelerinden bahsetmiştir.
Bu mülakatında Yahudilerin
Filistin ile alakalarının derecesini de eksik gösteri)•ordu.
Musa Kazanın bu mütalealarını okuyan bir musevi, Siyonist teşkilatının Paris şu
besi azasından mösyü Viktor
Penso bu zata cevap vermek
li.izumunu duymuş ve adama
bir mektup göndermiş, bu
mektubun bir suretini de
Maten gazetesine vermiştir.
Mösyö Viktor Penso bu mık
tubunda diyor ki:
/
Paris, 1 teşrinievel, 1929
«Asaletmeap,
Filistin Araplarının haleti
ruhiyeleri hakkında Maten
gazetesine verdiğiniz mülakatı
okudum. Kudüsün esbak haham başısı «Rap Hagganın»
torunu sJfatı" ile müsaade
ederseniz size cevap vereyim:
Türklerin asırlarca
devam
eden hakimiyetleri zamanında

yesinde Filfstinin H?sti~an:
lan, Araplan ve Miısevıl~~
arasında yıllarca sulh ve sukiin hükfim sürmüştü. Bu, kabilf inkar değildir.
Maten ga.,,.~tesinde, Filistinden giiya hıJkatteoberi burad~n size ait imiş gibi bah·
sediyor, bununla baraber ~en
dinize Arap sıfnbnı verıyor•
sunuz. Unutuyorsunuz ki Arap
demek Arabistandan gelmif
demektir.
Filistin, isminin de gösterdiği veçhileı Kenanilerin elinde
bulunduktan sonra Filistinli·
lere geçti ve bira2 sonra da
Hazreti AUahın emri ile Haz·
reti İbrahim bura)la yerleşti.»
Mösyö Penso mektubunun
sonunda, tarihi malümat vere·
rek Filistine, Yahudilerin Fel·
lahlardan çok evel yerleımit
olduklarını ispat etmekt~dir ·
Türkün idaresi altında bir
esir gibi yaşamış olduklanni
iddia eden Fellablann karşı'
smda bir Musevinin hakikati
söylemesi dikkate tayan değil
midir? ŞOphe yok ki burada
bir kısım Yahudilerin hareketlerini ne kadar takbih
ederıek, bu nevi Musevileri

için kayıt başladı ve g~ö•.:..st_er_d_ik_l_er_i_t_e_sa_m_u_h_sa_-__d_e_o_k_a_d_a_r_ta_k_d_ir_e-:d_e-:ri:-z.
Ayın «25» inde Dolmabah- Hı caz yolu
Hıı·sızlık
çe ahırlannda açılacak olan
hayvan sergisi için kayıt muamelesine dün başlanılmıştır.
Sergiye her cins hayvan
kabul edilmektedir. Bu sene
sergide birincilik, ikincilik ve
üçüncülük kazanacak hayvanlara verilecek ikramiyeler 300
liradan 50 liraya kadar tehalüf etmektedir.
Sergiye bu sene çok kıymetli hayvanlar geleceği ümit

olunmaktadır.

Bir

kız kaçırma

Ödemişin Kurucaova karyesinden Mehmet kızı Hatçeayni köyden Ahmetçenin oğlu
Mustafa zorla kaçırmış ve kı
:ıın takibine çıkanlar mustafanın şeriki cürfimleri kahveci
izzet ve Hüseyin tarafından
alda9arak geri çevirilmiş ve
kızın bikrinin izalesine sebebiyet verilmiştir.

Bir günde 16 kacakcılık davası
' Son ' günlerde kaçakçılık
vak'aları, bütün takibata rağ

men, maalesef çoğalmaktad ır.
Bu vak'alar mahkemeleri
de bir hayli işgal etmektedirler. Dün yalnız birinci ceza
mahkemesinde 16 kaçakçılık
davası rü'yet edilmiştir.

Veremlilere

gıda

Verem mücadele cemiyetinin kurtuluş günü tevzi ettirdiği rozet hasılatının tadadına
başlanmıştır. Hasılatın tamamen varemlilerin tağdiyesine
sarfı kararlaştırılmıştır.

Adagidcdc
Ödemiş, 10 -

asayiı

Adagide
nahiyesinde asayİfİD bozulduğu bildirilmektedir. Geceleri
sokak ortasında silahlar abbyor, birçok vak'alar oluyor•
muş .

Top talimleri
Vilayet makamından: Teı
rinievvelfn 14-17 günleri Pendik, Yayalar, Paıak6y, Dudullu, fçerenköy, 86stana iskeleai muhitinde ukeri kıt'a
lar tarafmdaa top talimleri ve
bu miiauebetJe endaht yapı
lacağı ilin olunur.

B İr

T

l

..ı unus uya

go.. re tehlike ile
doludur
Parla tıp akademisinin son
içtimaında Tunus müslümanları
namına haç mesele&ini tetkik
etmiş olan Dingizli ismindeki
doktor, yaptığı tetkikat neticesinde tanzim ettiği raporu
okumuştur; bu zatın anlattığına nazaran bugiin, seyahat
vasıtalarının pisliği ve intizamsızlığı o derece fazladır ki Hicaza giden bir insanın hasta
olmadan, hatta ölmeden geri
gelebilmesi adeta bir mucizeYe mütevakkıftır; bundan başka Mekke ve Medine civannda asayİf te yoktur; binaenaleyh vaziyetin dfizeleceği
zamana kadar mlislnmanlann
Hicaza gitmekten vazgeçmeleri lazımdır.
İttihaz edilecek tedbirlere
gelince: Tunuslu doktor bunlan da birer birer sayma ktadır; fakat Hicazın maddi ve
manevi vaziyeti malüm olduğu
cihetle bu tedbirlerin tatbik
edilebilmesi ihtimali yok gibidir.

I-la vuzlar ...
Şimdiye

kadar
kaç gemi tamir
etti?
Haliçte bah~iyeye ait olup
Seyrisefaine devredilen üç havuzun devri tarihinden bugüne
kadar 17 ay geçmiştir. Bu
mnddet zarfında bu havuzlara
girip çıkan gemi adedi 168
tanedir. Bunlann altısı lngiliz,
beti Yunan, ikisi Norveç ,
biri lıveç ve bJri Alman ,
biri Amerikalı 152 tanesi de
Tfirk gemisidir.
Şuraauu kaydetmek Jhım
dır ki havuzlardan ıimdiye
kadar ancak iki tanesinden
istifa<Je edilmlıtir. Zira 2 numaralı havus kapabıs olup
bu kapaj'Jll yapdma8llMI çal111'·C1Jlrbr

n

l' b una klll~~
yeni tedbir/el·

rO lS,

alıyor
Polis müdürıüğü, hırsızlarb
mücadele için yeni tedbir!e
ittihaz e~miş bulunmaktadır.
Polis merkez ve mevkiler:
geceleri hiç umulmadık z~
manlarda teftiş ettirilmektedı
Polis devriyeleri ile gece
leri muntazaman dolaşınalan
icap eden bekçilerin her ya•
rım saatte bir muhakkak det
riyelerle telakileri temin edil
miş, bu telakilerin başka mer
kezlerden gönderilecek komi

k

tr

serler
tarafından
on °
edilmesi emrolunmuştur.
Bundan başka ayn bir milf
reze ile sivil memurlar tara
fından bütün yangın yerleria
de ve harabelerde tarama fa
aliyetine

başlanılmıştır.

Hırsızlık

vukuatının

.. ilıK
on

geçilmesi için alman tedbiri~
meyanında daha çok ehemmı·
"" !
yelli ve iyi neticeler vereceg.
ümit edilen kararlar mevcu\
olduğu da beyan edilmektedir,
1

Yeni alınt1caJ\
cenaze oto·'
mobili
Şehremanetinin yenı'd eD CC:•

naze"' otomobilleri almak fik
rinde olduğunu, hatta bunu
•ıçJn sanayıı•• nef'se
akademi
ı
sinden moddler istediğini yaz
Dün alakadar .bir. za'
mı şt ık .
~
bir muharririmize demıştır :1
- ..şimdilik yalnız bir ~t.Q.I.
mobil
mlibayaa
edecegı~
Bu otomobilin tabut koymıı
mahsus mahalli açık olacak·
yalnız tueri dört süslü sütur;
üzerine konulacak bir kubbf
ile kapanmlf bulunacakbr.
Bu otomobili mObayaad•
mak•at, cenazelerine bOytlt
meraaim yapmak ;.tfyeıılerh
bu anulanm tatmla edecer
.-aite malik olma1' tır.

'

8 Sahife

Teşrfnievel

Son Saat

ne

Dünyanın

Hıı .;ı.< ile l·R \

t·111·1nıi acc~:~·ısı

•

toptan ve parakende ..•

78 nıetl·e rnik'abı kereste n1ubayaası
'flitiin inhisarı urııııııı ınlidilrliiğiindeıı:
teslim edilmek üzere muhtelif eb'adda 78 metre mik'abı kereste pazarlıkla alınacaktır İtaya talip olanların ~b adı öğrenmek üzere her gün müracaatleri
ve 16-10- 929 çarşanba günü saat 10,50 de Galatada mubayaat homisyonunda bulunmaları.

Sıhhat

h..unı~

tıı.:urt>tlıaı.csine

Jı~r

kc\~lün11HL1t~r

da hı

va· ılır

Bu!lçf"kilp~<la

lları

B-;:kir

L.ı;.lıl

~1a,ğaza11uıı

ı..cına,lar
zıyoırrt

kar~ı~uııl.1, Saır~
'l'tlcf,,ı.· l"-taııbul t:!X

Oksurenlere

Bııı~sa

ne\İ

geldi.

i lusu~i

rdiniı.

toptaıı

:<atranı Hakkı

ve

p~ra;..~ntlc.

Ekrem

-- -- --------

E, kaf" 1niifl tiı~Iü
1

ğiiııdeıı:
Bursada Faik bey vakfından ismet paşa caddesinde piyasa
mahallinde han, otel ve garaja elveri~li Faik bey hanı arsası
pazarlık suretile 22-9-929 tarihinden itibaren (1) mah müddetle
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip oianların yevmi ihale olan 22
10-929 salı günii (1125) lira teminatı muvakkate akçesini müsta.shiben Bursa Evkaf müdüriyetine müracaatler.

Devlet matbaası
m "" düriyetinden:
21 - 22 kıloluk simili çiftistanbul 300 top
23 - 24
"
«
((
300 ((
Cina ve evsafı balada muharrer 600 top çiftistanbul kağıdı
pazarlık ıuretile mübayaa olunacaktır. Talipler 19 Teşrinievel
1929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 da nümunelerile
birlikte matbaaya müracaatları.

. lalive

\'t~k ~tlt~t i ııd (' ı ı:

senesinden Hl:n nıali :-;enesi niha vetine kadar milli hüktiınet ·bütçelerinden nuıtİlıbu olanlarla gerek n1illi hüktinıet ve gerek sakit hüküınetin bütçe en1anatı ve adi enıanat hesaplarında nuıkayyet alaca<>·ı bulunanlar, Şubat
930 nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları
nıahallin en büvük mal n1emuruna müracaat
eyleyip yetlerindeki n1atltibat vesikalarını vererek mukabilinde n1üracaat vesikası aln1aları
lazımdır. Bu n1üddet zarfında nıüracaat etmen1iş ve ,·esika alınamış olanların iddia ettikleri
alacak t01:~ nuınaralı kanun nıucibince katiyen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 93u nihayetinden sonra hiç bir ınazeret kabul ec.liln1İvece•
ğinden alacak iddiasında bulunanların tı3u senesi .ı\lartından evel bulundukları ınahallin 'en
biiyük ınal nıen1uruna müracaat etn1eleri ilan
olunur.
336

ahşap

,.,.
Jl!!li!ll

kısımdan 1.J~

ibarettir.
Hududu, sağ tarafı Halit
Ef. ve hissedaranın hane ve
bahçesi, sol tarafı Aliye hanım ve bazan de mağza arkası çiftlik tarlası, cephesi
tariklam. Derununda hiliibedel
arabacı Ahmet ikamet etmektedir. Mezkiır mahallin tamamına bin lira kıymet takdir
edilmiş
olup talip olanlar
kıymeti muhamminesinin yüzde onu nisbetinde pey akçelerlni alarak 14 - 11 - 929 tarihinde 929 - 5322 numaralı
dosya ile saat 14 ten 16 ya
kadar lıtanbul 4 düncü icra
memurluğuna bizzat veya bilvekile müracaat eylemeleri
ilan olunur.
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vapuru ı 2 teşrin
cvcl Cuııurtcsi
[. '.ıptıli , .\far.
sil ya ı c Ceııo
va lva gidecektir.
(BRAZILE) vapuru ı i tc~rııı
cvel Salı Sitmar levant ekspres
olarak [Pire, l\apoli, l\larsilya
ve Ceııova ] y;ı gidcccktır.
( SARDEGNA ) vapuru 17
te~rincvel Perşembe
[ R:ıdns ,
.'vfcr,iıı , l.;hndcrnn , Trablus ,
Be Tut, Hayfa, lskendcriye,
\ksin.ı , l\apoli ve: Ccnova 11·1
giJccektır.

Tafsilat

ıçııı

GalataJJ merkez
rıhtım hanıııd.ı umumi a.:emcsiııc ıııüıaca.ıı. Td. Bcyuglu
7 7 ı - 77'1. ve ya B~yogluııda
Pera pal.ı< altıııcla l\atta . '.ıs
}Oııal Türkis
tmist nccıısiyc
Tckfoıı
Bel'o!llu i 599 ve y.ı
Toh•tlı ya ıı k.ırşısıııda bcyndmilcl
yat.ı.klı
vagon kunırıaıı)J'ınJ
Tel. Bc\'oglu 2;~0 n: )•ılıuı
b1. ııbul,la l:.n "10ııundc fwıır
SOM ıgıııd.ı i) numarada acent~
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Tel. btanbul 779

Doktor FETHİ
(~lrrahna 1 a

1bntal zal.ic

lln'i.laııcsı

(

V~rınan

h?anıülO.

tak.dinı

\tu:..ıycııclı.ınr'. Bl )vt;luı:tla.. ı\.~~
ı;aınİlnlh kar:-.ı~ında
'I clt-foıı: Beyo~lu !''3f

günü saat 17 de SırkcLI rıh
tınıından

ha; ckctlc [Gelibolu.
C,..ııukkalc, ı·c Körle;, tarikik
.\\Yalık, Dikıli ı·c lzıııır ] '
a;ôm~t ve a\'d<.:t cdcc:cktir.
\' ük Ye vuku için Eıniııt>ıı 11
Rc~adivc ~addcsi Kıhtıııı hanındaki id~r~hanesiııc ıııuracaJl
Tel. İstanbul 1977 • \' okll
bileti ,.ıpunLt d.ı Yerilir.
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ZA

Halit beyle Murtaza Ef. nin
kurutur.
Hasan beyden istikraz eyleKanı keser emsalsiz devadır.
diği mebaliğln temini istifası
için Eyüpsultan Topçular maBeyoğlu dördüncü Sulh huhallesinin kışla caddesinde
kuk
mahkemesinden:
atik 23, cedit 39 numaralı
Dolapderede Yenişehir cadelyevm maa oda bir bap ahı
decinde 173 numaralı dükkanrın onattı hisse itibarile on
da saatcılık etmekb iken 6
dört hissesi otuz gün müddetşubat
929 tarihinde vefat
le ihalei eveliy~ müzayedesieden Avram veledi Dimistokli
ne vazolıınmuştur.
efendinin terekesine mahkeMezkür mahalle ahşup kamece vazıyet edildiğinden tapıdan girildikte toprak avlu
rihi ilandan itibaren esbabı
üzerindeki tahta asma m ı
matiubun
bir ay ve veresenin
v~nle asma odanın önündeki
ÜÇ ay zarfında Beyoğlu dörsahanlığa çıkılır. Sahanlık üdüncü sulh hukuk mahkemezerinde bir asma oda mevcutsine müracaatları lüzumu ilan
tur. Ahşap merdivenle bir
olunur.
h.mı ahıra ve bir kısmı asma
odanın üzerine tesadüf eden
birinci kata çıkılır ki iç içe
iki odadan ibarettir. Odaları
T>rılıı tı-•ı ı: l 9Ulı
ihtiva eden kısım ahşap olup
\lur~sisl eri: Dn·tı!dt!
fıaıık \
·odaların arkasına müsadif zeSaflıa\'C:ı~er lıaıık Ferayu. ~,ı~
!'liy.u 111 lıank tür l)üvçla1ıd.
mını
toprak, etrafı toprak
\lı ..·krıı: Hc,rlı11 1 şııbtleri: Tlauı
harçla yapılmıı taş duvarlı ve
burg, İ. ıınluıl , (~alJ.tJ. ,.,. l~tzuı
ortasından ikiye bölünmüş bir
lıul•, lznıir.
kısım samanlığı ihtiva eden
(,,tl"ıu k,. 1111 tcl .. ıoıı: Beyoghı:
2 . . . . . . . . ,, V<tt, 68'v
ahırı muhtevidir ve ııon dereJ~taııhul kL"'rnı tell•fruı: İbtanbuı
cede haraptır. Arkada gübreJ
2842, 28 ı~.
lik mevcuttur. Mesahası 210 I
l)C"p<·-u: l-.1.aııLul ·ı Ulün gü.111
metre murabbamdan 149 u
ruğii. 'l'l'leuııı: ı~taıılıııl 32'..?7.
ı
Hilô.ıııtırıı bunla ınıuunt'L\tı it.'•
ı
ahır metro muabbaı 40 metro 1
murabbaı

l ;~
lt

S teşrin!evel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii
münakasaya vazedilmiştir. Talip olan miihendis ve mimar müteahhitlerin şartname, proje ve mukavelenameyi almak üzere
her gün İstanbul Evkaf müdüriyetinde inşaat ve tamirat müdür muavinliğine ve yemi ihale olan 6 teşrini sani 929 da saat 15 te ~:apalı zarflarını İstanbul Evkaf müdürlüğü idare encümen:ne tevdi etmeleri ilan olunur.

İstanbul dördüncü icra memurluğundan:

ıı~J .ı·

tpıLr·,·;ıca;{tır

1

sının tamiratı

Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı i r sına dair ka'lunun 14 üncü maddesine tevfikan
memleketimiz etibba odaları idare hey ti ve haysiyet divanı azalarının intihabı nizamname
ahkamı dairesinde mınta ~ a merkezleri valiliklerince 18 teşrinievel cuma günü icra edilecektir.
Ayni kanu.ıun 15 inci ve 37 inci maddeleri mucibince Türkiy~de icrayı san' at selahiyetini haiz
bulunan tabiplerin ve diş tabiplerinin Vi! dişçilerin odalara dahil olmıya ve oda intihabatına
iştirak eylemiye mecbur bu •ndukları il:ln o!unur.

"lJr

~·alnız :\ludaııyavJ

mucibince

Şehremininde C~~~~n~~~n~i~~~y~~=-

ve içtimai muavenet
vekaletinden:

teşrin ıd ı

,a,J,ır gıdeccl; ı

Evkaf umum

l·

' G~IJ~J
Bevoglu ~; 62

postası

a

22:\rı

Makbule H. ın 19038 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde
sandık namına merhun bulunan Kadıköyünde Osman ağa
mahalles!nde Hasırcıbaşı sokağında eski S,S mükerrer ve yeni
1,3,S numaralı ve 200 ve 108 arım arsa üzerine mebni ikişer
kattan ibaret 12 ve 3 oda bir ıofa, bir mutfak, bir hamam
(1172) arşın bahçe ve müştemilib ıaireyi havi iki hanenin tamamı
vadesi hitamında borcun verilmemesinden
dolayı
aatılığa
çıkarılarak 2100 lira bedel
ile müşterisi namına
kati
kararı
çekilmit iken bukere yüzde on zam ile
bqka bir müfteri çıkarak müzayede bedelini 2310 liraya iblig eylemiş olması cihetile mezkür iki hanenin 16-10-929 tarihine müsadif önümüzdeki Çarşamba günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan
talip olanların mezkür günde nihayet saat on bqe kadar
Sandık idaresinde hazır bulunmaları ilin olunur.
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