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h er yerde 5

kuruı

Yunanistanda aleyhimizde nutuklar!
Kiralarda ihtikar var! Neredeler? Polis uyuyor mu?..
ev ve
kiralarile

Şehremaneti,

apartıman
meşgul olmalıdır

Tayya reci Kort,
s;biryada yolunu şaşırdı, hala
bulunamadı.

Dün gece, postane
civarı hırsızlar
tarafından soyuldu

rülmüştiir.

Sovyet memurlan tayyareyi
bulmak için faalane taharrir,atta . bulunulmasını smretmlş
tır. Zıra pazar gününden beri
tayyare hakhında bir haber
alınamamıştır.

lrtnıatbr.

İatanbulun hemen her yerinde boş ev ve apartıman mevcut
olduğuna göre, bu pahalılığın mesken nedretinden ileri gelme-

diği ve verğinln zam edilen miktarına nazaran da ihtikirdan

bllfka mana ifade etmediği meydandadır. Her hilde alakadar
bir dairenin, bilhassa Şehremanetinin ev ve apartıman kiralan
lııeselesi ile meşgul olmuı zamanı gelmiştir.

Kost un cumartesi günü
Novosibirık şehri üzerinde uçtuğu kat'i surette beyan ediliyor.

ldne fop/ıydn
iki pdpaz
Samatyada Ayamina kilisesi
papazlarından Tanq ve Andon Ef. ler muhalifi kanun
olarak Rum evlerinden iane
toplarlarken derdest edilmif·
!erdir.
•

Dün gece soyulan yerlerden lıitılncıi Cebbar
efendinin dükkdm
Dün gece gayri malum
Dıın gece, Yeni postahane
bir saatte hırııızlll' mezlciır
civannda şayanı dikkat hırsız
dükkanın
üstündeki odanın
lıklar olmUf, bir kaç dükkan
damına
çıkmlflar,
damı debirden soyulmuştur.
lerek odaya glnnİfler, ıonra
lık JJOyulan dükkan Erzuoda ile dükkan arasındaki
rum hanı altındııki tütüncü
tahtalan sökmüşler, dükkina
dnkkinıdır.
inmişlerd lr.
Dükkan Cebbar isminde
bir lranhya aittir.
( Mabadı 2 inci ıahifede )
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memiş?

nuna

girmiş

tanzimi

olduklan yerde kalmak istemektedirler. Çünki Boğazdaki
evlerin kısmı a:ı.amı 10-20 lira arasında tutulmuştur.
Fakat sayfiyede olanların kıtın da Boğazda kalmak arzularına mani olan iki sebep vardır:
lb ~lrketihayriye ücretlerinin pahalı olması ve seferlerinin
tıyaca kafi gelmemesi.
Şirket, hem seferlerini arttırır, hem de ücretlerini indirirse
b~e halka hiımet etmekle kalmıyacak, ayni zamanda kıtın
1, kısı m müşterisini kaybetmemiş elacaktır ki bu da kendi
e1111dedi-,

bitirilmiş
•

Meydanın

üstündeki
teller toprak
alhna alınacak

Postanın

Dahiliyeden
alınıp Nahaya verilme•
Si isteniyor
O zaman varidat
11
1111 milyona
çıkabilecektir.

Plstanbııl p osla nıerkı•zl
Al 0 sta ve telgraf idareai için
lahtnanyadan celbedilen müt l llSSıslar Türkiye posta ve
'c.e &taf işleri hakkında tetkı
d::ta bulunmuşlar ve bir müdrek eve! memleketlerine gide~ oradan uzun dir rapor
nderınişlerdir.

1 ~titebassısların ğöndcrd l trı bu
illi
f
raporun terCÜffiCSI.

f

ır.

ı.

L.

l·

Ilı .~ldığıınız mali'ıınata göre,

lıtehassıslar bu raporlarında

bazı mühim tekliflerde bulunmaktadırlar. Bu teklifatın baş
lıcaları şunlardır:

Dahiliye vekaletine merbut
bulunan ve bütçesi müvazenei
umumiyeye dahil olan posta
ve telgraf idareainin müatakil bir bütçe ile Nafıa
vekaletine raptedilmesi. Mütahassıslar, bu tekliflerine sebep
olarak posta idaresini& daimi
bir nakliyat idaresi olduğunu
(Mabadi 2 iac ubifede)

Prens dö Gul
fnglliz veliahtı niçin evlenmatbuatının
miyor? İngiliz
iki mühim riiknü tarafından
kaleme alınıp ta Ayrupada bir
hayli dedikodu yapan küçük
bir kitap işte bu ismi taşıyor.
Malum olduğu üzere İngiliz
veliahtı «34» yaşını bitirmek
üzeredir ve bütün İngilizlerin
arzularına rağmen en ufak bir
evlenme arzusu göstermemittir.
Bu kitaptan çıkan netice
şudur ki İngiliz veliahti, şim
diye kadar hiç bir kadını sevmemiş, ıevememiftir. Bu iki
gazeteciye göre preu dö
Galin timdiye kadar bekar
kalmasının saikı bundan ibarettir. Bu münasebetle kitap
muharrirleri, prens dö Galın
çocukluğuna ait bir de fıkra
nakletmektedirler. Prens, henüz çocukken aaray bahçesinde dolqıyormUf. O aırada
bazı doıtlan ile gezmJye çıkan
büyük babası yedinci Fjlvart
torumpaa ifaret e~ek :
-· (fte, demiı, Lıgiltereain
aoauncu kralı geçiyor.

Taksim meydanının tesviyesi
faaliyeti
hararetle
devam
etmektedir.
Meydanda yapılan hattı
devrani ikmal edilmek üzeredir.
Operatör Cemil paşanın Şeh
reminliği zamanında Avrupadan fide halinde getirilerek
Taksim bulvarına dikilen Çı
narlardan bir kısmının yerlerinden sökülmesi icap etmiştir.
Bir Alman mütahassıs bunların kökleri ve toprakları ile
çıkarıldıiı takdirde tutacağını
söylemiş, bunun üzerine ağaç
lar toprakları ile beraber sepete alınmııtır.
Taksim meydanının hattı
devrani ortasında kalan kıamı
asfalt olacak, battı devraninin
ortası da sarı parkelerle inşa
edilecektir. inşaatın birinci
kanuna kadar sureti kat'iyede
ikmali emredilmiştir.
Güı:elliğine halel vermemesi
için meydanın aemuını kaplı
yan telefon ve telgraf telleri
direklerinin kaldırılması da
tekarrtir etmfı ve bunlann
kablo halinde toprağın altın
dan geçirilmmi içia icap ed-lere emir verü.ittir.
Tramvay tirketi de • elektl-

':f

Simli, 30 (Hasııai) ~l
hududn Efguılıtao vuıeti,
gün geçtikçe endife "~
ilevam ediyor. Hint ~azıaıa e
•sakin bir çok kabilel~r. de
Efgan mücadelatıoa iftira~
etmek meylini gösterdikleri
için, vaziyet çetin bir teki•
girmekte, lngiliz muhahzlanoı
hayli müşkülata uğratmakta

olacak

J\!Iüh1m bir· rapor

k-:Ja-

Celalabada

*

Yazı geçirmek için Bogaz içine gitmiş olanlardan çoğu, İstanhuldaki ev ve apartman kiralrrının pahalılığı karşısında

!eri tarafından valıtiyane bir
surette itlif edilen» Rumlar
.
. i
namına merasimle bır ayın
ruhani 'icra edilmiştir. Ayinde
Vali, Kolordu kumandanı,
burada
bulunan meb'uaan
ve ayuı, İktisadı milli nazın.
Miirsvi ve Ermeni cemaatleri
namına heyetler, birçok
balık baiır bulunmuf, ayuıe
adeta bir resmiyet verilmiftir.
Nutuklar da irat edilmif,
Türkün vahtetinden, mazide
kaybedilenin tekrar elde edilmesi busuaunda mflletio mllttereken sarfı mesai ve gayret
etmesi IOzumaadaa babaedil- .
mittir.

Sağdır, kartleıi

Şimdiye
nıcın

aleyhimizde ve
hep intiko.m
pefinde!

Habibullah

Pr. dö Gal•

kadar
evlen-

Yunanlılar hep

Selinlk, 1 (Hususi) - Pazar günü burada; evelce (PO!t'
t09) ta « bizim karadeniz top. raldannda ,. katledilmiş olan
ve Yunanlı hatipler tarafından
kullanılan cüretkirane li.saaa
göre:
(( Kemalin bqı bozuk kitle-

Parla, 1 (A. A.) - Koatun
yolunu şaşırdığı ve Novotıi
hirskten şimale doğru gittiği
irkutsk şehrinden bildiriliyor.
Kostun tayyaresi Pazar günü
saat 2 de lrkutsktan 700 kilometre uzak bulunan Tirenıkte
ve Y akutsk istikametinde gö-

İstanbulda ev kiraları meselesi gine şehlrin ekserisi kiracı
olan halkını şiddetle alakadar eden bir mesele haline glrmiftlr. Yeni arazi ve müsakkafat verğisi kanununun tatbiki üzerine, bir çoğu esasen fırsat kolluyan ev ve apartıman sahipleri
alabildiğine zamma başlamışlardır.
Bazıları ise, aynı çatı altındaki müteaddit kiracıları arasında
bile büyük haksızlıklar yapmaktadırlar. Bunlar, verginin zanı
llören mıktarını, kiracıları arasında işgal ettikleri kısımlara göre,
taksim etmeleri lazım iken, aksini yapmışlar, kiracılanna hem
ııishetsiz, hem de çok zam yüklemişlerdir.
ı. Bilhassa Beyoğlunun bir çok yerlerile Şifli ve Taksim tarafb rında iyice bir apatmanda 70 - 100 liradan qağı mesken
ıılnıak imkinsız bir hile gelmittir. Evlerin kirw da o ai.lbtte

Azdılar!

dırlar.

Taksim m eydanıııdan
bir manzara
rik tellerini uzata bilmek için
gayet zarif ve çok yüksek
direkler kullanacaktır.

Sabık emir Amanullahın 5~
kardeşi Emin Can da Nadir
han taraftarlarına iltih~ etmiştir. Habibullahın katli ~
kında verilen haberler dOf"I

değildir. Habibullahin .biraderi
Hamdullah, şiddetli hır harpten sonra Giıhiııtan kıtaatuwı
bqında, Celi!Abata glrmifth'·

Bir adam bir yalak içinde açhktan ölü, bir
başkaıı da hasta olarak bulunmUf.
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Mal(ve Ve~ili ne diyor?
fmcni gümrük tarifesi dün
g)sabahtan itibaren tatbikına
başlanıldığın yazmıştık. Bununla beraber bu tarife yeni
gümrük kanununun tatbikı tehir edildiğine dair çıkan şa
yialar hakkında Maliye Vekili
Saraçoğlu Şükrü Bey:
- Böyle bir şey varit değildir.
Kanunun
tatbikına
başlanmıştır, tehir edilemez
ve edilmemiştir. ,, demiştir.
ün çarşı mezat idaresi
veznesinden sahtekarlıkla
1569 lira dolandırılmıştır. Ka-

m

dıköyünde

Yeldeğirmeninde

otnran İhsan H. ile Ayerullah,
Ziya, Fuat efendiler 10 liralık
mal sattırarak mukabilinde
bir makbuz almışlar makbuzda muharrer 9 lira rakamını
( 1569) a tahvil etmişlerdir.
fmuhtelit mübadele komiş
lllY.jyonu dün M. Holştadıtı
riyaseti altında toplanmış ve
gayri mübadillere ait enıliikin
iadesi etrafında müzakerata
devam edilmiştir.
lf.iileyrisefain müdürü umumi~ si Sadullah B. Y alovanın
iman hakkında beyannatta
bulunmuş ve demiştir ki:
•Programımızın

esası;

çalışmağa haşlıyacalı:

tır.»

lfiilüski.rat inhisarı luııirden
~ 65000 çuval üzüm ve l
milyon kilo incir alacaktır.
ik mektepler diinden itibaren derslere haflamıt

D

lardır.

D

ıp

talebesinden 20 kiplik
heyet deniz tariki ite
İtalyaya hareket etti.
l(liiilehremaneti, lstanbul tara~fında muazzam ve asri
bir hal inşası için, ecnebi bir
grupla müzakereye girişmiştir.
Emanet, Unkapanı- Y emi11 arasındaki mubterik Kereeteciler
çartıaının analanru aatın al-

En fazla Amerikada mevcut
•

.

lngiltereda otomobil derdi
Londra, l(A.A.)- Nal;liyat
naıırı tarafından yakında parlamentoya otomobillerin sürati
hakkında mevzu tahdidatı refeden ve huna mukabil otomobillerin tehlikeli bir surette sevk ve idaresinde mes'ul
olanlara tatbik olunan cezaları teshit eyliyen bir kanun
layıhası verilecektir.

Filistinde miting yapıl;.yor,
dükkanlar buğiin kapalı

Beynelmilel ta mirat bankası
Londra, 1 ( A. A .) - Beynelmilel tamirat bankasını teeise memur oldu. Lahey konferansının karar~ mucibince teş
kil olunan komisyon perşembe
günü Almımyanın Badenbaden
şehrinde içtima edecektir.
Komisyon tamirat meselesinde en ziyade alfikadar olan
«7» milletin murabhaslarından
ibarettir.

da, Kudüste yapılan mitinglerde ittihaz olunan kararlara
tevfikan bütiin arap müesseseleri ve dükkanları çarşamba
günü kapalı Jralacaklır.

Londra, 1 (A.A.) - Kudüsten Röyter ajansına bildirildiğine göre, son vekayide methaldar Araplara verilen cezaları protesto için Hayfada, Yafa-

kanunun ikinci
lanacaktır .

nısfında

top-

Bir teklif

Faşist

meclisinin
tasfiyesi

Londra, 1 (A.A.) - Roma·
dan bildirildiğine nazaran M.
Müsolini büyük fqist meclisi
azasının
adedini azııltmıya
karar vermiştir. Bu karar faşist mahafininde büyük bir
hayreti mucip olmuştur.

Poznan seretsi
kapandı

Dün, Bulg~r hastahanesinde
bir Rumun ölümü etrafında
bir takım dedikodular zuhur
ehniş, bu Rumun, Ermeni bir
dişçiain hatası yüzünden öldüğü söylenilmiye başlanılnuşhr.
Meı;eleyi Bulgar hastahanesinden sorduk, bize dediler ki:
« - Ölen adam Rum değil

İsmi " Yolun Yorgiyef • tir.
Diş hastalığından değil « fakrüddem " den ölmüştür. Evelce
sirkecide bir Ermeniye dişlerini tedavi ettirmiş ise de bu
tedavinin ve bu dit hastalığı
nın ölümde tesiri olmamıştır. ,.

-

-

Mühim bir rapor
(Birinci sahifeden mabat)

Bu sabahki sis
Bu sabah limanımızda hafif
bir sis olmuş ise de sevahili
ıuütecavire seferlerine tesiri
dol<unmaml$br.

Bir

kadıp tramvayın ı' Başpapazın

altında kaldı

vetH99

başpapazı

lÇocuk/a.r arasında

Ölünün altınla Çocuğu ve metkim
· resi birleşince...

İrtihal

I

cenaze
merasimi
Müteveffa Rum

Galatada Dimitrakopolu müskirat falirikzsı karşısında sakin
Vasllyosun cenaze merasimi
arabacı Yorginin zevcesi 63 yaşlarında Katerina dün Tepebaşı
bugün Fenerde yapı!mışhr.
caddesinde, vatman Ali S~ık efendinin idaresindeki tramvaya . Cenaze Fenerden merasimle
atlamak isterken düşerek tramvayı'1 altında kalmıştır.
kaldırılarak Balıklıya götürüKadın feryada, herkes telaşa başlamış ve kadının tramvay
riilecektir.
altından tahlisi bir saat siirmiiftür. Nihayet Katerina tramvayın
Cenaze meraaiınine tehrialtından çıkarılmı,, anc,.ıq sol bacağından hafif suretle mecruh
mi:ıdeki ecnebi diplomasi heolduğu hayretle görülnyiştür. Muhakkak bir parçalanma ve
yetleri, Mübadele komisyonu
öliimden kurtulan Katerina hastaneye kaldırılmıştır.
erkanı , edyanı saire rüesası
davet edilmiş bulunıyordu.
Patrikin vefatı dünyada
kızı
taş kavgası mevcut umum ortodoks makamab nıbaniyesine bildirildiZabıtai ahlildycce müseccel
Beyazıtta Emin bey mahallesinde
Hatice ismindeki kıZ dnn
Şark pansiyonunda
ği gibi telgrafla da Başveka
gece yarw Kadıköy iskelesi
mukim şofür Lutfollah efen· lete, İstanbul Vilayetine, polis
dinin mahdumıı 12 yaşında
müdüriyetine ve şehrimizdeki
gazinosundan çıkıp evine gitMu:ıaffer sokakta oynamakta
cemaatı muhtelife rüesasına
mekte iken kendisini zorla
iken 11 yaşındaki Sefa ile
götürmek istiyen şoför Sami
tebliğ edilmiştir.
taş kavgasına tutuşmuş, Sefa
tarafından bıçakla sağ bacaPoliı uyuyor mu?..
bir t~ alarak Muzafferi bu ....
ğından hafif surette cerhedil(Birinci sahifeden mabat)
nundan yaralamıştır.
mi,tir. Carih firar etmiştir.

Müseccel bir
vurdular

Çocuk bahçesi
pazara

ilk mekteplere
giren çocuklar
Bu sene ilk mekteplere yeni
kaytedilen çocukların ade"di
5000 i tecavüz etmiştir. Maamafi kayt muamelesi devam
• etmektedir.

ileri sürmekte ve binaenaleyh
şiıiıendöferlerle
11kı
bir
irtibatı bulunan Posta ve telgraf idaresinin ba:ıı Avrupa
memleketlerinde olduğu gibi
mıştır.
Nafiaya merbut bulunması lüHalin yanında, Emanet, bUzumundan bahsetmektedirler.
yük bir fılrara qhanesi de
Posta ve telgraf idaresinin
yaptıracaktır.
pmdiki bütçesi oı6» milyondur.
Mütahassıslar
müstakil bir
lfl\ilvelki gün Ankarada Amıe
IU'Airika ile ticaret muahedebütçe ile hu miktann
ıinln imzalanmaaı ferefine A"&çıkacağını
kayt
milyona
kara palasta bir ziyafet veriletmekte ve 11 milyonluk bir
miı ve tarafeyn murabhaslan
bütçe ile çalt§acak olan idahazır bulunmutlardır.
rını
çaldı?
renin daha fazla varidat telf.Wyakapıda Mm. Makrinayı
min edeceğini ve işlerin daiKumkapıda uncu sokağında
~boğmıya teşebbüsle mazmi bir intizam dahilinde yüsakin Annanın ihtiyar ninesi
nun Cemal ve Nihat elendiler
rüyeeeğini bildirmektedirler. _vefat etmiştir.
dün Ağırce:ıada mahkeme esMntaha ssıs !ar
rapor! annın
Anna ölünün yanında kendinasında tevkif edilmiılerdir.
memur maqlarına temas eden
sine arkadaşlık etmek üzere
apu U. M. Atıf B. diin
kısmında en ufak memurdan
komşuları
Annik ,
Sultan
ıehrimize gelmittir.
ve Makbule namı diğer Aken bftyük memura kadar zam
lf.f.llaarif miisteşarı dün Avnı
yapılması lazım geldiğini bilrabet ismindeki kadınları ça~paya hareket etmlftir.
ğırmış, bunlar bir müddet ölü!mleni Türkiye mevzuu ile . dirmektedirler.
g Amerikalılar tarafından
Diğer taraftan müdüriyeti
yü belı:lem~ler, sonra evlerine
umumiyeye
merbut
bulunan
gitmişlerdir. Anna, ölünün üzeyapılacak filim için bir komisyon teşkil ol11nmuştur.
fen ve muamelat müfettişlerinde bulunan iki beşibirlik
rinin de baş müdüriyetlere
ile bir yarım beşi birliğin ve
raptedilmesi mütahassısların
24 adet birer birlik altının
yerinde yeller estiğini görerek
teklifatı
meyanındadır.
açılıyor
bu kadınlar aleyhinde polise
Gülhane parkında tesis omüracaat
etmiştir.
lunan çocuk bahçesi, lstanbulun kurtuluş bayramına müsaÇorap bırsızlıiı
Gülhane hastanesi muallimdif pazar günü açılacaktır.
Çenberlitaşta Mehmet Celerinden Dr. Fuat KAmil bemil efendinin çorap fabrikayin kaimpederi Şehremaneti
BuQünkü hava
sından bir müddet evel 40
sabık memurlanndan Hüseyin
Kandilli rasatanesinden
düzine çorap sirkat edilmiı,
Halit bey vefat etmiştir. Ce~lınmı tır:
Cemil Ef. dün bu çoraplardan
nazesi perşembe günü saat
Dün azami hararet •16•
bir kısmının Avadia isminde
onda Şişlide Oı.manbeyde Ahderece, bu sabah «11» derebiri tarafından satılmakta olmet efendi sokağındaki 41
cedir. Bu gece rüzgir müteduğunu polise haber vennit,
uvvül hava açıktır.
numaralı hanesinden kaldırı
Avadis tevkif edilmiftir.
larak Eyibe defnedilecektir.
•

D

merkez memurları
arasıııde yeniden tebeddülat
yapılacağı haber alınmıştır.
Polis

yıs

Fındıklıda

sakin Lem'an
dün Sirkeciden geçerken ojlu Muammer ve metresi Bedia tarafından para
mselesinden dolayı döğiif
hanım

müşlerdir.

kezuı
Hıılıcıoğlunda eakin Arabacı
Siyak, Sazlı dereden geçmekte
iken arabasını ayni mahalde
aakin Münevver hanımın 3
yaşındaki çoeuğuna çarparak
01ecıubiyetüıe ıaebebfyet verdiğinden derdest edilmiş, çocuk hastaneye yatınlmıştır.

orebe

Bir ıorhoıluk
Kınltoprak
sakinlerinden
Balıkçı Hllaeyin dtin gece aaat

23 te Kuşdilinde Dere boyunda Salilıfn gazinosuna aarhoş
olarak gitmiş ve camlan kıl'
mıya haşlamış, polise haber
verilerek derdest edilmlıtir.

Bir keza daha..
Langa caddesindf' Osman
Ef. nln mahdumu 8 yaşında
Mehmet.,
oynamakta iken
1-929 numaralı otomobi! kendisine çarp11rak ııol kolundan
mecruhiyetlne sebebiyet vermiştir.

,

Tululan bir istatistike göre
medeni mllletler
arasında,
okuma, yazma bilmiyenlerln
adedi, Amerikada her yerden
fazladır.

1910 nüfus tahririne göre
Amerikada, okuma, yazma
bilm !yenlerin adecli on yaşını
tecavüz etmemiş 5 milyon kadardı. Biiyüklerden
okuma,
yazma bilmiyenlcrin adedi 5,5
milyon idi.
Umumi harpte, silah altına
alınanların ise yüzde yi ' mi
beşi okuma bilmiyordu.
Bundan dolayıdır ki, hiikümet hususi şekilde yapılc.gel
mekte olan tedrisatı reımlleş
tirmiye karar vermiş, ve bir
maarif nezareti vücude getir•
meyi düşünmiye haşlamıştır.

Merkez memur- Üsküdar tramları arasında
vayında bir
tebeddülat
tebeddül..

dirmemiştir.

1

bomba

Büenos Ayres, 1 (A.A.) Garajlardan birinde bir bomba patlamış, büyük hasarata
sebep olmuştur. Bu sui kasıt
müfritlerin intikam hareketine
atfolunuyor.

Seyrisefain idaresine, elyevm
bir limanında kı
zakta bulunan yeni bir vapurım satılması tcluif edi!m:ştir.
Seyrisefain idaresile anla~ı
labildiği
takdirde vı:purda
icap eden tc:dilat yapılacaktır.
Bu vapııru satmak istiyen
kumpanya henüz şeraitini bil-

Varşova,

l (A. A.) - Maiçinde açılan beynelmilel
Poznıın sergisi bugün kapatıl
mıştır. Sergiyi 16 milymı ziyaretçi :ıiyaret eylemiştir. Serginin devam müddetince 120
kongre inikat etmiş ve 180
tenezzüh tertip edilmiştir.
Sergi açıksn: kapatılmıştır.
Bir tren çarpışmau
Londra, 1 (A.A) - Felemenk - Baryera si\r'at katan
Wisbaden şehri civarında
marşandiz treııile müsademe
ederek hattan çıkmıştır. Beş
yolcu yaralanınıştır.

Patlıyan

Avrupanın

Bulgarclır.

•

ımıs

tahdidi teslihat Dişçinin hatası Seyrisefain idana kurban oldu- resine vapur satarihi
Londra, 1 (A. A.) - Tah- gu söylendise de fı/malc isteniyor
didi teslihat konferansı ikinci

Mü-

kemmel bir konfur, mükemmel bir gıda, şifai ve &1hhi
banyo ve muhtelif eğlence
mahalleri.
Her halde
gelecek ıaene
banyo mevsimine kadar "Yalova» kaplıcaları, en iyi ternit
altında

(~ehalet ..

Hızsız

ve ya hırsızlar dükkandan ( 20 ) lira kadar para,
yüz liralik pul, bir çok sigara
ve tütün, çukulata ve saire
çalmışlar, girdikleri deliklerden çıkıp gitmitlerdir.
Hırsızlar buradan çıktıktan
aonra Azmi terakki tenilıane
sine gitmitler, evela kepenkleri, sonra da kapılan kırarak
dükkana girmişler, 500 iiralık
mal kaldırıp götürmüşlerdir.
Bir aralık altıncı noterliğin
altındaki

kolonyacı

na da girmiye

çekilmiştir.

Mumaileyhin yerine meclisi
idare tarafından Avni ve Ce1111 beyler intihap edilmişlerdir.

Şimalde ..
Burası hayli soğukken dehşetli
sıcak var!
İngiltere, Fransa ve ltalyaıun

bir çok kısımlarında eyi111
'1:7, 28 ve 29uncu günleri barometre 24 dereceden nşağı
düşmemittir, yapılan tahminlere göre hu memleketlerde
hararet derecesinin müteakip
günlerde daha ziyade artması
ihtimali de vardır, o kadar ki
bazı palijlarda otel sahipleri
gazetelerde birinci teşrin içinde de denize girilehlleceğini
ilan etmişlerdir. iklimimiz bu
memleketlerin bir çoğunda
daha sıcak olması liz'm
gelirken bizde deni:ıe glrmeğe nihayet verileli yirmi
glin olmuş ve !>aır.ı evlerde
akşamlan ııoba yakılmağa bile
baılanmifhr, acaba dünya tersine mi dünüyor?

Çay ziyttfeli
Halk fırkası Beyoğlu kazası
idare heyeti tarafından, Beyoğ·
!undaki fırka dispanserinin tesisi devri aenevisi miinasebetile
yarın T urkuvazda bir çay zi•
yafeti verilecektir.

DarÜffefakanın iımi
«Dariitşafaka» isminin tebdili ile Türkçe bir isim konulması Cemiyeti tetriaiyei ir
lamiyenin içtimaında tetkik
edilecektir,

Evkaf

eden

kilidini

kır

mıya muvaffak olmuşlarsa d•
her nedense içeriye girmemişler ve kilidi kınk barakıp
aavuşmuşlardır.

322-23 iller
Fatih askerlik dairesinden:
Daireye merbut aakerlik pı
beleri 15-10-929 tarihinde baı
lamak ve 29--10-929 tarihinde
aevkiyata nihayet verilmek liıere 322 tfoğumlu efradın klmilen ve 323 doğumluların
kısmen sevkedilecekleri ilin
olunur.

mütehcuaıaı

geldi

dlikkanı

teşebbüs

hırsı:ılar dilkkanın

tramvay ılrketl
milrahhaıı azası Manyasi zade
Feridun bey ahvali sıhhiyesl•
ne mebni mezuniyet alarak
Üsküdar

EvkAfın wahı için celbedilolan İsviçreli profes6t
M. Leman bu •abah Ankara•
dan şehrimize gelmiştir.
miş

Bugün de içtima vat
Mübadele komi.yonu bugllll
de içtiııhl e4erek mllzaketO"'
devam edecektir.

Bugünkü

borıa

laıziJ,ia: 1007,SO,OO

fr~~
12,29,0; Uret 9,20,0; t.7~;
re; 2,49,25; Dolar 48,18bo

t

Dahili 97 ,00 ; Albn 878, O
Ana dolu 22,45; Rumeli 6 5
Tramvay 71,50; Dilyun 19 '
lı banka•ından alınmıştır.

•

•

Son Sıi'at

Belediye

Kira

dar..

rttı diye ev
ev klralıırına
alatılldlklerl nlhl zam yapıpwlar. Hu suretle senede «10» lira vergi zammı
gören hlr evin kirası ayda (( u-1 o )) lira artırılı
yor. Bu hal elbette ki doğ
ru bir şey del)lldlr. FuJrnt bütüu kabulıallerl,
başlarını sokacak bir kulübl'lerl bulunnııyan kiracılar hu hale karşı ne
yapsınlar? Mal sahipleri
insanı
ti det a
cebren
yolsuzlufja, eve bir defa
giı•lp sonra kira verme•
llılye sevk!'lmlş oluyorlar. Dünyada insafın da
nrtık bir zerresi kalmadı

Y<>rgller

salılplerl,

!1fidfirleri arasındaki

tebed-

dfiltıf kaf'i/eşfi
Şehremaneti

müdiranı

arasında yapılan tebeddülat dün
Dahiliye vekaletinin tasvibine
iktiran etmiş ve müdürler
yeni dairelerinde dünden itibaren işlerine başlamışlardır.
Bu yeni tebeddülde Kadri
bey Beyoğluna, İhsan bey
Beyanta, İsmail Hakkı bey
Bakırköyüne
nakledilmitler ,
Emanet memurin
müdürü
Sedat bey de İsmail Hakkı
beyden inbiliil eden Üsküdar
müdürlüğüne tayin olunmuştur.
Sedat beyin yerine tayin
edilmiş olan Dahiliye vekiileti
memurin müdürü Samih bey
henüz işe başlamamıştır. Mumaileyh ancak birkaç gün
sonra vazifesine gelecektir.

Ağa han

~ANI
Bu çadırlar kimindi?

Meşhur Hint mil-

yoneri abayı

Moskovadan dönen.Türk
sefiri Mankübeski beyin.•
-30- Muharriri: M. Turhan

Sevgilisinin ilk defa ayAkşekilde yapılmış perakende
lanna kapandığı noktayı göz
evler. Çerden çöpten vücuda
yaşlarile ıslattı, onun ekseriya
ğetirilen bu yuvalar, ilk nazardayandığı duvara bumunu yada ağıl hissi veriyor, o kadar
pıştırarak bir koku, bergüzabasit ve o kadar mühmel şey
nmsı bir şemme aradı, baı
ler. Burası, bir Kırım köyübaşa verip yüreklerindeki sevdür. Uçta, yani serhatte, sınır
giyi mütekabilen anlattıkları
boyunda bulunduğu için her
yerde, inim inim inledi.
gün, her saat tahrip olunmak
Bu ıstıraplı çırpınışlar aratehlikesine
maruz. O sebeble
mı?
sında temiz bir aşk hayatı
evlerin, çardaklanndan, alelallaj'jrı yanık bir kiracı
yaşamıya yemin ettiğine de
de alaçıklardan farkı yok.
nedamet duyuyordu. Güzel
Birkaç yüze varan evlerin
Küçük esnafa dair
ve mert aşıkım bir kere öparasında tek, tük insan, sürüMenılel•etin
Ik llsad i
me~en, onun latif dudaklanlerce hayvan görünüyor. Belli
vaziyetini bir ' şekle koy- Kadri B. nereye gidecek? nın hararetini bir defa olsun
ki erkeklerin çoğu ya LehisBelediye
müdürlüklerinde
nuıı, için, bence işi fazla
kendi dudaklarında hiss etmeyüksekten tutmaktan ise yeniden münhal vuku bulaca- den ebedi görünen bir hicra- tanda akın, ya Macar uvalarında harp yapıyor. Kadınlar
daha basit esaslardan ğı zannedilmektedir.
na düşmek, elemini adeta çoMevsuk bir menbadan aldı
da, görünüşe göre, kulübelerinlıaşlamal' doğru gibi ge•
ğaldıyordu. Hatırasız bir aş
gımız malumata nazaran Beyde gelecek ğünlerin akıncıları
llyoı•. l\Jeseltı. küçük esnakın, vuslatsız bir muhabbetin
oglu müdürü Kadri bey münna,
muhariplerine süt vermekle
matemini ağır bı· •ordu.
fın lıallne bakınız; hunlahal meb'uslıklardan birisine
meşgul, köyün hayatını hayvan
t·ın al'asında hiç bir rabı
Meliilini avutmak ıçin elinde
namzet gösterilen Haliç şirketi
bir
teselli
vesilesi
yoktu.
Sevsürüleri canlandınyor. Danalar
ta ve te~klli\t yoktur. IUr müdürü Cemil beyin yerine
miş,
sevilmiş,
fakat
öpmemiş
Kısraklann, taylarda ineklerin
Y<'rden birime; parça eş tayin edilecek, bu suretle
ve
öpülmemifti.
Bir
busenin
bacaklan
arasında cilveleşiyor,
ya naklettlrmek isteyiniz, Emanetten çekilecektir.
hicran
günlerinde
ne
aziz
haBu takdirde Beyoglu müistenilen ücrcıller arasmayğırlar,
kıskanç
gözlerini
da dalma fark vardır. dürlüğü inhilal etmiş olaca.~t~~. tıra teşkil edeceğini şimdi ya- zevcelerinin kuyruklarında dona yana anlıyordu.
Bu mlldllrlüğe Beyazıt mudulıtlflce hu, böyle olmamak
laştınycr, koyunlar kendi halO elemli gecenin sabahında
rü İhsan beyin tayini muhtelcaı> eder. Cürüklük esttslerinde otlıyor, mandalar çaMamuk bey, erkenden saraya
meldir.
lu mevcut· iken, bunun
rcıımen
am
vegeldi,
prensese
mur dolu hendeklere uzanarak
'1.zerlne hıuıgl sa{Jlam hlda
etti.
Bir
gün
içinde
bütün
lıa kurulabilir? Hu mütabot bakıılarıle ufuktan gözden
levazımını ikmal etmiş, yola
geçiriyor.
loayı, bu ınem J('lketin hir
çıkmıya müheyya bJr hale
evladı ve vaziyetin bir
Köylin bir keııannda onbeş
gelmlfti.
Uıüşalıldl sıfalfle kaydediMenin, 1 - Bahçe mahalyirmi çadır dikili; bunlardan
Preoaes, yllzllnü gllrmek is)'oruııı.
Nafiz
biri haylı büyllk ve üstünde
lesi ahalisinden Tarsuslu Ali,
temediği hain adanun bu istiayni mahalleden Yunus oğlu
Türk bayrağı asılı. Çocuklar,
calinden memnun oldu. Onun
Zayi
Saidin
göztine yağdanlıkla
iri tllylü kalpaklanna kulakKazanduı çıkmasile bllynk bir
Ak-sehlr Nüfus dairesin- vurarak Saidi öldürdü.
larını bkarak, deriden yapıl
uğursuzluğun mündefi olacağıden almış oldu(fıım nüfus
ma uzun etekli paltolarına elna inanıyor ve şu acele gidiş
lcA{jıdımı zayi ettim; lıiık
lerini
sokarak çadırlanıı etraten yilrcğine Omitler doluyordu.
Jnü yoktur.
fında hayran hayran dolaşı
Bir kibusun ailinmeaile feKöycej'jfz mahallesinden:
yorlar.
rahlık duyulduğu gibi prenses
• Abdülkadir oğlu Ahmet
Moskova, 1 (Hususi] - Rus
te, Mamuğun tahakkuk eden
Köynn diğer ucunda da üç f305
komiserliği
her
hapiazimetinden
enikonu
inşirah
adliye
beş ihtiyar, ayak divanı aktede,!
sanede, mahpuslara okutulmak hasıl ediyordu. Geceyi sabahın
rek hararetli hararetli müzakeMarangozlara
üzere sırf ce:ı:a ve kanundan
takıp ettiğini düşünerek kara
re
ediyorlar. Moskovadan av!Uarangozlar cemiyetin- bahaede.cek dersaneler vücude yürekli herifin arkasından
det eden ve yolunu nasılsa
den: Cemlyellnı izin delı\
getirmiye karar vermiştir.
Kuşağın
avdet
edeceginl
bu sapa köye düşüren Türk
letııe Galata cihetinde ve
umuyordu.
elçisine pişkeş olarak ne verilJ)Jyasa mahallinde son
Maliye vekili
Mahaza, hükümdarlık sıfatı,
sistem makinelerle kurulmesi münasip olacağım düşü
Maliye vekili
Saraçoğlu
elçi haysiyctile huzuruna çı
nüyorlar.
muş mükemmel bir maŞükrü B. ayın 10 una kadar
kan menfur adama karşı
l'aııuoz fabrikası devren
Evet. O çadırlar, fst:ınbul
ıehrlmizde kalacak ye sonra
nazik davranmayı emrettiğin
satılık ve yahut maklnedan Moskovaya gönderilmiş
Ankaraya gidecektir.
den nefretini
ve bilhasse
lerUe birlikle klralıklır.
ve
şimdi geri dönmekte bumatemini yüreğinde saklıya
•
ller türlü sühulet ihraz iki poıta memuruna rak güler yüz göstermiye, lunmuş o'an elçi " Mankübeı
edllecelctır. Gürüsmek lssavaştı. İfa olunacak vazifeye
ki ., hazretlerine aitti ve köyitten el çektirildi
llyeııferlıı Gala la<İa cem I·
ait
birkaç
söz
söyledi
ve
liller, ne Türk ne de müslüman
Dün İstanbul postanesinde
Yet merkezine müracant- bir mektup meselesinden iki mevzuun icabı olarak ağzın olmıyan bu cinsi, cibilliyeti
ları.
dan şu sözler de çıktı:
meçhul adam için bir şeyler
memura işten el çektiril- Çabuk gidin, çabuk
hazırlamak, onu ağırlamak ismiştir. B~ memurlar hakkında
gelini
Evlatlık aranıyor
tiyorlardı.
müfettişlik tarafından tahkiMamuk bey, bu sözlere mu. Kiııııcsiz olmak şartı ile on
kata başlanmıştır.
Bizim bile yetiştiğimiz günkabil:
ild, on üç yaşlannda bir kız
lerde hariciye nazırlığı yapan
evJ&tlığa ilitlyaç vardır. İsti
- Elimden gelse rüzgar oNoradonkyanlar gibi Manküteıılerin matbaamız müdürlülup İstanbula doğru esmek,
beski
bey de Kanuni Süley1
llııe ınllracaatları.
dönerken de gün ışığı gibi
manın elçiliğini yapıyordu.
bir göz kırpmuı içinde eşl
Berlin, 1 ( Hususi ) - MilA!tınordu devletinin hqğinize düşmek isterim.
iş arıyorum
liyetperver gençler cemiyetine
metli 1 devirlerinden biri Türk
mensup olup idarei hazıraya
llt P.fkağazamızda istihdam edilClirnlelerile mukabele edersillesi altında yafıyan Moı
e !!zere 15 - 16 yaşlarında
hakaret ederek Alınan cümhuken Sevincin gözleri nemlenikoflann son senelerde millilltlikeffel bir efendiye ihtiriyetinl « domuz!.; ahın •,
vermiıti. Gene burada, bu
yet
duyguııile
kımıldanarak
~7c~'!1ız vardır. Asmaaltında Alman nazırlannı « sersem odada Kuşak beye de aynı
kilise yardımile gayrete ge,,umarada Müftüzade Haeşekler» diye tavsif eden bir
sözleri söylediğini, « çabuk git,
lerek, canlıca bir kuvvet teş
•an Kini ticarethanesine mütalebe iki buçuk ay hapse
çabuk
gel!
,.
dediğini hatırla
kil
ettikleri Kırım Lan!ığmın
r~at edilmesi.
mahkum edilmiştir.
mıştı. Heyhat! .. O gitmiş, faişirından
anlaşılması üzerikat
bllinmiyen
bir
diyara
gitMevlit
ne bu Mankübeıkl bey Mosirtihal
mişti. Gelmesi bir ümit, vekovaya gönderilmif ve MosIlı 1'eş.~inievelin dördüncü cuy anya eşrafından Vasıf efen- remli· bir ümitti, gün geçtikçe koflann kendi kabukları içinka gtlnü öğle namazını müte~ ·l> zeyrek camiinde kağıt di zevcesi ve Kurt Mustafa sararacak ve belki bir gün de yaşayarak cenube doğnı
buc~arı merhum hacı Mehmet tarafından masluben şehit solacaktı.
el ve dil uzatmamaları emredilen Nusret bey merhumun
Mamuk bey, ulcaıa ulcaşa
ii 'Yın rı:huna ithaf edilmek
olunmuttu.
hemşiresi
ve
Kadıköy
ilk
odadan
çıkarken
Sevinç
H.
tere hafız Sefahattin bey taElçi bey, vazifesini yapmış
rafından mevlidi şerif r""na- mektep müdürü Hakkı beyin hep onu, kaybolan sevglllyi cevabını almtftı ve timdi gedüşünüyordu.
kayın valdesl
Faika hanım
taktır.
ri dönüyordu. Fakat, bir
. Arzu edenlerir t 'f- irtihal etmiştir. Cenazesi Eren'?
haftadan beri itte bu köyde
~!'ca o~unuyor.
Kiıııin
çısı.
köyündeki aile kabristanına
oturuyor, bir tarafa kımıl
Kazandan Kınma giden yol
defnedilmittir. Allah rahmet
damıyordu.
Ü!erinde bir avul. En iptidai
[Bitmedi)
eylesin.

*

Sahi e l

Yozüne vurup
6/dfirdfi

*

Rus hapisonele- ·
rinde adli kurslar

*

yakmış
Hint müslimanlannın reisi
olup İngiltereye sadakati ile
maruf olan meşhur Hint milyoneri Ağa han, yazı geçirmek için F ransaya gitmiş, ve
orada, çıkolata satan genç
bir kıza gönül vermiştir.
Bu kızı otomobiline alarak spor yerlerine götüren,
kendisine çok kıymetli hediyeler veren Ağa hamn bu
kızla evlenmesi ıayidir.
Bu hadise ile bilhassa İngi
liz ve Amerikan mebafili çok
alakadar olmaktadır. Mamafi
bu hususta kendisine müracaat edenlere, Ağa han:
- Ni,anlı değilim!
Gevabını vermekle iktifa etmekte lmiı.

•

a e.m.uta

1

voyvo!
Dün Balık pazarındilki kıi
feci çocukları ile onlara uyan dükkan ve sergi yanaş
maları böyle bağırıyorlardı:
- Palaıııcıla voyvo! Mübarek le inadına dıiıı lıu lıi
taba istihkak kazanacak kadar bol çıkmıştı. Öyle ki, lııi.
tün o Balık pazarının daracık

sokakları

palamııllcırın

ycınar döner pırıltıları il~ yö~
leri kamaştırıyordu. Lslelık
kalantor torik/erle cıfak lefek
balık

ertesi/er de caba.
Denizin dıinkı1 cümertli~l
kasaplara, ahçılara incıt_ bır
haylı fukara yüzü güldıırdıl
ve bakkalı, manaııı, paslır
nıacısı, zalılrecisi,

lwyıkrısı,

nıavnacısı, Jıamalı, arabucısı,
küfeclsi, Jııılılsa Balık pa:arı

civarındaki bütün lıalk

sJba/ıtan akşama kadar, yemek

yerine de değil de adeta

yel

miş yerine tap ta:.e na_r qır
kızarmış palamııt yedı. 1. 11 -

mı ılünkıi bcı

palamut cı)m
bıişüne kasaplar da iştırak
elliler mi bilmem. Ama onlar keneli çengelluinde asılı,
ağlı pirzolalık/ar dıırıırken

Böyle cevap
lııç palamııta, torlğet ten~z
olur mu? zül
ederler mi? Faka on ar
Madrit, 30 (Hususi) - Roma ticaret odasının bir mektubuna:
« - Memleketioizdeki idarenin tekli devam ettikçe sizinle muhabere edemeyiz!•
Cevabı
veren bir İsı>an
yol tic.. •
r ,: ( 2500 ) lira
nakti cezayl Y mahkiim ecfil:.
miştir.

Eczacıların

yeni

heyeti idaresi
Eczacılar

cemiyeti yeni heyeti idaresini intihap etmiştir.
Bu heyet, reis Hasan Nafiz,
muhasebeci Hüseyin Hüsnü,
veznedar Enver, katip Ziya,
Ferit, Celil, Müeyyet ve Ni:ıamettin
beylerden mürekkeptir.

Gazetecilerin

isledikleri kadar etmesinler:
Millet seııe seve. bayıla ba
yıla öyle bir yiyor ki ... Hele
sıcak sıcak, taze kızarıııı.ş~~n
yanı sıra ıild, bağında ke P
olmuı kınalı yapıncak .ta oldıı nııı idi değme ~eyfıne!..
Hem bir şey söylıyeylm "//'
eğer bıı mevsimde pal~mıı
torik ve yapıncak ıizumıı ı e
bal gibi Akhisar kavunu ol'dl bu g6niil daraltıcı,
masa ı
h
k-

-t

rııh bıınallıcı s~n. bka~~ellne

şamlarının kotu
d
defJnıe sinirler zor dayanır bı.
Bereket versin, bunların. u

tq_-

me11siınde bollıığcı kasvetlı
rin akıam/arının naııl geçtı
ğini insana epeyce ıınııllıırıı-

yoOnun için rast geleıı ister
voyvo diye bağırsın, _ister ~~~
boy diyet .. Q':'a e~elı~n: ~
nizler lıiç degılse bır ıkı Jıafta hep bu cömertli/de devam
. /
K6ro~lıı
el sın

muhakemesi Mekteplerde iki toyin

Bugün saat 14 te, irtifa
meselesi hakkındaki nesriyattan dolayı gazeteciler aleyhine açılan davaya 2 inci cezada devam edilecek ve müddei
umumilikten gelen teskere
okunacaktır.

Beyog·ı u 19 uncu Bmektep
ı:.ıu
müdürü Mun B.
erol!
5 inci mektebe nakledılJ!llf:
tir. Tevhit edilen 19 vde 20IDClbık
üdürlllğllne e aa
mektep m ·ı üdüril Recep
Çorum maarı m
Nuri bey tayin olunmuştur.

Bir ziyaret
Nafia vekili Recep B. bir
kısım demir yollanmızı yapmakta olan İsveçli şirketin
müdürünü ziyaretle şirketin
inşaab

hakkında

görüşmüş-

*

Bir Alman talebesinin cür eti

*

ı

e1 . ...

~

YAKINDA

CASUS KADIN

Yann

akşam

ASRJ S}NEMADA

TROVIÇ ile
Talep ve arzuyu umumi üzerine fVAN PE., .
VIV AN GlBSON un harikulade teınsıl.erı

ÇA~IN ELMASI (ORLOf)
nam muhteşem mizansenli ve her yerde son deı:;ce mu- ~
vaffak olan filmin tekrar ir~esine başlanaca ır.
. r
On iki kişilik bir Rus BALALAYKASI ORLOF.UN orı· ı 1
jinal melodileri ve şarkılan taganni edecektır.
_
Teneffüsler esnasında varyete
_:::::=

Bütün dillerde dolaşacaktır. Zira····· in eseridir.

!

VE
Sonbahar manto/an, sonbahar şapka/an
Süt., tuvalet sularının
erı iyisidir

/
ı

Süt pek eski tarihlerden beri tuvalet sularının en iyisi olarak tanınmışbr. Tarih bize Neronun kansı Papenin hergllıı süt•
le banyo yaptığını, bunun için 3000 diıl merkep beılendlj'fui

•

öğretiyor.

Napolyonun kız kardeşi ve zamanının en güzel kadını olan
Polin Bonapart ta her gün ıütle banyo eder, süt mahlülü ilo
duş yapardı. Hatta bir gün doktorlann tavsiyeleri üzerine
Ekslaşapel kaplıcalarına gittiği zaman duş tertibatı bulamamıı
ve odaaının tavanını delmelerlni, ıüt mahlülünün oradan dökmelerini emretmişti.
Küçük ıııcme

JerJe müzeyyen
lötrden
IOııbab&r

şık

bir

pptoa

Çarlık Rusyası

zamanmda bir çok prensler çehrelerinin büsDlinü muhafaza için kaymak kullanırlardı.
Filhakika yüzü sütle yıkamak çok ıayanı taV1İyedir\ Cilt
1atlı fıe buna bir fiıke borala, yahut karbonat ilave etmeli,
ba suretle hus11le ııeleıı losyonu her 1abah knllan•alıdır.

Horoı tiıy·

lcrl Uc

ıılı

ltamlş

si·

yab !Otrdcn
IGAbalıarlJ.t

~·pıa

J\1oderen bir Anıeri
J<an evi

Modern bir Avru-

Nivyork aparfımanlarından hl·
rinin dahili manzarası

L&ypzikte güzel ve rahat bir
oturma odası

palı

( Döıcmeler koyu kurıuni rcktc )

(Döıcmclcr ıorı

Yakası

kürkle müzeyyen yünlü kumaştan
güzel bir elbise

Yakası

kürklü yeşil
renkte şık bir yün
manto

ve

•

evı

kurıuni

renkte)

Rusya nedir, cennet mi, cehennem mi?
Londradan
Leningrada
giderke
bir
sene
kalan.
iki
•
Ingiliz aınelesi ( cehenn.eın) cevabını veriyorlar

r

·-

·u~~~

l' .
ı

"'~·'·" ~1 ' 'a1

?)oııyet Jf.usya11ın

... -

bir

nüfus

dairesi,

ir müddet eve! Rusya ile it yapmanın mOmldhı olup olmadığını anlamak üzere bu memlekete gitmiı olan Amerikalıların, aYde~erinde Sovyetler diyarını aefalet içinde bulduklarını
saylediklerini yazmış ve hayret etmlftik. «Bu adamlar Rusyanın refahta ve saadette Amerikaya benzeyip benzemediğini glSrmlye mi gittiler, yoksa Ruaya ile it yapılıp yapılamıyacaimı

B

anlamıya mı?» demiştik.

Dün Londra gazetelerinde Rusyada yapılmıı bir tetkik aeyahatinln bir diğer ıeldini okuduk:
lngilterede Ken ayaletinde Tilmaston
klSmOr
müdOriyeti bir aene
eve) amelesi arasında bolşeviklik cereyanlannın gittikçe artmakta oldujunu görerek bir gOn
anı eleyi toplar ve idare meclisleri vasıtaaile onlara der ki:
- Görllyoruz ki içlerinizde bazılan uadetl temin için boltevik idaresinin olduj'u gibi

adını taııyan

Çindeki
hazineler

•

Çinin meseli Şantung gibi
büyük ıehirlerinin mesahai
8-lhiyelerinin
yüzde
kırkı
lllezarlarla doludur. Çinliler
61ülerini Allahın huzuruna kıy
illetli eşyaları ile göndermek
itiyadında oldukları için bu
lllezarların
herbiri kendine
glSre küçiik bir hazineyi muhtevı"d·ır.
Fakat kırk aaırlık
tarihi olduğunu ıöyliyen dört
~~~ ınilyonluk bir milletin bu
uler hazinesine bıraktığı servetin miktan malüm değildir.
Mezara dokunanı tesadüfen
görülürse ölümün beklediği
llluhakkak olduğuna göre bu
llervetin derecesi hiç bir zaIDan da öğrenilemiyecektir;

oc:aklannın

1

~·

·•

bugiinkı'i hayatından birkaç intiba : (ortada)
(solda)

•t-=·- . ,;: - '. -- •. · "-"""

,~- '":=;,""-;-;;ı; ·. -·~
· - ~-:ııw;;ıı
• ..._-ıs.-....
- · --,--

•

Taşkentli bir delika11lı ile genç k1zı e~·lenirlerkf'n,

(sağda)

bir nikah

dairesi

kabulünün kifi geleceği kanaatindedir. Size teklif ediyoruz içinizden iki arkadat intihap ediniz,
bunların tekmil masraflan bize ait olmak llzere Rusyaya giderek bir aene kalsınlar ve udet
d
~ttikleri zaman ıize edindikleri kanaati aynen aöylesinler. Eğer o zaınu da eıki danaatinlz •
ıebat ederseniz, aizi bütiln aileleriniz ile birlikte murafı gene bize ait olmak ibere Ruıya)'A
gönderip orada iskan etmeyi teahhOt ediyoruz.»
Bu teklif neticesinde amelenin
iki zat Ruayaya ait-itler Ye bir
aoara

seçtiği

ıene kaldıktıuı

geri gelmiflerdir. Bu iki amele Ruıyanm ne halde olduğunu arlı:adqlaruuı ulatmıtlar Ye en
nihayet fikirlerini bir kelime ile hOlha etnitJerdiı «Cehennemi»

başka~
diri başka!

Olü

·
."

Beş alb ıh evel Pariala

•

b8fpapaaı

öldü. Fraıuıız ııa
zetelerinin büyük bir kı•mı
bu ISlümO muaıza• IJir lıadise
yaparak gilnlerce yudılar.
Buna mukabil bazı gazeteler
de başpapazın vefatını bet
satır ile haber verip işin için·
den çıktılar.
Biz bu öltlm haberinin yazıldığı
giln Paris gazet~
lerinde Fransanın başka bır
vilayetinin başpapasının hır
sızlar tarafından adam akıllı
soyulduğunu okuduk.

ı.

1

.

Anlaşılan

b aş pap ~ slann

ölilleri ba~ka, dirileri de
baıka türlü muımele görmek·
tedir.

1.)3(

1

senesınde istim ıle rnuteharrılc malcınelen"n icat edildiği günlerde yapılmış nefis bir karika~Ür

.K&rı kadim, hurda birkaç arabanız varsa zenttin oldunuz flİffi; Bir Alman şirketi malınızı derhal uınınodığınız fiatla almıya talip!
Qtom~bilin günden güne terakki ettiği ve içine elli yolcu alır, şimedifer kadar rahat nevileri yapıldığı bu asırda acaba
ellı sene eve! kullanılan ıekiz on beygir ile çekilir kinkadim arabalar ite yarar mı?

Münihli bir seyahat acentesi bunu

düınmüş

ve

bir

hurdalıkta nasılsa

slSklllmiyerek yatmakta olan bir omnibilsil

satın

alarak

Pıt Cenubı Afrika, Hollanda, temizlettikten sonra hiç acele etmeden yavaş yavıı etrafı görmek iıtiyen ıeyyahlann emrine tahsis etmiştir.
l-ı'kaika, lıviçre tayyare pos· ı
~u yanm ~aır evelinden kalan omnlbilı seyyahların arasında o kadar rağbet bulmuttur ki seyahat acentesi Almanyanın
"' arı için ö d... ü
U
öteıınde beriıınde 1'•1mıt ne kadar atlı omnibilı varsa hepsini de almıya talip olduğunu ilin etmiftir.
t.bettirııı•ışlgerdir.
r ujiin z pu an
Fakat böyle omnibill sahipleri mallarının fiatlannı derhal tezyit ettikleri için bu omnibüsleri ilk omnibüs gibi ucuz fiata
ele geçirmenin imkanı bulunmamıştır.

Dünyanın

en

şık ve

.\

asrı

•

tıyatrosu

Pariste

Dünyanın en bOyOk kömOr
. ma k"ıne ı en· lnailterede
tasf ıye
o-

(Glenboig) madenlerinde yapılmıştır.

)Tapıldı
'

:)uııyanın

ye urf tiyatrow ahiren Parlııte IDfll Ye ktipt ediJmiftfr. Baron Henri dll Roçıİt tarafındu yapbnlan bu tiyatro ( Thea!'"e PfgaJJe ) fıminf lafım;!!;. ve mi~~:kkati li~~b den
Tiyatro 1100 ldtWJrtir. Koltuklan çok rahat ve geniftlr. Her taraf kırmm kadife, lmmq Ye ayna ile dllfeıımltür. Yeni ~~~ :i;, tertiba-:;:: . . .termekt~dir.
Ususiyetl ziya tertiL~tmdald ıflıelllk ve fevkalAdelik, aedanın her taraftan ifitilmeal için yapbnlan teat..ttır. Resimlerimiz tiyatroawı tavaıum ve
eanm
•
en

tık

;:·ıııu, bulunmaktadır

Bu ne telaş?
Senin resmini yapbm;
Lapa 'apa kar yağıyordu. '
baba.
Dükka nın arkasına düşen kllSamoel Moizin gözleri finçük odada yemek sofrası kuçan gibi açıldı. Resim sahiden
rulmuştu. Mme Moi7 arasıra
kendisine benziyordu. Çocuk
g-üzlerini çokta;,. durmuş olan
hafızasına müracaat ederek,
saate çeviriyor; sabırsızlandılç·
ezberden, babasının hayalini
ça sabırsızlanıyordu. Annesi
canlandırmıştL
Mme Levi, mutfak vazifesini
Mme. Moiz de, annesi de
gören köşelerden birinde yebu muvaffakiyete çok sevinmekle meşgul oluyor; ailenin
diler. Demek kliiük Silven
biricik oğlu Si:v "n Moiz de
k ..narda mini mini bir masa- kalpsiz, hayırsız hakikatsiz de·
ğildir. Bu hadise onun ebeveydı., elinde kalem kağıt, ha
nini ne derin bir muhabbetle
bire uğraşıp duruyordu.
Mme Levlnin muhayyelesi
sevdiğini göstermiye kafi değil mi idi?
çt.k kuvvetli idi. Mademki
damadı Samuel Moiz bir saat
Samoel Moiz oğluna dedi ki:
kadar gecikmişti; muhakkak
- İyi olmuş... Yarın masabunun bir sebebi olacaktı.
nın üstüne bırakıver.. Yalnız
Komşulannın damatlan kahderslerini, vazifelerini ihmal
vede , şurada burada , hatta • edip te hep resimle uğraştığını
münasebeti olmıyan yerlerde
görmiyeyim ....
gecikebilirlordi. Fakat Samo- Baba, dedi, ben hep
el Moiz 1 Asla 1
resimle uğraşmak istiyorum.
büyüdüğüm zaman resBen
Damadı binde bir kahveye
sam olacağım ....
gitse bile sırf iş için gider ;
konuşup işiııi bitirdikten sonra
Samoel Moiz çuvaldız yetin tin evceğizine yollanırdı.
miş gibi yerinden sıçradı.
O halde? Acaba başına bir
- Ne dedin, ne dedin?
kaza mı geldi ki? Yolda sakın
Ressam mı olacaksın! Bak
önünü kesip cebindekileri soybele fil yumurcağa.. Sen resmuş olmasınlar? Ya maazallah
aam ne demek olduğunu bivurup öldürdülerse~
liyor musun?
Bu son ihtimal Mme Levlyi
- Elbette biliyorum: Müaz kalsın çıldırtacaktı. Heyezede tablolarını gördüm!
canını belli etmemek için dı
Samoel Moiz çenesine yapn çıktı; tekrar odaya firdi.
pıımlf gibi duran bir tutam
Torunu başını masadan kalsakalı kaşımıya başladı.
dırmıyor; eğildiği kağıdın üs- Resaam olmak için çok
tthıde hareketsiz çalqıyordu.
çalışmak lizım ...
Mme Levi
bir müddet
- Ben de çok çalışınml
çocuia
baktıktan
sonra
- Ne kadar çalıpan para
içinden: « Ama kalpsiz çocuk!»
etmez; sonunda açlıktan ge• diye düşündil - babası bu
berirsin... Tenien isminde
kadar gecikti de merak bile
mqbur bir ressam bir hafta
etmiyor.
aç kaldıktan sonra taYu
Bu e&Dada Mm.e. Mod: de
aruuıdı öldll..
karanlık dlifüncelere dalmıtb.
- T eniera mi? Bu anlattı·
O da bu gecikmeyi fali bayır ğıım nç UU' evet olan bir İf,
addetmiyordu.
baba!
Derken sokak ' kapısı hızlı
Nerden biliyemm ilç
hızlı çalındı!
aaır eve! olduğunu?
Çocuk yerindııa 111çnyarak
Haftalık mecmualarda
kapının sllrmesini çekti: « Baokudum! Ben ressam olacağım!
bam geldi! » diye haykırdı.
Çocuk inat ediyordu. SamoSamoel Moiz kardan bemel Moiz oğlunun inadını yenbeyaz kesilen paltosunu çı
mek için kumbarasına on pa·
kardı. Uzatılan
pantuflaJarı
ra attı. Nafile!
Silven:
ayağına geçirdi.
- Aman açlıktan geberi- Ben resimden başka bir
yorum!
şeyle
uğraşmam da uğrat·
Dedi.
mam!..
Mme Levf dumanı tilten
Diye tepiniyordu.
çorba kasesini sofraya koySamoel Moizin kafasında
muttu.
bir şilllfek çaktı. Meseleyi
halletmişti:
- Çok geciktin!
- Peki yavrucuğum, dedi
Dediler.
nasıl istersen öyle olsun. Sen
- Cereyan durdu, tramvaygene resimden başka bir şeyle
lar işlemedi!
İki kadın birbir leriniu yü·
uğrqma.. Falıat tablo yapa·
cağına tablo alış verişi yap!
aüne baktılar. Hakikaten bu
O zaman açlıktan gebermuihtimali hesaba katmamışlardı.
sin; yüz franga alır, yüz bine
Bu aralık Silven elinde bir
satarsml...
resim kağıdile babasına soNakleden
kuldu.
Cellileffln Ekrem
- O elindeki ne?

i\lrrı~ınya
•

• muallime loh sa döAlmanlara karşı Ticaretine neka- ır
yeni bir itti(ak dar ehemmiyet
şeQinde y atarken, kızı
isteniliyor
veriyor?
eözünün önünde yandı
Almanyanın ticaretine nekaBrükselde çıkan «Yirminci
~sır» gazetesi Fransa ile İtalya
ve Belçika arasında tedafüi ve
tecavüzi bir ittifak aktini teklif etekterdir.
Bu gazetenin fikrine göre
Lehistan, Çekoslovakya, Romanya ve Sırbistan da bu
manzumenin bir peyki olacağı
için Almanyanın günün birinde intikam arzusuna düşmesi,
İngilterenin de kendisinden
sonra en kuvvetli devlete hücumu cümlesi ile ifade edilen
ananevi siyasetine devam etmesi ihtimali kalmıyacakbr.
Almanyanın bugün eli, kolu
bağlı bir vaz°iyette bu!unmasına
nazaran şimdiden bu
kadar telaş gösterilmesinin
sebebi acaba ne olsa gerektir?

dar ehemmiyet verdiği hak·
küçük bir misal arzedelim: Fransız tacirlerinden
birisi Almanyanın braş bıçağı
yapan bir fabrikasına siparİf
vermek ister, fakat fabrika
sahibinin adını bilmesine rağ
men atelyelerin adını ve adresini bir türlü habrlıyamamak
kında

tadır.

Binaenaleyh istediği fabrikaya verilmek ricası ile mektubunu
doğrudan
doğruya
Almanya ticaret nazınna gönderir ve on gün sonra da
fabrikadan ' istediği cevabı
alır.

Bunu anlatan Fransız gazetesi ilave ederek diyor ki:
«Eğer bu tarzda bir mektup bizim tacirlerimizden birine verilmek üzere ticaret
nazınmıza gelmiş olsaydı, muhakkak gelecek seneye kadar
muasının üzeri 1de beklerdi.»

Gayri Türk kulüpler
Bunl4rın federasyona
ahnmeları düşünülüyor
İstanbulda gayri Türk bir

çok kulüpler bulunmaktadır.
Fakat elimizdeki nizamname
bunlarla rumi temaslardan
bizi men e.diyor. Halbuki bu
lrulilpler araamda Pera, Sporting, Yeniyıldız gibi fııdbolde
oldup kadar batta daha ziyade atletizmde çok muvaffak olan kulüpler Yar. Bialm fndbolllmlb: maalesef bugün ancak bir Galatasaray Feııerbabçe rekabeti doğurabil
miştlr.

Halbuki bugün bir Beşiktaş
Pera, bir Y eniyıldız-Feııerbah
çe fudbol maçı hem kulnplerlmizin bombot olan kasala·
nna faideli, hem de bir reka·
bet doğurması itibarile fud·
bo!cülüğümize
terakki yolu
açacak birer kuvvetli amildir. Spor mehafilinde deveran eden rivayetlere naza·
ran yakında bu gayri Türk
kulüplerin federe edilmesi mu·
hakkakmış.

Boksörlerimiz Avrup.,ya
mı gidiJ•ort
Parisin meşbur organizatörler:nden (JEF DİKSON) la maruf sporcularımızdan bir za·
tın yapt ğı muhabere, hüsnü
suretle bitmek üzeredir. Neticede istanbuldan muhtelif a·
ğırlıkta üç b<>ksöriin Parise
gitmesi bir emri vaki olacak-

fettişlerinden
cularımızdan

ve kıymetli sporEdip B. heyeti
idare ile aralarında çıkan bir
ihtilif dolayısile F enerbahçe
spor kulübünden istifa etmİftİI'.

Kulilp

~ubesi

Fenerbahçe" kulübünlln (ArnavutklSyiinde) açmak istediği
denizcilik tubesi gelecek bahara kalm.ışbr.

Atletizm
Son aylarda durmadan ve
hilmmalı

bir faaliyetle çalııaa
F enerbahçe ve Beşiktaş atletleri genç elemsnlarile çok
yakın bir istikbalin rekordmenleri olacaklannı ispat etmitlerdir. Rekorlar az bir çalışmıya nazaran çok gilzeldir.
Betiktatın
3000,
Dilhassa
5000, 1000, irtifa ve uzun
derecelerile F eneriil.erin 100,
200, 100X4 {00X4 bayrak
koşulan mükemmeldir.
Bu takımlar, Galatasaray
atletleri için ciddi birer rakip
olmıya nl!ınzettirlt>r.

M. Jakar eidivor
Sıhhiye nezareti
müsteşarlığına
tayin edilen

Belçika

istatistik umum müdürü M.
Kamil Jakar Ankaradan şelı
rimiıe gelmiştir.

İstifa
At' etiziiı feci erasyonu mü-

Başvekil İsmet paşayı &iya:
ret edecek, bir iki gün sonra
memleketine gidecektir. Mösyö
Jakar yerine başka bir zatı
tavsiye edecektir.

Forvil paketı açarak ıçın·
den iki kurşun çıkarıp tüfeğin baıneııine yerleştirdi. Sonra silahı omudıyarak dar
kapıya nişan
aldı, tecrübe
yapıyordu, bu esnada gözleri
de flmşek çakıyordu:
- Mükemmel, dedi, Jerikonun hesabını şimdiden görülmiiJ farzedebiliriz,
maafafi vakit geliyor, yerlerimizi
intihap edelim!
Pusu olarak sahanlığa açı
eırer Qırmez
lan büyük kapuun kenarını
intihap ettiler, bu kapının
üzerinde perde hizmetini gö•
ren, ıimdi kalkık bir seççade
Belki yirmi dakikaya
tüyler/mi
ürpertiyor, fakat
. vardı, seççadeyi indirerek
Forvil aiz ne yapıyorsunuz?
kadar?
arkasına geçtiler, bu suretle
- Siz onu on dakika farzForvil slllih armasından
kareket etmelerinin sebebi
çifte hazneli bir av tüfeği çekediniz, gördüm, çok hızlı
Ellen-Rokun fikrini değiştire
mek i!e meşguldü, sordu:
yürüyordu.
rek btlyük kapıdan gelmesi
- lüdovik i,sted.iğim kurMuhavereyi sakinane dinleihtimali idi. Bu takdirde onu
şc.ınlan getirdiniz mi?
mekte olan Bonifas sözün bu
Lüdevik cebindea bir paket
derhal yakalıyabilecek bir yer
kısmında:
- Vay canına, dedi, doğ
çıkararak:
intihap etmif oluyorlardı.
ı llSU bu ac!am ile karpl3'111ak
- İtte dedi.
İntizar çok ll&üntlllli oldu.

Natali elleri buz gibi soğuk,
fakat bqı ateş içinde, artık
kaçmayı düşünmüyor, fakat
ne yapması llizım geleceğini
de tayin edemiyordu, bitkin
bir haldeydi, ayaklan vücudunun sıkletini çekemlyerek
titriyordu, perdenin bir yanğına iliştirilen gözü dışarda
kulaklanda dışardan gelecek
seste id~ nefes almıya bile
cesaret edemiyerek dinliyordu
Bu sırada Bonifas sordu:
- Derhal ateş etmiyeceksiniz ya?
- Neden etmiyeyim?
- Mademki artık Jeriko
elimizden kaçamaz, ne yaptığını görlSp anlamak, mümkllnse göreceklerimizden istifade etmek lizıml
- İşte manasız bir düşiince
- Neden manasız oluyor,
ben kanlim ki bu fatonun
gizli bir yerinde mühim miktarda para varchr.
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Muharrin: Morıs Loblon

N

Silahlar

Jeriko,
•

hazırlaı1dı

şatodan
•

içeriye
pusuya
düşecekti .•

T~oh usa evinde hir facia

tır.

Kastamonu 28 [H. M.]
Dün burada acıklı bir ölüm
vak' ası olmuş ve bir aile zavallı bir yavrusunu çok feci
bir surette kaybetmiştir.
Vak'a ıu suretle olnıuftıır.
Bura mekteplerinden birinde
muallim bulunan Muhibbe H.
uç giln evel bir erkek çocuk
dünyaya gefumiştir. Muhibbi!
hanımın 7 yaşında Cazibe isminde çok sevimli ve zeki
bir kızı vardır.
Üç gün evel vazı hamleden
Muhibbe H. luhusa olduğun
dan
yatakta
yatmaktadır.
Evelki gece bir çok akrabaları
kendisini ziyarete gelmişler,
gece saat dokuza kadar hastanın yanında kalmışlar.

7

yaşındaki

Cazibe uykusu
geldiği için pencerenin yanına
yapılan yatağına yatmış. Gaz
lambası de iki pencere arasında asılı duruyormuş.

Aile halkı öteden berinde
konuşurlarken birdenbire lam·
banın
yanındaki
perdeler
tutuşmuı ve
lamba çatla
mqtır. Lamba çatlar çatlama&
bütlln içindeki gu de ate,
aldığı gibi tam duvann dibinde mışıl mışıl uyuyan zavallı
Caaibenin yilzüne dökülmilştür.
Alev zavallı yavrunun bütün
yll&linn tutu,turmuş ve yakmağa başlamqtır.

Atq yatak ve yorgana da
sirayet etmlf ve amansı& bir
halde çocuğull her tarafını

Lambanın

böyle birdenbire
çatlıyarak
alevlerin yatağa
düşmesini gören ha.sta ve oda·
dakiler feryada ve hep birden
yangını söndürmiye, çocuğu
kurtarmak için çalısmıya baf•
lBmtflardır.

Fakat atq ani olarak
etrafa sirayet ettiği için sön•
memİf ve zavallı Cazibeciği
yaktığı yetmiyormuş gibi di·
ğerlerinin de sağlam bir yerini
blrakmamıştır. Odada bulunan bütün aile efradının elleri,
kollan, yüzleri, bacaktan yanmıştır.

Zavallı

Caxibe ağır uykudan
ancak her tarafı yanmıya baş
ladığı sırada çok büyük ve
çok acı bir sayha ile uyanmış
ve ba,ka bir hareket yapmadan bayılmıtbr.
Bir müddet böyle bayğm
duran yavrucağız yapılan bunca
lhtimamlara rağmen fazla yaşıyamBmtf ve bir müddet sonra glSzlerinl bu dGnyaya kapa·
mışbr.
.
Üç gGn evet büyllk sıkınb·
!ar içinde bir erkek yavru
dilnyaya getiren betbabt anne,
llç glln sonra bir yavrusundan
yüreği ve her tarafı yanmış
bir surette aynlmıştır.
Şimdi bu anne yüreğindeki
yaraya mı, yoksa ya vrll.IUllU
kurt-ak için yanan vncud6nlhı her tarafındaki berelere mi merhem arasın?

Tel'1 mibnia

,.akmıştır.

Para neden
diişer?
Paramwn her sene kıyme
tini bira& daha kaybetmekte
olmasının sebeplerini araştı
ranlar arasında ibracat ve itbalitımu: arasında aleyhimize
epeyce ııalarkolmaaı noktası
lb:erind~akkuf edenler epeyce çoktıır, fakat bir, iki
gün evel neircdilen bir istatistik gösteriyor ki Fransızlar
da son sekiz ay içinde ihracat!arına nazaran 6 milyar 800
milyon franklık faıla eşya ithal
etmişlerdir.

Bununla beraber Fransız
parası geçen sene tesbit edildigi ncktada hiç kımıldanma
dan durmaktadır, servet bahsinde Fransa ile mukayese
edilmiyeceğlmiz meydanda olmakla beraber ayni hadisenin
iki memlekette ayrı, ayn tesirler yapmasının sebebini düşünmemek te mümkün değildir.
- Zannetmemi
- Ben bilikis zannederim,
aksi takdirde Jerlko buraya
gelmeyi dli§ünnıezdi.
- Azizim Jeriko buraya
para aramıya değil, fakat
maziainin hatıralan arasında
yalnız kalmıya geliyor, o bir
defa Ellen-Rokun hakikatte
Jeriko olduğunu anlamış, sonra hafızasını teclricen buldukça bu Jerlkonun gölgesi clbndan da Jan dö Puluvanekin
çıkbğını farketmiştir, ve buraya münhasıran bundan dolayı gelmektedir.
Bu düşünceye rağmen Bonifas gene ısrar etti:
- F rzedelim ki öyle olsun
Jerlkonun burada ne yapacağını görmek gene menfaatimiz
icabındandır.

- Adamdan amada ııefret
ediyorsunuz. ..
F om! ba arzuya daha faz-.

Nobel miik/Jfafı'
nı

kim alacak?

latokbolmdan blldlrildljiae
göre Nobel mükAfabna nam·
zet gösterilen ediplerin eser·
leri İsveç lisanına tercüıne
edilip basıldıkta, bu ııene btJ
mükafata kimin mazhar olaca•
ğı noktası lb:erinde yapıJaıl
mllnakqalar gittikçe hararet
kesbetmektedlr. Şiqıdiki halde belli başlı namzetler Maksim Gorki, Levia ve Mat"
ten dü Gart dir, fakat bd
namzetlerin listesine son gün"'
lerde bir de Marya Remarkiıl
ismi iltihak etmiştir.
Mamafi Alman zabitleri bıl
zatın kendisine şöhret teıııIO
eden eserinde Alman ordustl'
nu tahkir ettiğini iddia edere~
müracaatının nazarı dikkate
alınmamasını
lstokho'mdcll
telsırafla rica etmişlerdir.
la muhalefette mana göreıııi•
yereki
•.
Pek ili dedi, mademki e~r'
mizden kaçabilecek değild 1 ''
öyle olsun, yalnız pq1ııdeıl
aöyliyelim: Bq dakikadan Es"
la beklememi
.,
Sustular, aradan uzunca bl
zaman geçti, sonra tekrar po"
nifaaın aesi if itildi:
Forvil cevap verdi;
~
- Nasıl etmem,
be~
mahvıma sebep oldu, f ııJİ'
olarak hapishaneye gitııı~lc"
ğimi mucip olabilecek veı1 1 0
lan elinde bu!unduruyo~t
ölm~dikçe benim için r
etmenin imkanı yok. . _,,.j
Bu fikre Bonifas ta ~r
etti:
~
- Benim için de öyle. 1 oJ11ı
ben onu bir defa öldntCol"
şimdi bu işe ikinci def• ,ıt'
rak batlıyamam artık
siziııılir.

.il

[

BitnıC""

1

,

3

Selanik

Sahte senet

Ne haldeydi
şimdi ne hdltt
girdi?

Tanzim eden bir
katibiadil muavini mahkum ...

Bllyük muharebeye iıtirak
eden Sırp askerlerinin muhadenet cemiyeti geçenlerde Belgratta bir içtima aktetti ve
bu içtimaa kendileri ile beraber harbeden muttefiklerinden
de murahhaslar çağırdı, Fran11zlar gittiler, batta
bir
hayli de
gazeteci
gönderdiler,
biz bu o vakit yazmıştık,
şimdi tekrar bu mevzua avdet edecek
değiliz, yalnız bunu içtimaa giden
gazetecilerden
birisi
'
giderken Selanikten geçmi'
ve Seianik hakkında gazetesine bir makalf' yazmış, gözümüze İİİftİ, okuduk ve şura
sından, burasından alınmış bir
kaç satırı karilerimize de okutmak istedik.
Seçtiğimiz

lstanbul ağır ceza mahkemesinde dikkate şayan bir
davanın rü'yeti bitirilmiş, karar verilmiştir. Hüseyin Hüsnü Ef. isminde bir memurun
Kartal katibiadil muavini iken
Hayriye H. namında bir kadııı aleyhine sahte senet tanzim ettiği mevzuu bahistir.
Tahkikata nazaran, merhum
olan Emine isminde bir hanı
mın zevci Hurşit Ef, lehine
ve variıılerinden Hayriye H.
aleyhine tanzim olunan bu
senet, hususi mazarratı mucip
mahiyettedir ve resmi ~ekilde

JôLGUN

Oda

••

••

S()ll S()Zll

söyledi

Pek aıa, dedi, bozuşma
mak şartile mübarezeye
Qirişelim ••
-

8 -

Bo İf, ahlaka münafi
değil midir?
- Kadın sevmenin
bir
ııan'at ve bu san'abo da la-

ahlalı:i

olduğunu söylemiştim.

Tekrar o bahse avdet ettiğin
için ilave edeyim: Ahlaki kaideler, nihayet bir terlik gibidir, karyolanın dibinde bı
rakılır. Zatıaliniz, mevhumat
gl>zlügünü atıp ta kainata
dikkatle baksanız, mücerredatın çoktan iflas ettiğini ve
hayatın ancak maddiyat üzerinde döndüğünü görürsünüz.
Evelce tayini mekan ıçın
kuvvei kudsiye tahayyül olunurdu. Duvarları yürüden mübarek insanların mevcudiyetine
inanılırdı. Şimdi o kudıi ve
muhayyel kuvvetlerin yerine
makine kaim oldu. Ahlak ta ..
- Rica ederim, hikmetfürıqluğu bırak. Bu kıza sataş
ın akta devam edip etmiyeceği
ni açık söyle.
- Sataşmak yok, gönül
hoşluğu ile sevişmek var.
- O halde azizim Orhan
bey, bu meselede
sizinle
muarız ve mücadil olacağımı
ıöylemiye mecburum
- Yani mutfağıma müdahele edeceksin, iştihamı
kontrola tabi tutacaksın, yemek listemi kendi dileğine
ırilre yapacaksın. Öyle mi?
- Hayır! Ne
midenize,
ne de J.adıncılık san'atı namına •erdiğiniz
muzlim telakkilerinlze karışmak niyetinde
değilim. Yapacağım
fey, o masum kııı himayedir.
. -:- Nasıl

himaye edeceği
miyim?
- icap ederse anasını adliyeye ihbar edeceğim, evladını fuhp teşvik ettiğinden
dolayı hakkında takibat yaptıracağım. Kıza da nasihat
•ereceğim. Oıtünll bqmı dözelttirecetfm, karnını doyura~iıın, hulasa elimden ne geırae yapıp masum çocuğun
•ulcutuna mani olaca&"ım.
L Türkçesi fikrinizin galeueil• ıçın
• ·
kuvvete müracaat
~d~eluiniz. Müsaadenizle bu
lt~~enize parlak bir kahbi
ı~haf edeyim, ve size
}'İ r dotgru şey daha öğrete•111b1·
lnıi mesailde olduğu
ili
•f
.. dd ıç ımai mevzularda da
dı et, hem gülünç, hem fayaııı bir tedbirdir.
k liakikat cebren değişmez,
dU'YVetten iman değil korku
taol~r· İçti mat hadiseler de,
lı arzularla mecrasından
111
Yrı maz
L
. . . •
ettiğ"
' .ıeoep1erm ıstı1zam
k 1 netıceye doğru yi"ra111
te devam eder.
ile o~u taşıyan bulutun dua
lır erıyeceğini ummak alıklık.o
. . d 'dolu bal"ıevıyeaın e ..aldıkça
Ye
ınde daiılıp dökDlmili ilıahldhrıdur. Sen bir bulutu
:a haline getirmek iatiyor8
le~ı l>ıi1ümiyor1un ki adliyeye
te . olunacak ana, ancak
tecr'.nı olunur, akideainden
lt crıt olunamaz. O kadın kı
ll~:a~mayı bayati bir ihtiyaç
f,_ d ttıkten sonra ne yapıan
t Y. asızdır, mabpeste de müşerı bul
• uydurur.
lhti
ur: pazar1ıgı
Y•cı gıdermek meıeleıi de
fÖrtiııdtı • ..
lı d
gu, yahut gördüğün
a ar kolay değildir.
I Bı.. kabil ihtiyaçler, baraak•rıı yap19an ıerit gibidir. parnızı öğrenebilir
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Muharriri: H. Turhan

ça parça düşer. Fakat kökü
mideye mülii~ık kalır. Onu
tamamen koparıp atmak bayii zahmete tevakkuf eder.
Himayenize layık ğördügünüz
aziz ve leziz vücude gelince:
onu samur kürklere sarsan benim kendisine verdiğim tek
bir dersin heyacanını yüreğin
den silemezsin. Nerde kaldı ki
anasının her gün verdiği Yaldızlı öğütlerin tesirinden kurtarmak mümkün olsun. •
Suphi, bu uzun cevabı dalğın dalğın dinledi ve arkadaşı
susul!ca filcrinde lsrar etti:
- Ben o masumu himaye
edeçeğim.

Orhan da, son sözünü söylemekte muztar kaldı:
- Pek ala -dedi- dostluğumuza halel gelmemek ıarti
le bir mübarezeye girişelim.
Ben dilediğimi yapayım, sen
de iıtediğlni yap. Şunu unutma ki tabiatin çürüttüğü meyvayı sağa çıkaaracak kuvvet, henüz mevcut değildir
ve senin ahlak namına inşa
etmek istediğin şatolar, bugün
İspanyada bile yapılmıyor. (1]

*

Suphi bey, gençliğin cazip,
fakat kiizip galeyanına uyup
hararetli bir faaliyete girişti.
O, ruhi zelzelelerin tatlı sözlerle, ahlaki mevizalarla önüne
geçileceğine ınanıyordu. Hep
ümit ve hep itimat doğuran
gençlik, bu işte de behemehal
muvaffak olacağına dair kendisinde kuvvetli hır itmi'nan
uyandırmıştı.

YürütUlğü kıyas, gayet ba-

sitti : Himaye etmiye t:!sarladığı kızın fuhşe doğrü sürüklenmesinde ancak ve ancak
zaruretin amil olduğunu kabul
ediyordu. Gördüğü e• ve e>ş
ya bu kanaatini takviyeye medar oluyordu. Binaenaleyh, biraz ekmek ve biraz katıkla o
feci ıabneyi fecaatinden tecrit
edebileceğine inanıyordu.
Delikanlı, her duygulu genç
gibi, iyi ve hayirkar dfişünO

yordu· Hele hayalinde yarattığı olgun neticeler, pek rengin ıeylerdl. Kızma rehperlik
eden anayı, maziıinden nadim,
ııünahından mahcup, evladına
tamamile merbut bir şekilde;
küçükkız cağı:ı:t da duvarları
kireçle badanalanmıf, zeminine
keçe serilmiş, bir köşesine mini
mini bir karyola kooulmuı temiz bir odada, kumral ıaçla
rı dalgalana dalgalana gergef
itler bir •aziyette ta..vvur
ediyordu. Ana, bu hissi tabavvUlü ne suretle iktisap edecekti? Kız , o tatır hayata ne
vasıta ile nail olacaktı? Bunları düşünmez ve tarafından
yapılacak insani bir il'fadın
ve nakdi yardımcıklann bu
mucizevi neticeleri yaradacıj"ı
na inanırdı .
Anayı tö\'bekAr ve mu1affa,
kw da mes'ut bir bale ifrat
için ilk yapbğı İf nasihat etmek oldu. Heyecanh bir IÖzün
bazen matlup ordulan bile
galip mevkiine çıkardığ'ılll kitaplarda okuduğu için enel
(1 J Olmıyacak 9eyleri dilemek, bol hulya kurmak maııasma müstamel olan «chiteden en Eapape• tabiri Türkçemizde de ınk 11k kullanıl
maktadır.

satırlar şunlardır.

•

" Şimendifer durur durmaz
karşıma siman armeden yapıl
mış Amerikan kari bit şehir
çıktı, binlerce elektrik ampul..u goz
.. kamaştırclı .... ,,
.
" Bizinı
varıııı

•
Granae-Armee hul-

andıran

elli metre genişliğinde bir caddeden geçi·
yonııu •..•,.

*

" iki tarafında hevbetli vükseklikleri ile kiişan~ler sır~!ı.»
« Gözlerim

*büyük

yangın-

dan sonra yeniden yapılan bu
yeni Sl.'lanikte maziden ka1ma
bir eser arıyor, fakat nafile
zahmet ediyorum: Tek bir
minare bile kalmamış .. »
Fransız gazetesinin makalesinde başka satır almıya lüzum görmüyoruz.

Kış

sergileri

lki gl\ıı evel Pariste Hk defa
olarak beynelmilel bir telsiz
te:efon sergisi açılmıştır, ser·
gide makine te~h!r eden yüz
elli fabrika vardır. Bu fabrikal:ır ara!ında mühim bir kıs·
mı ecnebidir.
Meşherde her
ak şaın h<' r marka tarafında
tecrübeler yapılarak halka
gösterilmektedir.
Buna ilaveten gene Pariııte
otomobil sergisinin ihzari için
kaıırlı!dara baıılanmıştır, bu
sene otomobil sorgiıine iııti
rak edecek olan fabrikaların
ge~en seneki miktardan yüzde
otuz fada olacağı tahmin edilmektedir.
emirde söz kuvvetinden istıa- •
neyi dfişündü. Orhan beyle
mUnaka~a
ettikleri gecenin
ıababınıla
bir kadın buldu .
Anayla kızın oturdukları evi
tarif ederek valdeyi yanma
çağırttı, zihninde bir çok cümleler , düşündürücü ve ibret
verici nükteler dizili duruyor
ve tecrübesiz delikanlı enikonu
helecan içinde irşat etmek
istediği
dalAletıedeyi _bekliyordu.
Kadın, o gece ne kıza, ne
de kendisine bakmiya tenezzUI etmemiş, Orhan beyle de
acı acı atışmış olan delikanlı
nın alessabah davetini telikki
edince neı'eli, net'eli gülüınıe
di ve çorapıız ayaklannı kireç zemin tlzerinde .Orüyilp
miskin miskin gezen kızınm
kulağına eğilip mDjdeledi:
- Öbürü de yola geldi,
erken erken haber uçurması
na bakarsan tutuşmut olacak.
Aman gözllnü aç, tunları bir
iyi brtıklamıya çalış.
KtlçDk, ae Mekine, ne berikine ehemmiyet vermek fate•
medlthıf anladırca11n• omnz•
lanm ııilktl, dadaldanm kı..
dı.

(Bitmedi

1

Un

pahalılığı mı?

Husuei un kanununun
devamı zaruridir•.•
Yeni tarife mucibince fazla
giimrilk resmi verileceği. binaenaleyh ekmek fiyatlannın
bir miktar artacağıdır.
Dün bir muharririmiz hu
rivayetler üzerine ticaret odası
umumi katibi Cemal beyle ko-

T eşrinisanlnin on beşinde
müddeti bitecek olan hususi
un kanunu, malüm olduğu
üzere kıtlık münasebeti ile
yapılmıştır.

Bu kanun hariçten gelecek
unları tenzilatlı tarifeye tabi
tutmaktadır. T etrinlsaninln on
beşinden sonra unlardan yeni
gümrük tarifesi üzerine gümrük resmi alınacaktır. Bu itibarla un ve binnetfce ekmek
fiyatlarının tl'şrinisaninin
on
beşinden sonra artacağı hakkınc!a bazı
rivayetler mevcuttur.
baılıcası
Bu ri•ayetlerin
buğday istihsalatımızın geçen
senelere nazaran fayanı memnuniyet bir halde olmasına
rağmen bu istihsalatın biltün
memleketin buğday ihtiyacı
nı temin
edemiyeceği
ve
hariçten getirilecek unlara da

verilmiştir.

Mahkeme, maznunun gıya
muhakemeyi bitirmiş,
kendisini ceza l;anununun 339
uncu maddesi mucibince üç
sene ağır hapse mahküın etmiştir. O kadar müddet te
amme hizmetlerinden m. brum
bında

olacaktır.

. el b.ıat

rlı

nuşmııttur.

Mumaileyh bu mesele bak•
kında şun!an söylemiştir.
- Teşrini saninin on be•
şlnde müddeti biten hususi
un kanunu hükumet tarafın·

dan belki bir . madde! daha
temdit edilebilir. Binaenaleyh
şimdiden ekmek fiatlannın
artacaiı hakkında her hangi
bir tahminde bulunmak hatadır. Mamllfi un tacirleri fazla
mal getirerek bir stok temin
ederlerse kanun ilgaaındsn
sonra uzun bir müddet elaoek
fiatlarında bir fark görlle-.
1
mez.,.

,

ŞEHREMANETi BU AKfAM)

l licaz

m~

Fennin tahmin- Altı İngiliz pilolerini tekzip
tunu hizmetine
ediyor..
alıyor
Loııdra, 30 ( Hususi ) Hicaz
Rasatar.e bugün h a vanın kapa!ı olacağını ve yağmur yağ • kralı İbnissuut, Hicaz tayyare
teşkilatının esasını teşkil etması
ihtimali bulunduğunu
mek üztre alb lngiliz pilotunu
söylemesine rağmen tabiat
hizmetine almak istemektedir.
Bu hususta müzakere cereyan
bunu tekzip ederek bugün
eylemektedir.
oldokça iyi bir sonbahar
havası etrafa inşirah vermiş
Şehrem11neii
illJ11ları
tir. Bfr kaı; gündenberi yağan yağmurların üzerine güŞehremanetinden:
Encümeni emanetçe lüzumu
neıin
aksi neticesi olarak
muhakemesine
karar verilen
her taraf yemye il olmuıtur.
Kadıköy şubei idariyeıl sabık
Hava böyle devıtm ederse
muhasebecisi Sabri beyin ika•
bu a<cne fl'ci ve miithiş lıir
mctgalıı ınalüm olmamasına
mebni mezkiir kararın muJ.:ı, olacağını haber veren geçen güokü şitldetll soğuk ve saddak bir sureti emanet divanhanesine talik edilmiştir.
} a~mora itimat caiz olmadığını
Mumaileyhin bu bapta bir
anlamı ve binnetice gü~el bir
itirazı varsa ilan tarihinden

soıı bidıar geçirmi~ olacağız.

ltalyada poker
oyna"ıak yasak
Roma gazetelerinin yazdık
lanna göre Mö!yÖ Musolini
menşei Arol'rika olduğu için
lta!yada poker oynanmaaını
yasak etmiştir.
İtalyanlar bımdan sonra paralı kağıt oyunu oynamak iı
tedikleri zaman teki bir ltalyan oyunuşu oynamak mecburiyetindedirler.

Yaz fe

başına

Dtıgan
3 .perde •

11111111

Guma günleri matine uat
3,30 da
Temsilden sonra lraıııvay
temin edilmiştir.

*

Kuşdill sinema ve tiyi~osu.

Bu aktam Cevdet 8. tedl&lllen
DALMAÇYA süLBOU.ERİ
Feci dram 6 perde
•

*

Şehzadebaşı Millet

tiymoso

Bu akpm Şevki B, teınalllerf
DA(; HAYDUTLARI
Komedi dram 4 perde
•

Gmcue

fabrikası

milstah temininden

Müddeiumumilikten: Mezunen lııtanbulda bulunan ve
fakat adreıi meçhul olan
Kızılca hamam Sulh hAklmi
Noman, Çanakkale müddei
· umumi muavini Osman, temdidi mezuniyetine imkan görül11?iyen Ankara aza mlilhı
mı Ihsan beylerin derhal va:ı:ı
fesi başına hareket etmeleri
Adliye vekaleti celileııinden

do.kuz da dördO

dalma nai lıtpldm ~ _,.ı

.,,Aı•tlfr ..... ı•yri mun"IUll ~;:
1wıon bıçıılılıırbeı . . _ , tdllm<~ı..tiı Bu )'Oldfll Glllt•lt.
kr •Wt fyı ıraş (l)~J.1 ıcmM

..Xr
•
1
Yolo ÇJlı-n .. vtl bir ,.._,
cı . - , . . drrhııtır edlni>•

-~
~

Gillette

2 Tcşrinievel Perşembe Qünü
J
çıkıyor•.•
nfishoıındon bazı yazı ıerlevhalam
Memleket sporu neden tarakkı etmiyor?- Bıldırcın avı-Balkan
oJempiyağınl Yunanhlar kazanıy~rl .. Türkiye ve Avrupada haftanın spor hareketleri-Nasrattın hoca ve spor-Motörsü:ı de
uçabilcceğiz.. - Maçlar ve sesli filim-Sinema artistleri yazı Spor
yaparak geçirdiler - Sporcu aşkı (roman ) - Spor her şeyden
üstün (Hikaye) Kim olmak isterseniz?... (ikramiyeli mmabaka)

ilk

Resim...

Resim...

d~

~lary

ıııı

duet

bildirilmiştir.

nat 21.30

1

il /
l

itibaren bir ay zarfında istida
ile makamını emanete müracaat eylemeleri ilan olunur.

.

1

Resim ...

!ı Teşrinieveli

.;:I Sabırsızlıkla hekliyiniz..

8 Sahife

. .-

T C4rlnlevel

BÜYÜK

Galata Karaköy
Poğaçacı fırını ittisalindeki mahallebicinin üstünde

ELBİSE
FABRİKASI

Hanımefendilere:

Beyefendilere:

ı)ardesiiler (kaşa)

Spor

Her renkte ve son mo da

} 4~

liradan itibaren

Pardesiiler '''~~~:;
bej ve lacivert renkleı de

~J ,2~ llradıuı lllbar<.•ıı
~ l u~aınl)alar (iı';t·
her

rt>nlıtı•

}

312 lliberen
liradan

kostün1leri

biçiminde

İngiliz

1<OSİllffi
·· ler

14~

liradan itibaren

Paı·des ·u" ler

14~

liradan itibaren

Tiftik Paltolar

12~ liradan

itibaren

Çocuklara:

Kadınlara:

,7tı~~J\ l uşambalar

Fan_-J\1u saı11balar

l\fanderberg marlalı
(trench - coat) tan bej ve lAci,·ert

Pardesüler:

"l.

Muşaınhalar

lcostünıler

3O

liradan itibaren

..____________ _.Taksitle de

muanıele

llC.\ UK EMPERVAL otelj
1

1. ~iliz •efarrti yaıııııdaJır.
Bütün mobllyeleri yeniden tezyin ve tefriı edilmiştir.
TEMiZLİK, EMNiYET, EHVENIYET, ve KONFOR
itibarile emsaline faiktir.
\<kt•r kr.ıaılıaııe•ı ın •teriri
ÖMER LÜTFİ~

liradan itibaren

yapılır.

Elbise

Tramvay ı·a ldı•o, d

yaptırılacaktır

1

müdürlüğünden:

-

Leyli ve nehari - Kıı ve erkek

Terakki lisesi

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

Tedrisata başlangıç tarihi 28 eylül

El

kon.ait~

Telefon : Beyoğlu 2517

1500 te11el(e benzin
nıtıba vaası:
.ı

Tütün inhisar umum
müdürlüğünden:
Azapkapı Levazım ambarına teslim edilmek üzere 725 - 750

derecede 1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır. itaya talip olanların °. 7,5 teminatı muvakkataları ile 5-10-929 cumartesi günü saat 10,30 da Galatada Mubayaat komisyonunda
bulunmalan.

Bii~
•

ı>İ)rarıkosu
Yedinci tertip

iik 1,ay)'are

J ılncıl keşide 11 Teşrinieveldedir.
Büyük ikramiye

40,000 lira
20,000 l 5,000 12.000 10.000 lfralık
ikramiyeler ve 10,000 bir mükafat
İıbu ketidede cem'an «3,900,. numara kazanacaktır.
Aynca:

1

Yri.

r.ıa·ı~rı

ku ıanmak memleket borcudur

~o
\

o ô':
1

~ HALiS iSVEÇ ÇELiOi

j

{fo HÔKi d\
~tRADiUMJJ

Her yerde tftncsi 6 kuruıtur
Fatihte Çarşambada kız ve erkek !eyli ve nehari

HAYRİYE ORTA MEKTEPLERİ
Ana, ilk ve orta kısımlarına kız ve erkek tale~e · kaydı
için Çarşambadaki müdiriyet dairesine müracaat. Orta kıs
mının duhul imtihanlarına 3 Teşrinlevelde başlanacaktır.

~1erkc'

Istanbul müddei umu-

lftiha kuvvet ve sıhhat için
en müessir devadır. Bilüınum
eczanelerde bulunur. Umumi
depoları Bomonti fabrikası.
Telefon : Beyoğlu 583, ve lstanhulda Ekrem Necip ecza
deposu. Telefon İstanbul 78.

hakkında.
İstanbul Adliye kalörlferl için ınübayaa edilecek 300 ton
kınble maden kömürüne talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle ve pazarlık surtlle mübayasına karar verilmiş olduğun

dan talip olanların şartnamesini görmek üzere Adliye Levaıim
dalreaine ve pazar, çartanba, perşembe gönleri de defterdarlı'.cta müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri
ilan olunur.

Orman ve arazii vakfiye
rniidürlüğünden:
Safim ocağı arazisinden Kani· · ~·-ı• le vaki JÜ'ml beı dönüm tarla lle derununda büyük 10ir samanlık ve büyük ve
ktıçllk iki abu ve iki bap oda matbah ve bir anbar Uç ıene
müddetle ( 12 T. e.el 929) cuman..i flllıal pat ası ~ kadar
mUnyedt)ICI kPllUlıxıQftv. Talip ohmların LıtıııJ,ul !vltaf müdtrtytıdDdtla Orman •• •-' ld•e1iııe -....... etmeleri.

lı.ıl.ıta

:

ılanların

naıarı

diıd.. .ıtine

Dr. Horhoroni
li~i 'c ınl·:-;ıııc ,.e Lilt·iinıle kuJırı
rahats ızlıkları lı..."<lnvi

il<·roğlu

olunur.

Tokatlıyaıı

yanında

İstanbul ikinci Ticaret mah-

kemeslnden:
Türkir.e iş bankasının Seyit
Abdül İlah ve Abanaz zade
Selahattin beyler zimmetinde
matbubu bulunan mebaliğin
tahsili zımnında avukat İsmail
İsa bey tarafından ikame olunan davanın esnayı tahkikatında Selahattin beye tastir
edilen davetiyenin zirine mubaşir tarafından verilen şerh
ten ikametgahının mechul olduğu anlaşılmıştır.

Bittalep hukuk usulü muhakemeleri kanununun 14lnci
maddesi mucibince ilanen tebligat icrasına ve 142inci madde mucibince
davetiyenin
mahkeme divanhanesine talikine karar verilmiş olmakla
müddei aleyh Seliihattin beyin
5 teşriniı.ani 929 tarihine müsadif salı günü saat ondörtte
mahkemede hazır bulunması
aksi taktirde hakkında gıyap
muamelesinin ifa
edileceği
ilan olunur.

Tarilıı tc•İsi: 1906
'Jüt·ı..-ıi~leri: J)rrı:ıclrıt!r harık A.
:;;afiıa,cıııer bank Fernyıı, Nasıyonal bnıık für Döyçla111l.
\lnk•·zı lltrliıı; şııl:>elcrı: 1 lamburg, İ>tanbul «Galata ve i.tan·
hul'. lzmir.
Galata k1Rın1 telefon: Beyoğlu:

247, 248, 684,685
jstnııbul k l"inıt telr cın: f.;;tanbıq
D~po5u: İ"t.ııılıtıl '!'ütün giinı
rtıgii. Tclcf,,ıı· l>tttııl>ul 3:1'!7.
Bıhinııun

honl ı

ırııu:ırnrlatı

ic-

üı)eratör
Ahn1et Burhaneddin
Ccrrahpıı)a

huitunı·:-oi opt:r:ıtör~

.\tuaı l"Oelıııııc: Beyoğlu,

ıanesi

kar~1K1nda

Suriye çal'9Uu

~48

Ru, ••·farcınuııarolı

upurtınıanı

8

nu-

ınarnda.

Tel<·fon:

Beyo~lıı

1(ı1)

posiası

(ANKARA) vapuru 3 teşrin
e\"cl Perşembe ak~amı Galata
rıhtımından hareketle [ Zonguldak, İneltolu, Sinop, Samsun, Ün ve , ratsa, OrJu ,
Giresun , ·Trabzon , Rize ] ye
gidecek \"e [ Of, Trabzon ,
Pulatlıaııc , Giresun , Ordu ,
Fatsa, Saııısuıı, Sinop ve lneholuj \"a ugra_1arak gcke.\tir.

İıınir sürat postası

fr••nui

Belso!Jukluj)u

miliğinden
300 ton kırınle nıaden kömürü

:ı.ccntası

Trabzoq ikinci

284~. 2ıı.ı.1.

•

Seyri sefAin
köprü başıııJ.ı. Beyoglu 2; 62
!;iuhc accııt;ısı · MahınuJive
hanı altında. lstanbul 1140

mektep sokak N. 15 Td. ll.O. 3' 52

Müstamel Kamyon ve binek otomobili satılması !ff; RADiUM ~\
Müstamel dört adet berliet kamyonu ile bir adet fiat markalı binek otomobilini pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her
gün kamyonlar ile otomobili Azapkapı Levazım anbarında görmeleri ve 5-10-929 cumartesi günü saat 10,30 da ı. 7,5 teminatlarile Galatada Mubayaat komisyonunda bulunmalan.

hu14sıuı

malt

memurluğundan alınacaktır.

1

Tütün inhisar umum
müdürlüeünden

Ş~rk

Ft:: .nirı t•n &on U!'Ulilr knt'f
olaark c;ki ve )TOi lıel•of;okl'J/~u,
frı'ııgı, 1<lı.ır ılnrlıg1, hc.:1 gev~f"k·

4 Münakasa günü 22 teşrinievel 929 tarihine müsadif
salı günü saat 14 tedir.
5 - Teklifnameler kaııtındaki ahkam dairesinde imla edilecek ve kapalı zarflar mezkur gün ve saatten eve! İstanbulda
komisyon riyasetine verilecektir.
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında
mukayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir.
7 - Her talip bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan
3707 liralık hükumetçe muteber milli banka teminat mektubu
vermeğe ve yahut bunun yerine yevmi münakasadan eve! lstanbul başmüdürlnğü veznesine nakit olarak para itasına mecburdur.
8 - Teminatı muvakkate mektup nümuneleri şartnamelerle
birlikte talep olunmalıdır.
9 - Bedeli ihalenin Sülüsü miktarında avanı verilecektir.
10 - Muayyen saatin hululünde mutat zabıt varakasının tanziminden sonra hiç bir teklif kabul olunmaz.
11 - Kumaş ve şekli nümuneleri İstanbulda Gümrükler
umum müdürlüğü anbar memurluğundadır,

-·...

pa a

Mndiriyetimlıce yirmi ila otuz beş ton benzin kapalı zarf
usulile münakasa ile satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin her
biri teklifnameainl havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlenmiş bir zarf ile 682 lira 50 kuruş teminatı muvakkataye
ait malıandığı makbuz ilmühaberini veya bir zarfı birincisi
ikincisinin içinde olduğu halde yevm ve vakti münakasa 10
Teşrinievel
929 perşembe günü saat onbeşe müdiriyete
vermeleri ve her giln müdirlyete idare şubesinde şartnamenh
sureti musaddakaaını almaları altıncı defa olarak ilan olunur.

1 - Muhafaza memurlarile taife ve sandalcı ve zabitanı
bahriye için yaptırılacak elbise kaput kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştur.
2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler Levazım . müdürlüğünden ve İstanbulda Gümrük Levazım

caktır.

Nişantaşı-Halil Rıfat

müdürlüğünden:

Gümrükler umum

3 - Münakasa lstanbulda Gümrük başmüdürlüğü binasında
Gümrük umum müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla

Şişli

Istanbul Deniz ticareti

liradan itibaren

Ismarlama

8~

itibaren

9!

liradan itibaren

•

'>

tazı

Erkeklere:

Meşhur

1leyoğluı11h

10 111
' ' g•bardlninden

liradan itibaren

Beyefendi le re:

24~ liradan

Erkeklere:

16~

5~

~

3

(GÜl.CE.,IAL) vapıırıı 4
tesrinewl cıııııa 14, 30 da
Galata rıhtımından lıarckctlL
nınıartcsi sabahı lzmirc giJc
.:ek ve pazar 14.30 da lzmirJcn hareketle pazartesi
sabalu gelecektir . \' apurda
mükemmel hir orkestre ve
(azbaııt mevcuttur.
FabrıkaJa tahminen ı toıı
mıktarında kmk cam parçala-

rı

bilınüzaycdc satılacaktır ,
Taliplerin tcşrincvdin 9 inci
cuınartc,i günü saat 16 da
le\'azıın

caatları

mudürlügüne müra·
.

Harlııı

Sulh

ekspres

postası

vapuru 3 teşrinevel

perşembe sf~ke~i

rıhtımından hareketle [ Ereğli ,
Zonguldak, Bartın , Amasra ,
Kurucaşile , Cide ] iskelelerine
azimet ve 11 vdet edecektir. Bilet
ve daha ziyade tafsilat almak
için acentesi bulunan Sirkecide
Paket
postahaııesi
karşısında
dairei mahsusuna müracaat.
Telefon lst. 1062

TAVİLZADE

MUSTAFA

u biraderleri
Muntazam

vapurları

ekspresi

Ayvalık

~~ı!:et
1kr pcrşcnıbc akşamı
Sirkc:d rıhııııııı,laıı hareketle
mutat iskclckrc ugraJıl:tan
sonra c:uııı.ı gllnü Edremit Ye
.\ yı·alıjl"a ınuvas.ılat Ye paz,ır
günü Ayvalıktım harckttk
pazartesi lstaııbııla adet t!dccektir. Mahalli müracaat:
Yemiş Taı·ilzadc biraderler.
telefon lst : 2 2 ı o
BARZİLA Y ve BENJAMEN

Gemi

ıııu.:dılıııleri

Calata Merkez, rıhtım lmı '\o 5 - 9
Tclc!oıı . Bt·~ oğlu 989

28 eylül ı ~)29 tJrilıiııde .\lcrsın
Jen hareket eden «t'l.'l,E»
vapuru bu avın uçüııeü pcrşcın
bc günü liınaııımın l'ürut Ye
lıamuksini ta hli ycre L"ı>lıhac,ıktı r.
\!ezkı'.tr Yapurda nullan oLııı
zeı at vakti" zJıııar.ilc ordinoları
almak üzere yazıhaııeıııize müracaat eylemeleri rica ve mezkur vapur bu ayın altıncı pazar
güuü Zonı,'lıldağa nıütt!ı"e1.cilıcn
hareket eJc..:cği iLin nlun.ır.

Kodın hıutolıklAn

28 Rebiülôhir 1348

hekimi: Doktor

'J'a kl'İ nı

CEMAL ZEKi
Her türlii

kadın

ııı

rehatsı.ilikiarı

ciddi surettp tedavi eder. Şeh
zade başımla JleyziY" caddesi 17
numara. Çarşamba günleri fulra ·

raya

parasız bakılır.

Güne~
Öğle

12,0J

5,5~

ikindi

15,~l
Ruzuhım

AL.~am
Yatsı
İmsak

17,51
19,23
-t,19

1'i()

Mes'ul müdür Selim RağıP

