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Yarın Topkapıda
açılıyor

Silah müzesi yann Topkapı
Müzeye
çok kıymetli silahlar konulnıuştur. Teşhir edilecek ~ya,
Eıneviler zamanından başlaya
rak 7 - 8 inci asırlardan zanıanımıza
kadar kullanılan
nıuhtelif ve çok kıymetli silahlardır ve ekseriyeti kılınç
teşkil etmektedir.
Ôtedenberi müzenin ambarlarında durmakta olan bu eş
)'a yarından itibaren halka
teşhir elunacakbr.
sarayında açılacaktır.

\' ağınurlar
Rasatan eye
göre devdmlı
9Örii/mekfediru
İstanbul da

İnflliz amirah ıeflrle beraber bu
akıam Alıkaraya

Qldlyor

•ikan lar da
kar

Şlugu haberi

Ya~

b··

ay~ atmışsa

da Rasatane

boy1e bır ihtimalin mevzuu

ır•hsolrnadığını söylemektedir.
~t

~

ıçın
hararet
h'
esının
ıç olmazsa 4 ten
Clfağı d··
.
•
t d"
uşınesı 15zım ge nıek~ı~[" Halbuki şehrim"zde son
Rerde asgari hararet lOdur.
Old ~satane yağmurun devamlı
labugunu bildirmektedir. Bu
aha kadar yağan yaj"mutun ıniktarı 16 mi imetredir.

d

Yagınası

erec . .

görülınenıiş
şekilde ...

J...ima11uıuzda bulunan lngiliz filosu amiralı Field cenapla-

rwm bu sabah saat 11 de Taksim mcydamna giderek Cumluıri!fel al>idesiue çelenk vazetmesi mukarrerdi. Bu merasim.
Juwamn muhalefeti yıizıind_en tarafeynin muvafakatı ile Amiral cenaplarmm avdetine tali# edilmiştir.
Amiral cenapları ue erklım harbiyesi bu akşam saat 17 de
İngili: slfil'i ile birlikle Ank.araya gidecek ue Haydurpaşada
bir askeri m11frezemiz tarafmdan selclmlanacaklrr.
Limanımıza

kadar

yeni

yazılar,

bir

"' lıfmdl r

ve
baftaa bqa renkli resimlerle
ihtiyaaı

Her giln,

g6re

1;ı

"'
resmini

gelen
gördüğiimüz Kuraj-/ls
tayyare gemisi gibi Friylıs, İgl, Bermes adlı daha
d6rt muazzam tayyare nakliyellğini yapan
azemeili zıhlı va~dır.

düşürüyor.

32
Söhife

dcpolon

olarak çıkacak ve
yeni şekilde intişara

Kuru çeşme sahilindeki arsalar kamilen kömür deposu
ile dolmuştur. Artık burada
depo yapılacak yer kalmadı
ğından, Ortaköy civanndaki
arsalarda birer birer isticar
edilerek kömür deposu yapıl
maktadır. Burada kömür deposu yapmak isriyenlere Be«mahzur yoktur»
lediyece
kaydile ruhsatiye verilmesi
civar halkının şikayetini mücip
olmaktadır. Köy halkı bunun

başladığı

günden itibaren karilerini n1em-

nun edecek yenilikler yapacaktır. Bu

her yerde 5 kurut

Ortakoyc kuş bakışı
bit• lll<lllZW'll
ıçın Şebreınanetine verilmek
üzere bir şikayetname hazır

nesi n1en1leketin1izde
hiç bir gazetenin

Bir
Teşebbüs

Bu şikayetnamede,
Ortaköyün Kuruçeşmede olduğu
gibi bir kömür deposu haline
geleceği ve bu halin köy
halkını başka taraflara muhacerete mecbur kılacağı :zikredilerek Emanetin bu teşeb
büse mani olması talep edilmektedir.

•

<l ür. Bu

teşebbüs

nedir, derhal söyliyen1ediğin1iz için karilerimizin bizi mazur
görnıelerini ve

Nihayet!

plan

14

gün daha sabretmelerini

rica ederiz!

şinin İftirakioi temin için bilet!eri n iki tarafına da numara

konulacak ve biletler ortalarından zimbalanacaktır.

Bu suretle onda bir biletin
yanmına sahip olan bir ortak
arkadaşındaki parçayı tedarike mecbur olmadan parasım
alabilecektir.
Numaralann muhafazası için
yivli fişler hazırlanmaktadır.
Şimdiki fişlerin berbiri «6»
gram sıkletindedir. Halbuki
yeni fişler ancak bir gıram
sıkletinde olacağı için nurn=1.•
ralar dolapta daho taı.·u a~
vir yapabilecektir.
Yeni plin bütün düny• piyaokolan tetkik edilmek ıure
tiyle vücude getirilmiştir.

Ankara, 13 ( Tdefon) İzmir telefonunun kat'i kabulünü icra etmek üzere telıraf
işletme müdlirii İhsan Cemal
bey bu sabah lzmire haraket
etmiştir.

Pratikçilcrin
imtihanları
dişçi mektebinde
eczacı ve dişçilerin

Dün
tik

praimti-

hanlanna batlanacaktı.
Fakat bazı sebeplerden imtihanlara dün bqlanamamlflır.
Maama6 imtibanlann birkaç
güne kadar başlaması muh1 .:meldir.

difeye düşmekten kendimizi
alamıyoruz. işte şirketin izahnamesi:
10 teşrini evel saat 18,30
da makinesinde vaki olan
anza Silihtarağada bir tevakkufu intaç etmiştir.
Yedek bir makinenin faaliyete vaz'ı sayesinde inkıtaı.
manevre için zaruri bir müdde
olan 3 çeyrek saate mtiohasır
kılmak kabil olmuştur. Bazı
yerlerde cereyan ancak saat
22 de iade edilebilmiştir.
Gece gündüz devam eden
tamirat halen hitam bulmuştur.
Şirket bu arızadan do!ayı
beyanı teessüf ve abalii mubteremeye arzı itizar eder.
Tahminen on beş güne kadar hitam bulacak olan yeni
tesisabn ifletilmiye başlattml
ması say~inde ,şimdiye kadlll'
makamatı aliye ve muhterem
ahalinin itimadını kazanana
elektrik itası hususundaki mutat intizam iade edilecektir
Elektrik şirketi müdürü
A. Hanssens

ineilizler tara ından
Londradan çıkarıldı

Yapn1an11ş olduğu

lanmaktadır.

yanı arzudur. Fak~t vaziyeti
yakından bildiğimiz için en-

Baha Sakiııi11 sefiri

yeniliklerin bir ta-

Piyanko için

Türk tayyare piyankosunun
8 inci tertibi için gayet zengin
bir plan tertip edilmiştir.
Bir kaç güne kadar merkezi umumiye takdim edilecek
olan bu plan 10 keşideliktir.
«60» bin numaranın her
biri eskisi gibi on parçaya
ayrılıcak ve her bilet bir liraya satılacaktır. Yeni tertibin
ikramiyeleri çok zengin ve
çok fazla olduğu gibi amortileri de daha ameli bır tarzda
tanzim olunmUJtur.
Ooda bir biletlerde iki ki-

Hakikat şudur ki bu endiıe varit ve lstanbulun laakal
üç ay devam edebilecek .bir
elektriksizliğe maruz kalması
muhtemeldir.
Zira aldığımız maHimata
göre şirketin iki tarbin makinesinden biki yanmışbr. Şimdi
yedek tarbin makinesi çalışbw
nlarak şehrin cereyan ve kuvvei
muharrikesini temin etmektedir. Eğer bu tarbin makinesi
de yanarsa ne ziya ne tramvay, işletmek hepsine elveda...
Ve bu bal liakal üç ay deYam edebilecektir. Maamafi
şirket şu izahname ile bir
tehlikenin mevcut olmadığını
söylemek istiyor ki bunun tahakkuk etmesi elbette ki şa-

16
24

Ortaköyde
kömür

Halk, belediyenin
buna izin vermemesini istiyor

Birkaç zamandanberi elektrik cereyanına arız olan sekteler, ıimdiye kadar bu hususta tam bir intium görmiye
alıtu latanbul halkını hem
sf nirJendirJyor, hem de bu bir
birini takip eden arızalardan
dolayı bir gün gelip bliibütün
karanlıkta kalmak endişesine

yeni tefrikalar

«

~uhJeJif memfthrirnizde de
~ian yağmur1
karın takip ·
~dec ~.
... egı şayiası~• ort

şi111diye

ona çıkarılıyor,
onda bir bilet te kabili
iz mir telefonutaksim olacak
nun "at'i kabulü

~8 kınak tadır.

İdare işlenJ·
is. 3872

lıd tarbin makincıindcn biri YADIDlf
bulunuyor

Alenıleketiınizde

Keşideler

dGndenberi fak~ası:z bir şe
dde yağmur

d:e~~~e

Son Saat,,

11

açılıyor
Muzedeki cserlt·rden /Jirkaçl

ıuıı

ııoı

anlaşılıyor

fün sonra•••

İstanbul

Silah müzesi

1

J5.

işleri

ı

başlanıyor

Yeı1i ınüze

ıı

Yazı

tel
likesi
.h
t'
'
J~lektril,_sizJil~
·
_______,
N aye .
A
Son anzalaT
rın sebebi

kanalizasyona

kanalizasyon
lntaabnın, Beoğlunun Taksimden itibaren Ortaköy -Bşik
taş ve karaköy kısmında yapılması mukarrerdir

rl

TELJfFO 1f-:

işinden uzaklaştı

Londrti sefiri

Beyoğ/unda

başlanılmıştır.
İkinci hısım

, ır

Nüshası

NEŞROLUNUR

karar.ı

cihetinin Beyazıt
kısmına ait kanalizasyon infaab bitmek üzeredir.
Bu cihet kanaliusyonun
kin~nu sanide işlemesi için
eadddere ızgaralar vazına

ııı

'aıılann hakkı

- .\<.: 1642

Efganın
Yeni

o:,

antın.

J

11\u

yıl

frde

1 ('J

rıı:ıl..b

5 inci

6<ıl

IJl('t

ı ıır cü

Teşrlnievel

~cneliL. t 700, altı
ny\ıl 000, u~ a)lık SOO kur şt r.
.cnebı
memleletler iç,n: Srnrlık
JOOO, altı nylık 1600, üç a\ lık 900

Vill1) etler i.,. n:

Kun

Pazartesi

şartları

Abone

on ""aatin ildn tar~fesi

Londra 12 (Hususi) - Deyli Kronikl gazetesinin neşriyabna
göre, hariciye nazırı Mistir Hendersonun talebi üzerine, Efganistamn Londra sefiri «Şüauddevle» han, Londrayı terke davet edilmiş ve Avrupaya hareket etmi9tir.
Sefaret binasında mühür altında mahfuz tutulan çok kıymetli mücevherler ortadan yok olmuştur. Kıymeti binlerce
. İngiliz lirası tahmin edilen bu kıymettar taşlar, mevcut rivayetlere göre sabık emir Amanullaha ait bulunuyordu.
Bu mücevherlerden bazılan İngiliz zabıtası tarafından ~e
geçirilmiştir. Mücevherlerin aidiyetini tesbit etmek, ifte bar
sui istimal olup olmadığını anlamak üzere mesele mahkemeye
tevdi edilmiştir.

ı

;)on Saat

J)ileııci ler

....
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Kadın tanı
Suphi
raya

.,

ugramış

ifti-

kadına

söyliyeceği

zihnen kararlaştırı
Mahut evin civanna
geldiği zaman nefsini tamamen ihzar etmiş bulunuyordu.
Küçük bir iaticvabi muteakıp
hasıl edeceği kanaate göre
ne diyeceği ve nasıl bir vaziyet alacağı biletraf mukarrer
ve milstahzardı. Halecansız
ve tehevvürsüz kapıyı çaldı.
Delikanb, şu ziyaret işare
tİl)İnsükCin ile karşılaşmasını
candan diliyordu. Bu sükut
içeridekiler için delili salah,
delili iffet ve deliJi masumiyet
olcaaktı. Fakat bu dilek bop
çıktı. Kapı güya kendisi bekleniliyormuş
gibi , alelacele
açıldı ve kadının esrarengiz
fısıldayışa benziyen sesi aksetti:
- Buyurun!
Bu sür'atli kabt1I ve karanlığa doğru ablan « buyurun »
kelimesi, Suphj beyin itidalini
tarumar etm:ye kafi ıeldi.
Kap~ı çalan adamın büviy€!tini sormıya bile Jüzum görmiyen fU kadının, yalnız Orhan b~ değil, oraya kim
gelirse kabule hazır bulunduğuna hükmederek sinirlendi:
- Maşallah, maşallah dedi·
nazc:r değmesin, ev işliyor.
içerine yabancı ~ana bari
hab4ir verin de burun buruna
gelmiyelim.
Bu i.tihza, bir nevi iftira
jdi. Oraya Orhanla Supbiden
başka gelen ve gelmesi beklenilen erkek yoktu kadın, bir
gece evelki hidd~tine rağmen
Orhan beyin iştihaıına mağ
lup olara tekrar geleceğini
ve yahut Suphi beyi macerasözleri
yordu.

Şehremanetinin

dilencileri
toplamak hususunda ki karan
daima bakidir. Ara sıra da
faaliyet gösterilir gibi olur.
Dün bir polis ve iki zabı
tai belediye memuru Emanetin hasta otomobili ile Sirkeci
civarında ki dilencileri toplarken bir hadise olmuştu. Hadise şudur:
Sirkecide eski postane önünde 4-S·yaşında bir çocukla
dilenen bir kadın o esnada
oradan geçen belediye me·

gibi..•

- 19 - Muharriri: M. Turhan
Orhan bey omuzlarını silkti:
dan haberdar ederek eve göndereceğini tayin etmiş ve bu
- Vereceğin ders te verdiğin nasihat kadar müessir
sebeple kapıyı lereddüdsüz
olur. Onlar, derslerini tabiataçmıştı. Bu husustaki isticalini
tan ve hilkattan almışlardır.
her iki gence karşıda hüsnü
·ıana kalırsa zahmet ehnemek
tevil edebileceğine ve meseli
daha iyi. Bırakalım kahpekri
«sizden başka kapımı kim ça:stediklerini yapsınlar.
lar?t deyip işin içinden çıka
Suphi, bu rc'yi kabul etmecağına kani olduğu için l<apı
di ve o gece Esmanın evİne
dibinde soruşlar, anlayışlara
yofümdı. Niyeti, kmn anasını
lüzum görmemişti bu düşün
< damakıllı başlamaktı. Maamafi,
cesinde isabet ettiğine de şüpyüreğinde hala bir ümit lem'
he yoktu.
'
ası, b2ii.f olmakla beraber
Ancak, Suphi beyin, daha
gene varlığını ih~ · s eden bir
ayak üstü çıkışmıya başlaması
tule vardı. Bu ümit, Orhan
üzerine çirkin bir iftiraya uğ
beyin, evden eli 1: oş çıhmak
ramış gibi yakasına tüküre
tan mütevellit iğbirar ile katüküre:
dıncağıza buhtan atmış ol- Aman beyim - dedi- bu
ması ihtimalınden doğuyordu.
sözil nasıl söyliyorsun? EvimiArkadaşının bu kadar çirkin
ze senden başka kim gelir ki?
bir
küçüklük
gösteremi Suphi bey, karyolayı, kilimi,
yecegıne
kani
olmak is lambayı gözden geçirerek cetediği halde o ihtimal gene
vap verdi:
zihninden uzaklaşmıyordu, ve
- Herkes ve hiç olmazsa
o sebeple, himayekerdesi olan
Orhan bey..
anayla kızın salaha meyil ettikKadınlar, erkekleri aldatlerini ummaktan geri kalmı
mak için bazan doğru söyleryordu. Orhanla girişmit olduler. Başkasile sevişmeyi zihğu mllbareze,
esas itibari'e
nen yerleştiren kadın, aşkın
bir zeki miicadelesl idi. Bu
dan hoşlanmadığı üçüncü bir
cidalin neticesinde münhezim
erkeğin taşkınlıklarını,
yılı
olmak izzeti nefsine dokunuşıklıhlan
l\ocasma
haber
yor ve Orhanın inhizamına da
verir. Bu ihbar, bir lı2 kibir nevi galebe mahiyeti bukati ihtiva etmekle beraluyordu. Zira o, kadınla kız
ber diğer bir hakikati giz!etarafından alelitlik redd~lun
mek için yapılmıştır. Açık göz
muş değildi, her emeline bekocaların vazifesi, böyle bir
.dava nail olamamaktan ibaret
haber karşısında o erkeğe sabir inkisari zevk.idi.
taşmak değil, belki kansının
kime yüz verdiğini anlamaktır.
Suphi bey, işte bu düşü
Halbuki bu vazife, ekseriya
nilşle Orhanın hakikati saklaihmal olunur ve zaten aşkı
dığına ihtimal veriyor ve daret,
kendisi de tahkir edilmiş
ha doğrusu işin öyle çıkma·
olan tehlikesiz erkeğe çablımı isti~ ordu. Dar ve murdar
mak istenilir. Düşünülmez ki
sokaklardan geçerken hep bu
iffetini te?.kiye eden ve kocagizli tımidin tesiri altında busının dikkatini baş bir noktalunuyor ve mahaza kaziyenin
ya çeviren kadın, yeni bir
aksini de göz önünden ayır
mıyarak

Dün toplanırken Murakabe hak, ufak bir .d e gi1• kı belediyeye
rültil yaptılar
veriliyor

kahpeydi.

çıkışır çıkışmaz

n~k hazırlamakla meşğuldür!..
Egmanın anası da, Suphi beyi
aldatmak için doğruyu söyledi:
- Orhan bey, gelmedi değil. geldi. Fakat geldiğine de
bin kere pitman oldu, köskös
gitti. Artık ömril oldukça ne
evimize adım atar, ne yüzümüze bakar.
Suphi karyolanın kenanna
oturdu, Yarı istihza, yarı merak ile sordu:
- Bu geliş - gidis nasıl
oldu bakalım, bir de seni
dintiyelim şimdi, hakikatin tahrifine sıra gelmişti. Usta fahişe, muğber ve müşteki bir
lisan ile bu işi mükemmelen
yaptı. Orhan beyin, komşuları
uyanc." ıracak kadar şiddetle
kapıyı çaldığını, kendilerinin
kerkudan onu içeri aldıklarını,
yalvarıp yakarıp geri çevirmiye
çalıştıklannı, fakat delikanlı
nm Esmaya satafbğım, kızın
da ağlıya sızhya yakasını kurtarabildiğini 11zun uzun ve
yanık yanık anlattı.

Suphi, bu hikayeye inanı
yordu. Sözler, ona, canb, tavurlar da kuvvetli ve samimi
görlhıüyordu. Likin bir nokta,
gene zihnini kantbnyordu: Bu
gece de Orhan beyin gelmesi
kabildi ve kendisinin geleceği
iae meçhuldü. O halde kapıyı
niçin kolaylıkla aÇIDlflan:b. Mahallelinin uyanmumdan korkmak, her kapıyı çalanm içeri
alınmasını mı icap ederdi?
Bir iki dakika m8llhazayı
müteakıp o ciheti de sormaktan meni nefı edemedi:
- Ya timdi benim yerime
Orhan geleydi ne yapacak-

~irk etler

murlnrmın

ı

nazarına

çarpmış

ve içi di!enci do'u o:an otomobil durdurularak bu kadını
toplanan diğer dilencilerin yanına atmışlar, otomo!Jile de
hareket emri verilm"ştir.
Fak at bu esnada d · nci
kadının çocuğu arada bulunanların m~rhametini celbecek bir şekilde:
- Anneciğim, anneciğim,
annemi nereye göti.irüyorsunuz? Diye feryat etmiye
başlamıştır.

Çocuğun

bu feryadından
müteessir olan d~rt, beş kişi
bağıra çağıra hareket eden
otomobili durdurmuşlar ve
memurlara ağlıyan çocuğu
göstermişlerdir.

Otomobilin içinde bulunan
çocuğun annesi «Çocuğumu
isterim» diye bağırdığı için
memurlar çocuğu ko:undan
tutmuşlar ve otomobile gö·
türmek istemişlerdir. Fakat
çocuk otomobilin içini karanlık görünce girmek jstememiş ve onb~ş dakika süren
bir uğraşmadan sonra J\afile
hareket ettiri!nı;ştir.

Galataıareylılarin

kongresi
Galataı::aray

terbiyei bedeniye kulübünden: Necanett:n
Sadık beyin istifası üzerine
yeni idare heyetin· n intihabı
için 18 te~rinievel cuma günil
sabahleyin saat 10 da Galatasaray lisesinin ~:onferans sa·
lonunda fevkalade kongre aktedi!ecektir.
lçtimaa iştirak edebilmek
için azanın hüviyet varakaları
ile gelmeleri rica olunur.

SEHREMANETI BU AKSAM
•

~~

saat 21:30 da

l{eisiı1
11111

Karısı
3 perde

11111111
tınız?
Kadın, düşünmeden

cevap

verdi.
- Bal alacak çiçek yok ki
an gelsin. Orhan bey, boşu
na kanat mı ç.ırparl
Farzedelim ki geldi.
Sorgusuz., morgusuz hemen
kapıyı açacak mıydiniz?
Beli i açardık, fakat
kendimiz kaçardık.
Supbi bey, cevabı beğen
mekle beraber gene müşkü
liinü balletnuş olmıyordu, ve
iıtizahına devam ediyordu:
Belki açanz diyorsun
ama «kim o» bile demeden

Faaliyetleri her hangi bir
şehrin halkına hiamet etmiye
münhasır olan şirketlerin, o
şehir
belediyesi tarafından
mürakabe edHmesi bakkmda
bir cereyan vardır. Haber aldığımıza göre Nafıa vekaleti
bu hususta bir kanun layihası
ihzar etmektedir.
İstanbul, )zmir ve Ankara
belediyeleri bu hususa ş:ddet
le lüzum göstermektedirler.
Bu kanun ihzar ve kabul
edildiği takdirde İstanl; ulda
tramvay, tünel, elektrik, telefon, 1ıavagnzı, teri os ve elmalı su şirk~t!eri ile bunlara
n ümasil mahalli şirketlerin
m··rakabesi münhasıran Emanete ait olacaktır.
Emanet bu takdirde şehrin
çok istifade edeceği kanaatindedir.

35 kişi denizde
boğuldu""
Troncen Jimanmdan eşya
ve yolcu alarak Sergene gitmekte olan Norveç bandıralı
Hoken vapuru FJore açık' armda geçen gece sise tutularak
haritada işaret edilmemiş olan
bir kayaya çarpmış ve 3 dakika içinde batmıştır.
Vapurun telsiz telgraf zabiti
ancak:
- imdat, batııoruz, cümlesini çekebilecek ·kadar vakit
bulabilmiştir. Bereket versin
ayni civarda bulunan Lukar
isminde bir vapur kazayı gö··
rcrek imdada yetişmiştir. Bunı rağmen yolcularla mürettebattan 35 kişi boğulmuştur,
kurtarılanların miktarı 80 kişl:dir.

Vapurun kaptanı
lanlann arasındadır.

l(eba kulak

kurtan-

azaldı

" Son bir ay zarfında şehirde
müstevli bir hal almış olan
kabakulak hastalığı yavaş yavaş zail olmağa başlamıştır.
Bir kaç gündenberi kabakulak vak'ası hiç kaydedilme-

l Seyri sefoin
Merkez acenta~ı : Galat<ıt
köprü başında. Beyoğlu 2 362
Şube acenusı: Mahmudiye
hanı altında. h tmbul 2j40

Antaiya • Mersin

postası

( M. ~· PAŞA ) Yapunı bu
sefere nı.tlısu · olmak üzere
15 teşrinc.:\•cl salı ı 2 de Galata rıhtımından h.uc.:ketle [lz.
mir, Küllük, Bodrum, Radoc:,
Fethiye, Antalya , Alaiye ,
Mersin] e gidecek ,.c dönüşte
[ Silifke, Anamor . Alaiyc ,
\ntalya, l·inikc, Fethiye, Bodrum , Kullük, İzmir] c uğra
varak .gelecektir.

Ayvalık surat postası
( .MERSlN ) vapuru 15
salı ı ide Sirkeci rıh
hareketle [ Gelibolu,
Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit , Burhaniye , Ayvalık J a
gidt.:(ck 'e dönuştc mezlnir
iskelelerle birlikte Altmoluğa
u~nvarak gelecektir.
Gelilfolu için yalnız yolcu

tesrine\ el
tımından

alınır,

yük

alınmaz.

14

tcşrinevcl

Trabzon

birinci

Bandırma

postası

İZ1\1İR
Seri , lüks

pazartesi
po tası ile
yapılmıya

L"aktır.

POSTASI
Ye

munt.tzam olao

Adnan

l'\apuru
teşrinevelin

14 üncü PAZARTESİ
gunu 16 da Galata rıhtımından
hareketle lzmire ve Çarşamba
gumi lzmirden lstanbula hareket
eder.
Galatada Gümrük karşısında
Site rransel hanında ı 2 numarada uınuıni accntalığına müracaat. Telefon Be voğlu : ı o..p

:~~:~Aı~J.A~:~~~.~~~o~~~.1
Mitlet 14 vapuru
teşrinevel
Pazartesi i~a~~

Sirkeciden hareketle [ Zonguldak, 1nebolu, S,ımsun, Ordu,
Giresun , 'Tr.1bzon , Rize ,
Atina \e 1lopa] ya azimet ve
ayni i~kelclerle [ Cnye ] ye
uğrayarak a\ det edecektir.
Müracaat mahalli: İstanbul
Meymenet hanı altındaki yazıhane. Tclçfon: 1 tanl-ul ı ı 54
1ıarl

m

ek~pres

postası

Sulh vapuru 14 teşrinevel

pazartesi sfrı~~i
nhtıınmdan

TAVILZADE

MUSTAFA

re biraderleri vapurları
fluntazam Ayvalık ekspresi

,'!~~~~~:

paz.ırtesi günlı akşamı saat l 7de
Sirkeci rıhtımından hareketle
[c;dibolu, Çanakkale, 1\üçükJ,u) u , Altın o1uk ~ Edremit ,
Burhaniye, Ayvalık iskelesine
muvasalat ve çarşamba günü
mah·ılli ınezktırdan
avdetle
ayni iskelelere uğrayarak cuma
gıınu
Jst,mbula muvasalat
edecektir. Mahalli müracaat:
Yemiş Tavilzade biraderler.
telefon f,t : 22 ıo

hareketle [ Ereğli,
Zonguldak , Bartın , Amasra ,
Kurucaşile , Cide ] iskelelerine
azimet ve avdet edecektir. Bilet
ve daha ziyade tafs.ilfıt almak
için acentesi bulunan Sirkecide
Paket
postahanesi karşısınd~
J:ıirei mahsusuna müracaat.
Telefon lst. 1062

Muntazam lh•rlm

1>0slası

Ercümend Nur
14~~~ri~c"c1 pazartesi
gıini.ı Sirkeci rıhtımından hare·
ketle [ ~:rcğli, Zonguldak, Bartın,
Amasra, Kuruca Şile ve Cidej ye
azimet ve a\'det edecektir.
fazla tafsilat için Eminönü
rıhtım han 2 numaraya müracaat Telefon: 2684

LOYD 1~İRYES TİNO
Limanımıza

Büyük Tayyare piyangosu
Yedinci tertip dördüncü ketidc:

11

Teşrinisani

1929

Büyük ikramiye
45,0(JO lira
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000
ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükifat.

**

40,000 Lira isabet eden (58960) numaralı bilet:
İstanbul, Edime, Cebelibereket, Gebzede· sablml§br:
20,000 Lira isabet eden (16597) numaralı bilet:
latanbul, Bursada satılml.fbr.
~5,000 Lira isabet eden (30494) numaralı bilet:
latanbu), Sinop, İzmir, Balıkesir, Samsunda satılmışbr.
12,000 Lira isabet eden (19935) numaralı bilet:
Bergama, İstanbul, Çıldır, Kq da satılmıştır.
10,000 Lira isabet eden (4438) numaralı bilet:
tstanbul 1 Samsunda satılmıştır.

kapıyı açtınız.

- Seni bekliyorduk, açmaz
olur muyuz?
- Acayip! Geleceğimi ne
biliyordunuz?.
Orhan bey,
buradan
öfkeli çıkb. Elb~tte aellİ görecekti, bizim için kötü şeyler
söyliyecekti. Sen de onun sözüne uyup bizi haılamıya
gelecektin. Bunu bilmiyecek
ne var?
(Bitmedi)

NAtM V APURLARJ

Kocaeli def'terdarlığından:
Karamürsel kazasının hllkümet konağmm 5000 lirayı tecavüz
etmemek şartile baz.ı aksamının inıası münakua kaime.sinde
muharrer terait dairesipde münakasayi aleniye suretile 24-9-929
tarihinden 13-10-929taribine kadar 20 giin mllddetle münakasaya
vazedileceğinden münakasaya iştirak arzusunda bulunanlann
kazai mezkur malmüdüriyetine müracaat eylemeleri ilin olunur.

muvasaleti
beklenen vapurlar
(STELLA DJTALYA) vapuru
I 3 teşrinevel pazar [ ltalya ve
r unanistan J <lan
( llALMATlA) vapuru ı6
tcşrincvd çarşamba [ ltalya ve
Yunanistan ] dan
• ( ABAZIA ) vapuru ı 7 teşrin
c\·el perşembe [ Romanya ve
Bulgaristan J dan
Yakında limanımızdan hareket
edecek Y.lpurlar
(STELLA D1TALYA) vapuru
ı 7 ccşrincvel preşrmbe sabahı
tam ı oda (1.oyd ekspres) olarak
[ Pire 1 Brcndizi , Vcnedik ve
Tirycste ] ye
( üALMATlA ) vapuru l 7
teşrİnl.!Yel perşembe saat 12 do
[ Y:m1,1 ,
Kö5tcnce , Sulina •
J(al.1s 'e lbrail ] e
( AHAZIA ) vapunı ı 7 ıeşrio
evci Perşembe saat l 8 de ( Selfmik , Volos , Pire , Patras'
Brcndizi , Ankona • \' enedik ve
Tiryeste ] ye
Her ne\ ı tafsilat için Galatada
mumhane ( 1.oyd Triestino)
başlıca acentesine . Telefon Be..
yoğlu 2127 ve ya Galatasa•a...
yında sabık sd~\nik bonmarşeSl
binasındaki yazıhanesine Telefon
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirkecide Mcs'adet hanındaki yazıh,...

nesii1e müracaat edilmesi. Tel.
lstanbul ı 2 35
__.

de

~ iarkta
~

O}tılmuş

bav nlarda döğdük
leri t ze ka.welcri hopurdata
hopurdata içen erkekler bir
müddet dereden tepeden ko-

Şa

akta beraber ) ola çıl~ ..n
yörükler akşo.ma doğru İncirli
pınarın

yanında

çadırlarını

kurup konaklamışlardı.
Yörüklerin adeti idi: Geceleri beylerinin çadırında toplanırlar, divan kurarlardı.
Onlar çadırda toplandığı
zaman yaradılışlan icabı mütecessis olan kadınlar:
- Bakalım erkekler ne söy-

nuştular.

ıfnfibah azalmış Hazreti fili ile

! Osmanlı impa·

Muaviye

mahvetmiş?

.

Diye çadınn etrafından içerde konuşulan sözleri dinlenmeğe başladıler.

İçerde herkes, sırası düş
tükçe, söz söylediği halde yörüklcrden biri bir köşeye çekilip uyukhyor; ve lakırdıya
hiç kanşmıyordu.
Karısı Elifin buna canı sı
kıldı; fakat ihtimal rahatsız
falandır
diyerek hiç ses çı
karm:!dı.

Ertesi gece gene ayni hal..
Daha ertesi gece keza... Bir
hafta, on gün mütemadiyen
hakeza ....
Art ık Elifin canına tak
demişti.

Bir gece, divan dağıldıktan
sonra, adam çadınna girince
kansı azarladı.

- Adam, dedi sen neden
bir köşeye çekilip uyuklıyor
sun?
Yörük cevap verdi:
- Be kan, benim yenim
yok!
Ve ertesi gece divanda gene ağzını açmadı.
Kansı, bu sefer, daha sert

olııyor

Behey herifi Sen nasıl
adamsın? Toplanan erkeklerin
-

hepsi lakırdıya kantıp birer
eöz söyliyor.. Sen acden kena..a büzülüp ağa açmazsm?!.
- Be kara, benim yenim

yok!
Ertesi gün Elif, kendi
kendine :
- rle1e şu adama bir yen
yap .. yım, - diye düşündü - ne
olursa olsun...
Çadırın içini araştırdı. Eline
geçirdiği bir parça çuldan kocasmm bir koluna bir yen
yapb.

GÜNDE 10 PARA
Anadolunun her köşesinde
birer Çocuk sarayının yükselmesi '( u HIMAYEi ETFALIN hepimizden beklediği

liyordu.
Yauaklarından kan damlı
yan, keklik gibi çevik yörük
kızlarının çitlenbik ağacından

yardım.
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AN
Bir vakit Jerikoyduın
.,
~-----------------Fakat Jeriko,
söylendiQi
gibi bir adam mı idi?
nı müteakip düşünebildiğim zaFakat Ellen - Rok genç kı
man hakikatin söylendiği kalın bu dakikada ne hissetmekdar
feci olmasına ihtimal verte olduğu
düşünmiye lüzum
memiş olmaklığımdır.
&önneden sakin bir hal ile
Filhakika ben bir vakitler
BÖıtine devam etti:
Jeriko
adını taşımıştırtı, fakat
ikimizin arasında öyle
~i~ facıa cereyan etti ki bizi acaba Jeriko cidden söylenen
~~ı düşman gibi yekdiğerimizin şekilde bir adam mı idi? Gazeuzeriııe saldırtabilirdi, bereket
telerin anlatbklannda ve jeriVe.ısin bu neticeyi mucip olkodan zarar görenlerin bilahaınadı, yalnız beni o derece
re verdikleri ifadelerde mübaharap etti ki ilk dakikalarda
lağa yok mu idi? Bu isim ile
kendi kendimi öldürmekten
bu koısanlık san'atı dinliyenbaşka bir şey düşünmedim.
lerin hayalhanelerine benim
Bu dakikada karşınızda ve hakiki hayatımı roman ile ka1'
c. -an hayatta bulunuyorsam bu- rışbracak derecede bir vüsat
nun sebebi hafızamın uv.:ınrnası vermemiş mi idi!
ı

etm !kte i:r.

İlm:ss ut aley:.ı'ne isyan i!;.:;ı

eden F y a 'üJ ..Jü
Nec"t v~ Hic.ız
scvl.cttiğ:

ey~

üz

r;r.~

hiı~ü:netin:n

b~yük

kuvve .. ~en
haberdar olan asiler Küveyte
iltica eimek istemişler ise de
Hicaz meclisinin Küveyt emirine val<i olan ihtarı üzerine
Emri mezkur asileri kabul etmemiştir. Bu suretle asilerin
bir melce! kalmamış, İbnissu
udun kuvvetleri on!an her taraftan ihafa ebniştir. Artık
onun merhamet!nden başka
sığmacaklan bir yer kalmamışt.r.

Romanya ile
Bulgaristan

•

Elif çadırın dışında kulak
kesilmiş· bütün dikkatile din-

tev.ıli

Konya - Ankara
yolunun
kilometresindeki
tamiratın icrası
ve mevcut
bataklığın kurutulması 11364
lira ile kabil olabileceği anlaşılllllfbr. Maamafi yo!un mükellef amele marifetile ve
zaruri masraflar mukabili olarak üç bin lira ile yapılması
dalıa ziyade menfaati mucip
olacağı dtifllnülerek kat'i bir
karar verilmemiştir.

Pctrola su ve kolza yağı
kanşbrmakla maznun 30 bakkalın muhakemesine bugün
2 inci ceza mahkemesinde devam olunacaktır.

kuruldu.

gazetesinden:
Derozdan bildirilbiğine göre,
«Sıffin» nam tarihi mevkide
Aneze ve Şumre aşiretleri
arasında şiddetli miisademeler vuku bulmaktadır. Şimdi
AH ve Muaviye krihi iade
edip birbirlerini
kırıyorlar.
Tarafayn kuvvetleri 10 bin
kadar vardır. Mezkur aşiret
lerin b"rbirlerine hücumları

BaJl{anda Biz ,Yunan

muhakemesi

Gece oldu; yörükler birer
birer gelip toplandılar. Divan

« El'kabes »

Konyo - Ankara hathnın tomiri

Bakkalların

,,.

Şamda çıkan

.

doksanıncı

çık.ş'u:

karşı -

Sofyada çıkan 4< Utro » gazetesinden :
Övr gazetesi, Romanya Dahiliye nazınmn beyanatını yazmal·tad:r.

Kendi kendime beraet karan vermeye belki hakkım
yoktur, fakat yaıamaya hakkım vardır. Ellen-Rok sözüne
fasda verdi. Son cümlesini
kendi kendine tekrar ederek;

u

o

Kastamoni 12 ( Hususi ) iki gün evel Araçm ~( Yukc:.rı
öküzveren » köyünde
çok
acıklı bir intihar vak'ası olmuş,
59 yaşında bir ihtiyar kendisini asarak hayabna hitam
vermiştir.
Yak'a şu suretle
olmuşhır;

Araçın

yuk< rı öküz veren
köyündm Deli Bnkı oğlu Hüseyin onba~ıya vakadan bir
hafta evel jandarmadan bir
tezkire gelerek yol mükellefiyetini nah-ten ve ya bedenen
öderees"ni bi!dirmiş'erdir. Hüseyin onb<- ı bu ihb;-r üzerine
ihuyar ve ayui za nanda hasta oldı:ğu i<;:•1 yo!a çalı mıya
gidemiyeceğini anlamıcş ve bunun bedeli olan «9o0« kuruşu

nuyan Hüseyin onbaşı bunda!1
fevkalade müteessir olmuş ..,.,
gece ailesi halkı ile otururk1..1
onlardan haklarını helal etme
lerini istemiştir.
Aile halkı buna b;r tür'ü ma·
na verememiş~er ve her ~s
yerine çekilip ya:rrı 'ardır ·
Hüseyin onbaşı aile halkının
çeki.meleı-inde.ı biFs:ifod. bcr
line sardığı kuş"gını fa.anın
tavamı&a bağ. mış ve bu suretle kendisini asnı:llır.
Sabahleyin Hüseyin onbaşıyı yola sevkel!'ll"'H: is;.l.> 0
~
memur onun asılrnı;; o ' ugur.u
gbrm~ştür.

Ta

~t

Piyanko n1üc.ıüri,eti

ihtiyar bir hafta nevurdu ise tarik bedelini ödiyecek beş para bulamamıştır. Bir hafta sonra
bir jandarma gelerek yann
behemehal kendisini 1O saat
uzakta o!an yol inşaatına sevkedeceğini,

binaenaleyh

hazır

lanmasını tebliğ etmiştir.

Değil on saatlik yola, hatta iki
adım bile atnııya muktedir ol-

1-

. de.1 :

vermeği muvafık görmüştür.

Zavallı
reye baş

ır'll"''lZ

!

Numunesi verhile beher topu beş yüzlük ~ mak üzere 12
kiloluk çift 57 X 82 ebadında
ikinci hamur 10:>6 top kiat
mübayaa edileceğinden itaya
talip olacakların pey a .çeleri
ile birlikte 12-10-929 tarih'i
Cumartesi günü saat on beşte
piyanko müdürlüğiındc müteşekkil tayyare cemiyeti mübayaa komisyonuna mü ·acaat·
lan ilan olunur.

_değil

Cinayet

yeni Eski bir hafanın cezasını çektiği
müzakerat
haber verilen adam hakikatte
baş:anacağı te- feci bir sergüzeştin kurbanıdır"n
Dün Passa) adım taşıyan bir adamm esrarengiz bir cemiyet
eyyüt ediyor
tarafından bir tabuta konularak diri diri mezara gömü!düğünü

diyorlar

Yemin ederim ki bu düşun
celer arasında cidden feci
günler geçirdim.
Vakalar:m ve hadiselerin
yekdiğerine merbut olmıyan
bir karışıkhk içinde kafama
hücum ettikleri dakikada göı·
lerim mazinin gölgelerini araş
hnrken bir cinayet ile karşı
laşmak ihtimalini düşünüyor,
ve bu düşünce ile korkuyordum.
Elimle dökülmüş bir katra
kan benim mahkumiyetim olacaktı. Fakat mazimi araşhr
dim. Etrafıma bakındım ve
bu katra kam hiç bir yerde
göremedim, kendi kendiDlin
hakimi oldum ve bir müstantik şüphelendiği maznunu nasıl isticvap ederse ben de kendimi öylece isticvap ettim.
düşüncelerimin neticesini bugün size iıte yüksek sesle
söyliyorum:

il

An,~arada

a.n-laşmalı,

Buna naı:aran, Dobr!celf
Bulgar rnuhaci:-lerin avdeti kabildir. Mevcut istatistiki malumata göre, bunların adedi
zannedildiği kadar çek değildir ve affiumumi kanunu da
avdetlerini mümkün kılmıştır.
Romanya ve Bu:garistan arasında harici s:y&set üzerine
bir uzlı:şma husulü gayet ko·
laydır. Her iki millet yakın
maziyi unutarak, istikbal için
daha eski hatıralarla yaşama
lıdır. Zira Romenler ve BulgarJar ayni iktisadi menfaatl~re maliktir. Onlan yekdiğe
nnden ayıran Tuna, birleştire
bilir de.
Bu anlaşma lüzumunun bir·
sebebi de komi:nb:m tehlikesidir.

r

h

rafor/uğunu kim /aşmış gibi harp

Elif meraktan çatlıyacak 1
gibi oiuyor; biran evel lcocasmın söze başlam~sını bekli- 1
«Deyli Kronik!» gazetesinyordu:
den naklen "El'Ehram,, gaze- Bakdım bizim herif netesi neşrediyor:
ler söyliyecek? Sakın gene
«Yal» mecmuasında neşret
uyukJamasın?.
tiği bir makale için dört yüz
.
lira mükafat alan M"ster Corç
Çadırın içinden yörük beyimezkur makalesinde şöyle
nin kalın ve gür sesi işitildi:
diyor:
- Bu yaz ne tarafa göçe- Pek ~o': fedakarhkla;Ja
lim? Burda daha kaç gün eğ
Osmanlı imparalor.uğunu mahlenelim, dersiniz?
veden Yunanistanın ist:smar taElifin kocası, derhal, "bağ
mahku.r'ığmı tepeliyen ve az
daş kurup oturduğu yerden
kaldı lngilizlcri rırıs;rdan SÜ·
biraz ileri doğru sürtündü.
pürnıek derecesine ka 'ar geYeni yapılmış oian kolunu
len Şa kı k:ırip intiba~u dalg=ı' nmım İst!rnarcı!ar3 l<nrşı
salJıya sallıya beye doğru dömi"t)"ş rnul r..vemeti tü!·enr.:ıe
nerek:
m: ... rr.
- Bey, bey! - diye bağır
Lozan içtimaıncia İngiltere
dı - Oba göçerse göçerük,
mümessili buiunan ve ayni zadurursa dururukl ...
manda İngiitere kuvvetierine isÇadırın aralığından içersini
tinat eden o vatanperver Lord
gözetliyen kansı dayanamadı
Gürzonu bir avuç Türkü mağ
neş'esinden uçar gibi çadıra
lup ettiği zaman istimarın
daldı:
bu gibi mücadelelerde daima
- Yaşa be herif! - Diye
ölü bir h&!de bulunması sebehaykırdı - demek sahiden
bini marüzzikir içtimada buyenin yokmuş ta ondan öyle
lunanların hiç birisi auhyasümaük sümsük duruyormuş
mamışb!.
sun.
Şalvarını
keseyim de
Bunun yegane sebebi, vatcın
aşkının layemut bir his olmasana bir yen daha yapayım !
sıdır.))
Celalettin Ekrem

leşiyor?

•

.

Atina, 12 (Hususi) -- Hariciye r azın M. Mihalokopulos,
Türk rr.as!ahat~n Zel i beyi kabul ederek, Türk ve
Yunan hülıütnetleri arasında
mevcut muallak mesele!erin
doğrud<m doğruya Ankarada,
Türk hariciyesile Yunan sefiri
arasında
müzakere ve bir
şekli ba!!e reptına Yunanistanm muvafakat ettiğini bil-

haber ver mi•tik
şimdiy' hadar
y
, mesele ilk dakika~arda misli
,.. •
görülmcmİf bir muammaya benziyordu, fakat aradan geçen ı.'i
saat bu meselenin hakikatte hiç te karışık bir mese!~ olma~ı
ğını isbata kafi geldi:
Passal mezara gizli bir cemiyet tarafından soku"maş dcğal,
kendi arzusu i:e girm!ş ve bu adamın gizli b:r cemiyet tara:
fmdt!.n mezara soku!duğıınu
eden mektuplar da hep kendı
taYafından yazılmıştır. Passalın bunu yapmakla takip efü~i
maksat yakın~a neşretmek üzere oldt2ğu 1 atıralanna umumi b r

dirmiştir.

Kayseri sıhhat ve içtimai
muavenet müdürlüğü bu tebli!.:eli hastalğın önüne geçmek
için şiddetli tedbirler ittihaz
etmiş. Mecburi olarak bütün
memurine ve halka tifo aşı.ı

alaka cclbetmektedir.
Zabıtanın yaptığı t.ahkikaitan anlaşıldığına göre Passal tabutu yaptırarak içine girdikten sonra bir keç arkadaşının yardımı ile kendisini hali bir yere naklettirmiş ve orada mezara
gömdürmüştür, o, mezarda iken arkadaşlan da p s"nden yapı·
lan mektuplan postaya vermişlerdir.
Passahn tahm:ninc göre kendisi tal utta bı nkı!rn menfeze! n
kolaylıkla hava alarak yer:n alf ı:ıda bir~ilÇ gün rahat ral- .. t
yaşıyabilecekti, fakat hadisat tahminine muvafJk zuhur e.m~
d:ği için adamcağız tabutun içinde boğulmuştur.
Bu teşebbüsünde Passala yardım eden arkacaş!nrı tevl:if
edilmişlerdir, kaza ile ölüme sebebiyet vermiş olmdda itham

yc.pılmalctadır.

edilerek mahkemeye vnilecekl~rdir.

Kayseride mecburi
tifo aş111 yapılıyor
İki, üç aydanberi Kayseride
devam eden Kara bümma
hastalığı son günlerde fezla-

laşmıştır.

Evet yaşamıya hakkım
vardır, ve bu hal\tan bol bol
istifade ediyorum, der gibi
idi. Uzun ve derin hamlelerle
nefes alarak göğsünü f İşiriycr
ve ecdadının malikanesine
hakim olan bu küçük meydanda, artık hiç bir felaketin
kendini tehdit edemiyeceğin
den emin olan bir ev sahibi
hakimiyeti ile dola~ıyordu.
Nataliye gelince, o bu ani
neşe ve Jakaydinin kendi üzerinde mucip olduğu hayreti
saklamıyordu, Ellen-Rok genç
kızın hissiyabnı bir cümle ile
ifade edilmemiş olmakla beraber anladı ve:
- Hakkım yok mu? Dedi.
Beni korkutan, beni dehşete
düşüren tasavvur edilen şekil
de, babanızın katili, bir jeriko
olmaktı. Madamki bu kabus
çekilip zail olmuştur, üst tarafının bana o derece feci görünmesinin imkanını nasıl tasavvur edebilirsiniz? Çocukluğu sadece bir melek addedilen
madam Puluvanekin oğlu Jam
görüyorum?
Memleketimde,
şatomun içinde, kendi topra-

mm

-

ğımın

-

üzc.r.nc!c bu~unuyorum,
burada benim iç;n yalnız bir
mazi vardır: O da çocukluğumdan başlamokta .ve muharebeye gitmek için buradan
ayrıldığım gün hitam bulmaktadır. Ondan sonra olup biten şeyler bir cinnet devresinin eserleridir. Tıpkı orta
asırlarda
korsanlık
ederek
yaşamış olan bütün puhfVaneklerin başlarına geldiği gibi.
Fakat artık bunlar mevzu bahis
değildir, muharebe ile başlamış sulh ile hitam bulm;.ıştur.
Harp bana bir knhramanlik
mestisi vermiş, fakat ayni
zamanda da·
damarlanmda
da uyuşmuş olan vahşi kanı da
uyandırmıştı.

F enahktak
zevkaldısam ,
esaretten kurtulmak için iki
Alman nöbetçisini öldürdüysem Şark memieketlerinin birinden ilk korsan gemisi çaldısam, bütün bunları bep harp
~lgasının verdiği
ç_ılğınlı.k
içınde yaptım. Mamafi bomfasın başıma indirmiş ol~uğ~
darbe beni uyandırdı, Şımdı

artık adim, hüviyetim, hissim
sadece Jan dö Puluvanek d r
ve size bu sıfatla demek i tiyorum ki ....

..

- -

o

Eııen-Rok hafif bır tereddütten sonra cümles:ne Y ui
bir şeki!de tekrrr baş.adı :
- Jan dö Puluvanek size
kendisi için ne olduğunu~~
söylüyor ve sizden de keodısı
hakkında ne h 1 :;setme~te o.·
duğunuzu soru) or.
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Allaha

ısmar-

ladık Natalt!

Ellen - Rol.un söyl ... dik: r·r.i
o dal\ikaya •ı a dH lı ıç bir
.. '1 -

rekette bu.ı.nnı.ad~n oın.em.ş
li muhatabının l u
0 1an Nata
da b rsoıı cüm!esJ kaı şısan
.
denbire
şedit bir h ddet
rüzgfin Ue sarsıldı.
f3u kelimeler onu sı ana se.,kediyor, daha dogrusu ı orkutuyordu:
1
- Sizi sözimıize devam.. arı
menediyorum, deui, bu.,., c ae
bir tek kelime d ha dmleru --k
istemem. İsterseniz ler"ko lunuz, istersen"z
n dö P
vanek, bana ne? ha
b~sledığin z hissivata g
bu da

benim için ta

müsavidir.

m"

ı
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·ı

açılan

..

ışik sergısı
,.
•
a tarın envır vasıtaları son 40 sene zar
a ne in.kıl ... lar, ne ·i stihaleler geçirdi?

Londrada

'

Evimizi uasıl tenvir etmeliyiz? buna çoğumuz ehmiyet
vermeyiz. Halbuki geceleri
odalarımızı aydınlatan , yatarken, uynrken, otururken, okurken, konuşurken daima kullandığımız ışığın sıhhatimiz üzerinde büyük tesirleri vardır.
gecesini aydınlanmış bir odada çalışarak geçiren bir insan
fena ışıklar altında geceleyenlere nazaran ertesi sabah dazinde, daha sihhatli, gözleri
daha az yorulmuş ve bozulmuş
olarak uyanırlar.
lngigiler bu hakikati halka
öğretmek üzere ahiren Londrada bir sergi açmışlardır.
Bu sergide insanların tenvir

Posta

karhnın

aastalarını•

40 senelik bir ma·
zi içinde ne inlrilap:ar, ne istihaleler geçirdiğini g5stcren
şayani dikkat bir nümunt'de
vaıdır. Resmimizde bunu görüyorsunuz.

,

inanır mısınız?
Avrupa gazeteleriniq Moskovadan aldıkları ha herler
eğer doğru ise Sovyetler haftanın deş gününün adlarını
değiştirmişlerdir. Bu günlerin
yeni adları, Marks, Lenin,
Üçüncü enternasyonal, Kornü·
nizm ve Sanattır. Biz bu habere, teeyyüt etmesine int;za·
ren
inanamadığımızı
itiraf
ederiz.

mucidi

kimdir?

Otomobil kazalarının
önüne nasıl eeçilir?

Moris Dekobranıı'l
earlp evi

Nevyork belediyesi soka ta yürü·
me&ini bilmiye.nlerden ceza alıyor!
Seyrüsefer memurları bugüne gelinciyc kadar sadece yaya
gezenlerin muhtelif nakliye vasıtaları arasında ezilmemelerini
temine memurdurlar. Halbuki Nevyork şehri bu memurlara yeni
bir va;:;fe dıilia tahmil eylemiştir ki o da yaya gezenler ara·
sında sersemlik edenlere ceza yaz.maktır. Filhakika Nevyork
belediyesi otomobil ~.!tında ezilenlerden bir kısmının, hem de
mühim bir kısmının bu kazaya kendilerinin sebebiyet vermekte
olduklarına kanaat getirmiş vt: yukarıda söylediğimiz gibi
caddede sersemce yürümekte oldukları görülenlerden ceza almağa karar vermiştir. Bu cezanın · miktarı 25 dolar, yahut ta
50 Tlirk !ırasıdır.
Maamafi sersemce yürüdükleri için tutulacaklar arasında
serhoş oldukları anlaşılanlardan bu ceza bir misli fazlası ile
alınacaktır.

Bu haberde bi:ıim gözümüze çarpan nokta ;ı Sarhoş olduklan
anlaıılacal< olanlar» cümlesidir. · Dünyanın bildiği gibi Ameri·
kada içki yasaktır. O halde bu kaydı vazetmekle Nevyork
belediyesinin takip ettiği maksat nedir? Yoksa Belediye içkinin
yasak olmaama rağmen Amerikada istiyenin ııarhot olmıya
muvaffak olduğunu mu ilan etmek istiyor?

Doğrlı

Rusyl1da kurşuna dizilen dizileneo
İddil1 edildiğine göre hem de
hiç mdhkeme kardrı almddan

Lııdvili Zeıuıı:r

Bug6n kullanmakta olduğumuz resimli posta kartlarının mu•
eldi Ludovik Zenner ismind.ı Münihli bir Almandır. Bu zat
mektup ıeklinde resimli kartların da kullanılabileceğini dütünmüş, kabul edilmesine çalışmış, bir çok taltiflere mazhar olm~,
fakat para kazanamamış ve Alman gazetelerinin anlattıklarına
göre geçen hafta sefalet içinde ölmüştür.

Kuytıdan su
bısıklet

mu?

Avrupanın muhtelif memleketlerinde Bolşevizm aleyhtan Rus
gazeteleri tarafından neıredilen bir i•tatistiğe göre Rusyada
polis müdiriyetinin emrile ve hiç bir mahkemenin huzunma
çıkmadan Haziran ayında 1113, Temmuzda 650, son Eylül ayın
da iıe 307 kiıi kurıuna dizilmişlerdir.
Bu adamların kabahatleri, bugUnkll idare tekli hakkında
mütalaa beyan etmit olmalarından şüphe edilmit olmasıdır.

çeken Yüksek Binalar
payitahtı: Nevyork

Geçenlerde Franıız gazeteleri haber verdil•, W. de 7udık:
roman muharriri Moris Dekobra 71bı binlıarce fu-aDk
sarfederek memleketinde kendiıine lıliyük bir e'f yapbraltbr.
Fakat •bu ev bundan eve! inşa edilmiş olan mlaıuilleriae
hiç te benzememektedir. Dahili man:ıaruı tipkı bir ıemiJI
andırmaktadır. Odalar birer kamara ıeklindedir. Kaptan kllprülerini andıran balkonlar ve taraçalar vardır. Koochıiamus
resim bu haberi teyit etmekte, Moris Dekobramn yelli evinde
bir tatelbahri andıran kokteyl s:lonunu göstermektedir.
Meşhur

Anıerikanıı1 en
orkestrası

•

•

ıyı

•

1

Berlinin kenar mehallelerinde oturan blr Alman amelesi
eski bir bısıkleti kullanarak kanıma su çekmek için en pratik
vasıtayı İmal etmiştir.

Nevyorll dllnyanın en yü1aıek binalarıDll malik olan bir Şt.·
birdir. Buradaki ebniyenin kiymeti her sene milyonlarca lira
artmakta, yeni yeni binalar yapılmaktadır. Resimde 4 ay eve)
inşasına bq.lanan 67 katlı bir binayı ıörüyorsunuz.

Amerikanın

en iyi oskestraaı olmakla maruf Lo• Anjeloı
orkestrası Avrupada torneye çıkmııtır. Orkestra elyevm Londranın Savay otelinde çalmaktadır.

•

tan-

. llanf aan'atkir Lora Laplant vazıı sahne Vilyam Sayter
ile eTltdir. Çok beğendiğimiz f ilimlerinden ekıeriaini onun
nezareti altında çevirmiftir. Bir haç hafta evel .c Yağmurlu bir
gece» laimli yeni bir eserde oynamıya başladığını yazdıimm
aan•atklr ile kocası çok ıe'rifmişler. Studyolar haricinde tek
~arma ı&r6ldükleri nadirdir. Onların aramdaki samimi ra-

•

Hoın;.;tt~ y~;ibir yıldız

Vilyam Hartın Hollivuttaki beyaz evi

doQuyor : Norına tcrris \

Macera filimciliiinin o.tadı

Hollivotta yeni ltir ,.acı.
doğuyor : Norma Tem..
Bu fGzel ve feDÇ kıs . . .
maalıia henlb yeni bqlamıt
br. ÇeTircliti eserler topa toe
pu iki tueClir. Bunlarm biriar.
ciaiDcle kendi81Di pek ,w_...
memif, fakat ikindsi ona blı
ytlk bir mu•affakiyet f t baldin fe•kinde flbret kuanclı.
mlfbr. Norma Terrima ikind
~seri « Helliwtta evlendiler »
.mli .eaH bir komedidir.

vn,... s.

Hart 11e11mıttua
tenha •• w
bir kifesinde
mini mini bir evde oturur.
Amerikalılar bu kultıbe azma-

m binaya • Vilyam Hartıİı be-

JU eTİ• clerls. Bly6k un'atklr bu milli mİDİ evde k6peii De birlikte yapayalmz ikamet etmekte, yabuz atodyoya
pmek için dlfUI çakmaktadır.

Hollivutta Çin hayatına ait bir filim

Brlcitte Heın yeni bir
filim yaph

Almanlann maruf sinema
yıldızı Bricitte Heln son defa
lvan Mujokin ile birlikte (Manov Leıko) yu oynamıştı. Ber·
linde ( UFA ) studyolarında
çevrilen bu filim biiyük bir
muvaffakiyet kazanmış, çok
beğenilmifti. Son posta ile
gelen Almın gazeteleri san'atkarın bir başka eaeriaden ıi·
tayiıle bahsetmektedirler. Bu
kurdelenin iami (Nina Petrovuamn yalanı) dır. Reamimm
filimia bir ..... . , pterl·
yor.

Filim Hnaryotu yapmak baıb bqma bir iştir. Amerika4.a
A'tTUpacla l.ununla utr•tan y&zlerce İD811D varchr. Fillfa
para getiren aenaryo mtlrettip ve muharrirliği ayni ı•ıeda
giiç ve yonıcu bir mcalektir. Resimde (M.G.M.) stud~
kOtOphaneainde bu ifle uzrqan bir kadının bir eenaryoya al
yalnız ufak bir kwm için ne kadar emek sarfettitini, kat
kitap kU'lfbrdıtını gtr6yorsunuz.
Ye

Bir
Amerikan
gazetesi,
son nüshasında gördüğünüz
reami dercediyor ve Hollivutta (Adame Vanghe) ismini taşı
yan sinema aktrisinin geçen yaz zarfında bu kıyafet~ gezdiğini ve btıtiln kadınların ayni elbiıeyi yaptırmalan tavsiyesinde
bulunduğunu haber veriyor.
Amerikada geçen yaz mevsimi zarfında sıcaktan bunalan
erkekleriD pijama ile sokağa çıkmaya bqladıklan malfımdür.
Gazetelerin yazdıklanna bakalına (Mia Adame V angbe) DİD
kıyafeti erkeklerin bu hareketine bir mukabeledir. Amerikah
ainema aktirW erkekler kısa- pantaloalu pijama ıriYdikleri talı
clinle k•clm••nn bu tekilde . . . .eaia.
uycli ~ ...
rlletollaf .a,Jemekteclir.

..,cU

( Fay Vray ), bu genç, güzel ve san'atkir kız Hollivutta
gün geçtikçe ş6hret ve rağbet
kazanmaktadır. San'atkir Çin
bayatından alınan ve son eseri
olan kurdelede büyük bir
muvaffakiyet göatermif, büttın Amerika gazeteleri kendiaindea takdirle bahaetmit·
lerdir. Reamimiz yaloada büJlk ydchzlar - - .epeeil
talmla oı- ~ F•
)D.
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N emurlarz bir
usul yiiziinden
müşkül vaziyette
Posta ve telgraf müdiriyeti
umumiyesinin ittihaz ettiği bir
karar, telgraf memurlarını çok
müşkül bir viziyete sokmuştur.
Bunlar evelce 24 saat çalışır,
18 aa:ıt istirahat ederlerken
bu defa 8 saat çalışma, 8 saat lstirahat usulü konmuştur.
Sene!erdenberi eski usule
alışmış ve işlerini o suretle
yoluna koymuş olan bu memurların yeni karar biç işle
rine gelmemiştir. Bu vaziyet
üzerine 24 saat çalışma, sonra
istirahat esası kabul edilmiş,
fak::ıt bur.un ıı cfc esin de de bir
çok memur' arın hastalandık
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aş memurl~rla d iğer bazı
m emu r z r içiı1 es!~i usu!i..i me1 sai kabul edi!mi~se de diğer
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memurlar hakkıı•da henüz bir
karar verilmiş değildir.
Bundan mada eiyevm tatb;k edilmekte olan nöbet
usulüne nazaran gayri muayyen saatlerde nöbet diğiştiril
mekte, evleri uzak olanlar
gi ,emiyerek sokaklarda gezmek mecburiyetinde kalmaktadırlar.
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Etın okka
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Büyük erkanı harbiye reıst
Fevzi Pş. Hz.nin biradenadeleri olup memleketin irfanına
hizmet itmiş olmak emelile
bir müddettenberi Modada
Sinci ilk mektepte muallimlik
deruhkte ebnİf olan Müfide
hammfendi ile süvari zabita·
omdan yüzbaşı Nuri beyin
akitleri düıı Kadıköy belediyesinde icra olunmuştur.
Akit sırasında bir çok muhterem zevat ve bu meyanda
bir hayli muallime hanımlarla
muallim beyler hazır bulunmuştur. Yeni zevç ile zeceye
s.'.ladetler temenni ederiz.
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ölümü, kendi
,
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-40- Muharriri: M. Tnrhan
0nlar, bu ölü sıkletin altın
dan kurtulmak için çırpmır·
!arken hünkarın meşum bir
tebessümle kirlenen dudakları
açıldı:

-

Var ol koca Zal! -dedie :megım sana hala! olsun.
Şimdi bir de falaka getiri ilJ
Bilahare Zal Mahmut paşa
namını alan cellat, beceriksiz
dilsizlerin falakaya yatırılacağı
zehabile hemen koştu ve üç
dakika geçmeden avdet etti.
Ça dırın o kısmında muhteşem
ölüden başka kimseler yuktu.
Dilsizler savuşmuş. hünkar da
görünmez olmuştu.
Mahmut , elinde falaka ve
değnek, alık alık etrafına bakınırken atlas perdenin arkasından bir inilti işitir gibi ol·
du ve istenilen şeyleri getirmek fikrile oraya girer girmez
öküzleri imrendirecek kadar
büyük olan ağzı, iki karış açık kaldı: Hünkir çökelmit
bir vaziyette yerde oturuyor,
pıhtılanmış kandan müteşekkil
rakit bir gölceğiz içinde yatmakta olan Kanbur Cihangirin zayıf iniltilerini dinliyordu
Mahmut iik lahzada, Hün·
karın ikinci bir cinayet daha
ifa ettiğine ve lı:anbur oğlu·
nu elile öldürdüğüne zahip
oldu. Fakat babayla oğlun
vaz·yetlne dikkat edince bu
zihabmın yanlq olduğuna an·
ladı. Cihangir inliyor, babası·
da ağlıyordu.
Dev yapılı köle, susmak mı,
yoksa araya geldiğini ifham
edecek bir harekette bulunmak mı lazım geleceğini bir
müddet tayin edemedi yerine
getirdiği arza mecbur olduğu·
nu düşünerek kuvvetlice bir
sesle haber yerdi:
- Falaka hazır!
Hünkar, oturduğu yerden
yüzünü çevirdi, nemli gözleri·
le kavi ve mühip kölesini
, süzdü, derin bir huşu içinde.
Durma koş - dedi - hekimbaşıyı çağır, oğlum ölüyor.
Zavallı Cihangir, babası tarafından

İstanbulda iki büyük sinemada
Şelızadeb~nda

. ,,,.
HL L

Ayasofyada

ALEMDAR

İşbu mi.li muazzam film her iki büyük sinemada
birden gösterilecektir.

le Arjantin orkestrası önümüzdeki salı günü saat 18,30t:ı
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~l{ _ ı\_ Sİi Jelll[lSllllla
İcr yı ahenge başlayecakhr.

H _r gün snat 18,30 ve 21,30 seansları için numaralı
mevkiler tedarik edilebilir.

fırladılıp

atılmak

yüzünden hızla yere düştüğü
s fada elinde tuttuğu hançer,
göğsi:ne saplanmış, ve mühlik surette ya ralanmqtı.
Hünkar, onun atılması·anm
da izhar ettiği sayhai nefreti,
ağzından çıkan tel' inkar kelimeyi işitmemişti. Ancak, veliahtin boğulmasını tehir ettirdiği ve dolayısile kendi iradesine karşı gelmiş olduğu
için maslahatın hitamını mütealop onu cezalandırmak İs·
temiftİ. Mabmuda falaka ıs
marlamasının sebebi
buydu;
kanbur oğlunu, idama mahküm kardqma şefkat gôstel'·
diğinden, cellatlara siliih çektiğinden dolayı falakaya yatı·
rıp
tedip edecekti. Fakat
dayağa
müstahak gördüğü
oğlunu kanlar içinde bulunca
şaşırmış, mecnıhun başı ucuna
oturup valiharıc ve methuşane
ağ)all'.ıya koyulmuştu.

Büyük oğlunu boğdurduğu
bir anda sevgili kanburu da

A L lf H Z R R

Sineması

Bugün Cecil B. de millenin phe.tesi olan

Ma

"mlan

Vilyam Boyde ve Viktor Varkoni tarafından.
Nazan dikkate: Her gün 4,30 matinesile ve akşamlar filme
iştirak tdecektir.
12 kisilik bir Rus heyeti

[lJ Zal, m:ılüm olduğu üzere Şehname kahramanların
dandır ve İran efı.anelerinde
büyük bir yer tutan Rüst ~ınin
..zaı oğfo,. tabiri lisammızda
da fartı kuvveti gösterir. Fakat kanuni, hünerini beğe n
miş olduğu Mahmuda sadece
«Zal» demiş ve o adam bu
laliapla anılır olnıı.ştur.

ölmek üzre bulunması, kendisine manevi bir işaret, iliihi
bir itap gibi geliyor ve Mustafa boğdurınakta bata edip
etmediğini
nefsine sormıya
başlıyordu.

Hünkar yaralı oğlunu vazi·
yetinden son derece müteellim
ve vaziyetten doğan bir nevi
nedametle beri tarafa yatan
ölü için de ağlamak ibtiyacile
mütebassis olmakla beraber .:
:..
derin bir epkemiyete uğra- :
mı l L Kanburun zayıf ve kesik :
iniltilerini duydukça dılsizliği :
ziyadele~iyordu.
.:

yanında

zun iniltili
mecruhun
sakit
bir ağlıyışla
ve karışık
duyguların yarattığı elemli bir
dalgınlıkla oturup kalacaktı.
Ancak o ikaz üzerine kendisini topladı, hekimbaşıyı çağırttı. Çıkmıyan candan ümit

:•

A')'l'l\

görmemiş olduklarını düşüne·

rek bizim hayale kapıldığımıza
hüküm edecekleri için kısa
bir izah yapmıya mecburiyet
vardır. Bıttün Türk tarihleri
büyük
kanbur Cihangirin,
kardaşı Mustafa hakkındaki
şeni ve feci muameleden müteessir olarak ezeli neş' esini
kaybettiğini
ve nihayet o
teessürle Halep karargahında
öldüğünü yazarlar.
Yalnız,
Kanuni Süleyman nezdinde
Alman elçiliği yapan Büsbek
o yıl1 arda Türk topraklarını
dolaşınq olan Dranşuvamp isminde bir ııeyyah, Cihangirin
badisei ihnak sırasında babasını ağır surette tayip ve
tahkir ettı1den sonra intihar
ettiğini

yazını.şiardır.

!

ile besle11iyor. »
- ı \lııııl'l Jlaşim llinaerıııleylı ... IJnq ı i ıı fa kr
içimle lwlaıı. =arurdle çırpı 
nıırı /ı er!ıcıny i bir şair. yalııı t
o çeşillc11 bir sım'a f/.;ıir var·
s11. lıiç ıi:ıı/meıieıı . ljı ıııı ye111cı/eıı ın eslefjiııde sebııl elsiıı.
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Hu hafta

EL HAMRA
Sinemasında

gösterilmekte olaa

Düşmüş Kız/dr
( Kızlarını.u 9/Jzelin)
bütün fehir ahalisi

tarafından kemali tehalükle
seyredilmekte ve bütflıı
olınaktaır.

giliıünüzü

sinernasında

gösterilecek olan

ÜÇ SfLAHŞOR

şayanı

hayret fi!minin dehak.ar mum
.. essili
Z>UGLAS FAİRBNKSJ
görıneğe hasretmekten daha
iyi bir şey yapamazsınız.
. Tekmili bir defada gösterilmektedir. Fiyatlarda zamn
ıııiyat yoktur.
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lannda muzafferiyetler kazanan caziı_ı sinema yıldızı
ıVı 1 <>ı\rDRA
ile genç ve güzel artist
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gösterilecek
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lirıi. lıulıralıırını. Jıııyıınıı, s ıı

yıııııı.

cinsini. cibilliyetini yrı
ııp ba.çacaklar, bıı
maddi
kıiruı bir kısmırııl11ıı adr111wkıllı çiiplerıecekler. Sonra lıaıı
cı lauat/ıı gibi yolcu ılökıiıı
lı/srı ile geçinenler, 11damcufJl:1ıı marınsıııı bile iyice kav-
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Jıiııya
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izdil){JÇ le/;lif ellikleri b ıı zamuııda ölünciye
kadar ııasbi farafıııdmı kufıı
pallıılacıık ne şair /ıııluıwr,
ne ııasir. Mrılıiın a, herkes
şimdi.

ııeresiyeyi

kcıldırımş,
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Fış ılııuara
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filminde sizi heyecana getirerek son derece mah:zuz
1
edecek! rdir
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papa.

peşiıı alış veri~ bakıyor.

olan.

P~Rİ"i B, /KİRE'Sİ

llf/ı ::ı/11 0111111 lerceıııei lıu
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' J\IAJİK sinen1asında

frenk müverrihleri

fcı/; r ici 1 ııle ıınlln rı
rlccck.çe de peşi ~ı rrı

cam!
Torba sakallı baba Taqorıııı
yirmi yaş111da piliç gibi bir
katibi lııısıısi kııllaııd15jı ııe
a[İa bıı/J11111 yerindeki Bı:rııar

tıiıınmmımmınııılRtftlnu:ıilillimumımnnrraım:rmımıırJDiıi!
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1
~vrupanın bılcümle ekran-

eserler yıırıılsm . Z ira.

gibi tzberliyecek ve arı
lara kendi f erasellerine göre
manalar verip kendilerini salmak sııretile kese ve mideleri
dolgun bir lıayat sıirecekler.
Daha sonra üdeba, şııara
ve o kabil ııısanlarcn rııorlo
cııluğıı ile geçinenler hu yıiz
den bir hayli mıiddet ekmek
yiyecekler. En soııra ise Alı
mel Haşim beyin anlattığı
gibi merlııımıın sağke11 olıır
dııfjıı. yallığı. kalktığı, sevdiği yerler. eks!'risi bal kabafjı
olmak ıiı:ere bir sürıi insana
ziyaretgdlı olacak ve bu yıiz•
den de bir sıirıi iıı.~urı gıil
gibi bir ömıiı: geçirecekler.
Olı! Çok iyi ama, acnba
bu zamanda keııdisi yırtık
pabuçla mevuı avında çile
doldurarak nefes tüketecek
ve keııdisiııden so11ra geleceklere yaııgııısız. zelzelesiz, bitmez tükenmez bir miras bı
rakacuk evliy.:ı tabialli şair,
bıılıınur mu? Kaz.un Nuıııi
bey /ıoeanıı::. oıı beş yün
evel bir mecmuada zırıırıeıı
çıkııııısı. bulıınması ld;ını demek is/iyordıı aıııa:

filimi bu haftanın en ziyade
rağbet ve muzafferiyet
kazanan filimdir.
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bak111ıy 11ruk
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GRETA GARBO
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Sinemasında

dillerde destan

to:dıı ıııııa.

ılıır.mn: s.ı.ııır, solıı ıı debrl.:lı<·.

gösterilmekte olan dehll:ar
ve ııehhar

filimi

aç.

fo n /,;

······················••t
Perşembe

bı,]a:ı

yrırı

f

Programı

Bazı

Büsbekle
Dram,uvambın riavayetiııe de
eserlerinde )'er vermişlerdir.
Hammer, Türk tarihlerinin
rivayetini tercih ve Cihangirin, şu boğma hadisesinden
ınüleessiren öldüğünü kabul
ile inhhannı redd ediyor. İn
tihar, dinea mezmum ve hatta müntehiren gaslile cenaze
amazının
kılınması memnu
olduğu çini Cihangirin intihar
etmes:ne biz de imkan görmedik. Lakin koca bir sefir
ile mühimce bir seyahatname
bırakmış olan
bR- şeyyahın
rivayetlerini ccffcfüalem redde.:emedik. Ayni zamanda oırJn :e_ ürle ve bir ay içinde ölmesinden ise hikaye ettiğimiz
ekilde yaralanmak
neticesinde vefatını daha tabii
bulduk.
(Bitmedi]

çoc ııf7ıı 0111/fl luılı r11s11111 1 111ııd

: •1

Yeni varyete

f ·', r
şaıı-.n

ıli kıi rı

:: ••

saat 16,30 matinesinde

,,. ;,,

bııy ııl>

Lıi:n
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yoksulluk ıriııde olıııesine ra- ı
olan ııı iileıiıı /ıııy ıi ıı bu ıll'l'U!

:....

sinemada

r

«
iilılıi .
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Bunün
u

:
:
:
:

düşünerek,

melül ve mebhut hekimi bekliyordu. Betbaht Cihangir ise
gözleri kapalı, rengi soluk,
düştüğü yerde yabyor ve hayatını rahneliyen hançer hali
göğsünde duruyordu. Büyük
oğlunu elile boğmayı düşünen
baba bu oğlunu yaralıyan hançeri, saklandığı yerden çıkar
mıyı taakkul etmiyordu!
İstanbulun en güzel bir ııem
tine ismi yadigar kalan, ziyaının
hatırasına medan tezkar olmak üzere namına izafetle bir
de muhteşem mabet yapılmış
olan Cihangirin ölümü, hikayemizi daha fazla alakadar
etmez. Şukadar ki muhterem
okuyucularımızdan bir kısmı,
tarih kitaplarında bu hadiseyi

1

Taksim meydanının tesviyei
türabiye ameliyesi bitmek
üzeredir, Meydanda yol inşası
başlamadan eve! kaaalizasyou
tesisatının yapılması icap etmektedir. Zira meydan ve
meydandan geçen yollar beton olacaktır,
Bilahare bu yollann bozulmaması için kanalizasyon tesisatının evelce yapıl ması icap
etmektedir.
Bir kaç güne kadar inşaata
başlaııılması için kanalizasyon
şirketine malümat veril miş\i r.

Mahmudun ikazı olmasa '::
belki uzun bir zaman, bu mah·

kesilmiyeceğini

J

Meydan yapılm adan kanalizasyon bitirilecek
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BCYÜK

Galata Karaköy
ittisalindeki mahallebicinin üs tünde
Poğaçacı fırını

pard.t•sliler

İhinci sahi/em iz, ıııııl

Beyefendilere:

(lia~aı

Spor

Her renkte ve son mo da

}L:ı~ liı•adan ltllınren

16~

Erkeklere:

14~

liradan itibaren

'·

')~)~liı·adan ililıar<·n

'~~'l

.\luşaıı1balar
}

•Jl'2

lirnılan

'

:\fı.ı .... dc

ı .ı

lt·r
tın 1eı

-).

.L

C< "

1

a'•

\C (;\r,

iıı

erı ~

Pardesüler:

24~ııra<1an

Erkeklere:

lsmarlaı11a

ı Iu~aınbalar

kot-ıtÜıııler

30

liradan itibaren

~ı.-=m1!mll---------=~ Takside de muanıele

Sılı

itibaren

Kadınlara:

'},

8~

lliharPn

BRADFOJ{O~
Kuınaş

BahçekapıJa

keser emsalsiz

devadır.

etı

.nı:ı:.

\rtık

tered~lct

etnıcyiniz

etmcyınız. ')ızi tanıarr, lr ınr:nuıun

ve

h;thusus

edı;cek ~ rg3.ııt~

paranıZJ

'fararından husu>l dersler ehven
finıla wrilir ve piyanosu olmayanlara kolaylık gösterilir.
'I'opane, Y cniçar91, Boğazke!!en, 16

~o mağazaya nıiiracaaı etmı·leri.

Ali ticaret mektebi
i~raf

mJkıne ve filn1

ICODAK makine ve filmidir.
Her yerde

nıüdürlüQiinden:
Mektep 14-T. evel-929 PNartesi günü açılacaktır. Ve bütün
kısımlarda derslere başlanacaktır Taliplerin o gün sabahleyin
saat sekizden itibaren mektepte bulunmalan ilin olunur.

satılır.

Beyoğlunda Tünel meydanında kain KODAK şirketi
•-o 5r a flarınızda muvaffak olmanızı temin için size muaf enet etmiye amadedir.

~Ialivc ''ek~l.letiı1<leıı:
3:ın

\

•en ·sinden

n1ali senesi nihayetine kada · nıilli hükunıet hütçeleriıı<.1 en ınath'ibu olanlaı-!·1 gerek ınilli hükt'inıct ve gerek sakit hüklım:;:tin bütçe ernanatı ve adi en1anat hesapla.- nda nıukayyet alacaO-ı bulunanlar, Şubat
03•J niha~ e~ine kadar arzuhal ile bulundukları
4'ıa 'uıllin en büyük nıal nıemuruna müracaat
eyleyip yetlerindcki ınatluhat vesikalarını vererek ınukabilinde nıüracaat vesikası alınaları
la;ı;ınıdır. Bu nıüddet zarfında müracaat etmenıiş ve vesika alıııaını-;; olanların iddia ettikleri
alacak liı 13 nun1aralı kanun mucibince kati yen
hazine lehine sakıt olacaktır. Şubat 030 nihayetinden sonra hiç bir nıazeret kabul edilnıiyece
ğinden alacak iddiasında bulunanların U30 senesi ~1artından evel bulundukları nıahallin en
büyük nıal n1cnıuruna nıüracaat etnıeleri ilan
olunur.
W27

2

Ameıi litıyöt

Ticaret ve
Lisan ihtisas mektepleri

ve ErKek

Talebe kaydına devam ediyc r.
birinci Teşrin Pazartesi günü derslere başlancaktır.
Kız Hayat mektebi: Fatih, Saraçanebaşı
Münür paşa konağı T. Is. 2731
Erkek Hnyat mektebi: Cağalolrlu T. İs.

Bahri 'muamelat Türk anonim şirketi
Tasfiye memurluğundan:
. 'rufiye muamelibnm vaziyeti hazırasma dair malümat ve-

~'.11ek

ve neticeye göre mevcudun taksimi hakkında karar
ıt~haz olunmak üzere hlssedaranın 10 Teşriıiisani 929 tarihine
:usadif Pazar günü saut 15 te Sirkecide Liman hanının 4 iiııcü
atında 45 numeroda hazır bulunmalan ilan o'ur ur.
Ruzname : 1 - Tasfiye memurları raporunun kıraati.
2 - Tasfiye pilinçosu.

inci ntımarası çıktı

haftanın

spor hareketleri, Atçılık, Boks, Balkan
olempiyadı, Sinema, Karikatür, Roman, Hikiye,
ikramiyeli müsabaka v s.

Elbise

.e

re· ak··• ıl.

yaptırılacaktır

·

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylül

Ni

antaşı-Halil Rıfat paşa
Telefon :

Beyoğlu

ko

2517

Bursa Evkaf müdiirlüğünden:
Bursada Faik bey vakfından İsmet paş:o caddesinde piyasa
mahallinde han, otel ve garaja elverişli Faik bey hanı arsası
pazarlık ıuretile 22-9-929 tarihinden itibaren (1) mab müddetle
müzayedeye çıkanlmııtır. Talip olanların yevmi ibıle olan 22
10-929 salı günü (1125) lira teminatı muvakkate akçesini r.ıüs
tashiben Buna Evkaf müdüriyetine müracaatleri.

Halk

Daktilo

der·shanesi

Sirkecide Şahinpaf& oteli karıısında de~ler sokağı No 15

Arzu edilen •aatlerde hanımlara ve beylere esaolı ıııcıoı d1iıilindc ve müsait şeraitle kısa bir zamanda daktilo oı;retilir.
Yeni talebe kaydına ba~lanm ~tır.

Kız ve

F

Leyli ve Nehari

• t · L· J ·

ana ilk ve
erkek
eyzıa l
ısc crı tali sınıflan
Bütün sınıftan teıkil edilmit tam devreli lisedir. Kayıt ve
kabul iılerine her gün saat 10 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. lTeşrinlevelde sınıf yoklamalarına ve 5 Tetrinievel
Cu·uartesi ~nü derslere başlanacaktır. Telefon fst. 1995-3496

Emvali metruke müdüriyetinden:

Satılık matbaa makinesi
(Avusburk) fabrikası mamulibndan olup Calatada Soma haıında mevcut matbaa makinesi 5,500 lira kıymeti ınuh~~min~
ile ve kapalı zarf usulile 19-10-929 tarihine müsadif cuınartesı
günü saat 15 te icrayi mfizayedesf mukarrerdir. Taliplerin
yüzde 7,50 hesabfle teminat mektuplarile ye\'Dli ıne~rda
saati muayyeninden evel emvali metruke satış komisyonuna
müracaat eylemeleri.

Gümrükler umum
müdürlüQünden: Evkaf umum
müdüriüaünden:

1 - Muhafaza memurlarile taife ve sandalcı ve zabitanı
bahriye için yaptırılacak elbise kaput kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur.
2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler Levazım müdürlüğünden ve fstanbulda Gümrük Levazım
memurluğundan alınacakbr.

3 - Münakasa İstanbulda Gümrük başmüdürlüğü binasında
Gümrük umum müdürlüğü ıatın alma komisyonunda yapıla
caktır.

Kız

s

Ahmet Fe~•.ıeri, A. Şerafettin, Zeki Rıl;a ve Sırrı Beylerin yazıları
Son

ıopı.ı11

Ana , ilk , orta ve lise ikinci devre birinci sınıflarına
talebe kaydedilmektedir.

Piyano muallimi

...,
fotograf ın<ıkİnı"tİzlr ıilııniııizi llyJkılc intihap edenıenırk hatasın·
tlan dolayı en azız hntıra.l:ırınızın rbt·diyt·n k:ı} bolduA-ıuıa tecs~uf

Be kır kar ı ıoda. Saıı~
T· l<' 1tır r. . tanl ul >~

Şışli Terekkı ı·se

ynpılır. 4m-----------•ıııll

Kanı

Ilaf'ı

liusu~

Leyli ve nehari - Kı-ı: ve erkek

liradan itibaren

Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanunun 14 üncü maddesine tevfikan
meml::ketimiz etibba odaları idare heyeti ve haysiyet divanı azalarının intihabı nizamname
ahkamı daire~inde mıntalıa merkezleri valiliklerince 18 teşrinievel cuma günü icra edilecektir.
Ayni kanunun 15 inci ve 37 inci maddeleri mucibince Türkiyede icrayı san'at selahfyetini haiz
hulunan tabipler:n ve diş tabiplerinin ve dişçilerin odalara dahil olmıya ve oda intihabatına
.. iştirak eylemiye mecbur bulundukları ilan olunur.

ticaıt:thanetoine ı er ne\ı L. şlık itunı:ı"l~ır gı lcL:..
dahi vanlır. :\lnguzanuzı zıvaret eC.~'z.

krı'ltiimlükler

lctt ve ictima'i mu·avenet
HEDENZA
Baaur memelerini
vel\aletinden:
kurutur.

AIVIATÖRLER

dökıilmıişlıir.

dericalta bııgıiıı için hasıl olan eksiklikten do/alayı arzı itizar ederi:.

liradan itibaren

~gm~~Iıışaıııbalar ;:~il\luşambalar
;ıçimı
- 1
{)~ liradan itibaren
'Jliradan itibaren

i[:)k-

Beyefendi len.•:
ftl'-•h11r

ticesi

illwl edildilbir ka:a ne-

Bıı ııııiııasdıdle ımin

12~ liradan

Çocuklara:

İlİiıl'i'l'll

fi

l'l'lll, lP

14~ ıırarlan itibaren

ocağına

cliği sırada,

Tiftik Paltolar

1

bej ve lacivert renklerde

ris

ı.,ııı, ı•- Paı·desu·· ler
bardınioden

kostün1leri

{lar<lesiil er ~~~:· bı~7~l!d~l{ostiiınler

( ır,

itizar

;! FABRİKASI

Ha nınıefendilere:

lı<•ı•

•

ELBİSE

Şehremininde Curebayımüslimin hastanesinin ameliyathanesinin tamiratı 5 teşrinievel 929 tarihinden 6 teşrinisani 929 t~:
rihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevI?.ı
münakasaya vazedilmiştir. Talip olan mühendis ve ınlmar ınu•
teahbitlerin taııtname, proje ve mukavelenameyi almak üzere
her gün İstanbul Evkaf müdüriyetinde intaat ve tamirat müdür muavinliğine ve yemi ihale olan 6 tetrini sani 929 da sa·
at 15 te kapalı zarflannı İstanbul Evkaf müdüriüğü ıderc en•
cümenine tevdi etmeleri ilan f'unur.

4 Mfinakasa günü 22 teşrinievel 929 tarihine müsadif
ı alı günü saat 14 tedlr.
--~5 - Teklifnameler kan.-ıdaki ahkam dairesinde imla edilecek ve kapalı zarflar mezkür gün ve 1aatten eve) İstanbulda
AL'ETOıLE "dünyanın
en maruf
komisyon riyasetine verilecektir.
Parisin "A. KLA VERİ,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında
ve listiki mayokemerleri, lüks korsaların son
mukayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir.
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitleriLden sakı:
nınız. Bntiin Türkiye için yegane mümessllerı
7 - - Her talip bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan
Beyoğlu N0 437.
37Cı7 liralık hükümetçe muteber milli banka teminat mektubu
HOVAGİMYAN BIRADE~LER
vermeğe ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan evet İs
tanbul başmüdürlüğü veznesine aakit olarak para itasına mecburdur•
8 - Temhıab muvakkate mektup nümuneleri tarlnamelerle
Bugün r~p~lacak ı"YJELEK sınemasına gidıp
en ıyı ış
birlikte talep olunmalıdır.
Duglas Fairbanksı
9 -- Bedeli ihalenin Sü!üsü miktarında avans verilecektir.
10 - Muayyen saat'ıı 1 ıı!ulünde mutat zabıt varakasının tan-'1
ziminden sonra hiç L ·r tc'c!if kabul o'.unmaz.
11 - Kumaş ve ~eldi ııümuneleri lstanbulda Gümrükler
L.;fi;;"l;;m;;;f.;;n;d;c~ıı-;:;<>;;·r.;;m~";·k~t;ıiıir;.._.r..1alİtİİıinİİeİıılelir•:•liıı3m-•J•4•'l!:l-•1•6-·111'1'11'-v;o:,,-,_,,.,
umum müdllrlüğll ıınber mcmur,ugu,..c'aclır.

ÜÇ
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ı arası

ke .
Tetrfn1evel 14
Zam yok! -e:::~~
~le,'

ışık

Stnndard

ne

Dftnyanın

Husu.ile FRANSIZ

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünden:
Boş

kamineto ispirtosu tişelerinin 200 gramlıkları temiz
olarak üç buçuk ve kirlileri üç ku~tan ve 400 gramlıklarının
temizleri dört buçuk ve kirlileri dört kuruştan toptan ve perakende olarak inhisar idaresinin Kabataş anbarında mübayaa
edilmektedir. Satmak iatiyenlerin me:tkür anbara mür:ıcaatları.

TEFRİŞA T LEY AZIMA Tı

MÜBA YAATINIZDA

Memnun kalmak isterseniz
mağazasına

Elektink m<Oktoclerİyle b<llClguldutu. idrar
W-a.rclc:ôvde 3'\re.ıcct fırını sırasında 34.

\ln11u}·a • ·saıyı· ve vehiJi~e

İstanbul dördüncü icra dairesinden:

eerrıı) etı a,.J~ıııJan

Dr. A. ASIM
ınlitrh:ı!".ı.l~t,

Ve gene aynı mahalde sahilde 1 harita numaralı arsanın hududu: Bir tarafı önünde
rıhtımı bulunan deniz diğer
tarafı yühsek divarlı tramvay
caddesi bir tarafi sahibi senedin iki harita numaralı ar·
sası ve diğer tarafı ahere fe.
rağ edilen arsa ile mahdut
6153 arşın terbiinde keza beher arşın mürebbaı üç liradan
tutarı olan on sekiz bin dörtyüz elli dokuz lira kiymeti mu
hammineli arsada maden kömürö ardiyesi Vandes kum-

15 il

lla~tala".'ını

kad.ır

\I'

ha;ıalıklatı

k 111111

:-.ışlı

J ·I

h.a1; •hane
''ı•,,

lrı

her g. ı
hu,u l

~ı 1 lıJ,·kı

•ıast ıharıc,,.ııııle kulnıl

etıncktt!-di

,ııdılcs•

No ı ,1

2:2:-.?l

liEPSINDEN
ÜSTÜN

panyasının isticarındadır.

Ve gene ayni mahalde arkasındaki dağ mali ekmekçi
' ' tlTo\-.ı•uı.
• DEAı..
oğlu deresi nam mevkide koruKONSERVALARIDIR
nun hududu: cephesi tramvay
caddesi arkası Zincirlikuyuya
giden Giftlik sokağı sol tara()perat()r
fı Halit paşa arazisi sağ tarafı şeyhülislam esbak GemaAhınet Burhaneddin
lettin efendinin duvarile mah( crrahpuf' h ..l:oıt 1ne51 op<'•Jt JJÜ
dut tahminen dört yilz dönüm
~ı·ınyc {'harıl'" Be) (•~lu, llu .. ,·far._....
mürebaında olup bundan dört
tzınr•. karşı.ı.ında 348
r•ın1arnlı
Suriye
~·ar-.ı..,1
ttpa
lıllllHU
8 n,
üçten ziyade kısmı kamılen
)urad.ı.
erguvan pırnal ve saire funda
'ldcfoıı: lleHJ •l 11 1tı1 i
eşcarile mestur sarp fundalık
ve diğer aksamı muhtevi kismen ebniye ve saire yapılabi
Ş<Grk malt hulasası
lecek mahalde mubterik hanenin temelleri ve aksamını havi arsa ve tarla halindedir.
Bu kısımda müteadit diş
budak ağaçları bir kuyu bir
ufak havuz ve seksen arşın
terbiinde bir kat kiirgir olup
derununda bir aralık iki oda
bir belliyi muhtevi bina,
evelce kuyunun motörü için
yapılan halen mandıra halinde müstamel elli iki arşın
terbiinnde bir kıı,t salaş mahal
ve Kuruçeşme caddesinde iki
lştiha kuvvet ve sıhhat için
taı
harap
su
mahzeni
en müessir devadır. Bilümum
ve
mezkıir
caddede kıseczanelerde bulunur. Umumi 1
n yıkılmış yanm duvarı
depoları Bomonti fabrikası.
ve arkada kezalik
duvarı
Telefon : Beyoğlu 583, ve İsmuhtevi olup bu
kısmında
Andon kiracıdır. işbu
dağ 1 tanbulda Ekrem Necip ecza
kıımının ve "bilhassa muhterik • depo~u. Telefon İstanbul 78.
hanenin bulunduğu mahal Boğaziçi ve marmaraya nezareti
Mahmudiye oteli
fevkaladeli olup on iki bin
lira kıymeti muhamminelidir.
ııc-.ıııfcl 'c t<ı1.hur(t ıle ıuıi .. teri l..:rı rııı
Ve daha ziyade öğrenmek
ına7h:ırı taıb.dıri oluc oıelı111ize bu
isteyenler 312 -10 desyasmda
mevcut harita ve zaptına müıı·k ) ataklı ı u:ıLı.r ı.1~J cJilıni.1 ıir
racaat edebilirler.
Bınal!t 11c~ •
til'-·
ik 1111 ıpc '-1ı·
Talip olanlar kiymeti mu•JI
JrrCL;ı.: ch<r ... !iuır. Fh\t.:,· u~
hamminelerinin yüzde on nisbetinde pey akçelerin! İstan- 1 «'le •hoııın.11 LaıJeuı ı lla'1a•ı
·
l"
c 1..;.r.ıılı ltıı • arzu .. \,.: ! zcv 1
b ul icra veznesıne tes ım ettı kııa, ın t ı• iOn k, dı n eııl.ı
meleri ve 14 - 11 - 929 tariu.tlarl ıkt1z,1s: dotıtl
hinde
l l'Şe kadar
\dn:1ı1
dördüncü
,.ı~murtuğunda
\u tiın 'lahnıut tijrlu·--intle
birinci iha!e'cri yapı!acağı ilin
·ı ı·lefon ~iu.!
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
olunur.
KGMSIOC"-ı.

1

1

1

müracaat ediniz.

Bütün nıallar en ala cinsinden
verden daha ehv«>ndir.

darbjtı, prostat, ademı.ktidar, bel gevtdı
URJ cilt ve flrengiyt ağrısız . tedavi eder.

\e

meydanında :

KALINIKOS

lstanbul dördüncü icra
Doktor A. kutiel
dlliresinden:

ticarındadır.

:1an1

vol:tur.

14 ve 16 iiraya

Beyoğlunda

370 numaralı

f.:ağazaıarmdan

tedarik edebilirsiniz.
En mükemmel karyolalar

Doktor FETHi
Cerrn hp~•

1Lt>Lanesi

llakterıyoloğu
l\.:ı:ı

( \' Jloiı.ıcrırınrı

tı:;ııniilü

j

iJrar, lıal~tlıu c~r.dıut talılillcp
ile hattahklarııı hu.usi aşılan yapılır.

Telefonla

mnlıinw

verildiği

takdirde ıalılil edilecek ıııevat 3).

toptan Ye parakende .•.

DnğL•n

f 'iatlnrcla L.ıt'İ\"ı'ıı
1

BAKER

Galatada Tünel

otuz sekiz lira kıymeti muhammineli
ve
derununda
bir kuyulu arsa olup maden
kömürü ardiyesi olarak ispiridon kumpanyasının tahtı is-

Karyo,alar~

ettiği

a ... en ta~ı ·
Y. ~:\ORK' .\.' Sadıkır"

ELBİSE FABRİKASINDA bulabilirsiniz'

Madam Hrisoninin, sakıt hanedan efradından Seniha hanımdan alacağı olan mebalı
ğın temini yımnında haciz olunan Boğaziçi Kuru çeşme
ve caddesinde atik 105 numaralı müfrez yalı ve müştemi
lati arsayı tahdit ifraz haritasında 4 numaralı mahal ile
1 ve 2 numaralı mahaller dahi
dahil .olduğu gibi mai leziz
ve arkada kuru, borcun verilmemesinden dolayı
birinci
ihale yapılmak üzere otuz giin
müzayedeye konulmuştur.
Maa müştemilat dört numaralı sahilhanenin hududu: Sağ
tarafı denize giden yol diğer
tarafı önünde rıhtımı bulunan
deniz ve dığer tarafı tramvay
caddesi ve diğer tarafı Hac•
Evliya efendiye satılan 3 harita numaralı mahal ile mahdut beş bin yedi yüz kırk bir
arşın terbiinde bir setli iki
bölme ve iki yüksek taş duvarlı arsa derununda iki kı
sımlı iki katlı ahşap bina tahminen beş yüz elli üç arşın
terbiinde olup birinci kısmın
zemin katı kapı dışında bir
mermer taras bir sofa bir
hela merdiven altında bir kiler zemini çimento maltız
ocaklı mutbah
birinde iki
yüklüğü bulunan iki oda üst
katta bir hela üç oda bir koridor ıve yıkanılacak mahal
olup işbu kısımda Tabenak
hanım sakindir.
ikinci kısımda bir mermer
antre bir aral~k ve bir sofa,
bir kılar, bir merdiven altı,
bir gusulhane bir bela birinde
iki yük buluan ikisi büyük
biri kömürlük halinde müstamel beı oda, ikinci katında
camekan bölmeli bir sofa ve
biri yemek salonu halinde
müstamel yedi oda alafranka
helAyı gusulhaneyi
muhtevi
olup. setli üst bahçede bir
kuyu bir kaç meyve ağacı
diğer bahçede top halinde
iki yerde kamıı iki hurma
ve birkaç meyva ağacı ve
içinin tavanları ve doğrama
aksamı ve dışı yağlı boy alı ·
üst
katları
şahnişli
ve
elektrik ve Taksim suyu tertibatlı yirmi altı bin yedi yüz
altmı1 üç lira kıymeti muhammineli olup.
Ve gene aynı mahalde iki
harita numaralı ifraz haritasın
da münderiç olduiu üzere
blr tarafı Hacı evliya efendiye
satılan üç harita numaralı arsa diğer tarafı sahibi senedin
bir numaralı haritası diğer
tarafı önünde rıhtımı bulunan
deniz ve diğer tarafı yüksek
taş dıvarlı tramvay caddesile
muahdut 5646 zira terbiinde
beher arşın mürebbaı üç liradan on altı bin dokuz yüz

tercih

Uınunti

Yeni Türkiye
lamarlama,

dahi takdir ve

dahı \Wılır

Yenicami caddesinde

Hazır,

hükumetinin

İngiliz

Hafif, metin ve saalam
JJer cil1eti taahhiit olunur ve tak.iı_ı.

Çocuk ve büyükler için Palto, Kostüm, 1'\uşamba,
yağmur geçn1ez hem Gamsele hem Pardesü, kadın
.Mantoları ve kadın Kostümleri ve elbiseye nıüteallik her
ne isterseniz bunların en satylam, en kullanışlı ve
en keseye uygun olanlarını

W-

en

Mfikemmcl yaaı
makinesi

İSTERSENiZ

Sultanhamamında

.

raporu

dnılaı-.k bilahar,ı

tııkıliııı

edilir.
Muarenehane: Beyoğluıııln.
camıinin k.arşıeınJa
Telefon: Beyoğlu

ı\11a

:;:.14

Zayi
Tatbik milhllrümü zayi eıt m.
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Ve bu
mllhUrle hiç bir kimseye borcum dahi olmadığını ilan eylerim.
Muradiye mahallesi
birinci karakol sokağı
Nu. 44 Aliye Kezban

Benon efendinin Berç Ke- ı zemin katı depo üzeri iki kat
resteciyan efendiden borc alkargir hanenin zemin katı
dığı mebahğa mukabil temiçimı>nto döşeli birinci katta
nat gösterilen Balatta Karabir merdivenbaşı üzerinde iki
Taıihi tc•ı<ı: 1906
baş mahallesinin vapur iske'\1iıc::ı~i~Jcrı: Dn:-~ttncr hank A
oda ufak bir mutbak ve bir
lesi caddesinede kain tapu
$afl1a' enşer hank Fer ıyıı, ~ "akaydına nazaran eski 51, 53 1
hela ikinci katta bir merdiven
toyonal bnıık für uo,·,.;;.ın(I.
55,55 mükerrer yeni 57, 59,
başı üzerinde dört oda bir
\ft•ıke-zi: Hcrlin, ~ut-clı·rı· IJ·ını
burg, lsıınhul < Gabıa ,.,. htaıı
59/l, 61/1, 63, 65 numaralarhala bir mutbağı havi olup
bul,., lznıır.
yüz iki metro terbiinde dir.
la murakkam cedit 57 numaGalata kı~ını tc't İı>r· Bc,·oglrı
ralı kır hane ıusası ve 59
Değiımen methali ve geçit
2+7, 43, u84,685
numaralı bir baba dakik dema h alil k ısmen salat ahşap
l•tııııbııl kı 1111 tcle-,.m: i,ıanbııı
ğirmenin 108 (yüz sekiz) his2842, '.18.SJ,
se i ibarile seksen bir ve dedemirhaneyi ve üstünün kısmıDeposu: lstaııbul Tütün giım
rununa cııri b'.r masora mai
azamı ahşap çatı ile örtülü ve
rıığü. r cldun: lstanbul .ıı27. 11
lezizin dahi yine itibarı meziki ahşap camekan yazıbaneBilünıuru Lauka nıurunrlatı irburdan yetmiş sekiz ve mezyi muhtevi olup zemini çimen' a H hu u•i ka•alnr h,.r ,.•ııu~I
kür değirmenle maruzzikir bir
to döşeli ve üç yüz metro
masura mai lezizin seksen bir
terbiinde dir, Dört tarafı karhisse itibarile dört hissesi ve
gir duvar üstü galvanize saç
Dol·tor Fevzi Ahınct
makine mahalli: Tuğla duvarcedit 59/1 numaralı bir kıta
Frengi. htlsoguklu~u, ... ılı, pro~arsa ve cedit 61/1, 63, 65
la ayrılmış diğor aksamıda
ta~, 7.ofı ıeua-;ü( ve kaJuı
iı.ast1
numaralı elyevm depo ve dükısmen tuğla kısmen ahşap
lıkl:ı:·ını en <;oıı U'Jııdlı:dc
az bır
kanı müştemil çini fabrikası
b
ile dolma mahal birinci ihaleölme duvarını havi zemini
zıtuuınJıt nıii .. ait· ~ TJİtlc
tcdııtı
çimento ardiye ve kereste
.. Jcr.
fabrikasının bir kısmı bin iki
leri yapılmak üzere otuz gün
Adres: Babı;ilı (1!e~ılo;.dtı yoL.uşu
miıddetle müzayideye konulh_jj,.,ç- 1'a l I.1'111Hl';t -t:i
muştur.
yüz seksen metro terbiinde
·ı~ırroı · l"'ıu.ı)ui 38 J
Mezkıir mahallerin bilümum
olup işbu mahallerin h!!dudumesahai sathiyesi takriben
da: bir tarafı Vapur iskelesi
altı bin ,ekiz yüz altı metre
caddesi diğer tarafı cedit 57 ı
Kadın hastalık arı
~ terbiinde elup ihraz olunan
numaralı bina ve diğer tarafı ı
yeni tapu senedlerine nazaren
deniz kenarı ve bir tarafıJa
hekimi: Doktor
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